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ABSTRACT 
 
Purpose: Investigate operational purchasing in industrial companies in Sweden. Furthermore, 
the study aims at investigating how companies work with continuous improvements in the 
operational purchasing process, measuring and evaluating results. To be able to answer the 
purpose of the study, three research questions have been formulated:  

1. Which non-value adding factors limit the efficiency of industrial operational 
procurement processes?  

2. How can industrial operational procurement processes potentially be improved?  
3. Which ratios can be used to measure and evaluate the outcome of purchasing 

processes?  

Methodology and execution: A literature study was conducted in parallel with a case study 
and benchmarking to answer the research questions. The literature study is based on a study of 
lean administration, operational purchasing and information-related challenges. The case study 
consists of value stream mapping of the operational procurement process of purchased 
materials, a description of order confirmation systems and delivery reporting, observations and 
interviews. The benchmarking study is based on interviews with operational buyers. Data from 
cases and benchmarking studies were analysed on the basis of the literature study.  

Findings: Various non-value adding factors that limit the operational purchasing efficiency 
have been identified and provide the basis for potential improvements. Based on results from 
fall, benchmarking and literature studies, proposed improvement proposals for the fall 
company.  

Recommendations: In the course of further research, more employees in organizations would 
be interviewed to broaden knowledge of common challenges in purchasing. Operational 
buyers, managers in improvement work, purchasing managers and corporate executives would 
be interviewed to provide different perspectives on decisive factors in streamlining operational 
purchasing processes.  

Keywords: Lean, Administration, Operational Purchases, Waste, Information Management in 
purchasing, Continuous Improvement, Improvement Tools 
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SAMMANFATTNING 
 
Syfte: Undersöka hur industriella tillverkningsföretag i Sverige arbetar med operativt inköp. 
Vidare syftar studien till att undersöka hur de arbetar med ständiga förbättringar av den 
operativa inköpsprocessen, mäter och utvärderar resultat. För att besvara studiens syfte har tre 
problemfrågeställningar formulerats:  

1. Vilka icke värdeskapande faktorer begränsar effektiviteten i industriella operativa 
inköpsprocesser? 

2. Hur kan industriella operativa inköpsprocesser potentiellt effektiviseras? 
3. Vilka potentiella mätetal kan användas för att mäta och utvärdera resultatet av 

inköpsprocesser? 

Metod och genomförande: En litteraturstudie genomfördes parallellt med en fallstudie och 
benchmarkingstudie för att besvara studiens frågeställningar. Litteraturstudien bygger på en 
studie av lean administration, operativt inköp och informationsrelaterade utmaningar. 
Fallstudien består av värdeflödesanalyser av den operativa inköpsprocessen av tillköpt 
material, en beskrivning av system för orderbekräftelser och leveransavisering, observationer 
och intervjuer. Benchmarkingstudien bygger på intervjuer med operativa inköpare. Data från 
fall och benchmarkingstudie analyserades med stöd av litteraturstudien.  

Studiens resultat: Olika icke värdeskapande faktorer som begränsar den operativa 
inköpsprocessen effektivitet har identifierats och utgör grunden för potentiella förbättringar. 
Med utgångspunkt från resultat från fall-, benchmarking- och litteraturstudie föreslogs 
förbättringsförslag för fallföretaget.  

Rekommendationer: Vid fortsatt forskning skulle fler medarbetare i organisationer intervjuas 
för att vidga kunskapsfånget kring vanliga utmaningar inom inköp. Operativa inköpare, ledare 
inom förbättringsarbete, inköpschefer och representanter från företagsledningen skulle 
intervjuas för att ge olika synvinklar på avgörande faktorer vid effektivisering av operativa 
inköpsprocesser.  

Nyckelord: Lean, administration, operativt inköp, slöserier, informationshantering inom inköp, 
ständiga förbättringar, förbättringsverktyg 
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1. INLEDNING 
Introduktionskapitlet beskriver bakgrunden till studien. Därefter presenteras studiens 
problemformulering med tillhörande syfte och frågeställningar. Slutligen klargörs 
avgränsningar för att ge läsaren förståelse kring innehållet i studien.  
 

1.1. Bakgrund 
I dagens tillverkningsindustri i högkostnadsländer är konkurrensen hög då flera företag 
konkurrerar om samma kunder (Ahlsén et al., 2009). Situationen kräver att industriföretag 
förutom tillverkning av produkter måste utveckla särskiljande och hållbara konkurrensfördelar 
för att uppnå framgång (Van Weele 2012). Några författare beskriver att det är nödvändigt för 
företag att tillfredsställa kundens önskemål beträffande de två faktorerna hög kvalitet och 
flexibilitet (Chen & Jiao, 2006). Ytterligare beskriver Ahlsén et al. (2009) att företagen måste 
möta intressenters krav på lönsamhet. En effektiv strategi för industriföretag i 
högkostnadsländer är att arbeta aktivt med effektivisering av företagets interna 
logistikprocesser för att korta ned den totala ledtiden (Oskarsson et al., 2013). Genom 
effektivisering av interna processer kan industriföretag stärka sin position på marknaden 
(Bergman och Klefsjö, 2012).  

Vidare beskrivs att intresset för utveckling och förbättring av processer under de senaste åren 
ökat kraftigt. En påföljd av den snabba utvecklingen beskrivs som att ytterligare krav ställs på 
företag att hänga med i det höga tempot och utveckla gammalmodiga processer och rutiner för 
att undvika dåliga resultat. Förutom effektivare processer kan bättre resultat i industriföretags 
lönsamhet uppnås samt högre effektivitet i praktiska utförda arbetsuppgifter genereras 
(Lumsden, 2012). De industriföretag som inte förbättrar sin verksamhet kan få svårigheter att 
följa med i utvecklingen och behålla sin konkurrensposition på marknaden (Bergman och 
Klefsjö, 2012). Många företag väljer att tillämpa Lean-konceptet i sin organisation för att 
effektivisera sina processer (Sörqvist, 2013). Leankonceptet kan generera ökad lönsamhet, 
högre kvalitet, kortare leveranstid, ökad leveranssäkerhet, ökad produktivitet och en högre grad 
av flexibilitet (Ahlsén et al., 2009). I Lean-konceptet läggs fokus på att förbättra kvalitén i 
processerna och inte på de kortsiktiga ekonomiska resultaten vilket skapar långsiktiga 
lönsamhetsresultat (Liker, 2009).  

För att möjliggöra effektivisering av en process eller aktivitet är det avgörande att identifiera 
existerande slöseri och icke-värdeskapande aktiviteter. De oönskade aktiviteterna elimineras 
alternativt reduceras i största möjliga mån (Sörqvist, 2013; Liker, 2009). Under de senaste 
decennierna har tillämpning av Lean-konceptet främst skett inom tillverkningsprocesser. Dock 
har behovet av att utveckla stödjande administrativa processer de senaste åren resulterat i 
tillämpning av Lean-konceptet i allt fler branscher och i administrativa processer (Goerke, 
2015). Förhållningssättet vid tillämpning av Lean inom produktion och administration beskrivs 
i princip som detsamma (Liker & Morgan, 2006). Vid användning av Leankonceptet i 
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administrativa processer strävar företag mot att effektivisera processer och reducera aktiviteter 
som inte tillför företaget något värde (Larsson et al., 2008). Vid effektivisering av 
administrativa processer är det viktigt att kundens behov är i fokus och att förbättringsarbetet 
fokuseras på att reducera ledtider och att förhöja processkvaliteten (Liker & Morgan, 2006). 
Tillverkande och administrativa processer skiljer sig från varandra på så sätt att de resulterar i 
olika saker. Tillverkande processer resulterar oftast i en fysisk, visuell produkt till skillnad från 
administrativa processer som resulterar i information eller en tjänst (Selvarju & Testani, 2012).  

Inköp är en administrativ stödprocess som utgör en betydande del i industriföretags lönsamhet. 
Larsson et al. (2008) beskriver att de allra flesta företags lönsamhet är beroende av hur 
inköpsprocessen hanteras. För att industriföretag ska vara konkurrenskraftiga måste de utveckla 
sina inköpsprocesser på både strategisk och operativ nivå. Att utveckla goda samarbeten med 
leverantörer som gynnar båda parter är en utveckling som skett inom inköp de senaste åren 
vilket medfört att företag i högre grad är beroende av sina leverantörers prestationer (Van 
Weele, 2012). Inom operativt inköp har processerna under de senaste åren fått anpassa sig efter 
Lean-konceptet som de allra flesta industriföretagen tillämpat i sina produktionsprocesser för 
att uppnå effektivitet. För att inte riskera att gamla arbetssätt, rutiner och aktiviteter begränsar 
tillverkningsprocessers effektivitet är det nödvändigt att arbeta med utveckling och förbättring 
av inköpsprocesser (Larsson et al., 2008). Det är sedan länge vedertaget av industriföretag att 
tillämpning av Lean-konceptet ska göras i hela verksamhetens processer och samtliga 
medarbetare ska involveras (Liker, 2009).  

Tidigare nämndes att administrativa processer resulterar i information eller tjänster. Flödet av 
dessa kan vara svårare att urskilja och visualisera än i ett tillverkande flöde vilket kan medföra 
problem (Larsson et al., 2008). En utmaning för industriföretag är att urskilja och fastställa det 
värdehöjande arbete personal utför samt kvantiteten av det i de administrativa stödprocesserna 
(Lane, 2007). Generellt inom administrativa stödprocesser, däribland inköp har behovet av 
ökad transparens i värdekedjan ökat för att kunna generera värdeskapande arbete (Larsson et 
al., 2008). Vidare cirkulerar stora mängder information i tillverkande företag som behövs för 
att kunna fullfölja order (Huang et al., 2003). När stora mängder information krävs är det 
vanligt förekommande att det uppstår felaktigheter i informationen. Anställda lägger mycket 
icke värdeadderade arbetstid till att samla in ofullständig information samt att rätta till den 
felaktiga informationen vilket leder till att hela verksamheten berörs negativt (Lane, 2007). För 
att framgångsrikt tillämpa Lean i en organisations inköpsprocesser behövs hela processen 
planeras. Informationsflödet kartläggs och en säkerhetsställning av att rätt information delas i 
rätt tid, till berörda individer, i korrekt miljö utförs (Forslund, 2004). Genom att förbättra 
inköpsprocesser, reducera icke värdehöjande aktiviteter kan ett företags ledtider reduceras och 
företagets kostnader minskas. Personalens arbetsuppgifter kan förenklas och de kan ta sig an en 
ny arbetsuppgift eller lägga mer arbetstid på att analysera kritiska problem (Lane, 2007). 
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Införande av lean inom administrativa processer har genom åren inte fått samma genomslag 
som inom tillverkningsprocesser. Möjligheter av införande är fortfarande begränsat men 
nödvändigt för att tillverkande företag i världsklass ska vara konkurrenskraftigt (Larsson et al., 
2008).  

1.2. Problemformulering 
Som det framgår i bakgrundsavsnittet har Lean historiskt sett främst applicerats i 
tillverkningsprocesser och sekundärt i administrativa processer. Rådande konkurrenssituation 
inom tillverkningsindustrin ställer högre krav på förbättringar av verksamheters administrativa 
processer. Inköp av material och resurser påverkar ett företags lönsamhet och konkurrenskraft. 
Trots detta beskrivs tillämpningen av Leanfilosofin inom administrativa processer som 
begränsad (Blücher et al., 2005). Inom operativt inköp skapas tjänster och information som 
stödjer industriföretags tillverkningsprocesser. Föråldrad hantering av inköpsprocesser, 
utförande av arbetsuppgifter som inte tillför kundvärde, bristfällig eller felaktig information 
kan leda till stora brister i företagets tillverkningsprocesser (Larsson, 2008; Van Weele, 2012; 
Forslund, 2004). Utveckling av den operativa inköpsprocessen bör prioriteras för att undvika 
att industriföretags effektivitet begränsas genom föråldrade inköpsprocesser som inte hängt 
med i utvecklingen som skett under de senaste åren i industriföretag som tillämpat 
Leanfilosofin.   

För att generera ett ökat kundvärde och konkurrensförmåga syftar examensarbetet till att 
undersöka faktorer och aktiviteter som påverkar effektivitetsgraden i den administrativa 
stödprocessen, operativt inköp inom industriföretag som tillämpat Leanfilosofin. 

1.3. Syfte och frågeställningar 
Initialt syftar studien till att undersöka hur industriella tillverkningsföretag i Sverige arbetar 
med operativt inköp. Vidare syftar studien till att undersöka hur de arbetar med ständiga 
förbättringar av den operativa inköpsprocessen, mäter och utvärderar inköpresultat. För att 
kunna besvara studiens syfte har tre problemfrågeställningar formulerats: 

1. Vilka icke värdeskapande faktorer begränsar effektiviteten i industriella operativa 
inköpsprocesser? 

2. Hur kan industriella operativa inköpsprocesser potentiellt effektiviseras? 
3. Vilka potentiella mätetal kan användas för att mäta och utvärdera resultatet av 

inköpsprocesser?  
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1.4. Avgränsningar  
Examensarbetet utfördes på 60 % under en tidsram på 32 veckor och motsvarar 30 
högskolepoäng. En rad begränsningar i studiens omfång var därmed nödvändiga att utföras.  

Studien innefattar operativt inköp av material i tillverkande industriföretag. Dagliga 
anskaffningsaktiviteter som beställning, leveransbevakning och fakturering undersöks. 
Informationshantering vid aktiviteter som orderbekräftelser, leveransavisering och bevakning 
mellan inköpare och leverantör studerades. Det interna informationsflödet mellan olika 
avdelningar internt hos respektive aktör vidrörs i mindre grad i studien. Fallstudie på företaget 
Uddeholms AB studerades, slöserier identifierades och analyserades. Fallstudien innefattar en 
detaljerad kartläggning av resultatet av det förbättringsarbete av inköpsprocessen som driftsatts 
under det senaste året vilket resulterat i ett förnyat arbetssätt. Övriga administrativa och 
tillverkande processer på fallföretaget har uteslutits. Utöver fallstudie av huvudföretaget så 
innefattar examensarbetet en benchmarking där en fallstudie i mindre utsträckning hos två 
referensföretag huvudsakligen baserad på intervjuer med företagens anställda utfördes. Målet 
med benchmarkingstudien var att undersöka hur olika företag arbetade med operativt inköp, 
informationshantering och hur de tillämpat lean förbättrings och analysverktyg. Företagen är 
tillverkande företag i Sverige som tillämpat Leanfilosofin i sina organisationer sedan flera år 
tillbaks. Företagen är inte direkta konkurrenter och befinner sig huvudsakligen inte i samma 
bransch. Företagen befinner sig i liknande situation där de har genomför utvecklingsprojekt av 
informationsprocessen inom operativt inköp.  

Studien resulterar i faktorer som begränsar eller förbättrar effektiviteten i operativa 
inköpsprocesser. Mätetal att använda sig av vid uppföljning och utvärdering identifierades och 
förbättringsförslag av fallföretagets operativa inköpsprocess redogörs i slutsatser. 
Värdeflödesanalyser beskrivande önskat framtida läge av inköpsprocessen utfördes inte. 
Implementering, uppföljning och utvärdering av föreslagna förbättringsförslag utfördes heller 
inte i studien.  
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2. ANSATS OCH METOD 
Avsnittet beskriver hur forskningsstrategin utformades och de fördelar den genererade till 
studiens resultat. Avsnittet beskriver även datainsamling, dataanalysens genomförande och 
slutligen en kvalitetsdiskussion för att säkerhetsställa kvalitén av studiens resultat. 
 

2.1. Forskningsdesign 
Forskningsdesignen utgör den konceptuella struktur som forskningen skall genomföras inom 
(Kothari, 2004). Det finns flertalet olika forskningsdesigner att välja mellan när 
forskningsproblemet är definierat (Patel & Davidson, 2011). Forskningsdesignen ska utformas 
på ett sådant vis att forskningen blir så effektiv som möjligt med minsta möjliga ansträngning, 
tid och kostnad (Kothari, 2004). Forskningsdesignens syfte är att ge forskaren rätt empirisk 
information för att förstå, diskutera och lösa ett identifierat problemområde (Blomkvist & 
Hallin, 2014).  

Studien är en kvalitativ fallstudie som använde ett adbduktivt tillvägagångssätt. Ett fall där 
företaget Uddeholms AB kartlagdes användes för att undersöka hur identifierat problem 
fungerade i verkligheten. Två referensfall där två olika industriföretag granskades utfördes för 
att komplettera data från Uddeholms AB. Referensfallen syftade till att vidga kunskaper kring 
kommunikation mellan leverantör och inköpare och för att undersöka vad som är allmänt känt 
och vad som är unikt för Uddeholms AB. Samtliga företag är världsledande 
tillverkningsföretag baserade i Sverige med en hög mognadsgrad av förbättringsarbete och 
väldefinierade processer. Figur 1 visar examensarbetets forskningsprocess från början till slut.  

 

 
Figur 1 – Forskningsprocess inspirerad av Blomqvist och Hallin (2014) 

2.2. Adbuktiv ansats 
Ett adbduktivt tillvägagångssätt är en kombination av ett induktivt och ett deduktivt adbduktivt 
tillvägagångssätt (Patel & Davidson, 2011). Adbduktivt tillvägagångssätt innebär i praktiken att 
man byter mellan teoretiska och empiriska forskningsaktiviteter under studiens gång för att öka 
förståelsen (Blomkvist & Hallin, 2014).  
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Adbduktivt tillvägagångssätt valdes för att inte låsa in forskningen åt ett specifikt håll utan att 
istället hålla studien öppen för nya riktningar. I studien bearbetades teoretisk och empirisk data 
parallellt då det vid start inte var känt vilka teoretiska data som var nödvändiga för att 
komplettera empirisk data.  

2.3. Kvalitativ studie 
Studien använde en kvalitativ forskningsstrategi då syftet för studien var att undersöka hur 
fallstudieföretaget Uddeholms AB samt utvalda referensföretag i Sverige arbetar med operativt 
inköp, hur de arbetar med ständiga förbättringar av den operativa inköpsprocessen, mäter och 
utvärderar inköpresultat. Kvalitativ forskning karaktäriseras av intervjuer, observationer och 
tolkade, verbala analysmetoder (Patel & Davidson, 2011).  

Studien inleddes med en bred litteraturundersökning för att inte gå miste om betydelsefull teori. 
Grunderna i den empiriska datainsamlingen baserades på den inledande 
litteraturundersökningen. I den empiriska datainsamlingen användes observationer och 
intervjuer för att skapa grundläggande kunskap om fallföretagets inköpsprocess och 
förbättringsarbete av den. Vidare ledde de empiriska upptäckterna till nya teorier som tidigare 
inte utforskats. Genom att variera mellan empirisk och teoretisk data kunde arbetsprocessen bli 
effektivare och undersökning av teori som var irrelevant för studien kunde bortsorteras. Två 
referensfall där olika företag undersöktes parallellt med fallstudien på Uddeholms AB 
möjliggjorde att insamlad information kunde bekräftas som motsägas. Studiens 
generaliserbarhet ökades genom undersökning av referensfall då det medförde att kvalitén på 
insamlad data från fallföretaget kunde säkerhetsställas och kontrolleras. Dock bör man ta i 
hänsyn till att referensfallen inte studerats lika djupgående som hos fallföretaget.  

2.4. Fallstudie 
De tre vanligaste strategierna för en studie är fallstudie, surveyundersökning och experiment 
(Patel & Davidson, 2011). Fallstudie är en empirisk metod som undersöker ett fenomen i sitt 
verkliga sammanhang (Yin, 2003). Fallstudie syftar till att beskriva ett specifikt fall och inte en 
hel generell process (Ejvegård, 2009).  

Fallstudie valdes som huvudmetod i studien då den syftar till att beskriva empiriska data 
gällande hur företag arbetar med kommunikation i inköpsprocesser, förbättring samt 
uppföljning.  Huvudmetoden kombinerades med datainsamlingsteknikerna observationer på 
fallföretaget och semi-strukturerade intervjuer med anställda på referensfallföretagen för att 
skapa ett bredare perspektiv av området.  

Benchmarking 
Metoden innebär att ett företags processer utvärderas i förhållande till andra konkurrerande 
företag (Andersen & Pettersen, 1995). Metoden möjliggör en jämförelse som bringar lärdom 
som kan stärka ett företags processer (Jackson & Lund, 2000). Vid jämförelse av data är det 
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viktigt att utgå från att enheterna går att jämföra. De får inte vara för lika eller olika (Ejvegård, 
2009). Målet med metoden är att jämföra företagets konkurrenskraft. Benchmarking kan ses 
som ett komplement till ett företags kontinuerliga förbättringsarbete (Andersen & Pettersen, 
1995).  

I studien jämfördes utvalda delar av fallföretagens operativa inköpsprocesser. Kommunikation 
mellan leverantör och beställare vid operativt inköp samt förbättringsarbete av inköpsprocessen 
var fokusområde. En mer omfattande undersökning gjordes av fallföretaget Uddeholms AB. 
Vid jämförelse av data är det viktigt att utgå från att enheterna går att jämföra. De får inte vara 
för lika eller olika (Ejvegård, 2009). Benchmarking i studien gav deltagande företag möjlighet 
att lära av andra företag och tillämpa deras arbete till sin verksamhet genom att dela med sig av 
utvalda delar av sin egen process och lära av andra.  

2.5. Fallstudie selektion 
Fallstudie på fallföretaget Uddeholms AB samt referensfallföretag lämnade information om hur 
kommunikation i den operativa inköpsprocessen och förbättring fungerade i praktiken. Ett av 
fallen var fallföretaget där observationer och intervjuer utfördes. Uddeholms AB var ett 
lämpligt företag att studera då de vid examensarbetets start arbetat med ett förbättringsprojekt 
av inköpsprocessen under cirka 1 års tid och under hösten 2017 implementerades dessa 
förbättringar i verksamheten. Deras mognadsgrad av automatisering av processer och 
förbättringsarbete i företaget är hög. Företaget prisades med det koncerninterna Leanpriset 
under 2017 för sina goda resultat i förbättringsarbete. Företaget arbetar i hög grad med inköp i 
affärssystemet SAP, flertalet processer är digitala och till viss grad automatiserade. 

Resterande företag fungerade som referensfall. Referensföretag är väletablerade 
produktionsföretag i Sverige med lika hög eller högre mognadsgrad av förbättringsarbete och 
arbete med operativt inköp i system. Företagen är inte direkta konkurrenter, befinner sig 
huvudsakligen inte i samma bransch men befinner sig i liknande situation där de har eller håller 
på att förbättra den operativa inköpsprocessen. 

Följande fall studerades: 

Uddeholms AB – fallföretag 
Företag A – referensfall 1 
Företag B – referensfall 2 
 
De två referensfallen kompletterar data från fallföretaget. Referensfallen syftar till att vidga 
kunskaper kring kommunikation mellan leverantör och beställare i operativt inköp, 
förbättringsarbete av kommunikationen samt uppföljning. Referensfallen möjliggör att 
undersöka allmänna trender och definiera vad som är speciellt för Uddeholms AB. Samtliga 
företag är världsledande produktionsföretag baserade i Sverige inom olika branscher, de har en 



15 (151) 

hög mognadsgrad av förbättringsarbete och väldefinierade processer.  

2.6. Datainsamling 
I den här fallstudien användes litteraturstudie, processbeskrivning, observationer samt semi-
strukturerade intervjuer för datainsamling.  

Det finns två former av data, primär och sekundär data (Kothari, 2004; Saunders et al., 2012). 
Skillnaden mellan dessa är att primär data har hög originalitet då den samlas in för första 
gången genom deltagande och sekundär data är tidigare insamlad och bearbetad data (Kothari, 
2004). Primär data kan samlas in genom metoderna processbeskrivning, observationer och 
intervjuer. Sekundär data kan samlas in genom publikationer, böcker, rapporter, tidskrifter, och 
artiklar (Kothari, 2004).  

I studien användes data av båda slag. Primär data samlades in genom observationer och 
intervjuer hos fallföretaget Uddeholms AB och genom intervjuer med anställda inom 
referensföretagen. När man tillämpar observationsstudie kan det vara lämpligt att komplettera 
datainsamling med en annan teknik för att undvika att data redogörs som felaktig när 
observatören påverkar det verkliga händelseförloppet så det avviker från verkligheten 
(Ejvegård, 2009). Sekundär data samlades under studien in genom granskning av fallföretagens 
egna presentationer, rutiner och instruktioner, undersökning av tidigare forskning i form av 
litteratur, vetenskapliga artiklar samt data som tidigare forskning genererat. Vid fallstudie är 
litteraturstudie, observationer och intervjuer lämpliga tekniker att tillämpa (Saunders et al., 
2012). De olika datainsamlingsmetoderna som tillämpats i studien presenteras i separata avsnitt 
i följande kapitel.  

Litteraturstudie 
Inledande litteraturstudie syftar till att ge en överblick av problemområdet innan definiering av 
studiens problemformulering (Kothari, 2004). Litteraturstudien utgick från problemområdet, 
utformades efter områden med olika koppling till problemet och smalnades sedan av mot en 
problemformulering. Disponering av litteratur i områdesgrupper som är centrala för 
problemområdet är det vanligaste sättet att disponera en litteraturstudie på (Patel & Davidson, 
2011). För att hitta relevant information samlades relevanta akademiska tidskrifter och 
vetenskapliga artiklar in från databaserna Emerald InSight, Google Scholar och World of 
Science. Sökningen avgränsades till expertgranskade (Peer-reviewed) artiklar för att 
säkerhetsställa hög kvalité.    

Använda nyckelord: Lean, administration, operativt inköp, slöserier, informationshantering 
inom inköp, ständiga förbättringar, förbättringsverktyg 
 
Genom att utnyttja artiklar som tidigare refererat till en artikel, s.k. hänvisningskällor hittades 
flera och senare publicerade artiklar inom närliggande områden. Genom att använda 
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hänvisningskällor kan centrala artiklar för ämnet hittas effektivt (Ejvegård, 2009).  

Artiklar valdes ut genom att inledningsvis söka efter ett eller flera av nyckelorden som återgavs 
ovan. Sökningen genererade en lista med artiklar som fått träff på nyckelordssökning. En 
artikel valdes sedan ut efter titelns relevans. För att avgöra om artikelns innehåll var lämpligt 
för litteraturstudien lästes artikelns syfte och frågeställningar (ofta angivna i avsnittet 
introduktion). Om artikelns syfte och frågeställning behandlar ett ämne som är relevant lästes 
vidare inledningen av diskussionsavsnittet där artikelns huvudsakliga resultat återges. Då 
huvudresultaten verkade vara av relevans lästes resultatavsnittet i detalj. Fortsättningsvis lästes 
diskussionsavsnittet i detalj och svagheter och styrkor med artikelns resultat granskades. 
Genom att kritiskt studera artikelns metodavsnitt och arbetsmetodikens beskrivna felkällor 
kunde studiens kvalitet avgöras. Då artikels innehåll inte var av relevans avslutades 
artikelundersökning och sökningen börjades om. Nyckelord kunde även kombineras 
annorlunda vid ny sökning. De artiklar vars innehåll var av relevans sparades i programmet 
Mendeley för senare bearbetning. Figur 2 redogör arbetsprocessen för urval av vetenskapliga 
artiklar.  

 

Figur 2 – Beskrivning av studiens arbetsflöde för att kritiskt hitta vetenskapliga artiklar av relevans 
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Böcker inom Inköp och förbättringsarbete användes även i litteraturstudien för att skapa en 
bred teoretisk grund för studien. Litteraturstudien utformades kontinuerligt under studien. Den 
kompletterades med nya teorier när empiriska resultat uppkom och då upptäckter från analys av 
empirisk och teoretisk data uppkom.  

Processbeskrivning 
En processbeskrivning är en empirisk metod där information samlas för att fungera som ett 
underlag för hur man kan förbättra en organisation (Ejvegård, 2009). En av de avgörande 
faktorerna vid effektivisering av en process är att man kartlägger nuläget av den process som 
ska förbättras (Rother, 2010). I nulägesbeskrivningen kartläggs processens material och 
informationsflöden samt tillhörande aktiviteter (Oskarsson et al., 2013). En ny beskrivning av 
önskat framtida läge efter genomförda förbättringar kan därefter skapas (Ahlsén et al, 2011). 
Sedan kan en jämförelse göras mellan nuläge och önskat framtida läge (Rother, 2010). Brister i 
nuläget kan identifieras och åtgärdas med en tillhörande aktivitetsplan för att nå önskat 
framtida läge (Bicheno, 2004; Ahlsén et al., 2009).  

I studien genomfördes en processbeskrivning av den operativa inköpsprocessens nuläge på 
fallföretaget Uddeholms AB. I processbeskrivningen av nuläget illustrerades en karta över 
inköpsprocessen med tillhörande aktiviteter och kommunikationsvägar för att visualisera 
processen. Vidare insamlades data för respektive inköpsaktivitet och ledtid samt cykeltid 
beräknades. Kartläggningen möjliggjorde en identifiering av värdeskapande och icke 
värdeskapande aktiviteter samt tydliggjorde utmaningar, förekommande avvikelser, störningar 
och styrkor med Uddeholms inköpsprocess. Referensföretagens inköpsprocesser kartlagdes i 
mindre omfattning för att möjliggöra en jämförelse mellan dem för att hitta 
förbättringsmöjligheter, styrkor och svagheter. I kartläggningen av referensföretagen gjordes 
inga mätningar.  

Observationer 
Observationer är en metod som används för att samla information i sitt naturliga sammanhang 
(Patel & Davidson, 2011). Metoden syftar till att beskriva verkliga händelser och beteenden när 
de inträffar (Kothari, 2004). Observationsstudie är fördelaktigt då det ger möjlighet att studera 
en process i detalj och skapa en större förståelse (Ejvegård, 2009). Observationer ska vara 
systematiskt planerade och dokumenterade (Patel & Davidson, 2011). Man skiljer på 
strukturerade och ostrukturerade observationer. Den huvudsakliga skillnaden mellan dem är att 
strukturerade observationer karaktäriseras av att de händelser och beteenden som ska studeras 
definieras i förväg och ostrukturerade observationer syftar till att skapa en heltäckande bild av 
det som observeras (Kothari, 2004; Patel & Davidson, 2011).  

I studien tillämpades både strukturerade och ostrukturerade observationer på fallföretaget 
Uddeholms AB. Inledningsvis tillämpades ostrukturerade observationer för att generera en 
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helhetsbild av inköpsprocessen. Inköparens dagliga arbete med inköpsprocessens EDI och 
manuella flöde observerades inledningsvis ur ett övergripande perspektiv. Utifrån dessa 
observationer kunde sedan strukturerade observationer förberedas och utföras för att samla data 
kring specifika inköpsaktiviteter och förbättringsarbete av dem. Genom observationer av 
inköpsprocessen kunde processbeskrivning och värdeflödesanalys utföras.  

Intervjuer 
Intervjuer är en metod som används för att samla information genom muntliga eller skriftliga 
utfrågningar i form av frågeställningar som besvaras av en eller flera respondenter (Kothari, 
2004). Metoden är en användbar datainsamlingsmetod vid belysning av data som visar hur 
olika individer resonerar kring särskilda problemområden (Blomkvist & Hallin, 2014).  De tre 
vanligaste typerna av intervjuer är ostrukturerade, strukturerade och semi-strukturerade 
intervjuer (Saunders et al., 2012). Semi-strukturerade intervjuer är utformade med ett antal 
nyckelfrågor och möjliggör variation mellan olika respondenter genom att hoppa över vissa 
intervjufrågor (Saunders et al., 2012). Ostrukturerade intervjuer kännetecknas av flexibilitet 
(Kothari, 2004). Ostrukturerade intervjuer är användbara när ett stort område utforskas ur ett 
brett perspektiv och en stor mängd information studeras (Saunders et al, 2012). 
Intervjufrågorna i ostrukturerade intervjuer formuleras och ställs till respondent på ett flexibelt 
vis och gör det möjligt att styra intervjuns riktning (Kothari, 2004).  

Intervjustudie tillämpades för att få tillgång till förklaringar och anställdas personliga 
uppfattning av processerna. Semi-strukturerade intervjufrågor tillämpades i studien vid 
intervjuer med inköpare i referensföretag. Ostrukturerade intervjuer tillämpades inledningsvis 
på fallföretaget för att få ett helhetsperspektiv av företagets inköpsprocess. Semi-strukturerade 
intervjuer tillämpades vid datainsamling hos fallföretaget och referensföretag i ett senare skede 
i studien. Ett tjugotal frågor inriktade på inköpsprocessen och förbättringsarbete av den 
förbereddes innan intervjuerna och dessa användes som bas under intervjuer. En operativ 
inköpare intervjuades i varje företag under cirka en timmes tid. Intervjuer med inköpare 
behandlade den operativa inköpsprocessen och förbättringsarbete. I fallföretaget intervjuades 
även ansvarig för Operations management och lean under cirka en timme. Intervjun behandlade 
fallföretagets affärskultur och kontinuerliga verksamhetsutveckling. Personerna som 
intervjuades tilläts formulera svar fritt och ytterligare öppna frågor som uppkom under 
intervjuernas gång tilläts för att få tillgång till ytterligare information. Under intervjuernas gång 
togs anteckningar som efteråt transkriberades och skickades till respondenten för godkännande.  

2.7. Dataanalys 
Intervjuer resulterade i kvalitativ data som belyser respondenternas åsikter och teorier. 
Informationen från intervjuerna transkriberades och godkändes av respondenter. Genom detta 
höjer man studiens korrekthet då information som eventuellt misstolkats kan korrigeras. 
Likadana intervjufrågor ställdes till båda referensföretagen vilket möjliggjorde en jämförelse av 
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empiriska resultat för att identifiera skillnader och likheter mellan fallen. Vidare observerades 
nuläget hos fallföretaget, information dokumenterades och stämdes av med ansvariga personer 
för att säkerhetsställa informationens korrekthet. Observationerna sammanställdes i en 
processbeskrivning av inköpsprocessen på Uddeholm. Processbeskrivningar av 
referensföretagens inköpsprocesser utformades från intervjuer med anställda. Beskrivningarna 
jämfördes sedan med Uddeholms processbeskrivning i en benchmarking. Genom att beskriva 
och jämföra de olika fallens processer kunde värdeskapande faktorer och slöserier som 
effektiviserar respektive begränsar den operativa inköpsprocessen identifieras. Den litteratur 
som granskats sammanställdes i en litteraturstudie. Empirisk och teoretisk data speglades och 
ställdes mot varandra. Teoretisk och empirisk data användes för att analysera nuläget av 
fallföretagets inköpsprocess och för att formulera förbättringsförslag. Analyserad empirisk och 
teoretisk data användes för att identifiera generella faktorer som effektiviserar respektive 
begränsar den operativa inköpsprocessen.  

2.1. Forskningsstudiens validitet och reliabilitet 
Forskning ska bedrivas systematiskt och valda metoder ska utföras på ett strukturerat vis enligt 
de riktlinjer som finns uppsatta (Kothari, 2004). För att säkerhetsställa att studien är av 
vetenskaplig relevans är det viktigt att beakta studiens trovärdighet (Ejvegård, 2009). Det är av 
allra högsta grad viktigt att studien utförs på ett sådant vis att resultatet är repeterbart (Kothari, 
2004). Metoder och verktyg för mätningar av data bör granskas utifrån begreppen validitet och 
reliabilitet för att generera ett vetenskapligt värde (Saunders et al., 2012).  

En studies validitet är ett begrepp som anger insamlad datas relevans för att kunna mäta det 
som avses mätas i ställd problemformulering (Ejvegård, 2009). En enklare förklaring är att 
validitet säger läsaren vad som mäts i studien. I en studie vill man uppnå en så hög validitet 
som möjligt för att kunna säkra generaliserbarheten av studiens resultat. Hög validitet kan nås 
genom transparens i studiens arbetsgång. En detaljerad beskrivning av hur man i studien gjort 
variabelmätningar, antaganden, intervjuer, uppbyggnad av ställda frågor och observationer är 
avgörande för en studies validitet (Kothari, 2004). 

I studien samlades kvalitativ data genom fem olika datainsamlingsmetoder vilket höjer studiens 
validitet. En jämförelse av en djupgående beskrivning av fallföretaget med enklare beskrivning 
av referensföretagens inköpsprocesser kan påverkat studiens validitet då datamätningarna inte 
är lika djupgående. Vid analys av empiriska och teoretiska resultat sammanvägdes de i en 
kvalitativ analys där beståndsdelar från föregående forskning samt empiriska fynd påvisades 
och identifierades.  

En studies reliabilitet är ett begrepp som anger upprepbarhet och noggrannhet av insamlad data 
(Ejvegård, 2009). Reliabilitet syftar till att belysa huruvida datainsamlingsmetoder och 
analysmetoder genererar ett repeterbart resultat (Saunders et al., 2012). I en studie vill man 
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uppnå en hög reliabilitetsgrad för att kunna säkra repeterbarhet av resultatet. I en studie kan 
man som forskare bedöma om reliabiliteten är hög eller låg genom att ställa en kontrollfråga 
formulerad på ett annat sätt än tidigare under en intervju. Repeteras svaret är Reliabiliteten i 
studien hög annars låg (Ejvegård, 2009). En enklare förklaring är att reliabilitet säger läsaren 
hur mätningarna utförts i studien och talar om resultatets pålitlighet. Reliabilitet inom 
kvantitativ och kvalitativ forskning skiljer sig åt. Inom kvantitativ forskning kan 
reliabilitetsgraden beräknas och återges i siffermängd. Reliabilitet inom kvalitativ forskning 
handlar om att pålitligt återge tillvägagångssätt, datainsamling, resultat och analys för att säkra 
repeterbarhet (Dawson, 2002; Kothari, 2004). Vid tillämpning av fallstudie måste försiktighet 
tas då slutsatser dras baserat på det enskilda fallet vilket inte alltid till 100 % stämmer överens 
med verkligheten (Ejvegård, 2009).  

I studien tillämpades en fallstudie hos ett fallföretag och två referensföretag. Flertalet 
datainsamlingsmetoder; strukturerade och ostrukturerade observationer, ostrukturerade och 
semi-strukturerade intervjuer, benchmarking och litteraturstudie användes för att 
säkerhetsställa reliabiliteten. Genom användning av flera olika datainsamlingsmetoder har 
empirisk och teoretisk data vägts samman i analys för att ge en så rättvis bild som möjligt. 
Datainsamling vid intervjuer genomfördes på ett standardiserat vis med formulerade frågor 
som ställdes till respondenterna innan intervjun, intervjuerna inleddes med en beskrivning av 
studien. Respondenternas svar antecknades under intervjun, transkriberades och 
sammanfattades direkt efteråt. Referensföretag och respondenter i studien är anonyma genom 
att inga namn skrivits i text. Intervjuade personers roller anges och referensföretag anges som 
företag A och företag B i studien. All litteratur bestod av tryckta böcker och expertgranskade 
vetenskapliga artiklar vilket ökar studiens upprepbarhet.  
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2.2. Rapportens disposition 
Studien sammanfattades och slutrapporterades i en rapport. Rapportstrukturen baserades på den 
internationella grundstrukturen för vetenskapliga rapporter (Patel & Davidson, 2011). 
Grundstrukturen anpassades till studien och studien rapporterades med följande disposition. I 
tabell 1 återges rapportstrukturen och en kort beskrivning av varje kapitels innehåll.  

KAPITEL INNEHÅLL 
1 Inledning Beskriver bakgrunden till studien, 

problemets uppkomst samt anledningar till 
varför området är relevant att studera. 
Därefter följer en beskrivning av studiens 
problemformulering, syfte och 
avgränsningar.  

2 Ansats och metod Beskriver studiens arbetsmetodik med 
tillhörande metodikval som gjorts. Därefter 
följer en genomgång av studiens kvalitet.  

3 Litteraturstudie Den teoretiska referensramen beskriver 
centrala områden för studien.  

4-6 Empiriska resultat  I avsnittet presenteras inledningsvis 
fallföretaget Uddeholms AB. Därefter följer 
en redogörelse av de empiriska resultat som 
samlats från två fallföretag under 
observationer och intervjuer. Uddeholms AB 
beskrivs djupgående och referensföretagen 
beskrivs överskådligt.  

7 Analys  En jämförelse av teoretisk och empiriska 
resultat redogörs med koppling till studiens 
problemformulering och syfte. Skillnader, 
likheter styrkor och svagheter beskrivs.  

8 Slutsats och rekommendationer  Slutsats av studien återges. 
Förbättringsförslag av fallföretagets 
inköpsprocess redovisas. Rekommendationer 
till fortsatt arbete beskrivs.  

9 Källförteckning Studiens källförteckning med litterära, 
webbaserade samt muntliga källor återges. 

10 Bilagor Studiens bilagor 
 

Tabell 1 – Rapportens disposition  
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3. LITTERATURSTUDIE 

Avsnittet presenterar teori kopplat till effektivisering av informationsflöden inom den 
administrativa stödprocessen, operativt inköp med lean administration. Teoriavsnittet inleds 
med en presentation av aktuella, grundläggande begrepp inom operativt inköp. Innehållet i 
avsnittet följs av en redogörelse av transformationen från lean production till lean 
administration och en mer ingående beskrivning av lean administration ges. Därefter 
presenteras utmaningar inom lean administration samt en beskrivning av praktisk tillämpbara 
verktyg i administrativa stödprocesser.   

3.1. Inköpsfunktioner 
Inköpsfunktionen definieras av Van Weele (2012) enligt;  

”Styrning av företagets externa resurser på ett sådant sätt att leveranser av alla varor, tjänster, 
förmågor, och all kunskap som är nödvändiga för att driva, underhålla och styra företagets 
primära och stödjande aktiviteter säkras på ett så fördelaktigt sätt som möjligt” (Van Weele, 
2012 s. 40).  

Traditionellt sett ansvarar inköpsavdelningen i företag för effektiv materialanskaffning till 
högsta kvalitet och bästa kostnad för organisationen (O´Brien, 2009). Vidare förklarar Van 
Weele (2012) att inköpsfunktionen innefattar alla de aktiviteter som ett företag får in fakturor 
från externa parter för. Enligt Lind (2010) utgör den traditionella synen på inköpsfunktionen 
inköp som en stödfunktion. Enligt vad som kallas det moderna synsättet att se på 
inköpsfunktionen innefattar inköp främst om att göra smarta affärer med leverantörer för att 
generera kundvärde (ibid.).  Inom organisationer som styrs utifrån att generera kundvärde är 
det en nödvändighet att behandla strategiskt inköp (ibid.).   

Vidare kan inköpsfunktionen kategoriseras in i tidigare nämnda strategiskt och operativt inköp 
(Van Weele, 2012). Förutom tidigare berörda inköpsfunktioner nämns även taktiskt inköp som 
en del av företags inköpsstruktur (Lind, 2010). De tre inköpsfunktionerna kan ses som en tratt 
där strategiskt och taktiskt inköp beskrivs som de inköpsfunktioner som innefattar de frågor 
som berör ett företags inköpsprocesser på lång sikt (Jonsson & Mattson, 2016) och det 
operativa inköpet hanterar inköp på kort sikt (Van Weele 2012). Operativt inköp avser 
transaktionsbaserade aktiviteter. Aktiviteter som ingår är att skapa inköpsorder, 
materialanskaffning, leveransbevakning och utvärdera leverantörer (Jonsson & Mattsson, 
2016). Van Weele menar att operativt inköp även kan omfattas av uppföljning och utvärdering 
(2012).  

Områden som strategier, fastställning av specifikationer, leverantörsutveckling och 
kontraktsskrivning belyses av olika författare inom de båda begreppen taktiskt och strategiskt 
inköp (Jonsson & Mattsson, 2016; Van Weele, 2012). En förklaring till detta är att det 
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strategiska inköpsarbetet innefattar att systematiskt analysera organisationers inköpsfunktioner 
och tillsammans skapa grunder för hur det taktiska och operativa inköpsarbetet ska bedrivas 
(O´Brien, 2009). Vidare förklaras att det strategiska inköpet sätter grundstrategierna för inköp 
och att det taktiska inköpet vidareutvecklar dessa strategier och mynnar ut i fastställning av 
kravspecifikationer, kontraktsskrivning med leverantörer och syftar till att utveckla 
grundförutsättningarna för hur det operativa inköpet ska bedrivas inom verksamheten (Lind, 
2008; Lind, 2010).  

3.2. Aktiviteter inom operativt inköp 
I företags ingående materialflöden omfattas alla aktiviteter som behövs för att optimera 
varuflödet från leverantören till företaget. Detta begrepp kallas ofta för supply chain 
management eller materialadministration. Styrning av logistik i materialflöden innefattar 
styrning av alla delprocesser från inflödet vid inköp av material till ett företags utflöde vid 
leverans av färdiga produkter till kund. Inom begreppet materialflöde innefattas aktiviteterna 
inom operativt inköp (Van Weele, 2012). Jonsson & Mattsson (2016) har sammanställt nio 
generella aktiviteter inom materialanskaffningsprocessen i operativt inköp som återfinns i de 
flesta företag;  

• Materialbehov 
• Inköpsanmodan 
• Orderläggning och inköpsorder 
• Orderbekräftelse 
• Leveransavisering 

• Leveransbevakning 
• Leveransmottagning 
• Uppföljning & utvärdering 
• Fakturering  

 
Materialbehov och inköpsanmodan 
För behov av tillverkning i produktion eller av lagerpåfyllnad initieras ett materialbehov när 
materialvolymen understiger uppsatt lägstanivå på varulager. Inköp får en inköpsanmodan som 
genererats när ett behov utlöses per automatik från materialplaneringssystemet eller manuellt 
(Van Weele, 2012). Jonsson & Mattsson (2016) beskriver att ett behov även kan uppstå när ett 
orderförslag skapas av företagets orderbokning. Orderförslaget signalerar en begäran till 
inköpsavdelningen att lägga en beställning på det material som presenteras i orderförslaget.  

Orderläggning och inköpsorder 
En inköpsorder initieras antingen elektroniskt av att en inköpsanmodan skapas eller av en 
materialrekvisition som utlösts av ett materialbehov (Van Weele, 2012). Vid orderläggning tar 
utvald leverantör emot en inköpsorder, det vill säga det dokument som fastställer en leverans 
från leverantören till kunden (Jonsson & Mattsson, 2016). I en inköpsorder specificeras vad 
som ska levereras, till vilket prisvillkor samt datum för när det ska levereras (ibid.). Med 
orderläggning menas att en inköpsorder ges till en leverantör enligt förutbestämda villkor (Van 
Weele, 2012). En inköpsorder kan innehålla flera orderrader som anger vilka olika produkter 
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som ingår i inköpsordern (ibid.). Det är viktigt att en inköpsorder rätt information. Vanligen 
innehåller en inköpsorder ordernummer, produktbeskrivning, prisuppgifter, kvantitet, tid eller 
datum för leverans, leverans och fakturaadress (ibid.).  

Orderbekräftelse 
Orderbekräftelser syftar att säkerställa att de specifikationer som uppges i inköpsordern 
godkänns av leverantören. Orderbekräftelsen talar om att ordern tagits emot av leverantören. 
(Jonsson & Mattsson, 2016). För en inköpsorder som innehåller flera orderrader skickas ibland 
en bekräftelse för varje orderrad (Van Weele, 2012). En orderbekräftelse kan innehålla vissa 
ändringar av kvantitet, pris och leveransdatum (Jonsson & Mattsson, 2016).  

Leveransavisering 
När en order är levererad från leverantör och är på väg till kunden skickar leverantören skickar 
en leveransavisering. Syftet med leveransaviseringen är att informera inköparen och berörda 
interna avdelningar om att leveransen är på väg och att godsmottagningen kan förbereda sig på 
inkommande gods (Jonsson & Mattsson, 2016).  

Leveransbevakning 
Leveransbevakning innebär att en beställning följs upp och att leverantören följer det som 
avtalats i orderbekräftelse under tiden företaget väntar på att materialet levererats (Van Weele, 
2012). Vid leveransbevakning kontrolleras att leverantören håller lovade leveranstider och 
övervakning av utgående betalningsåtaganden sker (ibid.). Leveransbevakning kan ske både 
proaktivt och reaktivt, dvs. innan och efter att leveransen skulle anlänt till kunden. Vid 
efterbevakningen skickas en påminnelse till leverantören för att en redan försenad leverans ska 
anlända så snabbt som möjligt (Jonsson & Mattsson, 2016).  

Ett vanligt hjälpmedel företag använder sig av är avvikelserapporter, ett aktuellt dokument där 
sena leveranser som borde levererats ett datum inte levererats listas Van Weele, 2010). En del 
företag som använder sig av avancerade affärssystem har utvecklat funktioner där en specifik 
avvikelsekod kan kopplas till en leverantör som ofta har problem att leverera material i tid. När 
en varningssignal utgår till inköparen skickas en påminnelse leverantören att bekräfta att de kan 
hålla avtalad leveranstid (ibid.).  

Leveransmottagning 
Vid beställt material ankomst tas godset emot av godsmottagningsavdelning. En första kontroll 
av varan där det vanligen kontrolleras om det finns transportskador på godset och att rätt antal 
kollin som beställts också levererats. Avvikelser rapporteras och dokumenteras (Jonsson & 
Mattsson, 2016).  

Uppföljning och utvärdering 
I syfte att utvärdera leverantörens prestation efter genomförd leverans genomförs en 
uppföljning eller utvärdering (Jonsson & Mattsson, 2016). Vid ändringar av information i 
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orderbekräftelser från leverantörer innebär det att extra arbete skapas hos det företag som lagt 
en order. Ändringar ska godkännas och kräver extra behandling vilket medför högre 
inköpskostnader (Van Weele, 2012). Utvärderingars omfattningsgrad varierar men utgör ett 
beslutsunderlag för hur leverantörsrelationerna ska fortlöpa (Jonsson & Mattsson, 2016). 
Leverantörers förmåga att hålla avtalade löften gällande kvalitet och leveranssäkerhet är 
vanliga faktorer att utvärdera (Van Weele, 2012).  

Fakturering 
Vanligtvis skickar leverantören fakturan i samband med eller efter att material skickats till 
företag som beställt material. Fakturauppgifter granskas av inköparen när de tagits emot. Om 
uppgifterna i fakturan stämmer överens med beställning och leveransdokument betalas den och 
skickas till ekonomiavdelningen för sluthantering och arkivering (Van Weele, 2012). 

Informationsflöde 
Ahlsén et al. (2009) delar in flöden i tillverkande företag i de tre delarna: produktflöde, 
materialflöde och informationsflöde. Det förstnämnda, produktflödet syftar till produkternas 
rörelse. Materialflödet består av materialet som används vid förädling vid tillverkning av 
produkter. Informationsflödet utgör flödet av information som styr både produktion och 
materialflöde (ibid.). Vidare förklarar Keyte & Locher (2008) att materialflödet på i 
kontorsmiljöer utgörs av de uppgifter i digitalt eller pappersformat som är nödvändiga för att 
färdigställa en produkt eller tjänst. 

Behovet av information som behandlar befintlig och framtida efterfrågan ger upphov till 
informationsflöden (Jonsson & Mattsson, 2016). Informationsflödet är nödvändigt för ett 
effektivt materialflöde. Med ett effektivt flöde av information kan resurser utnyttjas effektivt 
och kundbehov mötas (ibid.). En organisations inköpssystem hanterar information rörande 
leverantörer och produkter. Systemet fungerar som ett verktyg där information skickas mellan 
beställare och leverantör. Ett informationsflöde är nödvändigt för att vid rätt tidpunkt signalera 
till medarbetare eller processer att påbörja rätt aktivitet i ordningen (Keyte & Locher, 2008). 
Informationsflödet kan innehålla information om aktuellt lagersaldo, orderbekräftelser och 
leveransinformation (Jonsson & Mattsson, 2016). Ur ett leverantörsperspektiv är det viktigt att 
tidigt få information om efterfrågan för att kunna planera verksamheten med god 
framförhållning och för att effektivisera utnyttjande av resurser. Ur ett kundperspektiv är 
informationsflödet av betydelse då informationen kan användas för att säkerställa den 
leveransservice en leverantör erbjuder (Oskarson et al., 2004).  I en forskningsstudie av 
informationskvalitet i orderprocessen utförd av Forslund (2004) sammanställs flera olika 
författares syn på hur informationskvalité bör definieras. Information av hög kvalitet bör vara 
aktuell, korrekt, komplett, tillgänglig och överensstämmande. Dessutom ska rätt information 
presenteras, den ska vara lättillgänglig och information från olika informationsställen bör 
enkelt kunna jämföras utan att motsäga varandra. Information med låg pålitlighet orsakar den 
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förlorar sitt värde och funktion. Informationens pålitlighet beror på dess noggrannhet, aktualitet 
och att informationen ges i rätt format (Cutler et al., 2002). Det är viktigt är att information är 
felfri, kärnfull och lättförståelig. Informationen måste vara övertygande för att inte skapa 
tveksamheter och osäkerhet för de anställda. Det ska vara rätt information, i rätt format, i rätt 
tid, i rätt mängd, till rätt person och plats (Forslund, 2004). 

3.3. Mätning och utvärdering av informationsrelaterade inköpsprocesser 
Enligt Van Weele (2012) finns det inte någon generell beskrivning av hur och vad företag bör 
mäta i sina inköpsprocesser. Inom företag där det vedertagna synsättet på inköp är en operativ 
administrativ stödfunktion mäts och utvärderas operativa och administrativa inköpsaktiviteter 
främst utefter parametrar som orderstock, ledtider i orderadministration och antal utfärdade 
order. Ett alternativt synsätt på inköp i företag är ett se inköp som en integrerad del i 
logistikstyrningen. Vid det synsättet mäts och utvärderas parametrar som leverantörernas 
leveransförmåga och reducering av ledtider. Vid utvärdering av informationsflödet av 
inköpsprocessen ur ett kundperspektiv nämns faktorer som leveranssäkerhet, ordereffektuering 
och leveranstider mäts. Mätningar och utvärderingar av inköpsprocessers resultat kopplas till 
företagets definierade mål. I en undersökning av Van Weele (2012) baserad på intervjuer med 
inköpschefer i flera olika företag återges företags erfarenheter gällande de fördelar som finns 
med resultatutveckling och anledningar till att företag bör mäta och utvärdera resultatet av sina 
inköpsresultat. En sammanfattning bestående av utvalda fördelar som är relevanta att belysa 
återges nedan.  

• Genererar ett bättre beslutsunderlag. Bättre beslut kan tas då de baseras på rätt 
grunder.  

• Möjliggör avvikelseeliminering. Genom att utvärdera inköpsresultat och registrera 
avvikelser kan informationen analyseras, problemorsaker identifieras och problems 
ytterligare uppkomst förhindras.  

• Skapar en förbättrad kommunikation. Genom att inköpsavdelningen har större andel 
korrekt information i sina processer underlättar det vid kommunikation med andra 
avdelningar.  

• Tydliggör definierade mål. Regelbundna rapporter över jämförelse planerade mot 
faktiska resultat är en grundförutsättning för att uppskatta inköparnas förmåga att uppnå 
uppsatta mål.    

• Motiverar medarbetare. Utvärdering av resultat möjliggör att utveckla personliga 
utvecklingsmål för inköparna vilket kan upplevas som motiverande av medarbetarna. 

Inom operativt inköp används ofta ur ett orderperspektiv nyckeltalen administrativ ledtid inom 
inköpsavdelningen, orderstock per månad och antal inköpsanmodanden som behandlats per 
månad (ibid.). Ur ett leveransperspektiv används vanligen nyckeltal som antal leveranser i tid, 
antal försenade leveranser, antal för tidiga leveranser och antal ofullständiga leveranser. 
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3.4. Kommunikationsmetoder  
För att uppnå ett informationsflöde som skapar såväl internt värde inom företaget och externt 
värde hos verksamhetens leverantörer och kunder krävs välfungerande informationsflöden 
(Jonsson & Mattsson, 2016). Olika typer av informationssystem används för att föra 
information vidare mellan olika parter, som verktyg för att samla in och bearbeta information 
och fungerar som underlag för den dagliga verksamheten. Effektiva anslutningar i 
informationsutbyte mellan olika informationssystem är oerhört viktigt och bör prioriteras 
(Lumsden, 2012). Informationssystem kommuniceras via olika kommunikationssystem. Dels 
manuellt via telefon och e-mail men även mer utvecklade systemlösningar som tillåter ett 
direkt utbyte av information mellan olika verksamheters affärssystem (Jonsson & Mattsson, 
2016). I kommande delar av avsnittet redogörs några av de vanligaste 
kommunikationssystemen som används vid informationsutbyte mellan organisationer.  
 
Electronic data interchange (EDI) 
Van Weele (2012) definierar EDI som en strukturerad växling av affärsrelaterade dokument 
mellan organisationer via datorer. Exempel på dokument som växlas är inköpsorder och 
fakturor. Jonsson (2008) förklarar att EDI består av standardiserade meddelanden som skickas 
mellan två olika datasystem där information tolkas och uppdaterar databaser. Det är vanligt att 
leverantörer skickar leveransaviseringar som EDI-meddelande när leverans skickas till företag 
(Van Weele, 2012). EDI har flera standarder som används i olika branscher och nationer vilket 
möjliggör effektiv informationsväxling mellan olika organisationer över hela världen. 
Kommunikationsmetoden är en kostsam investering för företag och därför används EDI-
systemet främst av större företag som har kontinuerlig kontakt och behov av strukturerad 
information (Jonsson, 2008).   

Webbaserad EDI 
EDI är en effektiv men dyr metod att använda sig av vid informationsutbyte vilket medför att 
mindre företag inte har ekonomiska förutsättningar att kommunicera med de större företagen på 
ett lika effektivt sätt. Webbaserad EDI möjliggör effektiv kommunikation för mindre företag 
genom en webbläsare till de större företagens ERP-system. Metoden kräver dock en del 
manuell hantering (Jonsson, 2008).  

Webbportaler 
Websidor med begränsad tillgång till vissa kunder eller leverantörer kallas ofta för extranet, 
även så kallade portaler. Företagen använder sig av de för att dela information publikt, till 
specifika användare, leverantörer och kunder (Jonsson, 2008). 

Telefon, brev, fax och email 
Manuell informationshantering och kommunikation med leverantörer och kunder innefattar 
email, manuell hantering av EDI-system, telefon, fax och post. Styrkan med dessa system är 
deras spontana och ostrukturerade utbyte av information vilket är fördelaktigt vid ett 
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ostrukturerat och icke återkommande informationsutbyte. En nackdel är att informationsutbytet 
blir ineffektivt vid återkommande och strukturerad information då det kräver manuell hantering 
vilket tar tid och kostar pengar (Jonsson, 2008). 

3.5. Utmaningar inom operativt inköp 
Van Weele (2012) sammanfattar vanliga brister och utmaningar som identifierats i flertalet 
undersökningar av företags inköpsprocesser. En av de svårigheter som beskrivs i 
sammanfattningen är problem som uppstår i när företags administrationsprocesser inte är 
tillräckligt utvecklade för ändamålet. Vanligen saknar processerna stöd för att automatiskt 
kontrollera att information i fakturor stämmer överens med beställningsdokument. Ytterligare 
en vanlig problematik som inköpare ställs inför vilket är leverantörers återkommande 
leveransproblem (ibid.). Vanliga leveransrelaterade problem är försenade leveranser och flera 
delleveranser. Företag kan övervinna dessa problem genom att formulera regler och riktlinjer 
som skickas ut till leverantörer (ibid.).  

De stora mängderna av information som krävs inom operativt inköp för att stödja ett företags 
materialflöden och produktionsprocesser medför vanligen en rad utmaningar att hantera. En av 
de utmaningar Van Weele (2012) belyser är materialspecifikationer med bristfälliga 
informationsuppgifter där information saknas vilket medför att beställningar inte kan 
verkställas innan uppgifter är kompletterade vilket medför långa väntetider och förvirring i 
organisationen. En annan utmaning är upprepade förändringar i materialplaneringen vilket 
medför att det uppstår störningar i leverantörers leveransplaner (ibid.). Dessa typer av 
förändringar i materialplanering som inträffar vid brådskande beställningar skapar ojämn 
arbetsbelastning hos inköparna vilket kan orsaka stress och utmattning (Larsson et al., 2008). 
En utmaning enligt Van Weele (2012) är att det inte finns någon enskild praktisk metod för 
företag att använda vid mätning av sina inköpsresultat vilket medför att det ställs höga krav på 
cheferna inom inköp som får förlita sig på sin egen kännedom av uppföljning och utvärdering 
av inköpsprocesser.  

Förändringar av nödvändig information i företags logistiksystem måste vara korrekt och 
uppdateras frekvent (Van Weele, 2012). Inkorrekt information i företags affärssystem riskerar 
företaget att viktiga beslut tas på fel grunder (Larsson et al., 2008). Vidare förklarar Van Weele 
(2012) att det inom inköp är viktigt att information om lagernivåer och leverantörers 
leveransdatum är korrekt för att undvika extra arbete.  

3.6. Lean production 

Lean är ett begrepp som har sitt ursprung i det Japanska fordonstillverkande företaget Toyota 
och deras produktionssystem TPS, Toyota Production System. Under 1970 och 1980-talet 
intresserade sig de största amerikanska fordonstillverkarna (Ford, General Motors och 
Chrysler) för japanernas strategi för att framgångsrikt bedriva sin verksamhet vilket resulterade 
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i Lean Production. (Larsson et al., 2008). Lean handlar i grunden om ständig utveckling av 
verksamheten som genom filosofi, värderingar och ett gemensamt tankesätt drivs och leds 
utifrån ett resurssnålt förhållningssätt (Sörqvist, 2013). Lean har genom de senaste decennierna 
applicerats och anpassats till många olika företags verksamheter världen över (Liker, 2009). 
Lean är dock fortfarande främst känt för effektivisering av produktionsprocesser i 
tillverkningsföretag (Blücher et al., 2005). I en lean organisation elimineras eller reduceras 
slöseri av aktiviteter som inte tillför värde till kunden. Kundens behov står i centrum och deras 
efterfrågan skapar ett dragande system. För att en lean organisation ska vara framgångsrik ska 
lean tillämpas i hela verksamheten och alla medarbetare involveras (Liker, 2009). Ytterligare 
bygger en framgångsrik lean filosofi på visualisering av processer, engagerade ledare som syns 
i verksamheten, medarbetarnas deltagande, tillämpning av lean verktyg och metoder, ständiga 
förbättringar och att lyfta problem (Larsson et al., 2008).  

Lean härstammar som tidigare nämnt från industrin och då framförallt fordonsindustrin, idag 
har konceptet lean spridit sig till många andra branscher. Förutom lean production benämns en 
rad andra definitioner i samband med lean. Där bland annat lean administration (Larsson et al., 
2008). Tillämpning av principerna inom Lean Production i administrativa processer kallas 
också ibland för Lean Office (Almeida et al., 2017). Lean administration står för de 
administrativa stödprocesser som hänger ihop med de primära tillverkningsprocesserna 
(Goerke, et al., 2015).  Fortsättningsvis kommer studien att använda begreppet lean 
administration om inget annat anges och omfatta de administrativa stödprocesser som stödjer 
tillverkningsprocesserna inom industriell produktion. 

3.7. Lean administration 
Intresset för Lean växer och filosofin växer utanför de traditionella produktionsprocessernas 
gränser (Larsson et al., 2008). I Skandinavien har det under de senaste årtionden funnits en 
trend att införa lean i administrativa processer och kontorsmiljöer (Bodin, 2013). Lean 
administration beskrivs som en industrialisering av kontor (Schuh et al., 2013). Samma lean-
koncept som inom produktionsprocesser kan tillämpas inom administration och i 
kontorsmiljöer för att effektivisera och reducera slöseri i processerna (The new improvement 
frontier, 2005). Ytterligare instämmer Larsson et al. (2008) i att Lean filosofin, dess tekniker 
och metoder är lika användbara inom administrativa stödprocesser som vid förbättring av 
tillverkningsprocesser. Trots detta menar Goerke (2015) och Larsson et al. (2008) att införande 
av lean i administrativa processer inte haft samma genomslagskraft som inom produktion. En 
orsak till detta kan vara att administrativa processer resulterar i en information eller en tjänst 
och till skillnad från tillverkning av en produkt har administrativa processer ett flöde som är 
svårare att fysiskt visualisera (Selvarasju & Telsani, 2012). 
Lean i administrativa stödprocesser baseras på filosofier, verktyg och principer och visualiseras 
med det traditionella lean-templet (Larsson et al., 2008). Grundläggande för lean är att arbetet 
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måste vara väl förankrat i organisationens vision och strategi så att verksamhetens medarbetare 
arbetar mot samma mål (Liker, 2009). En framgångsrik tillämpning av lean administration i 
administrativa stödprocesser uppnås genom visualisering av processerna, vardagligt synligt 
engagemang hos ledningen, deltagande av samtliga ledare och medarbetare, användande av 
metoder och verktyg, en disciplinerad inställning till att allt kan effektiviseras, att problem 
synliggörs och slutligen att medarbetarna bidrar till att skapa en kultur där man inte anklagar 
varandra (Larsson et al., 2008). Det huvudsakliga målet med lean administration är att frigöra 
tid och att arbeta mer effektivt (Bodin, 2013). Larsson et al. (2008) menar att man med lean 
administration vill kunna utföra ett så bra arbete som möjligt med så få resurser som möjligt. 
Lean handlar om att skapa värde för kunden. Traditionellt sett inom administration har 
processerna styrts funktionsorienterat. Lean administration fodrar att organisationen utför 
administrativt arbete processorienterat istället för funktionsorienterat (Liker, 2009). Med ett 
processorienterat fokus utgår användaren från att uppfylla slutanvändaren eller nästa 
användares krav i hela organisationskedjan istället för att endast fokusera på att utföra sitt 
arbete (Larsson et al., 2008). Ändringen av perspektivsorientering kan tolkas som att 
organisationen ändrar perspektiv till att se flöden och samband från att se arbetsuppgifter 
placerade i olika kategorier för att skapa värde för kunden.  

3.7.1. De 14 grundläggande principerna för Lean Administration 
Grunden för Toyotas produktionssystem har sammanfattats i fjorton principer. Principerna 
utgör grunden för lean produktion, lean service och lean administration (Larsson, 2009; Liker, 
2009). Dock menar Larsson et al. (2008) att principerna behövs tolkas ur ett administrativt 
perspektiv för att göras tillgängliga och användbara i administrativa stödprocesser.  

1. Basera verksamhetens samtliga beslut på långsiktighet 
• Ha tålamod och behåll fokus på långsiktighet  
• Investera i människors utveckling 
• Kontinuitet - Se inte lean administration som ett engångsprojekt för att skapa kortsiktiga 

besparingar 
2. Skapa ett kontinuerligt flöde i den administrativa stödprocessen 
• Definiera och utveckla en effektiv administrativ process 
• Förenkla processen och ta bort eller minska de aktiviteter som inte är nödvändiga 
• Synliggör de avvikelser, brister, fel och problem som stör processen 

• Sträva efter att medarbetarna själva ska kunna hantera så stor del av det administrativa 

arbetet som möjligt så att antalet överlämningar blir så få som möjligt 

3. Producera endast det kunden efterfrågar vid rätt tidpunkt 
• Säkerhetsställ att den service eller information som genereras i administrativa processer 

efterfrågas av kunden oavsett om den är intern eller extern  
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• Överproduktion av administrativa tjänster som inte efterfrågas är exempelvis att betala 

fakturor innan förfallodatum, ta fram dokumentation som inte efterfrågas eller att lägga 

onödigt stora resurser på budgetering.  

4. Utjämna beläggningen 
• Produktion av administrativa tjänster exakt i den tidpunkt när kunden efterfrågar kan 

medföra en ojämn arbetsbelastning. Ena arbetsveckan kan vara stressig och 

medarbetaren kanske behöver arbeta övertid för att möta efterfrågan. Den andra veckan 

kan medarbetaren vara så utmattad av föregående arbetsveckas överbelastning att de 

övriga viktiga uppgifterna inte slutförs när tiden finns. Med en jämn arbetsbelastning 

minskas behovet av överproduktion. Outnyttjad kapacitet på̊ grund av ojämn efterfrågan 

är också̊ slöseri.  

• Genom att planera den administrativa produktionen i dialog med kunden skapas en 

jämn efterfrågan och en utjämnad arbetsbelastning. Planera volym, mix av tjänster, 

leveransdag och leveransinnehåll med kunden för en jämnare arbetsbelastning. 

5. Skapa en administrativ kultur baserad på att det ska vara lätt att göra rätt och 
svårt att göra fel 

• Medarbetarna bör undvika att lösa symptom på problemen och istället bygga in kvalitet 

genom att hitta grundorsakerna till problemens uppkomst så att de inte uppstår igen. 

• Sluta att ”hylla” de administrativa fixarna som åtgärdar fel i organisationen, det sänder 

ut fel signaler. 

• Slöseri av resurser för att vid upprepade tillfällen åtgärda samma problem kan på sikt 

elimineras genom att regelbundet avsätta tid till att analysera, förebygga och åtgärda 

grundorsakerna till problem.  

6. Standardisera och stabilisera 
• Innan ständigt förbättringsarbete kan utföras måste den administrativa stödprocessen 

standardiseras och stabiliseras. 

• Standardisera de administrativa tjänster och aktiviteter som behövs utföras för att 

uppfylla kundbehovet. 

• Standardisera sedan stödprocessens sekvens och informationsbehov för att kunna klara 

av takttiden.  

• Därefter stabiliseras processen där avvikelser från input till output elimineras. 

7. Visualisera processen så att inga problem förblir dolda 
• Använd visualisering för att göra den administrativa stödprocessen synlig och 

möjliggöra effektivisering av den 

• Genom att se problem i ett tidigt stadie är det möjligt att reagera proaktivt 
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• En kontrolltavla av den administrativa stödprocessen innehållande fel, brister, takt och 

standardtider möjliggör en snabb överblick av rådande situation och ger chans att vidta 

åtgärder om så är nödvändigt.  

8. Använd teknik först när de administrativa processerna förenklats 
• Välj teknik och IT som stödjer processerna och människorna som arbetar med dem 

• Sluta automatisera komplexa och dåligt fungerande administrativa processer. Förenkla 

processerna innan IT-stöd införs. 

• Var nyfiken på ny teknik men var fundersam kring hur den ska fungera tillsammans 

med redan existerande IT-lösningar och arbetssätt.  

9. Utveckla ledare som förstår arbetet och lever filosofin 
• Utveckla ledare som dagligen lever efter lean kulturen, lär ut den till medarbetare och 

sprider den vidare 

• Ledarna ska vara synliga ute i verksamheten, de ska vara synliga där det administrativa 

arbetet utförs och handleda i problemlösning. 

• Ledarna ska undvika att utnämna problemfixarna till hjältar när de löser problemens 

symptom. 

10. Utveckla exceptionella medarbetare och team 
• Teamarbete utgör fundamentet. Teamet ska samordna arbetet, motivera 

teammedlemmarna och lära av varandra. Individens arbete i teamet utgör det värde 

adderande arbetet. 

• Individens förståelse för den administrativa stödprocessen är viktig för att teamet ska 

fungera.  

• Individer som kan prestera är grunden för bra teamprestationer.  

• Det är viktigt att företaget gör rätt i rekryteringen och väljer rätt person som ska läras 

upp och samverka i teamet. 

• Varje enskild individ ansvarar för att identifiera möjligheter till förbättring, utveckla, 

standardisera och stabilisera den administrativa stödprocessen. Teamet bör belönas efter 

kvalitet och inte utefter den enskilda individens effektivitet. 

11. Respektera nätverk av interna och externa kontakter 
• Ställ höga krav på leverantörer och förvänta dig samma höga kvalitet vid varje leverans. 

Klarar inte leverantören att hålla hög kvalitet, hjälp dem att skapa och behålla kvalitén.  

• Behandla alla leverantörer och kunder affärsmässigt som att nästa steg i processen vore 

din kund.  
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• Klarar inte den interna leverantören av att leverera korrekt information så hjälp den att 

skapa och hålla efter förväntad kvalitén.  

• Genom kontinuitet skapas bra relationer vilket över tid eliminerar värdeförluster i 

företaget. 

12. Gå och se efter själv för att förstå problemet 
• Det är den enskilde medarbetarens ansvar att alltid undersöka ett problem med sina 

egna ögon för att skapa en egen bild av problemet. Gå ut och undersök det verkliga 

problemet och se vilka åtgärder som behövs för att åtgärda det. 

• Medarbetaren ska ha inställningen att denne aldrig riktigt säkert kan förstå ett problem 

genom att endast läsa rapporter och övrig information. 

13. Ta beslut genom samstämmighet 
• Involvera så många medarbetare som möjligt i förbättringsarbete. Genom delaktighet 

byggs acceptans i genomförande av förändringar.  

• Räds inte att involvera medarbetare i beslutsprocesser. Som ledare måste dock de svåra 

besluten tas själv för att behålla trovärdighet.   

14. Skapa en lärande organisation 
• Låt de administrativa stödprocesserna hjälpa företaget att bli en lärande organisation 

genom att bygga strukturer för reflektion, lärande och förbättringar. 

• Standardisera och stabilisera administrativa stödprocesser först. Därefter kan slöseri 

elimineras och lära av ständiga förbättringar. 

• Stabilisera hela organisationen för att kunna bli en lärande organisation som har 

kapacitet att bygga vidare på befintlig kunskap.  

• Kontinuitet måste bli företagets ledord för att bli en lärande organisation. För att 

generera kontinuitet krävs ett långsiktigt tänk i de administrativa stödprocesserna, hela 

företaget och hela organisationen. 
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3.7.2. Utmaningar inom lean administration 
För att nå ett framgångsrikt resultat med Lean måste som tidigare beskrivet filosofin tillämpas i 
hela verksamheten (Liker, 2009). Många företag misslyckas då de inte följer lean-konceptet 
fullt ut. De stannar upp efter implementering av lean i interna tillverkningsprocesser och väntar 
på att se resultatet innan de fortsätter med implementeringen i de administrativa processerna 
(Larsson et al., 2008). Ett vanligt förekommande problem vid kartläggning av företags 
processer är att ofta kartläggs endast tillverkningsprocesser och att de tillhörande 
administrativa stödprocesserna exkluderas vilket leder till att stor del av aktiviteter som skapar 
kundvärde eller genererar slöseri glöms bort (Maskell och Baggaley, 2004).  

En annan utmaning relaterad till företags misstolkning av filosofin är att de glömmer bort att 
såväl kulturförändringar som användning av metoder och verktyg är ingående beståndsdelar i 
konceptet (Liker, 2009). Lean består till 80 % av organisationskultur och till 20 % av 
analytiska och resultatinriktade verktyg. Nyckeln till att nå ett framgångsrikt resultat med lean 
är att organisationen arbetar med både kulturförändring och med verktygen (Larsson et al., 
2008). Vid kulturförändringar är ledarskapet oerhört viktigt. En svårighet finns i omvandlingen 
av de företagskulturer där bristfällig kommunikation mellan chefer och underordnade 
medarbetare förekommer. Det är viktigt att mål och resultat av ständiga förbättringar 
kommuniceras från chefer till medarbetarna för att de ska känna delaktighet (Jadhav et al, 
2014). I kulturer där bristfällig kommunikation mellan parter råder finns stor risk att motstånd 
inom organisationen uppstår. Medarbetares engagemang att ta sig an förändringar är avgörande 
och saknas den finns en stor utmaning (ibid.). Effektivisering av medarbetares arbetsuppgifter 
kan misstolkas som att deras jobb inte tillför värde och medföra att de inte involverar sig av 
rädsla att förlora sina jobb (Wong et al., 2009). Den huvudsakliga orsaken till att organisationer 
misslyckas med implementering av lean kopplad till medarbetare är medarbetarnas oro vid 
förändring av tankesättet (Eswaramoorthi et al., 2011). Det finns även en utmaning i bristande 
kompetens och resurser (Larsson, 2008; Jadhav et al, 2014) samt i att personal i många fall inte 
får tillräcklig utbildning i lean och att företaget därför inte når önskat resultat (Agarwal et al., 
2013).  

Motstånd inom organisationen nämner även Larsson et al. (2008) som en av de vanliga 
utmaningarna inom lean administration. Bristande gehör från ledningen och otillräckliga 
investeringsmöjligheter är vanliga utmaningar att hantera inom lean administration (Jadhav et 
al., 2014). Ytterligare en utmaning inom lean administration är orealistiskt uttalade 
förväntningar på resultatet och (Larsson et al., 2008). En tredje utmaning är en oklar målbild av 
vad som ska åstadkommas med förändringen (ibid.). Gemensam faktor för dessa utmaningar är 
ledarskap. Ledarskapet inom lean administration är oerhört viktigt för att övervinna dessa 
utmaningar. Engagerade ledare som visualiserar lean-arbetet och som deltar i den operativa 
verksamheten är avgörande för resultatet (Larsson, 2008; Keyte & Locher, 2008; Liker, 2009).  
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En vanlig utmaning inom lean administration är att chefer tvivlar på att antalet aktiviteter som 
är icke-värdeskapande i administrativa processer är tillräckligt hög för att motivera 
effektivisering. Genom att spåra de aktiviteter som ett dokument behandlas i samt förflyttning 
och lagring av dem kan man enkelt urskilja mängden slöseri i processerna. Ur ett 
ledtidsperspektiv kan icke värdeskapande aktiviteter vanligen utgöra upp till 95 % av den totala 
ledtiden som pappersdokument spenderar på kontoret (The new improvement frontier, 2005). 
Inom lean administration är det sedan tidigare känt att det är viktigt att se på processer ur ett 
kundperspektiv. Oavsett om det är slutkunden eller en intern medarbetare som är mottagare av 
tjänsten i nästkommande steg i processen så är det avgörande att behandla denne ur ett 
kundperspektiv (Larsson et al., 2008). 

Standardisering av de administrativa processerna är en viktig del inom lean filosofin då det 
skapar grundläggande förutsättningar för ständiga förbättringar. För att kunna standardisera en 
process måste den först kartläggas och visualiseras (Liker, 2009). Vid standardisering av lean 
administration kan det uppstå problem då det ofta är svårt att urskilja den aktuella situationen i 
administrativa flöden (Larsson et al., 2008). Det upplevs ofta som enklare att se det fysiska 
flödet i tillverkning och att identifiera avvikelse och störningar. En ledning som läcker olja 
eller en maskin som stannat är enkelt att se med blotta ögat. Det är svårare att urskilja det 
fysiska flödet i administrationsprocesser (Larsson et al., 2008). En förklaring till varför det är 
svårare att urskilja det fysiska flödet i administrativa processer är att en administrativ process 
resulterar i service eller information som kan vara svårt att fysiskt visualisera (Selavaraju och 
Telsani, 2012).  

Vidare nämner Larsson et al. (2008) att administrativa stödprocesser ställer krav på felfri, 
snabb och okomplicerad information för att visualisera, analysera, utveckla ständiga 
förbättringar och att kunna skapa kundvärde. Utveckling av informativa flöden innefattar 
vanligen systemlösningar som organisationers IT-avdelningar ansvarar för. Kopplingen mellan 
IT-avdelningen och de som arbetar med den administrativa processen brister ibland. I en 
undersökning utförd av PA Consulting Group framkommer att många företag inte involverar 
organisationens IT-avdelning alls (PA Consulting Group, 2007). Larsson et al. (2008) menar att 
det kan upplevas som problematiskt när IT-avdelningar i organisationer inte har kännedom 
eller är exkluderade från lean arbete med administrativa stödprocesser. Avsaknaden av 
förståelse av lean-konceptet eller de administrativa stödprocesserna medför att IT-
avdelningarna inte kan möta ställda informationskrav.  

En annan informationsrelaterad utmaning inom lean administration är överproduktion av 
rapporter och för mycket insamlad information. Stora informationsmängder medför 
problematik med skapande av allt för omfattande rapporter vilket medför svårigheter att 
urskilja den viktiga informationen. Rapporter skapas vanligen utan ett bakomliggande 
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definierat verkligt behov (Maskell och Baggaley, 2004). Den interna rapporteringen är i hög 
grad påverkbar och bör endast utföras då ett verkligt behov finns bakom rapporteringen 
(Larsson et al., 2008). Den är viktigt att identifiera och definiera behovet med information och 
rapporter för att kunna skapa färre men meningsfulla rapporter (Brosnahan, 2008). Larsson et 
al. (2008) menar att genom att regelbundet föra dialog gällande rapportering kan förståelse för 
viktigt och oviktig informationsspridning i verksamheten skapas. 

3.8. Slöseri, spill, ojämnhet och överbelastning 
Lean bygger på principen att genom ett dragande flöde uppfylla kundens behov av tillverkning 
och lagerpåfyllnad när det efterfrågas (Liker, 2009). I lean administration skapas kundvärde 
genom reducering av aktiviteter som inte skapar värde för kunden, så kallade slöserier (Larsson 
et al., 2008). Förmågan att kunna leverera det resultat som önskas i administrativa 
stödprocesser påverkas inte bara utav slöserier utan även av de två begreppen ojämnhet och 
överbelastning (Liker, 2009; Bicheno et al., 2011a). Larsson et al. (2008) menar på att 
informationshantering, den administrativa stödprocessen, kontorslandskapet och medarbetarna 
är huvudsakliga spridare av slöserier, ojämnheter, spill och överbelastning inom administration. 
De olika spridarna av slöserier, ojämnheter, spill och överbelastning beskrivs nedan;  

• Information. I administrativa stödprocesser flödar stora mängder information som 

används som beslutsunderlag. Informationshantering är produktionsprocessers 

motsvarighet till materialhantering. När inte informationshanteringen är effektiv och 

korrekt generas slöseri och spill. 

• Administrativa stödprocesser. När de administrativa stödprocesserna är 

osynkroniserade, inte utgår från kundefterfrågan, fokuserar på enskilda delar av 

verksamhetens hela process eller saknar systematiskt arbetsmetodik för ständiga 

förbättringar tenderar det att generera spill, ojämnheter, överbelastning och slöserier. 

• Kontorslandskapet. Ofunktionellt utformade kontor, med exempelvis dålig ventilation, 

bristande ljudisolering, och felinställd belysning påverkar medarbetarnas arbetsmiljö 

negativt och orsakar onödigt slöseri. 

• Medarbetarna. Otydlig rollfördelning av ansvarsområden, otydligt definierade mål och 

begränsad befogenhet att ta beslut. 

Vid kartläggning av en process identifieras de aktiviteter som inte tillför något värde till 
kunden (Sörqvist, 2013). Genom att analysera processen kan icke-värdehöjande arbete, 
ojämnheter och överbelastning reduceras genom ständiga förbättringar (Larsson et al., 2008). 
En del slöserier bör elimineras direkt då de inte tillför något kundvärde. En del andra slöserier 
inte tillför något direkt kundvärde men är nödvändiga reduceras i så stor mån det går (Sörqvist, 
2013). Larsson et al. (2008) tillägger att kundbehov kan delas in i tre olika kategorier; uttalade 
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behov, underförstådda behov och omedvetna behov. Kunden förväntar sig att uttalade och 
underförstådda behov uppfylls. Kundens potentiella behov kategoriseras som omedvetna 
behov.  

När man traditionellt diskuterar slöserier inom lean production kategoriseras slöserier in i de 
åtta huvudkategorierna av slöseri; överproduktion, väntan, onödiga transporter eller 
förflyttningar, överarbetning eller felaktig bearbetning, överlager, onödiga arbetsmoment, 
defekter och fel samt outnyttjad kreativitet hos anställda (Liker, 2009; Sörqvist, 2013; 
Krajewski et al., 2013). Larsson et al. (2008) kategoriserar de klassiskt vanligast 
förekommande källorna till slöseri och spill inom lean administration i åtta olika kategorier. 
Bicheno et al. (2011a) anser att det finns många fler typer av slöserier inom administration och 
delar in slöserierna i 14 olika källor till slöseri. Nedan listas en sammanställning av de källor 
till slöseri och spill inom administrativa stödprocesser som bedömdes ha störst betydelse för 
studiens syfte och frågeställningar baserat på exempel från Larsson et al. (2008), Bicheno et al., 
(2011a, 2011b) och Liker (2009).  

1. Överproduktion. Att producera mer, tidigare eller snabbare än efterfrågan från nästa 

processteg eller slutkund binder upp administrativa resurser i onödan. Överproduktion av 

arbete som inte krävs för att skapa värde för kunden är spill, slöseri och ojämnheter. 

2. Väntan. Den tid som administrativa tjänster befinner sig i ett tillstånd som kan liknas med 

PIA, produkter i arbete. Väntan kan även utgöra väntetid under beslutsfattande, letande av 

information, underlag som inte lämnats vidare eller väntan på försenade mötestagare. 

Genom att avsluta så stor del av pågående ärenden som möjligt minimeras antalet 

halvfärdiga ärenden som lagras, administrativa väntetider och ställtider.  

3. Onödiga rörelser. Onödigt långa avstånd i fysisk placering av hjälpmedel i 

kontorslandskapet medför onödig förflyttning. Genom att placera hjälpmedlen rent fysiskt 

nära varandra kan de icke värdeskapande rörelserna och transportaktiviteterna reduceras 

vilket skapar en effektivare administrativ process. Mentala förflyttningar mellan olika 

arbetsuppgifter medför att akuta och enkla ärenden uppklaras först och att långsiktigt arbete 

och svårare arbetsuppgifter bortprioriteras.  

4. Felaktiga processer. Administrativa stödprocesser som inte uppfyller interna och externa 

kundens krav kräver onödiga kontroller och dubbelarbete.  

5. Produktion av defekta tjänster. Produktion av tjänster som inte uppfyller rätt kvalitet 

medför slöseri i form av omarbetning, förseningar och missnöjda interna och externa 

kunder. Ofullständig information och felaktigt ifyllda uppgifter är även en form av slöseri 

som påverkar den administrativa stödprocessens effektivitet negativt.  
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6. Dåligt integrerade systemlösningar. Kostsam informationshantering för att manuellt 

utföra beräkningar, textskrivning och överföra information från ett system till ett annat kan 

reduceras genom lätthanterlig integrering av administrativa stödprocesser och IT-system.  

7. Sökande av information och data. Genom bristfällig ordning och reda i 

kontorslandskapet, dokument på medarbetarens egen server, avsaknad av rutiner och 

bristfällig kommunikation binder man upp kostsam tid för att leda efter information och 

data.  

8. Outnyttjad kreativitet och kompetens. Medarbetares kunskap och kompetens finns 

överallt i administrativa stödprocesser. Risken med att inte utnyttja medarbetares 

kompetens och kreativitet är en allvarlig orsak till slöseri och spill för företaget. Tar man 

inte tillvara på medarbetarnas kompetens och kreativitet riskerar företaget även 

uppsägningar och går därmed miste om värdefull kompetens och möjliga förbättringar. 

Slöseriet och spillet kan leda till missnöje hos kunder, medarbetare och leverantörer.  

9. Kommunikationsproblem. Oklara uppfattningar mellan ledning och underordnade, 

oklarheter av rutiner och instruktioner, oklara uppfattningar av interna och externa 

kundbehov är upphov till slöseri i form av kommunikationsproblem.  

Det renodlade administrativa slöseriet och spillet kan vanligtvis reduceras innan införande av 
standardisering och stabilisering av processen. Övriga slöserier kan elimineras först efter 
införandet (Larsson et al., 2008).  

3.9. Högre kvalitet med de sju kvalitetsförbättringsverktygen 
Kvalitetskraven ökar i en drastisk takt. Kunder ställer allt högre kvalitetskrav och tekniken 
utvecklas i högt tempo vilket också medför att det är avgörande att ständigt förbättra kvalitet i 
verksamhetens administrativa stödprocesser. De sju 7QC kvalitetskontrollverktygen som 
används inom lean för att identifiera, prioritera och analysera problem och brister är; 
frekvenstablå, Paretodiagram, stratifieringsdiagram, styrdiagram, histogram, Orsak och verkan-
diagram/Ishikawadiagram/fiskbensdiagram och sambandsdiagram (Larsson et al., 2008). 
Nedan ges en övergripande sammanfattning om hur de olika kvalitetskontrollverktygen kan 
användas vid förbättring av administrativa processer och vilket resultat de kan generera 
(Larsson, 2008; Bergman och Klefsjö, 2012).  

• Frekvenstablå. Används för insamling av data som ska användas till underlag för ständiga 

förbättringar. Verktyget kan upptäcka förhållanden mellan data, exempelvis avvikelser från 

målvärde, registrera uppkomsten av fel, brister och problem samt identifiera förändringar i 

data. 
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• Paretodiagram. Verktyg som används för att urskilja vilka problem som har stor påverkan 

inom ett område. Verktyget visualiserar 80/20-regeln som uttalar att 80 % av problemen 

uppstår av 20 % av orsakerna eller att 20 % av orsakerna står för 80 % av problemets 

inverkan. Verktyget underlättar beslut gällande prioritering av vilket problem som ska 

angripas i ett område med flera problem. Det problem som har störst påverkan på resultatet 

angrips först.  

• Stratifieringsdiagram. Verktyg som används för att tydliggöra orsaker till variationer i 

olika processer med en gemensam påverkan. Exempelvis när två olika skiftlag i ett företags 

kundtjänst har problem med att hantera samma typ av samtal. I dessa fall kan data samlas in 

separat från de två olika grupperna och utfallet av deras variationer jämföras för att hitta 

spridningsorsaker eller samband.   

• Styrdiagram. Används för att mäta och visualisera utfallet av en process prestation. 

Verktyget möjliggör att se en process ojämnheter eller överbelastning och justera 

bemanning innan det påverkar processens kvalitet.  

• Histogram. Använd för datainsamling av en utvald variabel för att åskådliggöra fördelning 

av data. 

• Orsak och verkan-diagram/Ishikawadiagram/fiskbensdiagram. Används för att 

synliggöra vilka orsaker som finns till ett problems uppkomst. Verktyget visualiserar olika 

orsaker till ett problem, deras relation till varandra och hjälper till att avgöra vilka orsaker 

som ska arbetas vidare med för att lösa problemet.  

• Sambandsdiagram. Används vid analys av problem för att utreda om det finns ett 

samband mellan två olika variabler. För att avgöra om ett samband finns mellan två olika 

variabler måste de två olika variablerna paras ihop vid datainsamling.   

3.10. Arbetsmetodik inom lean administration 
Arbetssättet inom lean administration utgår från den klassiska metoden för ständiga 
förbättringar, Demingcirkeln, eller som den också kallas PDCA-cykeln. PDCA är en 
förkortning för arbetscykelns fyra steg; Plan, do, check, Act (Bergman och Klefsjö, 2012; 
Larsson, 2008). Stegen utförs repetitivt i cykler och fortsätter kontinuerligt. Inledningsvis så 
klargörs problemen som finns i de administrativa stödprocesser och delprocesser som är 
nödvändiga att arbeta med. Sedan utreds orsaker till problemen och dess påverkan för att hitta 
de verkliga grundorsakerna. I nästa steg utvecklas förbättringsåtgärder som implementeras i 
processerna. Därefter görs uppföljning av resultaten (ibid.). Arbetsmetodiken PDCA syftar till 
att hjälpa medarbetarna att identifiera vad de vill uppnå med ständiga förbättringar av en 
process, att klargöra om ett förbättringsförslag leder till en bra förändring samt utreda vilka 
förändringar som måste göras för att nå förbättringar (ibid).   
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3.11. Ta tempen på administrativa styrprocesser med värdeflödesanalyser 
Värdeflödesanalyser kan utföras i flöden av material och på flöden av information (Rother et 
al., 2004). Värdeflödesanalyser visar en process status vid ett specifikt ögonblick. Metoden 
visar hur lång ledtiden är för en process, delprocessernas cykeltid, tid för lagring, vilka 
aktiviteter som skapar värde och vilka som inte skapar något värde för den interna eller interna 
kunden (Larsson et al., 2008). Värdeflödesanalyser redogör processens viktiga data och 
genererar en större förståelse för medarbetarna av den administrativa processen (Locher, 2011). 
Vid förbättring av processer med hjälp av värdeflödesanalyser är det viktigt att fokusera på 
verksamhetens hela produktionssystem och inte enbart förbättringar av enskilda processer 
(Ahlsén et al., 2009).  

Värdeflödesanalyser illustrerar en karta över den administrativa stödprocessen design och flöde 
i verksamheten. De ger en bild av vilka processer i organisationen som påverkar varandra och 
tillsammans orsakar slöseri eller skapar värde för kunden (Larsson, 2008; Rother et al., 2004). 
En karta av processens aktuella situation ritas upp, ett så kallat nuläge (Ahlsén et al., 2009). 
Kartan av den administrativa processens värdeflöde används för att konkretisera processens 
problem, brister, och för att avgöra vart icke värdeskapande aktiviteter tillåts (Larsson et al., 
2008).  Därefter analyseras och identifieras kundvärde och icke-kundvärde (Rother et al., 
2004). I nästa steg skapas ett framtida läge över ett önskat tillstånd, så kallat framtida läge där 
de onödiga aktiviteterna reduceras eller elimineras då kunden inte är beredd att betala för dem 
(Ahlsén et al., 2011); Larsson, 2008). Utgå från den andra till den åttonde principen av de 14 
administrativa principerna inom lean administration när det framtida läget skapas (Larsson et 
al., 2008). En aktivitetsplan skapas därefter innehållande åtgärder att genomföra för att nå det 
önskade framtida tillståndet (Bicheno, 2004; Ahlsén et al., 2009).  

3.12. Visualisering av administrativa stödprocesser 
Synlighet genom visuell kontroll är en av grunderna i lean (Bicheno, 2004; Liker, 2009). 
Larsson et al. (2008) betonar vikten av att synliggöra värdeflödets prestanda och 
prestationsnivå genom att synliggöra och kvantifiera information för varje process och 
delprocess. En produktionskontrolltavla kan vara ett värdefullt verktyg för att visualisera den 
administrativa stödprocessen (Larsson, 2008; Söderqvist, 2004; Liker 2009; Ortiz och Park, 
2011). En produktionskontrolltavla presenterar uppdaterad information om processens 
nuvarande situation i form av information och olika mätetal (Larsson, 2008; Ortiz och Park, 
2011). Transaktionsvolymer i in och utflödet tydliggörs, ledtider dokumenteras och arbetstid 
fördelas som helhet och per arbetsuppgift (Larsson, 2009). Produktionskontrolltavlor bör vara 
pedagogiskt strukturerade för att på ett tydligt och visuellt sätt presentera viktig information 
och följa upp pågående förbättringsarbete (Ahlsén et al., 2009; Larsson, 2008). Lättöverskådlig 
information presenteras fördelaktigt i bilder och diagram. Den grafiska informationen som 
illustreras på produktionskontrolltavlorna medför att medarbetarna snabbt blir bekanta med 
underlaget som presenteras (Larsson et al., 2008).  
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Genomgångar vid produktionskontrolltavlan hjälper till att synliggöra vart i den administrativa 
stödprocessen problem, brister och fel uppstår. Produktionskontrolltavlor hjälper även till att 
identifiera var administrativt spill, slöserier, ojämnheter och överbelastning sker (Larsson et al., 
2008). Ahlsén et al., (2009) menar att genom rapportering av avvikelser i samband med möten 
vid produktionskontrolltavlor möjliggörs analys av dessa, möjlighet att finna rotorsaken ges 
och därmed undvika att avvikelsen inträffar igen. En effektiv metod för att hitta grundorsaken 
till en avvikelse är analysmetoden 5 varför (Liker, 2009; Ahlsén et al., 2009; Larsson, 2008) 
Metoden går ut på att teamet ifrågasätter ett problems orsak genom att de ställer sig frågan, 
”varför?” upprepade gånger. Genom att ställa frågan funderar teamet och kommer stegvis 
närmre problemets grundorsak tills att den är identifierad (Bicheno et al., 2011b). När analysen 
av problemets grundorsak är identifierad arbetar man vidare med att identifiera vilka som 
påverkas av problemet och i vilken omfattning det uppstår. Nästa steg är idé generering av en 
lösning på problemet och slutligen fördelas ansvar och deadlines ut (Larsson et al., 2008).  
Syftet med metoden är således att identifiera grundorsakerna till de problem, brister och 
avvikelser som analyseras i ständiga förbättringar. Det är vanligt förekommande att lösa 
problemets symptom och få en tillfällig kortsiktig lösning till problem istället för att undersöka 
de initiala orsakerna till problemets uppkomst och förebygga att det uppstår igen (Bicheno et 
L., 2011b). Lindlöf och Söderberg (2011) beskriver några av fördelarna med att arrangera 
möten där produktionskontrolltavlor används som hjälpmedel som fördelaktiga för effektiv 
kommunikation, gemensam förståelse och lärande av varandra, utjämning av arbetsbelastning 
samt underlätta prioritering av arbetsuppgifter.  

3.13. Mätetal inom Lean administration 
Mätetal som signalerar avvikelser och problem är att föredra (Liker och Meier, 2006). Det är 
även viktigt att undersöka om ett mätetal verkligen representerar det som önskas mätas samt att 
mätetalet stödjer verksamhetens strategi (ibid.). En lean verksamhets prestation behöver mätas 
och följas upp och prestationsmätningen bör vara förankrad i företagsledningen (Ahlsén et al., 
2009). Antalet mätetal bör begränsas och dessutom bör valda mätetal vara möjliga för 
medarbetaren att påverka (Bicheno, 2004). Valet av lämpliga mätetal i administrativa processer 
grundas i att identifiera verksamhetens mål och sedan urskilja de mätetal som kan mätas för att 
uppnå verksamhetens mål (Sörqvist, 2013). Ytterligare belyser både Bicheno et al., (2011) och 
Ahlsén et al (2009) att mätetalen bör grundas i verksamhetens mål för att fungera som drivkraft 
hos medarbetarna för att nå målen. Lämpliga nyckeltal att mäta inom administrativa 
stödprocesser är ledtid, förmågan till rätt kvalitet första gången, utrustningens totala effektivitet 
samt undersökning av medarbetarnas arbetsmoral (Liker och Meier, 2006). Vidare tillägger 
Bicheno (2004) att vanligt förekommande mätetal inom lean administration bland annat ät 
mätning av ledtid, kundnöjdhet, förmåga att möta kvantitet och kvalitet, rätt kvalitet första 
gången, hur väl leveranser sker i tid till en verksamhet eller ut till slutkund. Ökade krav på 
kortare ledtider ställer allt högre krav på hög kvalitet i information (Larsson et al., 2008). 
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Ledtidsmätningar uppmuntrar bland annat till reducerat slöseri och minimering av flödets 
längd. Kundnöjdhet mäts bland annat i kostnad, kvalitet och tillförlitlighet (Bicheno et al., 
2011b). Uppföljning av utvalda mätetal i administrativa processer bör ske med hög frekvens. 
Det ger möjlighet att upptäcka avvikelser och hitta grundorsaker till problem i tidigt stadie 
(Ahlsén et al., 2009).  

3.14. En visuell arbetsplats med 5S 
5S är en praktisk metod som utförs steg-för-steg för att skapa och behålla ordning och struktur 
på arbetsplatsen (Larsson et al., 2008). Syftet med 5S i kontorsmiljöer är att medarbetarna ska 
ansvara för sin del av den administrativa stödprocessen och upprätthålla en god gemensam 
standard (ibid.). Ahlsén et al., (2009) och Bicheno et al., (2011a) tillägger att 5S syftar till att 
förankra god attityd och beteenden hos medarbetare och ledare. 5S står för de fem stegen; 
Sortera, systematisera, städa, standardisera och skapa vana. (Larsson, 2008; Ahlsén et al., 2009; 
Ortiz och Park, 2011; Bicheno et al., 2011a). 

1. Sortera. Välj ett område där 5S-arbetet ska utföras. Gå igenom material, hjälpmedel, 

dokument, arbetsuppgifter och rutiner. Sortera bort det som inte kommer användas inom 6-

12 månader och arkivera de dokument som har ett juridiskt värde.  

2. Systematisera. Organisera hjälpmedel och dokumentation i närheten av det område där de 

används. Märk upp och placera de hjälpmedel och den dokumentation som är nödvändig. 

3. Städa. Hitta orsakerna till oordning på arbetsplatsen och åtgärda dem. Utför en grundlig 

städning av arbetsplatsen, både på skrivbordet och datorns server. Ta fram rutiner för 

regelbunden städning.  

4. Standardisera. Behåll ordningen genom att ta foton på hur arbetsplatsen ska se ut, upprätta 

ett städschema och följ det.  

5. Skapa vana. Alla medarbetare som är delaktiga i den administrativa stödprocessen ska 

utföra 5S, följa standarder och rutiner.  

För att uppnå bästa möjliga resultat med metoden krävs att samtliga medarbetare känner 
motivation, engagemang och disciplin för att utföra sina arbetsuppgifter (Larsson et al., 2008). 
Det är viktigt att inte se 5S som ett enskilt förbättringsprojekt utan att utföra 5S i samklang med 
verksamhetens vision (Ortiz och Park, 2011). Den främsta svårigheten med 5S är att förankra 
metodiken och tankesättet hos medarbetarna (Ahlsén et al., 2009). 5S leder till att fel och 
brister minskar och att ärenden avslutas i tid. Genomloppstider, ställtider, väntetider och 
effektiv tid för att avsluta arbetsuppgifter minskas vilket medför att det administrativa slöseriet 
minskar (Larsson et al., 2008). Arbetsplatsen blir en trevligare miljö för medarbetarna att vistas 
i med 5S, processerna blir stabilare och standardiseras vilket utgör grunden för att reducera 
störningar, förebygga kvalitetsproblem och arbeta med ständiga förbättringar (ibid.).     
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4. Empiri - Företagspresentation fallföretag 
Kapitlet ger en övergripande beskrivning av Voestalpine-koncernen och fallföretaget 
Uddeholms AB. Därefter ges en beskrivning av fallföretagets produktområden. Uddeholms ABs 
affärskultur där företagets strategi och vision ingår beskrivs. Slutligen redogörs Uddeholms 
ABs kontinuerliga verksamhetsutveckling UPS2. 
 

4.1. Voestalpine-koncernen 
Voestalpine-koncernen är verksamma inom den högkvalitativa stål och metallindustrin. 
Voestalpine är en globalt ledande koncern med kombinerad expertis inom material och 
processer. Voestalpine huvudkontor ligger i Linz i Österrike och koncernen har omkring 50 
000 anställda i 500 koncernföretag i mer än 50 olika länder i hela världen (Overview, 2018).  

Koncernen inriktar sig på högkvalitativa produkter och systemlösningar inom teknikintensiva 
och nischade industrier. Voestalpine är ledande partner till fordonsindustrin och 
konsumtionsindustrin i Europa och till rymd-, olje- och gasindustrin till hela världen. 
Koncernen är världsledande på marknader inom växelteknik, specialskenor, verktygsstål, och 
inom övriga specialsektioner. Voestalpine är indelade i de fyra olika globala divisionerna, 
Steel, High Performance Metals, Metal Engineering och Metal Forming. Fallföretaget 
Uddeholms ingår I divisionen High Performance Metals. Divisionen är världsledande på att 
tillverka och bearbeta tekniskt avancerade högpresterande material och kundspecifika tjänster 
(Overview, 2018).   

4.2. Fallföretaget Uddeholms AB 
Uddeholms AB i Hagfors tillhör Voestalpine-koncernen och divisionen High Performance 
Metals. Företaget verkar inom tillverkningsindustrin av verktygsstål. Verksamheten är 
världsledande tillverkare av högkvalitativt verktygsstål (Welcome to Uddeholm, 2018). 
Tillverkningen av Uddeholms verktygsstål från råvara till färdig produkt sker i den 650 000 
kvm stora produktionsanläggningen belägen i Hagfors, Norra Värmland. 
Tillverkningsanläggningen i Hagfors har cirka 900 anställda. Verksamheten grundades år 1668 
och företaget har år 2018, 350 år av gedigen kunskap om ståltillverkning (Uddeholm Company 
presentation, 2018). Uddeholms säljbolag och kunder finns i cirka 100 olika länder över hela 
världen. (Operations management och Lean, 2018).  

Kunder och produktområden 
Uddeholm tillverkar och levererar specialtillverkat verktygsstål med specifika egenskaper och 
ytbehandlingar för att möta kundens höga krav. Verktygsstål är stål avsett för tillverkning av 
formverktyg. Formverktyget används sedan vid tillverkning av bildelar, mobiltelefoner, 
billyktor mm. (Uddeholms verktygsstål för formverktyg, 2017). Uddeholms stål har i nuläget 
de 7 olika applikationsområdena, kallarbete, varmarbete, plastformning, pulver för 3D-printing, 
samt komponentapplikationer för livsmedelsindustrin, material för konstruktionsändamål och 
handknivar (Welcome to Uddeholm, 2018). Uddeholms kunder är många av världens mest 
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kända varumärken. (Uddeholms verktygsstål för formverktyg, 2017). 

Uddeholms kunder väljer Uddeholms stål av hög kvalitet för att nå lång livslängd på 
formverktyg och för att minimera underhållskostnader och undvika oförutsedda kostnader som 
kan orsakas av oplanerade underhållsstopp där underhåll av verktyg i form av polering, 
rengöring, ombeläggning och reparationer måste utföras. Utöver dessa kostnader kan det 
tillkomma kostnader för övertidsersättning, leveransförseningar och i värsta fall kan 
verktygsmakaren förlora sina kunder. Genom att välja ett högkvalitativt stål förlänger kunden 
livslängden på formverktygen och får lägsta möjliga totalkostnad per styckedetalj och en 
säkrare tillverkning. (Uddeholms verktygsstål för formverktyg, 2017). 

4.3. Fallföretagets affärskultur 
Vision 

 
Figur 3 – Uddeholms vision är att vara nummer ett inom hög kvalitativt verktygsstål (Mission & Vision, 2018). 

Uddeholms vision är att vara världsledande tillverkare av högkvalitativt verktygsstål. 
(Uddeholm Company Presentation, 2018). Verksamhetens affärsidé är leverera verktygsstål 
och lösningar som ökar kundens konkurrensförmåga. (Welcome to Uddeholm, 2018). 

Strategi 
Företagets strategi kan delas in i fyra områden; Produktdifferentiering, hög kvalitet, ständig 
utveckling och verktygslösningar. För att uppnå visionen drivs företaget genomgående utefter 
strategin. Företagets strategi innebär att erbjuda kunderna ett stort utbud av produkter och 
möjlighet att tillverka dem. Företagets produktionsanläggning innefattar en gedigen 
maskinpark och medarbetare med hög kunskapsnivå. Uddeholm prioriterar hög produktkvalitet 
och leveranssäkerhet i första hand. För att ligga i framkant utvecklar företaget sin verksamhet i 
såväl processer som arbetssätt. Förbättringsteam i olika konstellationer över hela företaget 
fokuserar på att effektivisera verksamheten. Det finns bred och hög kunskap inom verktygsstål, 
användningsområden och bearbetning inom företaget vilket format företagets affärsidé, att sälja 
verktygslösningar till sina kunder och slutkunder. (Operations management och Lean, 2018).    
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Kontinuerlig verksamhetsutveckling, UPS2 
Uddeholms förbättringsorganisation UPS2 (Uddeholm Production Site System) involverar 
medarbetare från hela organisationen. Systemet styrs av företagsledningen och av chefer för de 
olika tillverkningsområdena. Systemet är indelat i de åtta pelarna; flöde, produktivitet, kvalitet, 
underhåll, operatörsunderhåll, kostnad, utbildning och digitalisering. Till varje pelare arbetar en 
till två personer med att styra metoden kring förbättringsprojekten. Såväl företagets 
specialister, chefer och produktionspersonal arbetar i tvärfunktionella team med aktiviteter i 
olika förbättringsprojekt. Förbättringsprojekten inriktar sig på att förbättra såväl verksamhetens 
maskiner som människor och kultur. UPS2 arbetar mot ett flöde utan störningar och en säker 
arbetsmiljö. I produktionen strävar man efter att frigöra låst kapacitet och minimera antalet 
slöserier. Medarbetarna i pelarna identifierar förluster och föreslår en plan för hur de ska 
elimineras. Teammedlemmarna får sedan i uppgift att hitta rotorsaker till förluster och utveckla 
arbetssättet för att förebygga att förlusterna inträffar igen. Medarbetare utbildas i ny standard 
och ett system för att kontrollera att standarden följs tas fram. Inom företaget finns även ett 
stort fokus på kvalitet och strävan efter att göra rätt första gången i tillverkningen för att i 
största möjliga mån undvika att göra omkörning och ombearbetning i produktionen. Inom 
UPS2 samarbetar operatörsunderhåll och underhåll för att skapa ett system som förhindrar 
störningar i flödet (Teamledarboken, 2018). 

Förbättringsmetodiken inom UPS2 grundas på PDCA-modellen (Plan-Do-Check-Act). I den 
första fasen, Plan, undersöks nuläget, förbättringsområden kartläggs och åtgärder identifieras. I 
den andra fasen, Do, genomförd de planerade åtgärderna. I den tredje fasen, Check, 
kontrolleras resultatet av förbättringsåtgärderna. I den fjärde och sista fasen, Act, 
säkerhetsställs att den önskade resultatet uppnåtts. Om resultatet inte bidragit till den 
förändring som önskades genomförs åtgärder för att nå den. (Teamledarboken, 2018). Företaget 
har en rutt som är uppdelad i sju olika steg som följs vid reducering av ledtid i administrativa 
processer. Det första steget innebär att skaffa förståelse för processen som ska förbättras och att 
mäta processens prestanda. Det andra steget är att återställa processens grundförhållanden. I det 
tredje steget formateras förbättringsförslag och den optimala standarden definieras. Det fjärde 
steget innebär att registrera, förstå processens avvikelser och klassificera dem i en paretoanalys. 
I det femte steget elimineras avvikelserna. I det sjätte steget identifieras ytterligare möjligheter 
till ledtidsreduktion och dessa fördelas i olika aktiviteter. I det sista steget implementeras den 
nya standarden och personal utbildas. (Routen för Ledtidsreduktion av Administrativa 
Företagsprocesser: Aktiviteterna, 2014).   
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5. Empiri - Fallstudie Uddeholms AB 
Följande avsnitt presenterar resultatet av fallstudien. Avsnittet inleds med en presentation av 
avdelningen Logistikutveckling där operativt inköp av tillköpt material är ett av avdelningens 
huvudområden. Därefter följer en processbeskrivning av det generella processflödet för inköp 
av tillköpt material i fallföretaget. Därefter redogörs värdeflödesanalyser för det nuvarande 
EDI, manuella och mailflödet. Slutligen redogörs identifierade slöserier i den operativa 
inköpsprocessens EDI och manuella flöde.   
 

5.1. Avdelningen Logistikutveckling på fallföretaget 
Avdelningen Logistikutveckling på fallföretaget består av de fyra huvudområdena; 
materialstyrning, utveckling, transportupplägg och inköp av tillköpt material. Materialstyrning 
ansvarar bland annat för verksamhetens lagerstyrningsparametrar, förser marknadsavdelningen 
med beslutsunderlag och uppföljning av intern leveranssäkerhet från lager till avsändning. 
Utveckling driver logistikutvecklingsfrågor enligt koncernens och företagets strategiska 
utveckling med fokusområde leveranssäkerhet till kund. Transportupplägg säkerhetsställer, 
följer upp och utvecklar upplägg för de transporter företaget köper med fokus på 
leveranssäkerhet från avsändningslager till slutkund. Inköp av tillköpt material ansvarar över 
flödet från dess att beställning av tillköpt material görs till fakturering. Inköp av tillköpt 
material studerades närmare under fallstudien och beskrivs mer detaljerat i resterande delar av 
avsnittet. 

5.2. Generell utformning av processflödet för Inköp av tillköpt material 
För att kunna erbjuda kunden ett fullt sortiment av högkvalitativt verktygsstål köper företaget 
huvudsakligen in stång och plåt av speciella stålsorter i specifika dimensioner från leverantörer 
världen över. Den generella inköpsprocessen av tillköpt material börjar när ett behov uppstår. 
Behovet uppstår vid materialuttag på lager. Vid en minskning i lagernivå av materialet skapas 
ett behov av lagerpåfyllnad. En beställning utförs av sedan av Inköpsavdelningen, antingen då 
en behovspunktanalys, BP-rutin körs i affärssystemet (där kundbehov synliggörs), vid manuell 
beställningsanmodan (för material utan uppsatt behovspunkt) eller manuellt utefter ett 
leveransschema. Inköp lägger därefter en beställning på material utefter behov till företagets 
leverantörer. Därefter följs beställningar upp, bevakning och rapportering av orderbekräftelser 
från leverantör, leveransavisering samt bevakning av försenade beställningar. När materialet 
anländer till godsterminalen utför medarbetarna på godsterminalen godsmottagning, 
ankomstkontroll samt lagerläggning eller leverans. När ankommet material registrerats som 
godsmottaget i affärssystemet fortsätter Inköp med fakturahantering. Det finns tre olika 
materialflöden för beställning av tillköpt material. När beställt material lagerläggs direkt, 
bearbetas internt eller externt. Figur 4 beskriver det generella flödet för inköp av tillköpt 
material.  
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Figur 4– Generellt flöde inköp av tillköpt material 
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5.3. Värdeflödesanalys av administrativa processflöden inköp 
Det finns två huvudsakliga administrativa processflöden som hanteras av inköp av tillköpt 
material; EDI-flödet och det manuella flödet. Koncerninterna leverantörer ingår huvudsakligen 
i EDI-flödet. Koncerninterna leverantörer som inte har EDI-koppling samt koncernexterna 
ingår i det manuella flödet. En processbeskrivning och värdeflödesanalys av de två flödena EDI 
och det manuella flödet kartlades baserat på information från en workshop där en inköpare 
samt chef över logistik ingick i arbetsgruppen, genom intervjuer med inköpare och 
observationer. I avsnittet redogörs även mailflödet som hanteras av inköparen dagligen. I 
värdeflödesanalyser definieras lager som den väntetid beställningar, orderbekräftelser, 
leveransaviseringar, fakturor och mailärenden väntar på hantering. Figur 5 sammanfattar 
värdeflödesanalysen av EDI-flödet. Figur 8 visar värdeflödesanalysen av det manuella flödet 
och figur 11 en värdeflödesanalys för mailflödet.  

I avsnittet återges en detaljerad beskrivning av respektive processteg i inköp. En rad 
förbättringar har genomförts i ett förbättringsprojekt på avdelningen logistikutveckling under 
2017/2018. I nuläget används både den gamla och den nya tillköpsprocessen parallellt. 
Värdeflödesanalyserna berör de nya arbetsprocesserna. För varje processteg beskrivs det 
dagliga arbetet med tillköp. Som komplement till värdeflödesanalyser redogörs swimlines av 
EDI-flödet och det manuella flödet med markerade kritiska punkter för överlämning av 
delprocess till leverantör eller annan intern medarbetare i inköpsprocessen. Swimlines återfinns 
i bilaga 2 och bilaga 3. 

5.3.1. Värdeflödesanalys av EDI-flöde inköp  
Ungefär 70 % av Uddeholms kommunikation till leverantörer där de hanterar inköp av tillköpt 
material går via EDI. Denna kommunikation är uteslutande med koncerninterna leverantörer då 
Uddeholm i dagsläget inte har några EDI-kopplingar med externa leverantörer. 
Värdeflödesanalysen är baserad på en beställning av den leverantör i EDI-flödet som flest antal 
orderrader beställdes från under verksamhetsåret 2017.  

Startpunkt och slutpunkt för EDI-flöde inköpsprocess:  
Vid arbetsdagens start startas dator, öppna mail, tömma skrivaren på dokument samt logga in i 
företagets affärssystem (SAP). 

Startpunkt  Utfärdare: Tillköpare 
 Aktivitet: Dator startas 
 Leverans: Vid star av arbetsdagen 
 
Slutpunkt  Utfärdare: Tillköpare 
 Aktivitet: Fakturahantering  
 Leverans: Sker kontinuerligt under dagen  
 
Beställning: 



50 (151) 

Behovsberäkning: Kör behovsberäkning i SAP genom att först välja artikelnummer att söka 
mellan. Välj en leverantör en åt gången utefter beställningsschema. När man har fyllt i 
informationen får man upp en lista med förslag på material och dimensioner som det finns 
behov att skapa beställningar för. Cykeltid 60 sekunder.  
 
Skapa beställning i affärssystem: Välj typ för beställningsanmodan, ange om materialet ska 
läggas på lager eller om det ska vidare till produktion. Ange en leverantör och en stålsort åt 
gången. Utför och beställningen är skapad.  Inköparen berättar att man skulle kunna köra flera 
stålsorter per gång men det är en gammal kvarleva från när man fyllde i all inköpsdata manuellt 
för att undvika sammanblandningar. Det skulle vara möjligt att effektivisera. En grupp på fyra 
olika beställningar utfördes. Aktiviteten upprepas för varje beställning. Uppskattad cykeltid för 
de fyra beställningarna ca 60 sek. 
Utskrift av dokument: Öppna en beställning åt gången och skriv ut beställningar som skapats. 
Cykeltid ca 15 sek.  
Hämta beställningar i skrivare: Beställningarna som skapats skrivs ut i kopieringsmaskinen. 
Därefter hämtas beställningar i kopieringsmaskinen som står i ett annat rum. Cykeltid 30 
sekunder.  
Signerar beställningar manuellt: Inköpare signerar utskrivna beställningar. Uppskattad 
cykeltid ca 20 sek.  
Lägg i plastficka: Lagra beställningar i en plastficka. Cykeltid ca.5 sekunder.  
Lager, invänta attestering: Beställningarna ligger i plastfickan till slutet på arbetsveckan. 
Beroende på vilken veckodag beställningen läggs i plastfickan varierar cykeltiden mellan 1-5 
dagar. När kartläggningen utfördes var det en tisdag och således blir uppskattad cykeltid 2 
dagar. 
 
Lämna beställningar: Lämna plastficka med veckans beställningar i slutet på veckan till Chef 
logistik. Uppskattad cykeltid ca 30 sek.  
Attestera beställning: Chef logistik attesterar beställning med sin signatur. Godkänner 
beställningen. Uppskattad cykeltid ca.20 sekunder.  
Lämna beställningar: Lämna tillbaks plastficka med attesterade beställningar till tillköp. 
Uppskattad cykeltid ca 20 sek.  
Arkivera beställningar: Sätt in attesterade beställningar i pärm per leverantör. Uppskattad 
cykeltid ca 30 sek.  
Skicka över beställningar via EDI till leverantör: Öppna affärssystemet och kör en 
transaktion där beställningen skickas till leverantör. När det är gjort så är beställning skickad 
via EDI till leverantörens system. Aktivitet upprepas en åt gången för alla beställningar som 
skapats. Uppskattad cykeltid ca.20 sek.  
Orderbekräftelse registreras: Orderbekräftelse inkommer för den beställning som hanteras 
via EDI 18 dagar efter beställningen är gjord. Registreras som ett BM i affärssystemet. Ingen 
manuell hantering utförs. Ledtid 18 dagar.  
Lager, beställningar: Beställningar arkiveras i pärm i väntan på att leverantörsfaktura eller 
packlista inkommit. Ledtiden för den här specifika beställningen är 104 dagar. 
 
Bevakning av ej bekräftade beställningar: 
Bevaka ej bekräftade beställningar: Kör transaktion i affärssystemet där det genereras en 
lista med ej bekräftade beställningar. Dyker upp de beställningar som inte bekräftats i en lista. 
Välj de beställningar man vill hantera. Skicka meddelande via EDI till leverantör och be de 
skicka orderbekräftelse. Går ett mail till kontaktperson leverantör. Uppskattad cykeltid ca 30 
sek. Transaktionen utförs en gång per vecka.  



51 (151) 

Svarstid: Uppskattningsvis är svarstiden 2 dagar från dess att påminnelse skickats till att 
bekräftelse inkommer från leverantör. 
Svar från leverantör: 2 dagar efter man lagt beställningar kan man kontrollera om 
orderbekräftelse inkommit från leverantör. Cykeltid 20 sekunder.  
 
Leveransavisering - Ta emot faktura eller packningslista från leverantör: 
Leveransavisering: Faktura/packningslista inkommer från leverantör efter 104 dagar. Ledtid 
104 dagar.  
Gå till skrivaren: Gå till kopieringsmaskinen som står i ett annat rum. Beräknad cykeltid ca 15 
sek.  
Intern leveransavisering: Dokument - fakturor och packlistor kopieras, scannas, skickas, till 
Mottagsavdelningen och Kvalitetsavdelningen som behöver chargenummer och se vilket 
material som inkommer. Beräknad cykeltid ca 120 sekunder. 
Hämta dokument: Hämta dokument från skrivaren. Ta med de till skrivbordet. 
Originaldokument stämplas med stämpel ”original”. Uppskattad cykeltid ca 20 sek.  
Öppna workflow i affärssystem: I samband med att fakturor inkommer öppnas workflow för 
att kontrollera om information i beställningen inte stämmer. T.ex. positioner inte stämmer. 
Chargenummer. Uppskattad cykeltid ca 15 sek. 
Korrigera IDOC Workflow i affärssystem: Om något är fel öppnas IDOC för beställningen 
som är fel, det undersöks vad som är fel, kontrollera fel med ansvarig för lagerstyrning och 
man korrigerar fel information. Processa IDOC igen. Informationen är rätt i beställningen. 
Uppskattad cykeltid ca 120 sekunder. 
Sätt i pärm: Sätt in kopian i pärm för frakter. Uppskattad cykeltid ca 5 sek.  
Lager, beställning och leverantörsfaktura: Beställningar, leverantörsfaktura och packlista 
sätts in i pärm i väntan på att transportfaktura inkommer. Ledtid 7 dagar. 
 
Bevakning ej leveransaviserade beställningar: 
Öppna lista ej aviserade beställningar i affärssystem: Ser vilka beställningar som är 
bekräftade men ej leveransaviserade av leverantören. Beräknad cykeltid ca 120 sekunder.  
Skicka ut en påminnelselista: Skicka ut en påminnelselista via EDI till leverantör. De skickar 
då ett leveransdatum för beställningen via EDI. Beräknad cykeltid ca 20 sekunder.  
Invänta, svar från leverantör: Svarstiden från dess att påminnelse skickas till dess att 
leveransavisering inkommer 2 dagar.  
Svar, leverantör: Att uppmärksamma och läsa svar från leverantör tar 20 sekunder.  
 
Fakturahantering:  
Läs, inkommande mejl: Inkommit mail om att en sammanställning av fakturor finns i 
faktureringsprogrammet Baswere. Uppmärksamma och läsa mail har den uppskattade 
cykeltiden 10 sekunder då informationen i mailet är kortfattat och likadant varje gång. Cykeltid 
10 sek.  
Öppna, programmet Baswere: Sammanställning av fraktfakturor. Uppskattad cykeltid ca 10 
sek.  
Skriv ut, fraktfakturor: Uppskattad cykeltid ca 15 sek.  
Leta sändningsnummer: Leta sändningsnummer på utskriven faktura. Uppskattad cykeltid ca 
10 sekunder. 
Leta faktura i pärm: Leta fram fraktfaktura i fraktpärm. Uppskattad cykeltid ca 15 sekunder.  
Skriv ned mottagen kvantitet: Skriv manuellt ned kvantitet i antal kg material som mottagits 
(information kommer från faktura med mottaget material). Cykeltid ca 20 sekunder.  
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Beräkna fraktkostnad: Beräkna manuellt fraktkostnad per mottagen kvantitet. Räknar bort 
hemtagningskostnad. Denna information behövs vid beräkning av fraktkostnader. Uppskattad 
cykeltid ca 20 sekunder.  
Ta fram konteringslista: Uppskattad cykeltid ca 10 sekunder.  
Leta fram information och skriv på fraktfaktura: Leta fram information gällande 
kostnadsslag och kostnadsställe. Skriv sedan manuellt på fraktfaktura. Beräknad cykeltid ca 10 
sekunder. 
Sätt faktura i pärm: Faktura lagras i pärm. Cykeltid 10 sekunder.  
Öppna, faktureringsprogram Baswere: (Kontera)fyll i uppgifter som tagits fram i 
föregående aktivitet. Spara och granska. Cykeltid ca 30 sekunder. 
Attestering: Skicka till chef logistikutveckling som signerar i faktureringsprogram Baswere 
om fraktfakturor är godkända. Cykeltid ca 15 sekunder.  
Öppna transaktion MIR6 i SAP: Dyker upp beställningsfakturor när leverantör frisläpper 
sina fakturor i sitt system som godkänns. Fakturor registreras då per automatik i beställningen i 
SAP. Cykeltid ca 60 sekunder.   
 
Godsmottagning: 
Mottagning av material: Mottagningsavdelningen eller leverantör tar emot och registrerar 
godsmottagning när material ankommer. Ledtid 2 dagar.  
 
Bevaka försenade beställningar i affärssystem 
Öppnar lista i affärssystem: Öppna lista bevaka försenade beställningar i affärssystem. 
Cykeltid ca 120 sekunder. 
Skicka ut en påminnelselista: Skickar en påminnelse via ett meddelande vid EDI till 
leverantör om att beställning är försenad. Beräknad cykeltid ca 20 sekunder.  
Lager, invänta svar leverantör: Det tar två dagar att få svar från leverantör. Ledtid 2 dagar. 
Svar, leverantör: Att uppmärksamma och läsa svar från leverantör tar 20 sekunder.  
 
Kontroll av differens i kvantitet: 
Kontrollera om differens i kvantitet: Görs två gånger per vecka. Fyll i inköpsgrupp, 
beställningsdatum. Dyker upp alla beställningar med antingen faktura eller mottagning av 
material registrerat. Det finns vanligen flera positioner i en beställning. Dess ankommer till 
företaget med sändningar vid olika datum. Det kan uppstå problem när en position paras ihop 
med fel faktura. En kontroll av uppgifter där det diffar mycket i antal beställda kg mellan 
kvantitet i mottaget material eller faktura och beställt material i beställning. Beräknad cykeltid 
ca 120 sekunder.  
 
Fakturahantering: 
Kontrollera spärrade fakturor i affärssystem: Ser fakturor som det är något fel med. Det ger 
en indikation om vad som är fel. Gå vidare med att maila ekonomiavdelningen eller liknande 
om vad som är fel. Beräknad cykeltid per spärrad faktura ca 60 sekunder. 
Frisläpp fakturor i affärssystem: Frisläpp de fakturor som det tidigare varit fel i vikt med och 
där differens i kvantitet är 0. De är okej att frisläppas. Frisläpper och skickar till 
ekonomiavdelningen. Beräknad cykeltid ca 10 sekunder.  
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Figur 5 – Värdeflödesanalys, EDI-flöde inköp, tillköpt material 
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5.3.2. Sammanställning av resultat för process flöde för EDI-flöde inköp 

Cykeltider och ledtider 
Tabell 2 sammanfattar cykeltider och tabell 3 ledtider för aktiviteter i inköps EDI-flöde för 
beställningar baserade på behovsberäkning i företagets affärssystem. I figur 6 redovisas varje 
process andel cykeltid i procent. Figur 7 sammanfattar varje delprocess andel ledtid i antal 
dagar per lagertyp. Den genomsnittliga cykeltiden för en beställning i EDI-flödet är 23,5 
minuter och den genomsnittliga ledtiden är 139 dagar. Att bevaka ej leveransaviserade 
beställningar, intern leveransavisering, korrigera IDOC, felaktiga EDI-beställningar som 
fastnat i filter, bevaka försenade beställningar och kontroll av differens i kvantitet utgör 
tillsammans 42,5 % av beställningens totala cykeltid. Beställningen lagras i 104 dagar i väntan 
på leveransavisering och utgör 74,8 % av beställningens totala ledtid. Att invänta 
orderbekräftelse motsvarar 12,9 % och att invänta transportfaktura 5,0 % av den totala ledtiden.  

Tabell 2 – Cykeltider, EDI-flöde Inköp av tillköpt material 

Delprocess Cykeltid (s) Andel cykeltid (%) 
Behovsberäkning 60 4,3 
Skapa beställningar 60 4,3 
Utskrift beställning 15 1,1 
Hämta beställningar i skrivare 30 2,1 
Signera beställningar 20 1,4 
Lägg beställningar i plastficka 5 0,4 
Lämna beställningar för attest 30 2,1 
Attestera beställningar 20 1,4 
Lämna attesterade beställningar till inköp 20 1,4 
Arkivera beställning i pärm 30 2,1 
Skicka beställningar till leverantör (via EDI) 20 1,4 
Orderbekräftelse registreras 1 0,1 
Bevaka ej bekräftade beställningar 30 2,1 
Skicka påminnelse leverantör 20 1,4 
Svar, leverantör 20 1,4 
Gå till skrivaren 15 1,1 
Intern leveransavisering 120 8,5 
Hämta dokument 20 1,4 
Öppna workflow 15 1,1 
Korrigera IDOC 120 8,5 
Sätt i pärm 5 0,4 
Öppna, ej leveransaviserade beställningar 120 8,5 
Påminnelse, leverantör 20 1,4 
Svar, leverantör 20 1,4 
Inkommande fakturor Baswere 10 0,7 
Öppna Baswere 10 0,7 
Skriv ut fraktfakturor 15 1,1 
Leta sändningsnummer 10 0,7 
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Leta faktura i pärm 15 1,1 
Skriv ned mottagen kvantitet 20 1,4 
Beräkna fraktkostnad 20 1,4 
Ta fram konteringslista 10 0,7 
Leta information & skriv på fraktfaktura 10 0,7 
Öppna Baswere 30 2,1 
Attestering 15 1,1 
Öppna MIR6 affärssystem 60 4,3 
Bevaka försenade beställningar 120 8,5 
Påminnelse, leverantör 20 1,4 
Svar, leverantör 20 1,4 
Kontroll differens i kvantitet 120 8,5 
Kontrollera spärrade fakturor 60 4,3 
Frisläpp fakturor 10 0,7 
Total cykeltid (sek) 1411 
 
Tabell 3 – Ledtider, EDI-flöde Inköp av tillköpt material 

Lagertyp Ledtid (dagar) Andel ledtid 
(dagar) 

Vänta svar från leverantör 6 4,3 
Lager, invänta orderbekräftelse 18 12,9 

Lager, invänta leveransavisering - 
leverantörsfaktura/packlista 

104 74,8 

Lager, invänta transportfaktura 7 5,0 
Lager, invänta godsmottagning 2 1,4 
Lager, invänta attestering 2 1,4 

Total ledtid (dagar) 139 
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Figur 6 – Andel av cykeltid för respektive delprocess, EDI-flöde Inköp av tillköpt material 

 

0,0	

1,0	

2,0	

3,0	

4,0	

5,0	

6,0	

7,0	

8,0	

9,0	

Andel	cykel*d	(%)	

Andel	cykel5d	(%)	



59 (151) 

 
Figur 7 – Andel ledtid för varje lagertyp, EDI-flöde Inköp av tillköpt material 

Identifierade slöserier 
Tabell 4 redovisar en sammanställning av antalet identifierade slöserier i varje delprocess i 
EDI-flödet. I processflödet identifierades sex olika generella former av slöseri; Leta, sortera, 
kontrollera, manuell skrivning av text, manuell beräkning och rörelse. Inköparen letar efter 
information som finns på utskrivet dokument vid tre tillfällen. Sortering sker vid ett tillfälle. 

0,0	

5,0	

10,0	

15,0	

20,0	

25,0	

30,0	

35,0	

40,0	

45,0	

50,0	

55,0	

60,0	

65,0	

70,0	

75,0	

80,0	

Andel	led*d	(dagar)	

Andel	led5d	(dagar)	



60 (151) 

Kontroll sker vid sju tillfällen, av dessa är tre stycken kopplade till att inköpare skickar en 
påminnelse till leverantör antingen när orderbekräftelse eller leveransavisering saknas eller när 
beställning är försenad och inköpare begär ett nytt leveransdatum från leverantören. Manuell 
skrivning av text identifierades vid fyra tillfällen, tre av dessa är kopplade till attestering av 
beställningar och fakturor. Manuell beräkning utförs vid ett tillfälle då differens i kvantitet 
beräknas. Rörelse identifierades vid sju tillfällen. Av dessa sju tillfällen behöver inköpare eller 
chef logistik hämta eller lämna dokument från olika rum i kontorslokalen.  

Tabell 4 – Sammanställning av antalet identifierade slöserier, EDI-flöde Inköp av tillköpt material 

Delprocess Leta Sortera Kontrollera Manuell 
skrivning 
av text 

Manuell 
beräkning 

Rörelse Slänga 

Behovsberäkning               
Skapa 
beställningar 

              

Utskrift 
beställning 

              

Hämta 
beställningar i 
skrivare 

          1   

Signera 
beställningar 

      1       

Lägg 
beställningar i 
plastficka 

          1   

Lämna 
beställningar för 
attest 

          1   

Attestera 
beställningar 

      1       

Lämna attesterade 
beställningar till 
inköp 

          1   

Arkivera 
beställning i pärm 

  1           

Skicka 
beställningar till 
leverantör (via 
EDI) 

              

Orderbekräftelse 
registreras 

              

Bevaka ej 
bekräftade 
beställningar 

    1         
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Påminnelse, 
leverantör 

    1         

Svar, leverantör               
Gå till skrivaren           1   
Intern 
leveransavisering 

              

Hämta dokument           1   
Öppna workflow               
Korrigera IDOC     1         
Sätt i pärm               
Bevaka ej 
aviserade 
beställningar 

    1         

Skicka 
påminnelse 
leverantör 

              

Svar, leverantör               
Inkommande 
fakturor Baswere 

              

Öppna Baswere               
Skriv ut 
fraktfakturor 

              

Leta 
sändningsnummer 

1             

Leta faktura i 
pärm 

1             

Skriv ned 
mottagen 
kvantitet 

      1       

Beräkna 
fraktkostnad 

        1     

Ta fram 
konteringslista 

          1   

Leta information 
& skriv på 
fraktfaktura 

1             

Öppna Baswere               
Attestering       1       
Öppna MIR6 
affärssystem 

              

Bevaka försenade 
beställningar 

    1         

Skicka 
påminnelse via 
EDI till leverantör 

              



62 (151) 

Svar, leverantör               
Kontroll differens 
i kvantitet 

    1         

Kontrollera 
spärrade fakturor 

    1         

Frisläpp fakturor               
Totalt antal 
slöserier 

3 1 7 4 1 7 0 

 
Övriga identifierade slöserier 
Tabell 5 sammanställer övriga identifierade slöserier i EDI-flödet. Slöserierna fördelades i 
grupper efter de åtta administrativa slöserierna överproduktion, väntan, onödiga rörelser, 
felaktig process, produktion av felaktig tjänst, dåligt integrerade systemlösning, sökande efter 
information och data samt outnyttjad kreativitet.  

Vi flertalet tillfällen observerades att inköparen skrev ut dokument för att arkivera dem till 
senare hantering. Inköparen upplever det som ett lätthanterligt arbetssätt att skriva ut 
dokumenten, spara dem i pärm och kunna gå tillbaks och kontrollera uppgifter vid senare 
tillfälle. Vissa av dessa dokument, exempelvis dokument som inkommer till mail vid 
leveransavisering via EDI tillför inte något värde. De skrivs ut och sparas i onödan vilket tyder 
på överproduktion. Inköpare väntar på respons på mail, att order ska hanteras, system, andra 
interna processer och på svar från personal på företagets andra avdelningar. Onödiga rörelser 
har observerats i samband med rörelse mellan olika rum vid utskrift, scanning och vid 
attestering av dokument. I flertalet fall observerades manuell skrivning av text i system och på 
papper. Även manuella beräkningar observerades. I dessa fall finns inte några standardiserade 
textmeddelanden eller beräkningsfunktioner tillgängliga. Inköpsprocessen är delvis 
standardiserad då det pågått ett förbättringsprojekt med omfattande systemförändringar som 
påverkar inköparens dagliga arbete. Projektet har tagit längre tid än planerat och är ännu inte 
slutfört. Projektet har tagit mycket tid från inköparens normala arbetsuppgifter då inköparen 
varit involverad i att skapa testorder och testa systemförändringarna. Vid flertalet testtillfällen 
av systemförändring har inte IT-avdelningen slutfört det arbete som skulle gjorts vilket gjort att 
projektet försenats. Projektet har medfört högre arbetsbelastning för Inköparen och blivit en 
orsak till en stressig arbetsmiljö. I nuläget används både den äldre och den nyare 
arbetsprocessen av inköparen vilket ibland skapar förvirring och att arbetsprocesser tar längre 
tid än förut. Det nya arbetssättet är delvis standardiserat men arbetsprocessen skiljer sig åt för 
olika leverantörer beroende på om systemförändringarna är driftsatta eller ej. Arbetssättet 
skiljer sig även åt beroende på om kommunikation med leverantör ingår i EDI eller det 
manuella flödet. Instruktioner till den äldre arbetsprocessen reviderades senast till företagets 
gemensamma dokumentsystem under augusti 2017. Sedan dess har många förändringar i 
arbetsprocesserna utförts och instruktionerna och rutiner är delvis uppdaterade utefter dessa. 
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Processen innehåller flera kontroller av information och att skicka påminnelse till leverantörer. 
Befintlig process är utformad på ett sådant vis att inköparen måste komma ihåg mycket 
information utantill, exempelvis ordernummer vilket i vissa fall medför att viktig information 
glöms bort eller blir felaktig. Arbetsmoment med manuella beräkningar av datum medför risk 
till felberäkning av leveransdatum. När felaktiga datum rapporteras in i system kan det medföra 
att felaktig information når innesäljare som baserar sina beslut på felaktig information. Flertalet 
systemfel observerades, ett vanligt förekommande fel är att fakturor av olika anledning spärras 
och då kräver extra hantering. Felaktiga systemlösningar i nytt arbetssätt upptäcktes flera 
gånger och många av dem kan kopplas till att systemlösningar i för dessa inte är driftsatta. 
Inköparen letar efter dokument som tidigare skrivits ut och efter information som står på dessa. 
Dokumentlagring sker i plastfickor, flertalet pärmar och i mail. Inköpare har personliga 
utskrivna dokument vid arbetsplats som stödjer arbetsprocesser.  

Tabell 5 – Sammanställning av identifierade slöserier i EDI-flöde, Inköp av tillköpt material grupperat efter de åtta 
administrativa slöserierna 

Åtta administrativa slöserier Identifierade slöserier 
Överproduktion Utskrift och arkivering av dokument som inte är nödvändiga  
Väntan Mailärende väntar på hantering 

Order väntar på hantering 
Väntan på att system ska ladda fram vyer 
Interna processer 
Inköpare väntar på svar från lagerstyrning, leverantör, 
innesäljare eller Chef Logistik 

Onödiga rörelser Manuell skrivning av text 
Manuella beräkningar 
Gå till och från kopieringsmaskin 

Felaktig process Delvis standardiserad process 
Olika arbetsprocess för olika leverantörer 
Instruktioner och rutiner är delvis uppdaterade 
Kontroller av ej bekräftade order, ej aviserade order, kontroll 
av uppgifter i dokument   

Produktion av felaktig tjänst Mycket information att komma ihåg utantill, medför att viktig 
information glöms bort 
Manuell beräkning av datum, medför risk till felberäkning 
Risk för fel vid övergång från äldre till nytt arbetssätt 

Dåligt integrerade 
systemlösningar 

Faktura spärras och kräver extra hantering 
Felaktiga systemlösningar i nytt arbetssätt 
Ej driftsatta systemlösningar i nytt arbetssätt 

Sökande efter information 
och data 

Dokumentlagring i plastfickor och pärmar  
Inköpare har personliga utskrivna dokument vid arbetsplats 

Outnyttjad kreativitet  
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5.3.3. Värdeflödesanalys av Manuellt flöde inköp 
Ungefär 30 % av Uddeholms kommunikation till leverantörer där de hanterar inköp av tillköpt 
material går via det manuella flödet. Av dessa ingår koncernexterna leverantörer och de 
koncerninterna leverantörer där EDI-koppling saknas. Värdeflödesanalysen är baserad på en 
beställning av den leverantör i det manuella flödet som hade flest antal beställda orderrader 
under verksamhetsåret 2017. Nedan följer en detaljerad beskrivning av respektive processteg i 
det manuella flödet. 

Startpunkt och slutpunkt för manuellt flöde inköpsprocess:  
Vid arbetsdagens start öppnas affärssystemets program, mail.  

 
Startpunkt  Utfärdare: Tillköpare 
 Aktivitet: Behovsberäkning i affärssystem  
 Leverans: Sker kontinuerligt under dagen 
 
Slutpunkt  Utfärdare: Tillköpare 
 Aktivitet: Arkivering av dokument 
 Leverans: Sker kontinuerligt under dagen  
 
Beställning av material: 
Behovsberäkning: Kör behovsberäkning i affärssystem genom att först välja artikelnummer att 
söka mellan. Välj en leverantör en åt gången utefter beställningsschema. När man har fyllt i 
informationen får man upp en lista med förslag på material och dimensioner som det finns 
behov att skapa beställningar för. Cykeltid 60 sekunder.  
Skapa beställning i affärssystem: Välj typ för beställningsanmodan, ange om materialet ska 
läggas på lager eller om det ska vidare till produktion. Ange en leverantör och en stålsort åt 
gången. Utför och beställningen är skapad. Aktiviteten upprepas för varje beställning. Cykeltid 
60 sekunder. 
Utskrift, beställningar: Skriv ut beställningar. Cykeltid 30 sekunder.  
Gå till kopieringsmaskin: Cykeltid 20 sekunder. 
Signera beställningar: Cykeltid 20 sekunder. 
Scanna, beställningar: Scanna beställningar. Cykeltid 20 sekunder. 
Lägg beställning i plastficka: Cykeltid 5 sekunder.  
Mellanlagring: Lagra beställningar i plastficka till slutet av arbetsvecka. Ledtid 2 dagar.  
Lämna, beställningar: Lämna beställningar i plastficka till chef logistikutveckling för attest. 
Cykeltid 30 sekunder. 
Attestering, beställningar: Attestering av Chef logistikutveckling. Cykeltid 30 sekunder. 
Lämna, beställningar: Lämna attesterade beställningar i plastficka till inköp av tillköpt 
material, logistikutveckling. Cykeltid 30 sekunder. 
Sätt in i pärm: Utskrivna beställningar sätts i pärm i väntan på att orderbekräftelse inkommer. 
Cykeltid 30 sekunder. 
Skicka, beställningar: Skicka beställningar via mail till leverantör. Cykeltid 20 sekunder. 
Lager, i väntan på orderbekräftelse: Utskrivna beställningar lagras i pärm i väntan på att 
orderbekräftelse inkommer. Ledtid 14 dagar.  
 
Orderbekräftelsehantering: 
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Ta emot, orderbekräftelse: Orderbekräftelse skickas från leverantör och inkommer via mejl 
till inköparen. Cykeltid 20 sekunder. 
Utskrift, orderbekräftelse: Skriv ut orderbekräftelser. Cykeltid 30 sekunder. 
Välj, orderbekräftelse: Välj orderbekräftelse. Vanligtvis hanteras den orderbekräftelse med 
tidigaste datum då den inkom först.  Cykeltid ca 15 sekunder.  
Öppna, beställning: Öppna beställning i affärssystem. Cykeltid 10 sekunder.  
Registrera, AB i affärssystem: Registrera AB manuellt i affärssystem. Cykeltid 20 sekunder. 
Registrera, information: Lägg till information om leveransdatum (uppskatta ankomstdatum), 
vikt och leverantörens referensnummer. Cykeltid 40 sekunder. 
Kontrollera, orderbekräftelse: Kontrollera prisuppgifter i affärssystem mot orderbekräftelse. 
Cykeltid 40 sekunder. 
Leta, beställning: Leta fram beställning att hantera i leverantörspärm. Cykeltid 60 sekunder. 
Sätt in orderbekräftelse i pärm: Sätt in orderbekräftelse i pärm tillsammans med beställning. 
Cykeltid 15 sekunder. 
Lager, invänta packlista: Orderbekräftelse lagras i pärm i väntan på att packlista inkommer. 
Ledtid 78 dagar.  
 
Bevaka ej bekräftade beställningar: 
Bevakning, orderbekräftelser: Bevakning av att orderbekräftelser på beställt material 
inkommit från leverantör. Dyker upp en sammanställning av ej bekräftade beställningar i en 
lista i affärssystemet. Cykeltid 60 sekunder. 
Skicka, påminnelse leverantör: Ett meddelande skickas via mail till leverantör då 
orderbekräftelse saknas. Cykeltid 20 sekunder. 
Lager, i väntan på svar från leverantör: Ledtid för leverantören att skicka orderbekräftelse 
är 2 dagar. 
Svar från leverantör: Att uppmärksamma och läsa svar från leverantör tar 20 sekunder. 
 
Ta emot packningslista från leverantör: 
Ta emot packlista via mejl: Uppmärksamma och läs information. Cykeltid ca 20 sekunder. 
Skriv ut, packsedel: Cykeltid ca 20 sekunder. 
Gå till skrivaren: Gå till kopieringsmaskinen som står i ett annat rum. Beräknad cykeltid ca 15 
sekunder.  
Intern leveransavisering: Dokument - packlistor kopieras, scannas  
, skickas, till godsmottagningsavdelningen och Kvalitetsavdelningen som behöver 
chargenummer och se vilket material som inkommer. Beräknad cykeltid ca 120 sekunder. 
Hämta dokument: Hämta dokument från skrivaren. Ta med de till skrivbordet. 
Originaldokument stämplas med stämpel ”original”. Uppskattad cykeltid ca 20 sekunder.  
Leveransavisering i affärssystem: Registrera LA, leveransaviserad kvantitet, fyll i det datum 
då mejlet mottagits. Cykeltid 60 sekunder. 
Sätt in i pärm: Sätt in kopior i pärm. Uppskattad cykeltid ca 5 sekunder.  
Lager, invänta transportfaktura: Packlista lagras tillsammans med tillhörande beställning i 
pärm i väntan på att transportfaktura inkommer. Ledtid 6 dagar. 
 
Bevaka ej leveransaviserade beställningar: 
Bevaka, leveransavisering: Bevaka att material skickats i tid genom att köra en transaktion i 
affärssystemet där de beställningar som inte leveransaviserats av leverantören sammanställs på 
en lista.  Cykeltid 120 sekunder. 
Skicka, påminnelse leverantör: Ett meddelande skickas via mail till leverantör då 
leveransavisering saknas. Cykeltid 20 sekunder. 
Lager, väntan på svar från leverantör: Ledtid för att få svar på en påminnelse är 2 dagar.  



66 (151) 

Svar från leverantör: Att uppmärksamma och läsa svar från leverantör tar 20 sekunder.  
 
Fakturahantering:  
Kolla inkommande mejl: Inkommit mail om att en sammanställning av transportfakturor 
finns i Baswere. Uppskattad cykeltid ca 10 sekunder.  
Öppna programmet Baswere: Sammanställning av transportfakturor. Uppskattad cykeltid ca 
5 sekunder.  
Skriv ut transportfakturor: Uppskattad cykeltid ca 15 sekunder.  
Hämta dokument: Hämta utskrivna dokument vid kopieringsmaskin. Cykeltid 30 sekunder. 
Leta, sändningsnummer: Leta sändningsnummer på utskriven faktura. Uppskattad cykeltid ca 
10 sekunder. 
Leta, faktura i pärm: Leta fram fraktfaktura i fraktpärm. Uppskattad cykeltid ca 15 sekunder.  
Skriv ned mottagen kvantitet: Skriv manuellt ned kvantitet i antal kg material som mottagits 
(information kommer från faktura med mottaget material). Cykeltid ca 20 sekunder.  
Beräkna fraktkostnad: Beräkna manuellt fraktkostnad per mottagen kvantitet. Räknar bort 
hemtagningskostnad. Denna information behövs vid beräkning av fraktkostnader. Uppskattad 
cykeltid ca 20 sekunder.  
Ta fram konteringslista: Uppskattad cykeltid ca 10 sekunder.  
Leta fram och skriv på fraktfaktura: kostnadsslag, kostnadsställe. Beräknad cykeltid ca 10 
sekunder. 
Sätt in faktura i pärm: Sätt in faktura i pärm. Cykeltid 15 sekunder.  
Lager, i väntan på leverantörsfakturor: Lagra faktura i pärm i väntan på leverantörsfakturor 
Ledtid 7 dagar.  
 
Öppna faktureringsprogram Baswere: (Kontera) fyll i uppgifter som tagits fram i 
föregående aktivitet. Spara och granska. Cykeltid ca 20 sekunder. 
Attestering: Skicka till chef logistikutveckling som signerar i faktureringsprogram Baswere 
om fraktfakturor är godkända. Cykeltid ca 15 sekunder.  
Utskrift, leverantörsfakturor: Skriv ut leverantörsfakturor från Baswere. Cykeltid 30 
sekunder. 
Hämta dokument: Hämta utskrivna dokument vid kopieringsmaskinen. Cykeltid 30 sekunder. 
Leta, beställning: Ta fram beställning ur pärm. Cykeltid 60 sekunder. 
Sätt in i pärm: Utskrivna beställningar och fakturor sätts in i pärm. Cykeltid 15 sekunder.  
Rapportera, informativt flöde: För fakturor från leverantören registreras ordernummer, 
position och kvantitet (de är redan attesterade av chef logistik). Cykeltid 60 sekunder. 
 
Godsmottagning: 
Mottagning av material: Mottagningsavdelningen eller leverantör gör mottag när material 
ankommer. Ledtid 3,5 dagar.  
 
Bevaka försenade beställningar i affärssystem 
Öppnar lista i affärssystem: Öppna lista bevaka försenade beställningar i affärssystem. 
Cykeltid ca 120 sekunder. 
Skicka ut en påminnelselista: Skickar en påminnelse via ett mail till leverantör om att 
beställning är försenad och be dem meddela ett nytt leveransdatum. Beräknad cykeltid ca 20 
sekunder.  
Lager, i väntan på svar från leverantör: Ledtid för att få svar på en påminnelse är 3 dagar. 
Svar från leverantör: Att uppmärksamma och läsa svar från leverantör tar 20 sekunder.  
 
Kontroll av differens i kvantitet: 
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Kontrollera om differens i kvantitet: Görs två gånger per vecka. Fyll i inköpsgrupp, 
beställningsdatum. Dyker upp alla beställningar med antingen faktura eller mottagning av 
material registrerat. Det finns vanligen flera positioner i en beställning. Dess ankommer till 
företaget med sändningar vid olika datum. Det kan uppstå problem när en position paras ihop 
med fel faktura. En Kontroll av uppgifter där det diffar mycket i antal beställda kg mellan 
kvantitet i mottaget material eller faktura och beställt material i beställning. Beräknad cykeltid 
ca 120 sekunder.  
 
Fakturahantering: 
Kontrollera spärrade fakturor i affärssystem: Ser fakturor som det är något fel med. Det ger 
en indikation om vad som är fel. Gå vidare med att kontakta ekonomiavdelningen eller 
liknande om vad som är fel. Beräknad cykeltid ca 60 sekunder. 
Frisläpp fakturor i affärssystem: Frisläpp de fakturor som det tidigare varit fel i vikt med och 
där differens i kvantitet är 0. De är okej att frisläppas. Frisläpper och skickar till 
ekonomiavdelningen. Beräknad cykeltid ca 10 sekunder.  
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Figur 8 - Värdeflödesanalys, manuellt flöde inköp, tillköpt material 
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5.3.4. Sammanställning av resultat för manuellt flöde inköp 
Cykeltider och ledtider 
I tabell 6 sammanfattas cykeltider för respektive delprocess för order i det manuella flödet i 
inköp av tillköpt material. I tabell 7 redovisas ledtider för order i samma flöde. Figur 9 
sammanfattar andelen cykeltid för respektive delprocess och figur 10 visar ledtiden för vardera 
lagertyp för order i det manuella flödet.  

Den genomsnittliga cykeltiden för en order är 31,4 minuter och den genomsnittliga ledtiden är 
117,5 dagar. Av den totala cykeltiden ägnas 30 % till att skriva ut dokument, insättning i 
pärmar och förflyttning av dem. 66,4 % av den totala ledtiden utgör att vänta på packlista, 11,9 
% utgör att vänta på orderbekräftelse, 5,1 % att invänta transportfaktura och invänta 
leverantörsfaktura motsvarar 6 % av ledtiden. Att invänta svar från leverantör efter att 
påminnelse skickats utgör 5,6 % av ledtiden.  

Tabell 6– Cykeltider, manuellt flöde Inköp av tillköpt material 

Delprocess Cykeltid (s) Andel cykeltid 
(%) 

Behovsberäkning 60 3 
Skapa beställningar 60 3 
Utskrift beställning 30 2 
Gå till kopieringsmaskin 20 1 
Signera beställningar 20 1 
Scanna beställningar 20 1 
Lägg i plastficka 5 0 
Hämta beställningar i skrivare 20 1 
Lämna beställningar för attest 30 2 
Attestera beställningar 30 2 
Lämna attesterade beställningar till inköp 30 2 
Arkivera beställning i pärm 30 2 
Skicka beställningar 20 1 
Ta emot orderbekräftelse 20 1 
Utskrift orderbekräftelse 30 2 
Välj, orderbekräftelse 15 1 
Öppna beställning 10 1 
Registrera, AB i affärssystem  20 1 
Registrera, information 40 2 
Kontrollera, orderbekräftelse 40 2 
Leta, beställning 60 3 
Sätt in i pärm 15 1 
Bevaka ej bekräftade beställningar 60 3 
Skicka påminnelse via mail till leverantör 20 1 
Svar från leverantör 20 1 
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Ta emot packsedel eller faktura via mail 20 1 
Skriv ut packsedel eller faktura 20 1 
Gå till kopieringsmaskin 15 1 
Intern leveransavisering 120 6 
Hämta dokument 20 1 
Leveransavisering i affärssystem 60 3 
Sätt in i pärm 5 0 
Bevaka, leveransavisering 120 6 
Skicka, påminnelse leverantör 20 1 
Svar leverantör 20 1 
Kolla inkommande mail 10 1 
Öppna Baswere 5 0 
Skriv ut transportfakturor 15 1 
Hämta dokument 30 2 
Leta sändningsnummer 10 1 
Leta, faktura pärm 15 1 
Skriv ned mottagen kvantitet  20 1 
Beräkna fraktkostnad 20 1 
Ta fram konteringslista 10 1 
Leta fram och skriv på fraktfaktura 10 1 
Sätt in i pärm 15 1 
Öppna faktureringsprogram Baswere 20 1 
Attestering 15 1 
utskrift, leverantörsfakturor 30 2 
Hämta beställningar i skrivare 30 2 
Leta, beställning 60 3 
Sätt in i pärm 15 1 
Rapportera, informativt flöde 60 3 
Öppnar lista, försenade beställningar 120 6 
Skicka ut en påminnelselista 20 1 
Svar från leverantör 20 1 
Kontrollera om differens i kvantitet 120 6 
Kontrollera spärrade fakturor 60 3 
Frisläpp fakturor i affärssystem 10 1 
Total Cykeltid (s) 1885 
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Tabell 7 – Ledtider, manuellt flöde Inköp av tillköpt material 

Lagertyp Ledtid (dagar) Andel ledtid (dagar) 
Lager, invänta attestering 2 1,7 
Lager, invänta orderbekräftelse 14 11,9 
Lager, invänta packlista 78 66,4 
Vänta svar från leverantör 7 6,0 
Lager, invänta transportfaktura 6 5,1 
Lager, invänta godsmottagning 3,5 3,0 
Lager, invänta leverantörsfaktura 7,0 6,0 
Total ledtid (dagar) 117,5 
 
 

 
Figur 9 – Andel cykeltid per delprocess, manuellt flöde inköp av tillköpt material 
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Figur 10 – Andel ledtid för varje lagertyp, manuellt flöde inköp av tillköpt material 

Identifierade slöserier 
Tabell 8 sammanfattar varje delprocess identifierade slöserier i sju generella former av slöseri. 
Leta, sortera, kontrollera, manuell skrivning av text, manuell beräkning, rörelse och slänga. Vid 
fem tillfällen söker inköpare efter information. Dessa inträffar när inköparen letar efter 
dokument eller efter information som finns skrivet i dokument. Sortering av dokument sker 
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varje gång ett utskrivet dokument sätts in i en pärm.  Kontroll sker vid sju tillfällen. Av dessa 
kan tre tillfällen kopplas till att bevakning av delprocess sker.  Manuell skrivning av text eller 
manuell beräkning utförs totalt sju gånger utgör två stycken korrigering av felaktig information 
i affärssystem. Inköparen förflyttar sig mellan olika rum på avdelningen vid utskrift, skanning 
och attest av dokument vid sju tillfällen. I samband med utskrift av dokument slängs de 
dokument som inte innehåller någon viktig information i papperskorgen. Inköparen slänger 
dokument vid 3 tillfällen.   

Tabell 8 – Sammanställning av antal identifierade slöserier, manuellt flöde inköp av tillköpt material 

Delprocess Leta Sortera Kontrollera Manuell 
skrivning 
av text 

Manuell 
beräkning 

Rörelse Slänga 

Behovsberäkning               
Skapa beställningar               
Utskrift beställning             1 
Gå till 
kopieringsmaskin 

          1   

Scanna 
beställningar 

              

Hämta beställningar 
i skrivare 

          1   

Lämna beställningar 
för attest 

          1   

Attestera 
beställningar 

      1       

Lämna attesterade 
beställningar till 
inköp 

          1   

Arkivera beställning 
i pärm 

  1           

Skicka beställningar               
Ta emot 
orderbekräftelse 

              

Utskrift 
orderbekräftelse 

          1 1 

Välj, 
orderbekräftelse 

1             

Öppna beställning               
Registrera, AB i 
affärssystem  

      1       

Registrera, 
information 

      1       

Kontrollera, 
orderbekräftelse 

    1         

Leta, beställning 1             
Sätt i pärm           1   
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Bevaka ej 
bekräftade 
beställningar 

    1         

Skicka påminnelse 
via mail till 
leverantör 

              

Svar, leverantör               
Ta emot packsedel 
eller faktura via 
mail 

              

Skriv ut packsedel 
eller faktura 

          1 1 

Gå till 
kopieringsmaskin 

          1   

Intern 
leveransavisering 

              

Hämta dokument           1   
Leveransavisering i 
affärssystem 

        1     

Sätt i pärm           1   
Bevaka,ej  
leveransaviserade 
beställningar 

    1         

Skicka, påminnelse 
leverantör 

              

Svar, leverantör               
Kolla inkommande 
mail 

    1         

Öppna Baswere               
Skriv ut 
fraktfakturor 

          1 1 

Leta 
sändningsnummer 

1             

Leta, faktura pärm 1             
Skriv ned mottagen 
kvantitet  

      1       

Beräkna 
fraktkostnad 

        1     

Ta fram 
konteringslista 

          1   

Leta fram och skriv 
på fraktfaktura 

1     1       

Öppna 
faktureringsprogram 
Baswere 

              

Attestering       1       
Utskrift, 
leverantörsfakturor 
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Hämta dokument           1   
Leta beställning 1             
Sätt i pärm           1   
Rapportera 
informativt flöde 

      1       

Bevaka, försenade 
beställningar 

    1         

Skicka ut en 
påminnelselista 

              

Svar, leverantör               
Kontrollera om 
differens i kvantitet 

    1         

Kontrollera 
spärrade fakturor 

    1         

Frisläpp fakturor i 
affärssystem 

              

Totalt antal 
slöserier 

6 1 7 7 2 14 4 

 
Övriga identifierade slöserier 
Övriga identifierade slöserier i det manuella flödet sammanställs i tabell 9. Slöserierna 
fördelades in i grupper utefter de åtta administrativa slöserierna överproduktion, väntan, 
onödiga rörelser, felaktig process, produktion av felaktig tjänst, dåligt integrerade 
systemlösning, sökande efter information och data samt outnyttjad kreativitet.  

Vid Inköparen skriver ut beställningar, orderbekräftelser, leverantörsfakturor och 
transportfakturor. I samband med detta tas dokumenten med från kopieringsmaskinen till 
inköparens arbetsplats för lagring i pärm. Många av dessa dokument sparas för att inköparen 
ska ha enkel tillgång till dem och för att kunna samla all information kring en order på samma 
plats. Vid intern leveransavisering kopieras dokument och informationen skickas vidare till 
berörda interna avdelningar via mail. Dokumenthanteringen är större för det manuella flödet än 
för EDI-flödet eftersom samtliga dokument skickas via mail och kräver handpåläggning av 
inköparen. Onödiga rörelser har uppmärksammats i samband med dessa moment. Produktion 
av felaktig tjänst sker när utskrift av dokument skrivs ut i samband med utskrift. De delar av 
dokumentet som inte tillför något sorteras bort och slängs direkt. Väntan identifierades vid flera 
tillfällen. Inköparen väntar på att system ska ladda, väntar på svar från leverantörer och väntar 
på interna processer. Processen är delvis standardiserad, grunden för hantering av order är 
densamma men ordningen arbetsprocesserna utförs samt enskilda dokument inom en 
delprocess skiljer sig åt. Exempelvis kan processens nödvändiga dokument inkomma i olika 
ordning. Inköparen hanterar därför order olika från gång till gång. Arbetsprocessen skiljer sig 
även åt för olika leverantörer. Instruktioner och rutiner för det nya arbetssättet är delvis 
dokumenterade. Manuell korrigering av information och beräkningar i system kan bli felaktiga, 
på grund av att inköparen måste ha mycket information i huvudet. Arbetsbelastningen är 
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ojämn, vissa dagar finns det inte så mycket arbete att utföra och andra dagar är 
arbetsbelastningen högre än vad som klaras av vilket leder till att vissa delprocesser får vänta. 
Fakturor kan av olika anledningar spärras och kräver extra hantering. Ibland är det enkla och 
kända fel så inköparen kan frisläppa fakturan direkt. Ibland måste anledningen till att fakturan 
fastnat utredas. När problem uppstår med en order och måste lösas innan inköparen kan arbeta 
vidare med processen måste en order vänta på hantering tills en annan person hjälpt inköparen 
att reda ut problemet. Inköpare söker efter dokument i mail och sorterar dem. Inköpare har en 
privat mail och en delad mail med Logistikavdelningen. De ärenden som inköparen anser vara 
dennes arbetsområde flyttas över till privat mail. De kvarvarande mailen som hela 
logistikavdelningen behöver ta del av lämnas kvar i den gemensamma mailen. Vissa 
leverantörer skickar dokument till båda mailkorgarna vilket skapar extra arbete med att sortera 
och ta bort dubbletter. Dokumentlagring sker av inköparen i plastfickor, pärmar och i mappar i 
mailen. Inköpare har personliga utskrivna dokument vid arbetsplats som stödjer 
arbetsprocessen. Inköparen fyller i information i dessa ibland.  

Tabell 9 – Sammanställning av identifierade slöserier i manuellt flöde inköp av tillköpt material indelade efter de åtta 
administrativa slöserierna 

Åtta administrativa slöserier Identifierade slöserier 
Överproduktion Utskrift och arkivering av dokument som inte är 

nödvändiga 
Väntan Order väntar på hantering 

Väntan på att system ska ladda fram vyer 
Inköpare väntar på svar från lagerstyrning, leverantör, 
innesäljare eller Chef Logistik 

Onödiga rörelser Manuell skrivning av text 
Manuella beräkningar 
Gå till och från kopieringsmaskin 
Arkivering av dokument 
Leta efter dokument i pärmar 

Felaktig process Delvis standardiserad process 
Olika arbetsprocess för olika leverantörer 
Instruktioner är inte uppdaterade 

Produktion av felaktig tjänst Mycket information att komma ihåg utantill, medför att 
viktig information glöms bort 
Manuell beräkning av datum, medför risk till felberäkning 
Risk för fel vid övergång från äldre till nytt arbetssätt 

Dåligt integrerade 
systemlösningar 

Faktura spärras och kräver extra hantering 
Felaktiga systemlösningar i nytt arbetssätt 
Ej driftsatta systemlösningar i nytt arbetssätt 

Sökande efter information och 
data 

Sortering av ärenden 
Inköpare har en privat mail och en delad mail med 
Logistikavdelningen 
Dokumentlagring i plastfickor och pärmar  
Inköpare har personliga utskrivna dokument vid arbetsplats 

Outnyttjad kreativitet  
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5.3.5. Värdeflödesanalys av mailflöde 
Startpunkt och slutpunkt för Mailhantering Inköpsprocess: 
Vid arbetsdagens start startas dator, öppna mail, tömma skrivaren på dokument samt logga in i 
företagets affärssystem (SAP). Hantering av mail upptar uppskattningsvis ca 70 % av 
inköparens arbetstid. I mailhanteringen ingår främst hantering av dokument, att ställa och ge 
svar på leverantörers och innesäljares frågor. Mailhanteringen sker kontinuerligt under 
arbetsdagen och ingår i både EDI-flödet och det manuella flödet. En värdeflödesanalys för 
mailhanteringen redovisas som ett separat flöde.  

 
Startpunkt  Utfärdare: Tillköpare 
 Aktivitet: Öppna mailbox  
 Leverans: Vid arbetsdagens början 
 
Slutpunkt  Utfärdare: Tillköpare 
 Aktivitet: Fakturahantering  
 Leverans: Kontinuerligt under dagen  
 
Mailhantering: 
Lager, mailbox inköp: Lager av inkommande ärenden från företagets innesäljare och 
leverantörer. Ärenden består till största del av förfrågningar gällande om leveranstider i 
affärssystem kan hållas, önskade manuella beställningar från innesäljare, offertförfrågningar, 
förfrågningar gällande nytt leveransdatum för försenat material från innesäljare, meddelande 
om att beställning inte kommer att kunna uppfyllas från leverantör. Lagret består av 6 
obesvarade ärenden vid det observerade tillfället. Ledtid för lagring av ärenden innan sortering 
är generellt 1 dag.  
 
Sortering, ärenden: Ärenden läses och kategoriseras i olika mappar och från gemensam 
mailbox inköp till inköparens personliga mailbox.  Cykeltid 120 sekunder. 
Val, ärende 1: Val av obesvarat ärende. Vanligen väljs det nyaste ärendet först. Cykeltid är 10 
sekunder. 
Läsa, ärende: Att läsa ärende där säljare frågar om material kommer som planerat tar ca 30 
sekunder.  
Maila, leverantör: Kontrollera när materialet kommer genom att maila fråga till leverantör. 
Cykeltid 40 sekunder.  
Lager, förfrågan till leverantör: Ärende lagras i mapp i väntan på svar från leverantör. Lagret 
består av både pågående och avslutade ärenden. Ledtid för lagring av ärende är 0,5 dagar.  
Svar, från leverantör: Att uppmärksamma och läsa leverantörens svar med datum då material 
är planerat att ankomma tar 60 sekunder.  
Svara, leverantör: Att svara på leverantörens mail tar 30 sekunder. 
Svara, innesäljare: Svara säljare med leveransinformation. Cykeltid 50 sekunder.  
 
Val, ärende 2: Val av obesvarat ärende. Cykeltid är 10 sekunder  
Läsa ärende: Att läsa ärende där innesäljare frågar om det är möjligt att beställa material till 
inköp. Cykeltid 30 sekunder.  
Rådfråga lagerplanerare: Pratar med lagerplaneraren och undersöker om det är möjligt att 
beställa efterfrågat material i önskad dimension. Cykeltid 120 sekunder. 
Svara innesäljare: Svara innesäljaren med positivt eller negativt besked. Cykeltid 30 
sekunder. 
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Skapa beställning: Om det är möjligt att beställa material så görs en beställning hos 
leverantör. Skapa beställning i affärssystem. Cykeltid 120 sekunder. 
 
Väl av ärende 3: Val av obesvarat ärende. Cykeltid är 10 sekunder  
Läsa ärende: Att läsa ärende där innesäljare frågar när försenat material beräknas vara i lager. 
Cykeltid 30 sekunder.  
Fråga leverantör: Fråga leverantör om nytt leveransdatum. Cykeltid 30 sekunder. 
Lager, förfrågan till leverantör: Ärende lagras i mapp i väntan på svar från leverantör. Lagret 
består av både pågående och avslutade ärenden. Ledtid för lagring av ärende är 2 dagar.  
Svara innesäljare: Meddela nytt leveransdatum till innesäljare. Cykeltid 30 sekunder. 
 
Väl av ärende 4: Val av obesvarat ärende. Cykeltid är 10 sekunder 
Läsa ärende: Att läsa ärende leverantör skickar mail om att beställning inte kommer kunna 
levereras till satt leveransdatum. Cykeltid 30 sekunder. 
Fråga leverantör: Mailar till leverantör och frågar om nytt leveransdatum. Cykeltid 30 
sekunder. 
Lager, förfrågan till leverantör: Ärende lagras i mapp i väntan på svar från leverantör. Lagret 
består av både pågående och avslutade ärenden. Ledtid för lagring av ärende är 2 dagar.  
Läsa, svar från leverantör: Uppmärksamma och läsa svar från leverantör. Cykeltid 30 
sekunder. 
Ändra beställning i affärssystem: Registrera nytt leveransdatum i beställningen i 
affärssystemet. Cykeltid 30 sekunder. 
 
Väl av ärende 5: Val av obesvarat ärende. Cykeltid är 10 sekunder. 
Läsa ärende: Att läsa ärende leverantör skickar mail om avvikelse på order. En position där 
delar av material inte uppfyller kvalitetskrav. Cykeltid 30 sekunder. 
Rådfråga lagerplanerare: Avgöra om det accepteras att leverantören skickar materialet trots 
avvikelse. Rådfråga med ansvarig lagerstyrning. Cykeltid 120 sekunder 
Svara leverantör: Om beställning accepteras begär reducerat pris av leverantör. Cykeltid 30 
sekunder. 
Skriv ut mailhistorik: Skriv ut konversation och spara i avvikelsepärm. Cykeltid 60 sekunder. 
Ändra beställning i affärssystem: Ändra i beställning. I information till godsmottagande 
avdelning registreras mått som ska kapas bort. Cykeltid 60 sekunder. 
 
Väl av ärende 6: Val av obesvarat ärende. Cykeltid är 10 sekunder. 
Läsa ärende: Att läsa ärende där leverantör veckovis skickar mail innehållande en lista med 
status på redan lagda beställningar hos leverantören som är försenade. Lista innehåller 
Information om nytt leveransdatum. Cykeltid 120 sekunder. 
Ändra beställning: Kontrollera och ändra beställning i affärssystem. Cykeltid 120 sekunder. 
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Figur 11 - Värdeflödesanalys, mail-flöde inköp, tillköpt material 
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5.3.6. Sammanställning av resultat för mailhantering inköp 
Cykeltider och ledtider 
Tabell 10 redovisar cykeltiden för varje delprocess i mailflöde. Tabell 11 visar ledtid för 
respektive lagertyp av mailhantering. Figur 12 redovisar andelen cykeltid per delprocess och 
figur 13 sammanfattar andelen ledtid per lagertyp. Den genomsnittliga cykeltiden för 
mailhantering av sex stycken ärenden är 1470 sekunder. Den genomsnittliga ledtiden för sex 
stycken ärenden är 5,5 dagar. Att sortera ärenden tar 8 % av cykeltiden. Rådfrågning hos 
lagerplanerare uppkommer i två ärenden och tillsammans motsvarar det 16 % av den totala 
cykeltiden. Andel cykeltid att läsa ärenden tar 8 % av cykeltiden och att ändra en beställning i 
samband med att ny information uppkommer tar 8 % av den totala cykeltiden.  Ärenden 
placeras i lager i väntan på sortering i 1 dag vilket motsvarar 18,2 % av den totala ledtiden. 
Ärenden där svar väntas från leverantör lagras i 4,5 dagar vilket motsvarar 81,8 % av den totala 
ledtiden för sex mailärenden.  

Tabell 10 – Cykeltid för varje delprocess i mailflöde inköp av tillköpt material 

Delprocess Cykeltid (s) Andel cykeltid (%) 
Sortering, ärenden 120 8 

Val, ärende 1 10 1 
Läsa, ärende 30 2 
Maila, leverantör 40 3 
Svar, från leverantör 60 4 
Svara, leverantör 30 2 

Svara, innesäljare 50 3 

Val, ärende 2 10 1 
Läsa ärende 30 2 
Rådfråga, lagerplanerare 120 8 
Svara innesäljare 30 2 
Skapa beställning 120 8 
Väl av ärende 3 10 1 
Läsa ärende 30 2 
Fråga leverantör 30 2 
Läsa svar 30 2 
Svara innesäljare 30 2 
Väl av ärende 4 10 1 
Läsa ärende 30 2 
Fråga leverantör 30 2 
Läsa, svar från leverantör 30 2 
Ändra beställning 30 2 
Väl av ärende 5 10 1 
Läsa ärende 30 2 
Rådfråga lagerplanerare 120 8 
Svara leverantör 30 2 
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Skriv ut mailhistorik 60 4 

Ändra beställning 60 4 
Väl av ärende 6 10 1 
Läsa ärende 120 8 
Ändra beställning 120 8 
Total cykeltid (sek) 1470 
 
Tabell 11 – Ledtider för varje lagertyp, mailflöde inköp av tillköpt material 

Lager Ledtid (dagar) Andel ledtid 
Lager, mailbox inköp, väntan 
på sortering 

1,0 18,2 

Lager, vänta svar leverantör  4,5 81,8 
Total ledtid (dagar) 5,5 
 
 

 
Figur 12 – Andel cykeltid per delprocess, mailflöde inköp av tillköpt material 
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Figur 13 – Andel ledtid per lagertyp, mailflöde inköp av tillköpt material 

Identifierade slöserier 
Tabell 12 sammanfattar identifierade slöserier i mailflödet av sex stycken mailärenden. 
Slöserierna kategoriserades in efter fyra generella slöserier; sortera, manuell skrivning av text, 
rörelse och slänga. Vid ett tillfälle sorterar inköparen ärenden. Vid två tillfällen ändrar eller 
lägger inköparen manuellt till text. Vid ett tillfälle skriver inköparen ut mailhistorik som 
hämtas vid kopieringsmaskinen i ett annat rum och tas med tillbaks till arbetsplatsen. Vid ett 
tillfälle slänger inköparen bort dubbletter av ärende som inkommit i både den privata och den 
gemensamma mailboxen för att undvika förvirring.  

Tabell 12 – Sammanställning av antal identifierade slöserier i mailflöde inköp av tillköpt material 

Delprocess Leta Sortera Manuell 
skrivning 
av text 

Manuell 
beräkning 

Rörelse Slänga 

Sortering, 
ärenden 

  1         

Val, ärende 1             
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Maila, 
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Svar, från 
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Svara, 
leverantör 

            

Svara, 
innesäljare 

            

Val, ärende 2             

Läsa ärende             
Rådfråga, 
lagerplanerare 

            

Svara 
innesäljare 

            

Skapa 
beställning 

            

Väl av ärende 
3 

            

Läsa ärende             
Fråga 
leverantör 

            

Svara 
innesäljare 

            

Väl av ärende 
4 

            

Läsa ärende             
Fråga 
leverantör 

            

Läsa, svar 
från 
leverantör 

            

Ändra 
beställning 

    1       

Väl av ärende 
5 

            

Läsa ärende             
Rådfråga 
lagerplanerare 

            

Svara 
leverantör 

            

Skriv ut 
mailhistorik 

        1   

Ändra 
beställning 
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Väl av ärende 
6 

            

Läsa ärende             
Ändra 
beställning 

    1       

Totalt antal 
slöserier 

0 1 2 0 1 0 

 
Övriga identifierade slöserier 
Övriga identifierade slöserier i det mailflödet sammanställs I tabell 13. Slöserierna fördelades i 
grupper efter de åtta administrativa slöserierna överproduktion, väntan, onödiga rörelser, 
felaktig process, produktion av felaktig tjänst, dåligt integrerade systemlösning, sökande efter 
information och data samt outnyttjad kreativitet.  

Överproduktion identifierades i samband med inkommande mail med information som är 
överflödig vilket skapar extra arbete att sortera bort ärenden. Väntan uppstår i flera fall, när 
ärende placeras i lager i väntan på hantering. Väntan uppstår också när inköpare väntar på svar 
från leverantör, lagerplanerare eller från innesäljare. Onödiga processer som förekommer i 
mailflödet är relaterade till utskrift av dokument samt till arkivering av dokument. Processen 
för mailhantering är inte stabil eller standardiserad. Ordningen ärenden hanteras varierar och 
tiden den tar att hantera ärenden beror på hur hög arbetsbelastningen är. Det identifierades att 
innesäljare mailar frågor till inköparen som de kan själva enkelt kan ta reda svaret på. Det 
krävs extra hantering för att korrigera beställningar när ny information framkommer i 
mailhantering. Produktion av felaktig tjänst skapas när felaktig information finns i system 
vilket medför att information av exempelvis leveranstider till innesäljare är felaktig. Den stora 
mängd information som finns för inköparen att memorera medför att det kan vara lätt att 
glömma bort eller blanda ihop information. Vissa mail inkommer till både inköparens privata 
mail och till logistikutvecklings gemensamma mail vilket medför att inköpare ibland får leta 
efter ett mail i två olika mailboxar. Att ha två mailboxar kräver även sortering av ärenden 
mellan dem. Inköpare har utskrivna dokument vid sin arbetsplats. 

Tabell 13 – Sammanställning av identifierade slöserier i mailhantering inköp av tillköpt material grupperat efter de 
åtta administrativa slöserierna 

Åtta administrativa slöserier Identifierade slöserier 
Överproduktion Mail med information som är överflödig, extra arbete att 

sortera ärenden 
Väntan Ärende väntar på hantering 

Inköpare väntar på svar från leverantör 
Inköpare väntar på svar från lagerplanerare 
Inköpare väntar på svar från innesäljare 

Onödiga rörelser Utskrift av dokument 
Arkivering av dokument 
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Felaktig process Standardiserad process saknas 
Innesäljare mailar frågor som de kan ta reda på själva 
Extra hantering för att korrigera beställningar 

Produktion av felaktig tjänst Felaktig information i system, medför att fel information 
ges  
Stor mängd information att memorera, lätt att glömma 
bort/blanda ihop 

Dåligt integrerade 
systemlösningar 

Två olika mailbrevlådor, i en del fall skapas samma mail 
två gånger. I andra fall får inköpare leta i två brevlådor 
efter ett mail.  

Sökande efter information och 
data 

Sortering av ärenden 
Två olika mailbrevlådor kräver sortering mellan dem 
Inköpare har personliga utskrivna dokument vid arbetsplats 

Outnyttjad kreativitet  
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6. Empiri – jämförelse av system på 2 olika interna inköpsavdelningar  
I avsnittet beskrivs systemet för rapportering och ändring av orderbekräftelse på en annan 
intern inköpsavdelning på fallföretaget som bland annat köper in förnödenheter. Därefter 
beskrivs hur systemet används på inköpsavdelningen av tillköpt material för rapportering och 
omplanering av orderbekräftelser och leveransavisering.  
 

6.1. Inköp av förnödenheters system för orderbekräftelser 
I avsnittet beskrivs hur en annan intern inköpsavdelning av förnödenheter på fallföretaget 
arbetar med transaktionen för hantering av beställningar och bekräftelser i affärssystemet. På 
inköpsavdelningen av förnödenheter använder man inte transaktionen vid leveransaviseringar.  

6.1.1. Inplanering och omplanering av orderbekräftelser och leveransavisering 
I grunden används transaktionen ursprungligen vid hantering av beställningar och 
orderbekräftelser av inköpsavdelningen för förnödenheter. Inrapportering och ändring av 
information utförs på liknande sätt som inköp av tillköpt material. En del funktionaliteter 
skiljer sig dock åt. Ändring av prisuppgifter och omräkning av kvantitet hanteras i systemet. 
Dokumenthantering och distribuering av dokument hanteras även annorlunda än för Inköp av 
Tillköpt material.  

Vid ändring av prisuppgifter finns en inbyggd funktion när inköparen trycker på en pris-ikon 
för vardera delposition i beställningen. I funktionen öppnas ett ändraläge av infoposten där 
prisinformation kan ändras och sparas. Omräkning i kvantitet exempelvis från antal styck till 
kilo görs per automatik i transaktionen och styrs efter beställningen. De beställningar där 
omvandlingen vanligen utförs är uppbyggda med ett villkor där en funktion alltid beräknar om 
enheten automatiskt.  

Dokumenthanteringen sker så att orderbekräftelser inkommer i PDF-format till inköparens mail 
eller till avdelningens gemensamma inköpsmail. Orderbekräftelsen sparas tillfälligt av 
inköparen på datorns skrivbord. Därefter öppnas beställning i transaktionen för att andra en 
beställning. En funktion utförs där inköparen skapar en bilaga till beställningen, dvs. lägger till 
orderbekräftelsen som en bilaga till beställningen. Därefter tas orderbekräftelsen bort från 
skrivbordet. Digitaliseringen av dokument medför att inköparna samlar samtliga dokument som 
är knutna till en beställning på samma ställe och ingen manuell hantering av utskrift etc. utförs. 
Interna avdelningar som exempelvis centralförrådet kan enkelt granska en beställning och 
tillhörande sammankopplade dokument i en transaktion i affärssystemet när det behövs.   

En form av aviseringslösning, en s.k., distributionslista medför att berörda interna parter får 
information relaterad till inköp när de behöver den. Ett exempel på avisering är då 
centralförrådet registrerar godsmottagning på en leverans så går ett mail iväg till 
Ekonomiavdelningen innehållande information om att godsmottagning gjorts vilket gör att de 
kan fortsätt nästa steg i processen utan onödig väntan. 
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6.2. Inköp av tillköpt materials system för orderbekräftelser och leveransavisering 
I fallföretagets affärssystem finns en transaktion för att registrera och ändra orderinformation i 
orderbekräftelser och leveransaviseringar från leverantörer som inkommer till inköparen via 
mail. Nedan återges en beskrivning av systemets funktionalitet för inplanering och omplanering 
av orderinformation. Slutligen återges en beskrivning av identifierade systemslöserier.  

6.2.1. Inplanering och omplanering av orderbekräftelser och leveransavisering 
För de tre koncerninterna leverantörer där information delas mest frekvent inkommer 
orderbekräftelser via EDI till affärssystemet. Denna information behöver inte rapporteras i 
affärssystem. För resterande leverantörer inkommer orderinformation via mail eller fax och 
rapporteras orderbekräftelser in manuellt i affärssystemet.   

En av de tre koncerninterna leverantörer där information delas mest frekvent rapporterar in 
leveransavisering i affärssystem via EDI. EDI-koppling med de 2 andra största koncerninterna 
leverantörerna är under utveckling. Under tiden som EDI-koppling är under utveckling 
inkommer leveransavisering via mail eller fax och rapporteras in manuellt i affärssystemet. 
Resterande leverantörer leveransaviserar via mail eller fax och information rapporteras in i 
affärssystem.  Leverantör som leveransaviserar via EDI sker per automatik och ingen manuell 
hantering behövs. I tabell nedan återges den information som rapporteras in vid inplanering och 
omplanering av orderbekräftelse och leveransavisering. Tabell 14 visar vilka olika typer av 
information som hanteras i transaktionen.  

Tabell 14 – Information som rapporteras och ändras vi orderbekräftelse och leveransavisering, fallföretag 

Information att rapportera och ändra vid orderbekräftelse och 
leveransavisering 
Inköpsdokument (fallföretagets inköpsordernummer på den beställning som ska 
hanteras) 
Orderreferens (leverantörens inköpsordernummer) 
Bekräftat datum/leveransaviserat datum 
Kvantitet 
Pris 
Vid inrapportering av orderreferens, datum och kvantitet markeras aktuella fält i transaktionen 
och sparas. Då en order delas in i flera olika materialpositioner när en beställning gjorts på 
olika material eller dimensioner. Vid rapportering eller ändring av en av beställningens 
positioner görs det direkt genom att markera den aktuella positionen och lägga till eller ändra 
informationen. Systemet lägger på transporttid och godsmottagningstid på bekräftat datum 
vilket medför att korrekt datum för när materialet är tillgängligt på lager visas i affärssystemet.   

När en del av en beställning bekräftats eller leveransaviserats, så kallad delbekräftelse 
respektive delleverans måste en bekräftelse läggas till i transaktionen för att informationen ska 
kopplas korrekt till beställningen. När pris i bekräftelse inte är samma som i beställningen 
måste prisuppgifter i beställningen uppdateras. I nuläget kan inte rapporteringen av pris göras i 
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samma transaktion utan inköparen måste öppna en annan transaktion och uppdatera priser i 
beställningen.  

6.2.2. Identifierade systemslöserier 
Vid beställning av vissa material måste kvantitetenhet omvandlas. Exempelvis omvandlas 
beställd kvantitet från antal styck till kilogram. I nuläget gör dessa omräkningar manuellt av 
inköparen då det saknas systemstöd för enhetsomvandling.  

Vid hantering av beställningar med många delpositioner är det tidskrävande att markera alla de 
delpositioner i beställningen som ska uppdateras. Vissa beställningar innehåller en position och 
andra kan vanligen innehålla upp till 15 delpositioner. Det finns i nuläget ingen funktion för att 
markera alla delpositioner samtidigt utan varje delposition måste uppdateras var för sig.  

Stora mängder pappersdokument florerar på inköp av tillköpt material. Dokument mailas från 
leverantör som sedan skrivs ut, rapporteras in i system, sorteras och sätts in i olika pärmar och 
mappar. Dessutom sker intern distribution av information till godsmottagningsavdelning, 
kvalitetsavdelning, i vissa fall till importavdelning och till berörda produktionsavsnitt via mail. 
I nuläget sker all denna dokumentationshantering manuellt och ingen digitalisering av 
dokumenthantering har införts.   

En funktionsbrist som identifierades var vid delleverans av en beställning. En extra bekräftelse 
måste läggas till i transaktionen vid delleverans för att informationen ska kopplas korrekt till 
beställningen. Vid tilläggning av en extra bekräftelse infogas en ny rad och information läggs 
till.  Den motsatta funktionen till att lägga till en delleverans, att ändra en delleverans till en 
fulleverans saknas. När en tidigare bekräftelse ska tas bort finns det ingen funktion för att ta 
bort den bekräftelse som är inaktuell. Istället måste inköparen använda en funktion där man 
först markerar den position som ska ändras, sedan öppnas positionens merfunktion, där man ser 
mer information om delpositionens tidigare bekräftelser. Därefter får inköparen kryssa i en ruta 
för de bekräftelser som ska ändras och fylla i den aktuella informationen i den bekräftelse som 
ska vara kvar i beställningen. I transaktionen finns en ikon för att ta bort en bekräftelse men 
funktionaliteten används inte. Om man av misstag raderar en bekräftelse med ikonen för att ta 
bort bekräftelse sparas inte ändringen i beställningen.  

När pris i bekräftelse inte är samma som i beställningen måste prisuppgifter i beställningen 
uppdateras. I nuläget kan inte rapporteringen av pris göras i samma transaktion utan inköparen 
måste öppna en annan transaktion och uppdatera priser i beställningen. Ett fält eller en ikon för 
att ändra prisuppgifter saknas i nuläget.  

Vid inrapportering eller ändring av information i orderbekräftelse eller leveransavisering letar 
inköparen efter information i dokument, i mail från leverantör och efter tidigare lagrade 
dokument i pärmar. Tabell 15 redogör en sammanfattning av identifierade systemslöserier i 
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fallföretaget. 

Tabell 15 – sammanställning av identifierade systemslöserier, fallföretag 

Område Identifierat slöseri Typ av slöseri 
Informationshantering Omvandling av 

kvantitet 
• Manuell beräkning 

• Systemstöd saknas 

Systemstöd Enskild markering av 
delpositioner 

• Bristfällig systemintegrering 

• Outnyttjade av medarbetares 

kompetens och kreativitet 

Dokumenthantering Stora mängder 
pappersdokument 
hanteras manuellt. 
Digital lagring av 
dokument saknas. 

• Onödiga rörelser 

• Leta 

• Sortera 

Systemstöd Bristande 
funktionalitet vid 
delleverans  

• Bristfällig systemintegrering 

• Outnyttjade av medarbetares 

kompetens och kreativitet 

Systemstöd Ta bort tidigare 
bekräftelse 

• Systemstöd saknas 

• Bristfällig systemintegrering 

• Outnyttjade av medarbetares 

kompetens och kreativitet 

Informationshantering Ändring av 
prisuppgifter 

• Bristfällig systemintegrering 

• Outnyttjade av medarbetares 

kompetens och kreativitet 

Informationshantering Leta efter information 
i olika dokument och 
mail 

• Onödiga rörelser 

• Leta 

• Sortera 

• Outnyttjade av medarbetares 

kompetens och kreativitet 
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7. Empiri - Benchmarking 
Avsnittet beskriver utförd benchmarkingstudie. Resultatet från undersökning av tre olika 
företag redovisas under de separata delarna; Företag A och Företag B. En generell 
beskrivning av respektive företags inköpsprocess återges. Därefter redogörs hur vartdera av 
företagen arbetar med ständiga förbättringar. Slutligen görs en sammanfattning av resultatet 
av benchmarking.  

7.1. Datainsamling 
Datainsamlingen i benchmarkingstudien utfördes hos tre olika tillverkande företag lokaliserade 
i Sverige. Förutom egen tillverkning så köper företagen in färdiga komponenter eller material 
för vidare bearbetning eller montering. Företagen har en global spridning av kunder och 
leverantörer. Alla tre företagen arbetar med Lean metoder för att styra processer och med 
kontinuerliga förbättringar. Företagen är inte konkurrenter, de tillverkar olika produkter för 
olika marknader men eftersom de hanterar globala inköp av material till sin produktion och 
tillämpar lean metodik arbetar de på likartade villkor och ställs inför liknande utmaningar.  

7.1.1. Företag A  
Företag A tillverkar lagertruckar och reservdelar till truckar. Företaget har cirka 2000 anställda 
och anläggningar över hela världen. Företag A tillverkar truckar med fokus på hög kvalitet, 
säkerhet och kundens önskemål för att effektivisera deras materialhantering. Förutom 
trucktillverkningen erbjuder även företag A tjänster som truckservice och förarutbildningar.  

Den inköpsprocess som studerats innefattar inköp av material och komponenter till 
tillverkningen. På företag A arbetar 10 inköpare i olika grad med operativt inköp. Inköparen 
som intervjuades arbetar på huvudanläggningen till 40 % med operativt inköp. Resterande av 
medarbetarna på inköpsavdelningen arbetar till 100 % med operativt inköp.  

Huvudanläggning - Åtta av inköparna arbetar likadant. Varje inköpare ansvarar för ett antal 
leverantörer, sköter all hantering i inköpsprocessen och är leverantörernas huvudsakliga 
kontaktperson. Varje inköpare fungerar som ersättare på en annan kollegas leverantörer och 
kan ersätta vid sjukdom eller ledighet.  

Område med många leverantörer - En av medarbetarna ansvarar för ett område med många 
olika leverantörer.  

Specialsortiment - En inköpare arbetar med företagets specialsortiment. Vid inköp av 
specialsortiment hanteras order till 100 % manuellt och mycket handpåläggning är nödvändigt. 
Inköparen hanterar även inköp av många nya artiklar.  

Inköpsprocessen hos företag A startar med orderläggning.  Figur 1 redovisar strukturen för 
informationsflödet mellan operativ inköpare på företag A och leverantör för orderläggning och 
orderbekräftelse. Figur 2 visar informationsflödet vid uppföljning av leveranser. Figur 3 
sammanfattar informationsflödet vid leveransavisering. Tabell 1 sammanställer information per 
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inköpsaktivitet. Utmaningar och förbättringsarbete sammanfattas slutligen i avsnittet.  

Generell inköpsprocess  
 
Order av återkommande artiklar ur artikelsortimentet med stående prognos skickas till 
leverantör per automatik via EDI. Cirka 90 % av företagets order är återkommande. Resterande 
10 % hanteras manuellt. Manuella beställningar görs främst till mindre leverantörer som inte 
har tillräckligt ekonomiskt utbyte för att investera i EDI-system. De mindre leverantörerna som 
hanteras manuellt är betydelsefulla för företag A och det är ekonomiskt försvarbart att lägga 
resurser på den manuella orderläggningen. Vid manuell orderhantering skapas en order 
manuellt i företagets affärssystem och kommunikation går via mail mellan företagets inköpare 
och leverantörens kontaktperson. Orderbekräftelse skickas från leverantören till den operativa 
inköparen via EDI eller mail. Figur 14 redogör företag A informationsflöde vid orderläggning 
och orderbekräftelse. 

 
 
Figur 14 – Informationsflöde orderläggning och orderbekräftelse, företag A och leverantör. 

Leverantörerna leveransaviserar till operativ inköpare genom mail eller via telefon. De 
operativa inköparna leveransaviserar sedan vidare till företag A godsmottagning. 
Leverantörerna meddelar leveransavisering via mail till företag A godsmottagning. Figur 15 
visualiserar informationsflödes för leveransavisering hos företag A. 

 
 

Figur 15 – Informationsflöde leveransavisering, företag A. 
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Från leverantören behövs information om förseningar, problem som uppstått (mejl/telefon), 
inköparna arbetar i affärssystem och med Excel-filer. Internt så behövs information från 
produktionen och lager för att kunna styra inköpsprocessen på rätt sätt. Varje morgon får 
samtliga leverantörer ett utskick av en lista (Excel-fil) innehållande information om pågående 
order/beställningar från företag A, samt leveransstatus på beställningar hos leverantören. 
Många av leverantörerna använder listan som en sammanställning av försenade order och 
uppdaterar därefter inköparen med ett nytt leveransdatum.  

Då leverantörer inte kan leverera beställt material i avtalad tid kontaktar de företag A via mail 
eller telefon. Leverantörernas förmåga att reagera på en leveransförsening varierar, vissa 
leverantörer reagerar proaktivt och andra reaktivt. De leverantörer som agerar proaktivt 
meddelar företag A om försening i god tid innan utsatt leveransdatum. De leverantörer som 
agerar reaktivt meddelar materialförsening efter passerat leveransdatum. Företagets 
leverantörer inom Sverige meddelar i regel förseningar i högre grad än vad leverantörer från 
andra länder gör. Företag A har inga fastställda krav på leverantörerna gällande återkoppling av 
materialförsening. Företag A arbetar för att leverantörerna ska meddela materialförsening i 
högre grad än i dagsläget. En avgörande faktor för att kunna påverka leverantören att meddela 
materialförsening är hur stor andel material de köper från leverantören, egentligen hur stor 
kund företag A är i förhållande till leverantörens andra kunder. Ju större andel material som 
köps desto viktigare är företag A som kund och de kan vara med och påverka leverantören i allt 
högre grad. En annan viktig faktor är att skapa förståelse för hur leverantörernas anställda 
generellt arbetar eftersom det är de som utlöser utbytet av informationen vid försening. 
Återkopplingsgraden beror delvis på andelen kunder leverantören ska kontakta vid försening, 
deras prioritering av kundservice och resursfördelning. Figur 16 redogör informationsflöde vid 
uppföljning av leveransdatum försenade order hos företag A.  

 

Figur 16 – informationsflöde uppföljning av leveransdatum och försenade order, företag A och leverantör. 
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Förbättringsarbete  
Den intervjuade inköparen upplever generellt så arbetsprocessen av som välfungerande. Den 
största delen av arbetet flyter på bra. Det upplevs på avdelningen att den dagliga kontakten med 
leverantörer och återkoppling gällande förseningar med Excel-filen som visar försenade order 
har underlättat arbetet enormt. Listan gör mer än att informera om leveransstatus på 
beställningar gjorda hos leverantör. Listan hjälper till att urskilja och visualisera den viktiga 
informationen. Företag A kan på ett enkelt sätt markera en rad som röd om det exempelvis är 
en kritisk order att leverera i tid. Då vet leverantören att de ska prioritera att få fram det 
materialet.  I listan finns all nödvändig information som kan behövas för båda parter. 
Artikelnummer, ordernummer, leveransdatum, önskat leveransdatum och nytt leveransdatum är 
exempel på nödvändig information som framgår i listan. Genom att samla all information på 
samma ställe upplever företag A att kommunikationen går snabbare och det blir färre fel än 
innan listan infördes.  

Den optimala arbetsprocessen inom inköp i företaget beskrivs som att allt material ankommer i 
bestämd tid och snabb återkoppling av leverantör vid ställda frågor. En utmaning med 
inköparnas arbete på företag A beskrivs som att information går mellan flera olika parter vilket 
gör att misstolkning av information och missförstånd sker. Exempelvis arbetar en leverantörs 
kontaktperson från Göteborg och tillverkningen av materialet sker i Tyskland vilket gör att 
informationen inte går direkt mellan leverantör och företag A utan måste passera åtminstone en 
mellanhand.  

Inköparen tror att flera av utmaningarna inom informationsutbyte mellan företag A och 
leverantör kan effektiviseras genom att tydligt specificera vad som efterfrågas. En rutin för hur 
inköparen ska formulera sig vid olika typer av förfrågningar skulle underlätta. Vissa order 
skulle behöva specificeras tydligare än andra. En utmaning som upplevs som svårare att lösa är 
den extra kommunikationen mellan leverantörens kontaktperson och 
tillverkningsanläggningen. Informationen måste gå mellan flera personer.  

Avdelningen arbetar en gång per kvartal med olika poängsatta kriterier som totalt kan ge 100 
poäng. Av dessa 100 poäng är fyra av dem kopplade till kommunikation. En status för hur bra 
kommunikationen funkar i nuläget utförs. Strategiska inköpare involveras och arbetar vidare 
med kommunikationsfrågor med kontaktpersonens chef hos leverantören. Ett problem som 
uppmärksammades nyligen i samband med kvartalsutvärderingen var att en av företag A 
inköpare inte fick svar alls från leverantörens kontaktperson under en veckas tid. Företag A 
meddelade kontaktpersonens chef. Det är företag A strategiska inköpare som träffar 
leverantörerna och utvecklar lösningar och åtgärder för upplevda utmaningar med 
kommunikation.  

Företag A ser det som en fördel att träffa leverantörer och ge personlig kontakt årligen. 
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Leverantörer och företag A turas om att besöka varandra en gång om året. Det är ett sätt att 
förbättra kommunikation. Båda parter får chans att förstå varandra. Om någon av parterna har 
problem ges chans att se problemet i sin naturliga miljö vilket kan skapa bättre förståelse. 
Genom den personliga kontakten kan inköpare och leverantör hjälpa varandra att lösa sina 
problem.  

Företag A befinner sig i en tillväxtfas och stora delar av verksamheten utvecklas. Företaget 
använder flertalet olika modeller och förbättringsverktyg vid förbättringsprojekt inom 
företaget. Vilken modell eller verktyg som används varierar från fall till fall. Det finns ett stort 
antal rutiner att följa. Det upplevs som att rutinerna inte följs då det finns för många rutiner 
med för mycket information vilket gör att det blir för mycket att hålla koll på.  

Inköps huvudsakliga mål med utveckling av informationshantering är att leverantörer ska 
leverera i tid. Det finns inte några konkreta uppsatta mål gällande vad leverantörerna ska 
uppnå. Målet som helhet är att leverantörerna ska leverera i tid. Det finns heller inte några 
konkreta avdelningsmål gällande förbättringsarbete av informationsutbyte. På 
inköpsavdelningen används heller inte någon metod för att ta fram och utveckla mål.  

Företaget arbetar med uppföljning av förbättringar lite olika beroende på den förändring som 
gjorts. Inköparna samlar på sig information och går igenom den när man ses. Tyvärr så sorteras 
mycket information bort på grund av hög belastning. Grundläggande orsaker till problem 
utreds inte och man arbetar med att kortsiktigt lösa problem. ”Släcka bränder”. Inköparna tror 
att det kan vara bra att hitta verktyg där inköparen kan få påminnelse om uppföljning i kalender 
för att uppföljningen ska prioriteras. I företaget anser man att det är viktigt att utvärdera 
förbättringar. Tyvärr prioriteras utvärdering ofta bort då resurser istället läggs på att ta hand om 
akuta problem. I de fall man ser att positivt resultat, godtar man ofta att det fungerar och följer 
inte upp resultatet. Hög arbetsbelastning är ett faktum och det finns inte tid för reflektion alla 
gånger. Företag A har daglig avstämning på inköpsavdelningen där nuläget diskuteras. De har 
även veckomöten där inköparna ges chans att berätta om pågående problem, vad som gått bra 
sedan sist och om de behöver avlastning.  

7.1.2. Företag B 
Företag B är ett industriföretag verksamma inom robotbaserad automation och tillverkar 
robotar med tillhörande styrsystem. Företaget har cirka 4000 anställda i Sverige och 
anläggningar runt om i världen. Företagets kunder är stora företag inom bland annat bil och 
livsmedelsindustrin.  

Inköp på företag B är uppdelat i olika specialfunktioner. Den globala inköpsfunktionen kallas 
för Supply Chain. Funktionen har helhetsansvar för alla frågor mot leverantörer världen över. 
Den finns en lokal del av organisationen med lokala, operativa inköpare som ansvar för 



98 (151) 

operativt inköp och kvalitet. Alla inköpsaktiviteter som innefattar en transaktion är förflyttade 
från Sverige till Tallinn. En sammanslagning gjordes i koncernens alla europeiska bolag som 
resulterade till en global enhet som är specialiserade på orderläggning i Tallinn. På 
inköpsavdelningen i Sverige arbetar 11 personer med att planera in eller ut order, hantering av 
nya artiklar, lagerstyrning, uppföljning och att sätta upp strategiska förutsättningar för inköp. I 
Tallinn arbetar sex personer med orderläggning och fakturahantering. Inköparen som 
intervjuades arbetar som inköpare i Sverige.  

Generell inköpsprocess 
Den operativa inköparen ser ett behov av ett material. Den strategiska inköparen kontrollerar 
information om beställningen. Sedan lägger den operativa inköparen beställningen hos 
leverantören. Leverantören skickar orderbekräftelse till företag B. Därefter levereras materialet. 
Materialet tas emot av godsmottagningsavdelningen hos företag B vid ankomst. Leverantören 
skickar faktura och operativ inköpare på företag B hanterar faktura. Figur 17 visualiserar 
informationsflödet vid leveransavisering och leveransbevakning hos företag B. 

 
 

Figur 17 – informationsflöde leveransavisering och leveransbevakning företag B. 

Kommunikation mellan inköpare och leverantör varierar beroende på leverantör och 
inköpaktivitet. Kommunikation görs via mail, telefon, Skype, webbportal mellan företag B och 
leverantörer samt genom personliga möten. Beställningar görs via EDI eller mail. Information 
vid orderbekräftelse hanteras genom webbportal eller mail. Figur 18 redogör 
informationsflödet vid beställning och orderbekräftelse hos företag B.  
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Figur 18 – informationsflöde beställning och orderbekräftelse företag B. 

Informationsflödet vid leveransavisering går via mail. Leveransbevakning görs genom olika 
portaler hos speditörer, via mail och telefon. Fakturering görs via mail och uppföljning via 
systemet QlickView, portal, vid månads och kvartalmöten. Figur 19 visar företag B 
informationsflöde för fakturahantering. 

 
Figur 19 – informationsflöde fakturahantering, företag B.  

Dokument som beskriver ledningssystemet och processerna behövs för att kunna utföra arbetet. 
Information om leverantörer, ledtider, orderkvantitet, pris och fraktvillkor behövs för att kunna 
utföra arbetet. Varje operativ inköpare har sina leverantörer som den ansvarar för kontakten 
med. Inköparna arbetar under olika förutsättningar med ledtider, volymer, 
materialhemtagningssätt och transportsätt. Kommunikationen med leverantörer beror på 
situationen. För de stora leverantörerna används EDI och för mindre företag används EDI light. 
Ordererkännande hanteras främst via EDI eller genom leverantörsportal. Ett fåtal hanteras 
manuellt av orderläggaren. Figur 20 redogör den operativa inköpsprocessen på företag B.  
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Figur 20 - Inköpsprocess företag B (Operativa inköpsprocessens översikt, 
2018). 
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Förbättringsarbete 
Utmaningar för företag B finns i olika former av förändringar. Företag Bs produkter förändras 
snabbt och byts ut allt fortare. Den snabba teknikutvecklingen som sker på företag Bs marknad 
gör att det finns en utmaning i att skapa prognoser. För bara några år sedan kunde företaget 
tydligt se orderstocken för 20 veckor framåt. Idag är det allt viktigare att få rätt information, 
göra kvalificerade analyser 3-6 månader framåt i tiden. Prognosverktyg blir viktigare och 
viktigare. Förändringar i volym kan vara utmanande då det är långa ledtider på materialet. En 
annan utmaning är att kunder ställer högre krav på korta ledtider. Utmaningarna kräver att man 
arbetar med tätare leverantörskontakter och utvecklar nära relationer med leverantörer.  
Vanliga problem som uppstår är felaktig, feltolkad och bristfällig information. Företag B 
samlar in stora mängder information vilket medför att det krävs mycket tid för att tyda och 
sortera den information som bör analyseras vidare. Informationen används sedan till att styra 
mot en störningsfri produktion. Företag B arbetar med rapportgeneratorer och olika 
analysverktyg för att på ett enkelt och visuellt sätt visa den information som är viktig.  

Företagets huvudsakliga mål med förbättringar av inköpsprocess är en störningsfri produktion. 
Företag B använder sig av en egen variant av metoden Sig Sigma vid förbättringsprojekt.  
Problem attackeras med tankesättet att analysera problemet, genomföra åtgärder och mäta 
resultatet. Företagets strategi är att hitta rotorsaker till de störningar som uppstår och arbetar för 
att eliminera dem och förhindra att samma problem uppstår igen.  Företaget använder även av 
en egen variant av kvalitetsmetoden 4Q i kvalitetsutvecklingsprojekt. I företagets variant av 4Q 
kartläggs den befintliga processen och dess duglighet mäts. Sedan analyseras gapet mellan den 
befintliga och önskade dugligheten. Grundorsaker till problemet identifieras, 
förbättringsförslag formuleras och testas. Den lösning som gav bäst resultat implementeras, nya 
standarder dokumenteras och sprids inom företaget. Under de senaste 2-3 åren har företag B 
valt att till stor del fokusera på att effektivisera flödet för hemtagning av beställt material 
genom att korta ned transporttider vid hemtagning av material. Ledtiden för hemtagning av 
beställt material är 16-20 veckor och ledtiden för tillverkning av en produkt är 2-3 veckor. 
Transporter med material innehåller mycket bundet kapital och företaget har valt att 
transportera material med tåg istället för båt. Det blir ett dyrare men säkrare alternativ ur ett 
ledtidsperspektiv.   
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7.2. Sammanfattning 
I tabell 16 redogörs en sammanställning av fallföretagets samt benchmarkingsföretagens 
användning av teknik för informationshantering. Tabell 17 redogör identifierade faktorer i 
företag A och företag B.  
 
Tabell 16 – Sammanställning metod för utbyte av information mellan företag och leverantör per inköpsaktivitet, 
fallföretag, företag A och företag B. 

Företag Område Inköpsaktivitet EDI Mail  Telefon Portal Qlick-
View 

Fall-
företag 

Inköps-
process 

Beställning x x    
Orderbekräftelse x x    
Leveransavisering x x    
Leveransbevakning x x    
Fakturering x x    
Uppföljning x x    

        
Företag 
A 

 Beställning x x    
Orderbekräftelse x x    
Leveransavisering  x x   
Leveransbevakning  x    
Fakturering - -    
Uppföljning  x x   

        
Företag 
B 

Inköps-
process 

Beställning x x    
Orderbekräftelse x x  x  
Leveransavisering  x    
Leveransbevakning  x x x  
Fakturering  x    
Uppföljning    x x 
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Faktor Företag A Företag B 
Standardiserad process • Inköpare med samma förutsättningar 

arbetar likadant 
• Rutin för formulering vid 

förfrågningar saknas 
• Avdelnings mål för förbättring av 

information saknas 

• Inköpare med samma förutsättningar 
• Inköpsprocesser standardiserade 

Den optimala 
processen 

• Material ankommer i tid 
• Snabb kommunikation med 

leverantörer 

• Störningsfri produktion 
• Material ankommer i tid 

Metoder • 5S 
• Värdeflödesanalys 
• Slöserianalys  

• Sig Sigma 
• 4Q 

Utmaningar • För många rutiner att följa 
• Informationshantering 

• Produktförändringar och 
produktutbyte sker snabbt 

• Prognosanalyser 
 

Uppföljning av 
förbättringar 

• Samlar på sig information under 
arbetsveckan och går igenom vid 
veckovist avstämningsmöte 

• Hög arbetsbelastning medför att 
mycket information sållas bort 

• Grundläggande orsaker till problem 
utreds inte 

• Kortsiktiga, akuta problem löses 
”brandsläckning” 

• Verktyg för att påminna inköpare om 
uppföljning i kalender eller liknande 
saknas 

• Vid positivt resultat godtas det och 
följs ej upp 

• Analyserar information kontinuerligt 
som används för att skapa en 
störningsfri produktion 

• Täta och nära leverantörskontakter 
• Mäter resultatet av genomförda 

förbättringar  

Värdeord • Säkerhet 
• Kvalitet 
• Ständiga förbättringar 

• Störningsfri produktion 
• Hitta rotorsaker till problem 

Nödvändig information 
från leverantör 

• Leveransförseningar 
• Problem 

• Leveransförseningar 
• Förändringar i beställd volym 
• Orderkvantitet 

Nödvändig intern 
information  

• Status lager 
• Status produktion 

• Prognoser 

Stödjande system Affärssystem • Affärssystem 
• Leverantörsportal 
• Prognosverktyg 
• Leveransbevakning 

Stödjande dokument Excellfil - pågående beställningar & 
leveransstatus 

• Ledningssystemets beskrivning 
• Processbeskrivningar 

Utmaningar • Meddela försenade leveranser i 
högra grad 

• Fler leverantörer att reagera 
proaktivt vid leveransförseningar  

• Färre leveransförseningar 
• Ej direkt utbyte av information 

• Rätt information för att skapa 
prognoser 

• Känsliga för volymförändringar pga. 
långa ledtider 

• Felaktig information 
• Feltolkad information 
• Bristfällig information 
• Tidskrävande att tolka stora mängder 
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Tabell 17 - Sammanställning identifierade faktorer företag A och företag B. 

  

information 
Mätetal • Antal leveranser i tid 

• Konkreta mål för vad leverantörer 
ska uppnå saknas 

• Mål för förbättringsarbete av 
information saknas  

• Uppföljning av kommunikation med 
leverantörers kontaktpersoner 

• Leveranssäkerhet 
• Ledtid 
• Kvartalsvis och månadsvis 

uppföljning av leverantörer utförs 

Metod/dokument  Excellista:  
• Viktig orderinformation tydliggörs 
• Grund för diskussion av 

leveransförsening 
• Tydliggör kritiska order att leverera i 

tid 
• All viktig orderinformation samlad 

på ett ställe 

Med metoderna Six Sigma och 4Q 
visualiseras processer och slöserier  

Avstämningsmöten vid 
produktionskontrolltavl
a 

• Dagliga möten där nuläget 
diskuteras 

• Veckomöten där pågående problem 
lyfts, genomgång av lösningar samt 
att ev. behov av avlastning uttrycks 

• Dagliga avstämningsmöten av 
nuläge, antal försenade leveranser 
och nytt leveransdatum 

 

 • Specificera vad som efterfrågas 
• Kvartalsvis utvärdering av 

leverantörs kontaktperson 
• Årliga leverantörsbesök  

• Kunder ställer krav på korta ledtider 
• Täta leverantörskontakter 
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8. ANALYS 
Avsnittet presenterar analysen av resultat från fallstudie och benchmarkingstudie med koppling 
till teori. Analysens första del behandlar frågeställning 1, vilket handlar om identifiering icke 
värdeskapande aktiviteter som begränsar effektiviteten i industriella operativa 
inköpsprocesser. Analysens andra del är kopplad till frågeställning 2, vilket handlar om 
potentiella förbättringsförslag för hur industriella operativa inköpsprocesser potentiellt kan 
effektiviseras. Analysens tredje del är kopplad till frågeställning 3, som handlar om utformning 
av potentiella mätetal som kan användas för att mäta och utvärdera resultatet av operativa 
inköpsprocesser. 
 

8.1. Identifiering av slöseri 
Vilka icke värdeskapande faktorer begränsar effektiviteten i industriella operativa 
inköpsprocesser? 

8.1.1. Slöserier i operativa inköpsprocesser 
I rapportens bakgrund och problemformulering framgår att industriella tillverkningsföretag 
måste arbeta med effektivisering av sina processer i hela verksamheten för att vara 
konkurrenskraftiga. De företag som inte arbetar med förbättring av processer kan på sikt få 
svårigheter att följa med i utvecklingen och behålla sin konkurrensposition på marknaden 
(Klefsjö, 2007).   

Lean administration är en tillämpning av Lean Production, där konceptet applicerats och 
anpassats till administrativa stödprocesser (Larsson et al., 2008). Allmänt beskrivs begreppet 
lean administration som införande av lean i administrativa processer och kontorsmiljöer 
(Bodin, 2013; The new Improvement Frontier, 2005; Schuh et al., 2013; Larsson, 2008). Lean 
administration handlar om att skapa värde för kunden och att eliminera icke värdeskapande 
aktiviteter för att på så sätt bli en resurssnål, effektiv verksamhet (Larsson et al., 2008). 
Fallstudiens resultat indikerar att flertalet identifierade administrativa slöserier orsakar 
reducerad effektivitet i den administrativa stödprocessen operativt inköp. 
Benchmarkingstudiens resultat tyder på att flera likheter finns inom den administrativa 
stödprocessen operativt inköp och lean i produktionsprocesser.  

I kommande avsnitt analyseras vägledande principer, visualisering av arbetsplatsens 
utformning och ständiga förbättringar, generering av kundvärde, informationshantering och 
administrativa processer för att identifiera icke värdeskapande aktiviteter som begränsar 
effektiviteten i administrativa stödprocesser.  
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8.2. Skapa kundvärde  
Inom lean administration är det sedan tidigare känt att det är viktigt att se på processer ur ett 
kundperspektiv. Oavsett om det är slutkunden eller en intern medarbetare som är mottagare av 
tjänsten i nästkommande steg i processen så är det avgörande att behandla den ur ett 
kundperspektiv (Larsson et al., 2008). Inköpsprocessen i fallföretaget innefattar hantering av 
mail med leverantörer och interna säljare. Vid flertalet tillfällen inkom förfrågningar till 
inköparens mail gällande när beställt material förväntades ligga färdigt på lager hos företaget. I 
affärssystemet registreras information kopplad till beställningar och via transaktioner i 
affärssystemet kunde innesäljarna själva ta reda på informationen som efterfrågas. På grund av 
förseningar av förbättringsprojekt var informationen som visades i systemet ibland felaktig då 
det datum som visar när ett beställt material beräknas ligga tillgänglig på lager inte tagit hänsyn 
till godsmottagningstid och transporttid. Efter fullständig implementering av förbättringar 
inräknas godsmottagningstid och transporttid per automatik i en beställning vilket medför att 
innesäljarna kan ta reda på informationen utan att maila inköpare.   

8.2.1. Generella former av slöseri 
Resultatet av fallstudien visar att det identifierades sju olika typer av generella slöserier; leta, 
sortera, kontrollera, manuell skrivning av text, manuell beräkning, rörelse och slänga i 
fallföretagets inköpsprocess av tillköpt material. I inköpsflödet där informationsutbyte med 
leverantörer går via EDI observerades att inköparen lade onödig tid på att leta efter 
beställningar, orderbekräftelser, leveransaviseringar och fakturor i pärmar, mail och system. 
Dessa onödiga aktiviteter observerades även i det manuella flödet. Larsson et al. (2008) 
beskriver letande av information som en form av slöseri.  

Genom att spåra de aktiviteter som ett dokument behandlas i, förflyttning och lagring kan man 
enkelt urskilja mängden slöseri i processerna (The new Improvement Frontier, 2005). Vid 
värdeflödeskartläggningen av EDI-flödet identifierades 23 generella slöserier. I det manuella 
flödet identifierades 41 generella slöserier. I det manuella flödet hanteras fler pappersdokument 
än i EDI-flödet vilket medför att antalet onödiga rörelser och antalet gånger inköparen letar 
efter information eller dokument är fler i det manuella flödet än i EDI-flödet. Vidare framkom i 
litteraturstudien att en vanligt förekommande utmaning inom lean administration uppstår när 
chefer tvivlar på att antalet aktiviteter som är icke-värdeskapande i administrativa processer är 
tillräckligt hög för att motivera effektivisering. Ju fler dokument som skrivs ut och lagras i 
pärmar desto fler onödiga rörelser mellan arbetsplatsen och skrivaren skapas. Onödigt långa 
avstånd i fysisk placering av hjälpmedel i kontorslandskapet medför onödig förflyttning 
(Larsson et al., 2008).  

Kontrollera 
Vid identifiering av slöserier ses kontroller som slöseri (Larsson et al., 2008). 
Leveransbevakning skapar inte något direkt kundvärde men kan ses som värdefull för 
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företagets kommunikation mellan inköpare och leverantör och bör därför reduceras för att öka 
effektiviteten i inköpsprocesser. I fallstudien framkom att kontroll sker vid flertalet tillfällen. 
Kontroller delas in i kontroll av leveranser, även kallas leveransbevakning och i kontroll av 
information i beställningar. Det förstnämnda av kontrollerna innefattar leveransbevakning av 
obekräftade beställningar och ej leveransaviserade beställningar. Dessa kontroller utförs för att 
säkerhetsställa att material ankommer till företaget i tid och att affärssystemets information är 
korrekt. Leveransbevakning genererar inte ett direkt värde för kunden med aktiviteten är 
nödvändig för att säkerhetsställa att leveransinformationen är korrekt och att datum för 
materialleverans är verifierat. En del aktiviteter tillför inte något direkt kundvärde men är 
nödvändiga och bör reduceras i så stor mån det går (Sörqvist, 2013). Leveransbevakning kan 
ske både proaktivt och reaktivt, dvs. innan och efter att leveransen skulle anlänt till kunden. 
Vid efterbevakningen skickas en påminnelse till leverantören för att en redan försenad leverans 
ska anlända så snabbt som möjligt (Jonsson & Mattsson, 2016). I benchmarkingstudien 
framkom att reaktiva reaktioner på försenade leveranser är mindre eftersträvansvärt än att 
leverantören meddelar att leverans blir försenad efter utsatt leveransdatum. 

Manuell skrivning av text och manuella beräkningar 
Vid värdeflödeskartläggningen av fallföretagets inköpsprocess identifierades manuell skrivning 
av text flera gånger. Beställningar skrevs ut och signerades av inköparen, manuell signering vid 
attestering av beställningar utfördes av chef logistik och manuell skrivning av information 
skrevs ned som stöd på dokument. En anledning för att information skrevs ner manuellt på 
dokument var för att samla nödvändig information på samma ställe, en annan var för att 
inköparen inte skulle glömma bort viktig information. Vid fallstudien framkom att manuella 
beräkningar utfördes vid beräkning av fraktkostnad, vid beräkning av leveransdatum när 
leverantör anger veckonummer istället för datum och vid omvandling av enhet exempelvis från 
kilo till antal styck i beställning.   

8.2.2. Administrativa slöserier i inköpsprocesser 
Överproduktion 
I fallstudien framkom att ändringar i beställningar av datum och kvantitet meddelas genom 
mail eller per automatik via EDI från leverantör vid orderbekräftelse och leveransavisering. 
Vid leveransaändringar måste inköparen öppna aktuell beställning i affärssystem och 
rapportera ändringar så att informationen i affärssystemet är aktuell och korrekt. Inköparen i 
fallföretaget omarbetar redan inrapporterad information vilket orsakar slöseri i form av 
omarbete av information i den operativa inköpsprocessen. Vid ändringar av information i 
orderbekräftelser från leverantörer innebär det att extraarbete skapas hos det företag som lagt 
order. Ändringar ska godkännas och kräver extra behandling vilket medför högre 
inköpskostnader (Van Weele, 2012). Att utföra manuella kontroller av uppgifter är en orsak till 
överarbete av administrativa processer. I fallföretaget observerades denna typ av 
informationskontroll vid flertalet tillfällen.  I en förklaring av den tredje administrativa lean-
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principen exemplifierar Larsson et al. (2008)  överproduktion av administrativa tjänster som 
inte efterfrågas av interna eller externa kunder som aktiviteter där fakturor betalas innan 
förfallodatum, ta fram dokumentation som inte efterfrågas eller att lägga onödigt stora resurser 
på budgetering. I fallstudien identifierades att dokument kopplade till leveransavisering 
skickades vidare till interna produktionsavdelningar som inte använde sig av informationen i 
dokumenten.  

Väntan 
Väntan kan även utgöra väntetid under beslutsfattande, letande av information, underlag som 
inte lämnats vidare eller väntan på försenade mötestagare (Larsson, 2009). I fallstudien 
observerades i flera fall väntan på svar från leverantörer, väntan på dokument, väntan på 
leveransinformation och väntan på svar i mailärenden. Den tid som administrativa tjänster 
befinner sig i är ett tillstånd som kan liknas med PIA, produkter i arbete (Larsson, 2009). I 
fallstudien framkom att en beställning hanteras under lång tid och att stor del av en beställnings 
ledtid består av väntan på nödvändiga dokument, leveransinformation och lagring av 
beställningsdokument i väntan på materialleverans. I flera fall observerades att inköparen får 
förfrågningar gällande vilket beräknat datum en beställning kommer vara tillgängligt på lager. 
Inköparen får då ställa frågan till leverantören som beställningen är lagd hos. Innesäljaren som 
ställt frågan får vänta på att få korrekt information av inköparen. Det ligger vanligen en 
kundorder bakom en beställning vilket gör att kunden får vänta på att få korrekt 
leveransinformation tills inköparen fått svar från leverantören.  

Felaktig process & dåligt integrerade systemlösningar 
I fallstudiens resultat framkom att ett omfattande förbättringsprojekt av fallföretagets 
inköpsprocess pågått under cirka 2 års tid. I övergångsfasen mellan det gamla och det nya 
arbetssättet av bland annat återrapportering av orderbekräftelser och leveransavisering 
observerandes förvirring i arbetsmetodiken då processerna ännu inte standardiserats och 
fortfarande innehöll brister. Instruktioner och rutiner var inte uppdaterade vilket skapade 
förvirring för medarbetarna. Flera funktioner som skulle ingå i förbättringslösningen fungerade 
inte vid driftstart vilket medförde att mycket tid lades på förvirring och att lösa bristerna. 
Felaktigt konstruerade processer som inte uppfyller interna eller externa kundens krav är en 
form av slöseri (Larsson et al., 2008). Vid driftstarten av förbättringarna upptäcktes flera olika 
systembrister allteftersom olika leverantörer och beställningar hanterades vilket medförde att 
dessa krävde extra kontroll innan verifiering av resultatet kunde göras och processerna var 
korrekta. Felaktiga processer kräver onödiga kontroller och dubbelarbete (Larsson et al., 2008). 
I fallstudien observerades flertalet systemfel, ett vanligt förekommande sådant fel är att 
fakturor av olika anledning spärras och då kräver extra hantering av inköparen. I fallstudien 
gjordes en jämförelse mellan en transaktion för att rapportera och omplanera orderbekräftelse 
och leveransavisering på inköpsavdelningen för tillköpt material och inköpsavdelningen för 
förnödenheter. Det framkom att funktioner i systemet inte var användarvänliga vilket medförde 
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att hantering av orderbekräftelser och leveransavisering behövde kontrolleras och 
dubbelarbetas. När den administrativa processen är osynkroniserad, inte utgår från 
kundefterfrågan eller fokuserar på enskilda delar av verksamhetens process tenderar den att 
generera spill, ojämnheter, överbelastning och slöserier (Larsson et al., 2008).  

Produktion av felaktig tjänst 
Inköpsprocessen är utformad på ett sådant vis att inköparen måste komma ihåg mycket 
information utantill. Exempel på information som hålls i minnet är ordernummer, kvantiteter 
och datum. Då en orders ledtid från beställning till avslutad order kan sträcka sig över flera 
månaders tid samlar inköparen historik kring en beställning i minnet vilket i vissa fall medför 
att viktig information glöms bort eller blir felaktig och måste korrigeras. Ofullständig 
information och felaktigt ifyllda uppgifter är även en form av slöseri som påverkar 
inköpsprocessens effektivitet negativt (Larsson et al., 2008). Arbetsmoment med manuella 
beräkningar av datum medför risk till felberäkning av leveransdatum. När felaktiga datum 
rapporteras in i system kan det medföra att felaktig information når innesäljare som baserar 
sina beslut på felaktig information. Inköparen letar efter dokument som tidigare skrivits ut och 
efter information som står på dessa. Dokumentlagring sker i plastfickor, flertalet pärmar och i 
mail. Produktion av tjänster som inte uppfyller rätt kvalitet medför slöseri i form av 
omarbetning, förseningar och missnöjda interna och externa kunder (Larsson et al., 2008).  

Outnyttjad kreativitet och kompetens 

I fallstudien identifierades slöseri av medarbetares kompetens och kreativitet vid flera tillfällen. 

Exempelvis vid manuell omvandling av kvantitet från kilogram till antal styck i beställningar. 

Dessa onödiga manuella beräkningar utnyttjar inte medarbetarens kompetens och skulle kunna 

utföras per automatik i system. Slöseriet av medarbetarens kompetens binder upp värdefull 

arbetstid och riskerar att fel i information uppstår vilket skapar omarbete av information och 

inköpsaktivitet. Risken med att inte utnyttja medarbetares kompetens och kreativitet är en 

allvarlig orsak till slöseri och spill för företaget. Tar man inte tillvara på medarbetarnas 

kompetens och kreativitet riskerar företaget även uppsägningar och går därmed miste om 

värdefull kompetens och möjliga förbättringar (Larsson et al., 2008). Vid felaktig information 

kan slöseriet och spillet kan leda till missnöje hos kunder, medarbetare och leverantörer 

(Larsson et al., 2008).  

8.2.3. Informationsrelaterade slöserier  
De stora mängderna av information som krävs inom operativt inköp för att stödja ett företags 
materialflöden och produktionsprocesser medför vanligen en rad utmaningar att hantera (Van 
Weele, 2012). Inköpare från Företag A beskrev information kring leveranser som 
problematiskt. Ytterligare en informationsrelaterad utmaning som beskrevs av företag A var att 
information inte var direkt utan hanterades av en mellanhand. Inköpare i Företag B beskrev att 
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de samlade in stora mängder information och upplevde att det som resurskrävande att urskilja 
den viktiga informationen. Felaktig, feltolkad och bristfällig information var vanligt 
förekommande. I fallföretaget identifierades bristfällig information i affärssystem.  

Van Weele (2012) definierar kommunikationstekniken EDI som en strukturerad växling av 
affärsrelaterade dokument mellan organisationer via datorer. Tekniken beskrivs som effektiv 
och effektiv men innebär en kostsam investering för företag och därför används EDI-systemet 
främst av större företag som har kontinuerlig kontakt och behov av strukturerad information 
(Jonsson, 2008). Alternativa manuella kommunikationsmetoder email, telefon, fax och post 
beskrivs av Jonsson (2008). Till skillnad från kommunikation via EDI är informationsutbytet 
inte lika effektivt vid återkommande och strukturerad information då det kräver stora mängder 
manuell hantering vilket tar extra tid och är kostsamt (Jonsson, 2008). I litteraturstudien 
presenteras flertalet kommunikationstekniker som används vid informationsutbyte mellan såväl 
små som stora företag och leverantörer. I fallföretaget användes EDI för cirka 70 % vid 
kommunikation med leverantörer. Resterande 30 % hanterades manuellt via mail, telefon och 
post. I benchmarkingstudien framkom att företag A till 90 % hanterade kommunikation med 
leverantörer via EDI. Resterande 10 % hanterades manuellt via mail och telefon. Företag B 
använde sig av EDI till se största leverantörerna, leverantörsportaler och ett fåtal order 
hanterades manuellt av inköparen. 

Hög grad av informationshantering 
Stora mängder information krävs inom administrativa processer för att stödja företags 

materialflöden och produktionsprocesser (Wan Veele, 2010). I administrativa stödprocesser 

flödar stora mängder information som används som beslutsunderlag. Informationshantering är 

produktionsprocessers motsvarighet till materialhantering. När inte informationshanteringen är 

effektiv och korrekt generas slöseri och spill (Larsson et al., 2008). I fallföretaget identifierades 

liknande utmaning där stora mängder information hanteras via mail och rapporteras in i system 

manuellt. I benchmarkingstudien framkom att företag A upplevde det som en stor utmaning att 

hantera de stora mängder av information som krävs i administrativa flöden. Även företag B 

uttrycker detta och belyser att analysverktyg av information är av högsta grad att prioritera för 

att urskilja och analysera viktig information.  

Överproduktion av rapporter & för mycket information 
En informationsrelaterad utmaning i administrativa processer är överproduktion av rapporter. 
Ett annat vanligt problem är skapande av allt för omfattande rapporter med mer information än 
önskat medför svårigheter att urskilja den viktiga informationen i rapporten. Slöseri i form av 
överproduktion uppkommer då rapporter och rapporters innehåll skapas utan ett 
bakomliggande definierat verkligt behov (Maskell och Baggaley, 2004). I benchmarkingstudie 
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framkom att företag B upplevde ett problem i att de samlade in så stora mängder information 
att det medförde svårigheter att urskilja den viktiga informationen.  
Kritisk information 

• Korrekt information om lagernivåer i affärssystem (Van Weele, 2012) 
• Korrekt leveransdatum från leverantör (Van Weele, 2012) 
• Insamling av för mycket information medför problem att utskilja den viktiga 

informationen (Maskell och Baggaley, 2004) 
• Överproduktion av rapporter (Maskell och Baggaley, 2004) 
• Information saknas i materialspecifikationer  

Information med låg pålitlighet förlorar sitt värde och sin funktion (Cutler et al., 2002). 
Information som är föråldrad, felaktig eller svårbegriplig skapar tveksamheter och osäkerhet 
hos medarbetare i företag (Forslund, 2004). Nedan summeras olika former av bristfällig 
information som identifierats i teori, fallstudie och benchmarking; 

• Låg pålitlighet  
• Föråldrad 
• Bristfällig 
• Fel format 
• Felaktig 

• Ungefärlig 
• Utdragen 
• Svårbegriplig 
• Feltolka

Leveransrelaterade begränsningar 
Van Weele (2012) beskriver ytterligare en vanlig problematik som inköpare ställs inför vilket 
är leverantörers återkommande leveransproblem. Vanliga leveransrelaterade problem är 
försenade leveranser och beställningar indelade i flera delleveranser. I resultatet av fallstudien 
framkommer att fallföretaget upplever problematik gällande leverantörers bristande förmåga att 
leverera i material tid. I benchmarkingstudien framkom att både företag A och B upplever 
liknande återkommande leveransproblem. 
   

8.2.4. Grundläggande principer inom lean administration 
För att nå ett framgångsrikt resultat med Lean måste som tidigare beskrivet filosofin tillämpas i 
hela verksamheten (Liker, 2009). Många företag misslyckas då de inte följer lean-konceptet 
fullt ut. De stannar upp efter implementering av lean i interna tillverkningsprocesser och väntar 
på att se resultatet innan de fortsätter med implementeringen i de administrativa processerna 
(Larsson et al., 2008). I fallföretaget arbetades med lean och ständiga förbättringar i såväl 
produktion som administration. Lean implementering i administrativa processer utfördes dock 
inte i samma omfattning som i företagets tillverkningsprocesser. På avdelningen 
Logistikutveckling som studerades hade lean administration tillämpats och ett lean tankesätt 
fanns i hela företaget. Benchmarkingföretagen arbetade även de med sina egna tillämpningar 
av filosofin inom sina operativa inköpsprocesser.  
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Vid förändringar är ledarskapet oerhört viktigt. Det är viktigt att mål och resultat av ständiga 
förbättringar kommuniceras från chefer till medarbetarna för att de ska känna delaktighet 
(Jadhav et al, 2014). I benchmarkingstudien framkom att företag B mäter och utvärderar 
resultatet av genomförda förbättringar med förbättringsmetoderna sig sigma och 4Q. Det 
framkom även att Företag A prioriterar bort uppföljning av genomfört förbättringsarbete på 
grund av tidsbrist. I fallföretaget används arbetsmetodiken PDCA huvudsakligen inom 
organisationen vid förbättringsprojekt. På inköpsavdelningen av tillköpt material identifierades 
ingen användning av något specifik förbättringsverktyg för att förbättra inköpsrelaterade 
processer eller uppföljning av förbättringar.   

Utmaningar i bristande kompetens och resurser är vanligt förekommande vid ständiga 
förbättringar av administrativa processer (Larsson, 2008; Jadhav et al, 2014). I många fall får 
inte personal tillräcklig utbildning vilket medför att företaget inte uppnår önskat processresultat 
(Agarwal et al., 2013). I fallstudiens framkom att ett förbättringsprojekt av operativt inköp av 
tillköpt material pågått under cirka ett års tid vilket genererat ett nytt arbetssätt. Det nya 
arbetssättet var delvis standardiserat och rutiner och instruktioner saknades. Inköpare hade inte 
fått tillräcklig utbildning i det nya arbetssättet för att kunna arbeta självständigt med det och 
behövde tillkalla hjälp från medarbetare på avdelningen och IT-avdelningen. Detta medförde 
att arbetsmoment tog längre tid än nödvändigt, orsakade stress och irritation samt skapade 
onödig väntan på att aktiviteter skulle slutföras.  

Ytterligare beskrevs i litteraturstudien att otydlig rollfördelning av ansvarsområden som en 

anledning till begränsad effektivitet i administrativa stödprocesser (Larsson et al., 2008). I 

fallstudien framkom oklarheter inom verksamheten gällande olika rollers ansvarsområden. 

Inköp av tillköpt material hanterar en stor mängd dagliga mailförfrågningar gällande leveranser 

från interna säljare. Med rätt utbildning i affärssystemet kan säljarna ta reda på informationen 

och reducera väntetid på att invänta svar från inköp. 

En annan vanlig utmaning inom lean administration som begränsar inköpsprocessers 
effektivitet är att chefer tvivlar på att antalet aktiviteter som är icke-värdeskapande i 
administrativa processer är tillräckligt hög för att motivera effektivisering. Genom att spåra de 
aktiviteter som ett dokument behandlas i, förflyttning och lagring kan man enkelt urskilja 
mängden slöseri i processerna. Ur ett ledtidsperspektiv kan icke värdeskapande aktiviteter 
vanligen utgöra upp till 95 % av den totala ledtiden som pappersdokument spenderar på 
kontoret (The new Improvement Frontier, 2005). I fallstudien utfördes värdeflödesanalyser av 
nuläget och det framkom att den totala cykeltiden för att skriva ut och hantera lagring av 
dokument i det manuella flödet utgör 30 % av den totala cykeltiden i den operativa 
inköpsprocessen.   
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8.2.5. Visualisering av administrativt processflöde och arbetsplats 
Svårigheter att visualisera flöde  
Inom lean administration förklaras att standardisering av de administrativa processerna är en 
viktig del att utföra grundligt då standardiseringen utgör utgångsläget för att utföra 
förbättringsarbete av processer och effektivisera dem. För att kunna standardisera en process 
måste den först kartläggas och visualiseras (Liker, 2009). Vid standardisering av administrativa 
processer kan det uppstå problem då det ofta är svårt att urskilja den aktuella situationen i 
administrativa flöden (Larsson et al., 2008). I fallföretaget visualiserades nuläget av den 
administrativa processen operativt inköp av tillköpt material genom användning av 
förbättringsverktygen värdeflödesanalyser och processkartläggning. De operativa 
inköpsprocesserna hos de båda företagen som undersöktes i benchmarkingstudien kartlades 
med enklare figurer som illustrerar informationsflödet mellan inköpare och leverantör i olika 
inköpsaktiviteter. I samtliga studerade företags inköpsprocesser resulterar de i att det skapas 
tjänster i form av information eller service till leverantör eller intern medarbetare. Larsson et al. 
(2008) förklarade att en vanlig brist inom lean administration är att urskilja det fysiska flödet. 
En förklaring till varför det är svårare att urskilja det fysiska flödet i administrativa processer är 
att en administrativ process resulterar i service eller information som kan vara svårt att fysiskt 
visualisera (Selavaraju och Telsani, 2012). I fallföretaget var det tillköpsprocessen delvis 
standardiserad, rutiner och instruktioner för det nya arbetssättet var ännu inte gjorda och vissa 
förbättringar ännu inte genomförda. Svårigheter att visualisera i vilken ordning olika 
inköpsaktiviteter skulle utföras i det administrativa flödet av inköp av tillköpt material 
identifierades. Beställningar och leverantörer hanterades på olika sätt och inköpsaktiviteter 
kunde utföras i olika ordning.  
 
Visualisering med hjälp av produktionskontrolltavlor 
Flera författare betonar att avstämningsmöten där produktionskontrolltavlor används som 
hjälpmedel för att visualisera nuläget i en process (Larsson, 2008; Söderqvist, 2004; Liker 
2009; Ortiz och Park, 2011). Genomgångar vid produktionskontrolltavlan hjälper till att 
synliggöra vart i den administrativa stödprocessen problem, brister och fel uppstår (Larsson, 
2009). Ahlsén et al., (2009) menar att genom rapportering av avvikelser i samband med möten 
vid produktionskontrolltavlor möjliggörs analys av dessa, möjlighet att finna rotorsaken ges 
och därmed undvika att avvikelsen inträffar igen. Det är dock vanligt förekommande att 
värdefull mötestid används till att lösa problems symptom och få en tillfällig kortsiktig lösning 
till problem istället för att undersöka de initiala orsakerna till problemets uppkomst och 
förebygga att de uppstår igen (Bicheno et al., 2011b). I fallföretaget användes 
produktionskontrolltavlor främst till att skriva upp avvikelser kopplade order under 
arbetsdagen. I vissa fall noterades avvikelser för att informera övriga medarbetare på 
avdelningen och i andra fall för att den medarbetare som noterat avvikelse var i behov av hjälp 
att utföra arbetsuppgift. Under dagliga avstämningsmöten där produktionskontrolltavlor 
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användes som hjälpmedel gick medarbetarna igenom föregående arbetsdags och dagens 
arbetsschema för att ge medarbetare insyn i aktuella arbetsuppgifter. Ansvar för att undersöka 
information eller utreda problem utdelades under mötet. I benchmarkingstudie identifierades att 
företag A hade dagliga avstämningsmöten med produktionskontrolltavla som stöd där 
pågående problem och genomgång av lösningar på tidigare problem lyftes. Medarbetarna fick 
även möjlighet att meddela behov av avlastning av arbetsuppgifter vid överbelastning. Under 
dessa dagliga möten genomfördes uppföljning av pågående leveranser. En leveransrapport 
användes som hjälpmedel för att sammanfatta pågående försenade leveranser hos olika 
leverantörer. Företag B hade även dagliga avstämningsmöten där nuläget av inköpsprocessen 
och en genomgång av försenade leveranser stod på mötesagendan.  
Produktionskontrolltavlor visualiserar processen och ger möjlighet att identifiera var i 

processen administrativt spill, slöserier, ojämnheter och överbelastning sker (Larsson et al., 

2008). Ahlsén et al., (2009) Vid möten vid produktionskontrolltavlor kan avvikelser analyseras 

och rotorsaker till problem identifieras. Genom identifiering av avvikelser och analys av dem 

arbetar medarbetarna proaktivt med att minimera risken för att samma avvikelse inträffar igen. 

Det är vanligt förekommande att symptom till ett problem utreds istället för att utreda de 

grundläggande orsakerna till att ett problem uppstår. Resultatet blir att en tillfällig kortsiktig 

lösning till problemet uppkommer och att problemet med stor sannolikhet uppkommer igen 

(Bicheno et al., 2011b). I resultatet av benchmarkingstudien framkom att medarbetarna på 

inköpsavdelningen på Företag A samlar ihop information som de ska redovisa på ett 

avstämningsmöte men att problems uppkomst sällan utreds utan att de spenderar tiden till 

intern ”brandsläckning”, dvs. lösa problem kortsiktigt för att kunna avklara så mycket dagligt 

operativt arbete som möjligt. I den femte lean-principen förklaras att medarbetarna bör undvika 

att lösa symptom på problemen och istället bygga in kvalitet genom att hitta grundorsakerna till 

problemens uppkomst så att de inte uppstår igen. Sluta att ”hylla” de administrativa fixarna 

som åtgärdar fel i organisationen, det sänder ut fel signaler (Larsson, 2009). I fallstudien 

observerades att inköpsprocessen innehöll många olika inköpsaktiviteter, att mycket 

information måste hållas i inköparens minne och att information lagrades på flera olika platser. 

Vid för hög arbetsbelastning sker många mentala förflyttningar mellan olika arbetsuppgifter 

vilket kan medföra att akuta och enkla ärenden uppklaras först och att långsiktigt arbete och 

svårare arbetsuppgifter bortprioriteras (Bicheno et al., 2011a).  

Arbetsplatsens utformning 
I fallstudien observerades slöseri i form av onödiga rörelser vid utskrift och lagring av 
dokument. Varje gång ett dokument, exempelvis en orderbekräftelse skrevs ut gick inköpare till 
och från kopieringsmaskinen som var placerad i ett annat rum. Larsson et al. (2008) beskriver 
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att funktionellt kontor utformade med bristande funktionalitet, exempelvis dålig ventilation, 
bristande ljudisolering, och felinställd belysning påverkar medarbetarnas arbetsmiljö negativt 
och orsakar onödigt slöseri. Med metoden 5S kan arbetsplatsens utformning och datorsystem 
effektiviseras. Den främsta svårigheten med 5S är att förankra metodiken och tankesättet hos 
medarbetarna (Ahlsén et al., 2009). I fallstudien observerades vid flertalet tillfälle att inköparen 
letade efter dokument som tidigare skrivits ut och efter information som stod i dokumenten. 
Dokumentlagring sker i plastfickor, flertalet pärmar och i mail. Inköpare hade även utskrivna 
dokument vid arbetsplats som stödjer arbetet med inköpsprocessen. Dokumenten finns inte i 
system och manuell skrivning av text gjordes på dem som användes längre fram i delprocessen. 
Exempelvis ett beställningsschema av material hos en specifik leverantör. När en beställning av 
ett material utfördes markerades det på dokumentet och dokumentet lagrades till nästa tillfälle 
en beställning utfördes. Flertalet mailärenden arkiverades i olika mappar i mailinkorgen, en 
kopia skrevs ut och sattes in tillsammans beställning i pärm. Lagringen av dokument på många 
olika platser medförde att det uppstod slöseri när inköpare senare letade efter dokument. 
Genom att leda efter information och data används värdefull tid till onödiga aktiviteter och är 
upphov till slöseri (Larsson et al., 2008).   



116 (151) 

8.3. Faktorer som gynnar effektiviteten I inköpsprocesser 
Hur kan industriella operativa inköpsprocesser potentiellt effektiviseras? 
 

8.3.1. Leveransbevakning 
Vissa företag som använder sig av avancerade affärssystem har utvecklat funktioner där en 
specifik avvikelsekod kopplats till en leverantör som ofta har problem att leverera material i 
tid. När en varningssignal utgår till inköparen skickas en påminnelse till leverantören att 
bekräfta att de kan hålla avtalad leveranstid (Van Weele, 2012). På fallföretaget har ett 
liknande system införts. En lista körs veckovis där de leverantörer som har obekräftade eller 
icke leveransaviserade beställningar får en påminnelse skickad till sig att bekräfta eller 
leveransavisera beställning inom ett visst antal dagar.  

Ytterligare ett vanligt hjälpmedel företag använder sig av är leveransrelaterade 
avvikelserapporter. I dem framkommer information gällande avvikelser av aktuella leveranser. 
Avvikande leveranser som borde levererats vid ett specifikt datum sammanställs i rapporten 
(Van Weele, 2012). I benchmarkingstudien framkom att företag A dagligen använder sig av en 
rapport där försenade order sammanställts. I rapporten finns all nödvändig information som kan 
behövas för företaget och leverantören. Artikelnummer, ordernummer, leveransdatum, önskat 
leveransdatum och nytt leveransdatum är exempel på nödvändig information som framgår i 
listan. Företag A upplever att rapporten hjälper till att urskilja och visualisera den viktiga 
informationen. Inköparen kan på ett enkelt sätt markera en rad som röd om det exempelvis är 
en kritisk order för leverantören att leverera i tid. Då vet leverantören att de ska prioritera att få 
fram det materialet. I rapporten finns all nödvändig information som kan behövas för båda 
parter. Artikelnummer, ordernummer, leveransdatum, önskat leveransdatum och nytt 
leveransdatum är exempel på nödvändig information som framgår i listan. Genom att samla all 
information på samma ställe upplever företag A att kommunikationen går snabbare och att det 
blir färre leveransrelaterade fel än innan rapporten infördes. 

I benchmarkingstudie framkom att företag A arbetar aktivt för att få större andel av sina 
leverantörer att meddela leveransförsening proaktivt. Ett av företag A leveransrelaterade mål 
var att leverantörer skulle meddela leveransförseningar i högre grad än vad som gjordes vis 
benchmarkingstudien. I fallstudiens resultat framkom att ett av företagets syfte med 
leveransbevakning var att leverantörer skulle rapportera när leverans avgår i högre grad för att i 
affärssystemet kunna beräkna när leverans skulle ligga tillgängligt på lager.   
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8.3.2. Vägledande principer  
Lean i administrativa stödprocesser baseras på filosofier, verktyg och principer och visualiseras 
med det traditionella lean-templet (Larsson et al., 2008). Grundläggande för lean är att arbetet 
måste vara väl förankrat i organisationens vision och strategi så att verksamhetens medarbetare 
arbetar mot samma mål (Liker, 2009). En framgångsrik tillämpning av lean administration i 
administrativa stödprocesser uppnås genom visualisering av processerna, vardagligt synligt 
engagemang hos ledningen, deltagande av samtliga ledare och medarbetare, användande av 
metoder och verktyg, en disciplinerad inställning till att allt kan effektiviseras, att problem 
synliggörs och slutligen att medarbetarna bidrar till att skapa en kultur där man inte anklagar 
varandra (Larsson et al., 2008). Lean handlar om att jobba smartare, på ett systematiskt sätt 
driva verksamheten till resurseffektivitet (Larsson et al., 2008). Genom tillämpning av de 14 
administrativa lean-principerna kan de operativa inköpsprocesserna effektiviseras. Några 
utvalda principer och tillhörande möjlig positiv inverkan som kan uppnås vid tillämpning av 
dem i industriella verksamheters operativa inköpsprocesser redogörs i tabell 18 nedan.  

Tabell 18 – sammanställning av utvalda lean-principer  

Princip Aktivitet Effekt 

Skapa en kultur baserad på 
att det ska vara lätt att göra 
rätt och svårt att göra fel 

• Avsätt arbetstid till att 
analysera, förebygga och 
åtgärda grundorsakerna till 
problem 

• Bygger in kvalitet i 
processer 

• Undviker att samma 
problem uppstår igen 

Skapa en lärande 
organisation 

• Bygg strukturer för 
reflektion, lärande och 
förbättringar i processer 

• Skapar en lärande kultur 

• Standardisera och 
stabilisera administrativa 
stödprocesser först, 
eliminera sedan slöseri och 
lära av ständiga 
förbättringar 

• Undviker att förbättringar 
baseras på fel 
grundläggande 
förutsättningar i icke 
standardiserade processer 

Skapa ett kontinuerligt 
processflöde 
 

• Definiera och utveckla en 
effektiv administrativ 
process 

• Förenkla processen och ta 
bort eller minska de 
aktiviteter som inte är 
nödvändiga 

• Synliggör avvikelser, 
brister, fel och problem 
som stör processen 

• Internt och externt 
kundvärde ökar när 
slöserier reduceras eller 
elimineras 

Visualisera processen  
 

• Använd visualisering för 
att göra den administrativa 
stödprocessen synlig och 
möjliggöra effektivisering 

• Genom att se problem i ett 

• Genom att visualisera 
processen synliggörs 
problem vilket medför att 
de kan elimineras och inte 
förblir dolda i processen 
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tidigt stadie är det möjligt 
att reagera proaktivt 

• En kontrolltavla 
innehållande processen, 
fel, brister, takt och 
standardtider  

• Möjliggör snabb överblick 
av nuvarande situation och 
ger chans att vidta åtgärder 
om så är nödvändigt 

Utveckla medarbetare och 
team 
 

• Varje enskild individ 
ansvarar för att identifiera 
möjligheter till förbättring, 
utveckla, standardisera och 
stabilisera den 
administrativa 
stödprocessen 

• Individens arbete i teamet 
utgör det värde adderande 
arbetet.  

Respektera nätverk av 
interna och externa 
kontakter 

• Ställ höga krav på 
leverantörer och förvänta 
dig samma höga kvalitet 
vid varje leverans. Klarar 
inte leverantören att hålla 
hög kvalitet, hjälp dem att 
skapa och behålla 
kvalitén  

• Behandla alla leverantörer 
och kunder affärsmässigt 
som att nästa steg i 
processen vore din kund 

• Förbättrat 
informationsflöde 

• Internt och externt 
kundvärde ökar 

• Goda relationer 
eliminerar på lång sikt 
värdeförluster i företaget 

 

 

8.3.3. Välfungerande informationsflöden 
För att uppnå ett informationsflöde som skapar såväl internt värde inom företaget och externt 
värde hos verksamhetens leverantörer och kunder krävs välfungerande informationsflöden 
(Jonsson & Mattsson, 2016). Olika typer av informationssystem används för att föra 
information vidare mellan olika parter, som verktyg för att samla in och bearbeta information 
och fungerar som underlag för den dagliga verksamheten. Effektiva anslutningar i 
informationsutbyte mellan olika informationssystem är oerhört viktigt och bör prioriteras 
(Lumsden, 2012). I fallstudien framkom att 70 % av företagets informationsdelning av 
orderläggning, orderbekräftelse och leveransavisering i inköpsprocessen med leverantörer sker 
via EDI och resterande hanteras manuellt, främst via mail. I benchmarkingstudien framkom att 
företag A hanterar ungefärligen 90 % av kommunikation vid orderläggning och 
orderbekräftelse via EDI. Företag B använder sig av samma tekniker vid orderläggning, 
orderbekräftelse och leveransavisering. I benchmarking framkom att företag B analyserar stora 
mängder stödjande information i olika rapporter kontinuerligt för att förebygga en störningsfri 
produktion. Företagets inköpare upplever att det samlas in för mycket data vilket kräver mycket 
tid av inköparen för att först tyda och sortera ut den information som sedan bör analyseras 
vidare. Den interna rapporteringen är i hög grad påverkbar och bör endast utföras då ett verkligt 
behov finns bakom rapporteringen (Larsson et al., 2008). Den är viktigt att identifiera och 



119 (151) 

definiera behovet med information och rapporter för att kunna skapa färre men meningsfulla 
rapporter (Brosnahan, 2008). Larsson et al. (2008) menar att genom att regelbundet föra dialog 
gällande rapportering kan förståelse för viktigt och oviktig informationsspridning i 
verksamheten skapas. Företag B använder sig av rapportgeneratorer och olika analysverktyg 
för att urskilja information och sedan visualisera den.  

Forslund (2004) menar att det är viktigt är att information är felfri, kärnfull och lättförståelig. 
Informationen måste vara övertygande för att inte skapa tveksamheter och osäkerhet för de 
anställda. I benchmarkingstudien framkom att företag B behöver få in rätt typ av information 
för att kunna utföra analyser, informationen måste vara korrekt och utformad så att den kan 
tolkas på rätt sätt. I fallstudien framfördes att felaktig information i system kan leda till att 
felaktiga beslut tas, att väntan på korrekt information från leverantör skapar slöseri i 
verksamheten etc. Det är viktigt att information är rätt, anges i rätt format, levereras i rätt tid, i 
rätt mängd, till rätt person och till rätt plats (Forslund, 2004). Lean handlar om att skapa värde 
för kunden. I en av principerna inom lean förklaras att man endast ska producera det kunden 
efterfrågar genom att säkerhetsställa att den service eller information som genereras i 
administrativa processer efterfrågas (Larsson, 2008; Liker, 2009). En sammanställning av 
information av hög kvalitet baserat på litteraturstudie, fallstudie och benchmarking studie 
sammanfattas enligt nedan;  

• Av hög pålitlighet  
• Aktuell 
• Rätt format 
• Korrekt 
• Exakt 

• Kärnfull 
• Lättförståelig 
• Felfri 
• Övertygande

 
Mätning och utvärdering av inköpsresultat 
En anledning till att företag bör mäta och utvärdera resultatet av sina inköpsresultat är då det 
genererar ett bättre beslutsunderlag vilket ökar möjligheten att bättre beslut fattas på rätt 
grunder. En annan anledning är att genom utvärdering av inköpsresultat möjliggörs 
avvikelseeliminering då registrerade avvikelser kan analyseras, problemorsaker identifieras och 
problems ytterligare uppkomst förhindras. Genom att inköpsavdelningen har större andel 
korrekt information i sina processer underlättar det vid kommunikation med andra avdelningar. 
Regelbundna rapporter som jämför planerade mot faktiska resultat är en grundförutsättning för 
att uppskatta inköparnas förmåga att uppnå uppsatta mål. Utvärdering möjliggör även att 
utveckla personliga utvecklingsmål för inköparna vilket kan upplevas som motiverande (Van 
Weele, 2012). I fallstudien framkom att fallföretaget inte utvärderade sina genomförda 
förbättringar. Inte heller företag A gjorde det. Företag B arbetade aktivt med utvärdering av 
förbättringar och utförde mätning av resultatet. Utvärdering av leverantörers leveransförmåga 
utfördes månadsvis och kvartalsvis av företag B. Företag A operativa inköpare poängsätter 
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kommunikation med leverantörer utifrån olika kriterier en gång per kvartal och företagets 
strategiska inköpare följer upp utvärderingen med leverantörer. Företag A strategiska inköpare 
hanterar kommunikationen med leverantörer vid leveransrelaterade problem årligen. 
Fallföretaget utvärderar leverantörernas leveranssäkerhet årligen. Företag B upplever att täta, 
regelbundna och goda relationer med leverantörer utgör grunden för lösning av problem.   

8.3.4. Kontroll och bevakning av processer 
Leveransbevakning innebär att en beställning följs upp och att leverantören följer det som 
avtalats i orderbekräftelse under tiden företaget väntar på att materialet levererats (Van Weele, 
2012). Vid leveransbevakning kontrolleras att leverantören håller lovade leveranstider och 
övervakning av utgående betalningsåtaganden sker (Van Weele, 2012). Leveransbevakning kan 
ske både proaktivt och reaktivt, dvs. innan och efter att leveransen skulle anlänt till kunden. 
Vid efterbevakningen skickas en påminnelse till leverantören för att en redan försenad leverans 
ska anlända så snabbt som möjligt (Jonsson & Mattsson, 2016). Ett vanligt hjälpmedel företag 
använder sig av är avvikelserapporter, ett aktuellt dokument där sena leveranser som borde 
levererats ett datum inte levererats listas Van Weele, 2010). En del företag som använder sig av 
avancerade affärssystem har utvecklat funktioner där en specifik avvikelse kod kan kopplas till 
en leverantör som exempelvis ofta har problem att leverera material i tid. När en varningssignal 
utgår till inköparen skickas en påminnelse leverantören att bekräfta att de kan hålla avtalad 
leveranstid (Van Weele, 2012).  Företag A använder sig av en Excellista vid leveransbevakning 
som hjälper deras leverantörer att prioritera försenade order. Företag A upplever att listan 
möjliggör effektivare kommunikation mellan dem och leverantör och att det minskat antalet 
leveransförseningar. Listan har möjliggjort ett enkelt sätt för leverantörer att meddela ett nytt 
förväntat leveransdatum vilket medför att nästa kund i inköpsprocessen får korrekt information 
att basera beslut på.  

8.3.5. Användning av kvalitetsförbättringsverktyg och visuella hjälpmedel 
Reducering eller eliminering av slöserier skapar processer med mer värde i. Genom att 
standardisera processer, identifiera, analysera och reducera brister kan vidare uppkomst av 
slöseri minimeras. I litteraturstudien presenterades kvalitetsförbättringsverktygen 7QC, PDCA, 
värdeflödesanalys, och 5S som kan användas för att utveckla effektivare inköpsprocesser 
genom ständiga förbättringar.  

7QC är en samling av kvalitetsverktyg som används vid insamling av data, analys av vilka 
problem som har störst påverkan på ett område, analys av orsaker till processvariationer, 
mätning av utfall av en process prestation etc. Verktygen inom 7QC kan upptäcka förhållanden 
mellan data, registrera uppkomsten av brister, identifiera förändringar i data, tydliggöra orsaker 
till ett problems uppkomst etc. (Larsson, 2008; Bergman och Klefsjö, 2012). 

Arbetssättet vid ständiga förbättringar inom lean administration utgår från PDCA-cykeln. 
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Metodiken används för att klargöra vilka problem som finns i en process, orsaker till 
problemen utreds, förbättringsåtgärder utvecklas och implementeras. Därefter görs uppföljning 
av resultaten (Larsson et al., 2008). Metodiken syftar till att hjälpa medarbetarna att identifiera 
vad de vill uppnå med ständiga förbättringar av en process, att klargöra om ett 
förbättringsförslag leder till en bra förändring samt utreda vilka förändringar som måste göras 
för att nå förbättringar (Larsson et al., 2008).  Vid förbättringsarbete används arbetsmetodiken 
PDCA för ständiga förbättringar (UPS2) generellt inom fallföretaget.  

Värdeflödesanalyser används för att visualisera den administrativa stödprocessen, flöde i 
verksamheten, ger en bild av vilka processer i organisationen som påverkar varandra och 
tillsammans orsakar slöseri eller skapar värde för kunden (Larsson, 2008; Rother et al., 2004). I 
benchmarking framkom att företag A använder sig av verktyget. Även fallföretaget använder 
sig av värdeflödesanalyser. I fallstudien kartlagdes den operativa inköpsprocessen och slöserier 
identifierades.  

5S är en praktisk metod som utförs steg-för-steg för att skapa och behålla ordning och struktur 
på arbetsplatsen (Larsson et al., 2008). Syftet med 5S i kontorsmiljöer är att medarbetarna ska 
ansvara för sin del av den administrativa stödprocessen och upprätthålla en god gemensam 
standard (Larsson et al., 2008). I benchmarkingstudiens resultat framkom att företag A 
använder sig av metoden 5S i sina administrativa processer för att skapa ordning och reda på 
kontoret. 5S står för de fem stegen; Sortera, systematisera, städa, standardisera och skapa vana. 
(Larsson, 2008; Ahlsén et al., 2009; Ortiz och Park, 2011; Bicheno et al., 2011a).  

För att uppnå bästa möjliga resultat med metoden krävs att samtliga medarbetare känner 
motivation, engagemang och disciplin för att utföra sina arbetsuppgifter (Larsson et al., 2008). 
Det är viktigt att inte se 5S som ett enskilt förbättringsprojekt utan att utföra 5S i samklang med 
verksamhetens vision (Ortiz och Park, 2011). 5S leder till att fel och brister minskar och att 
ärenden avslutas i tid. Genomloppstider, ställtider, väntetider och effektiv tid för att avsluta 
arbetsuppgifter minskas vilket medför att det administrativa slöseriet minskar (Larsson et al., 
2008). På fallföretaget har 5S införts i produktionen men inte i administrativa processer. 
Metoden medför att arbetsplatsen blir en trevligare miljö för medarbetarna att vistas i med 5S, 
processerna blir stabilare och standardiseras vilket utgör grunden för att reducera störningar, 
förebygga kvalitetsproblem och arbeta med ständiga förbättringar (Larsson et al., 2008). 
Synlighet genom visuell kontroll är en av grunderna i lean (Bicheno, 2004; Liker, 2009). 
Larsson et al. (2008) betonar vikten av att synliggöra värdeflödets prestanda och 
prestationsnivå genom att synliggöra och kvantifiera information för varje process och 
delprocess. I benchmarkingstudien framfördes att företag B använder sig av 
förbättringsmetoden Six Sigma för förbättra sina administrativa processer. Det framkom även 
att företag A använder sig av slöserianalyser för att förbättra administrativa processer. Vid 
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effektivisering av företags processer är det vanligt förekommande att lösa problemets symptom 
och få en tillfällig kortsiktig lösning till problem istället för att undersöka de initiala orsakerna 
till problemets uppkomst och förebygga att det uppstår igen (Bicheno et al., 2011b). I 
benchmarkingstudien identifierades ett liknande beteende i den operativa inköpsavdelningen på 
företag A. I resultatet framkom att grundläggande orsaker till problem inte utreds utan 
prioriteras bort på grund av för hög arbetsbelastning. Medarbetarna lägger istället tid på att lösa 
kortsiktiga, akuta problem. I företag B arbetar har man som mål att upprätta en störningsfri 
produktion och att hitta rotorsaker till problems uppkomst. Detta möjliggörs med regelbundet 
arbete med förbättringsverktyg och metoder. 

Flera författare (Larsson, 2008; Söderqvist, 2004; Liker 2009; Ortiz och Park, 2011) indikerar 
att produktionskontrolltavlor kan vara ett värdefullt verktyg för att visualisera den 
administrativa stödprocessen. Larsson et al. (2008) samt Ortiz och Park, (2011) förklarar att en 
produktionskontrolltavla presenterar uppdaterad information om processens nuvarande 
situation i form av information och olika mätetal. Genomgångar vid produktionskontrolltavlan 
hjälper till att synliggöra vart i den administrativa stödprocessen problem, brister och fel 
uppstår (Larsson et al., 2008). I resultatet av benchmarkingstudien framkom att både företag A 
och företag B har dagliga möten där den aktuella situationen gås igenom. Företag B och företag 
A går igenom leveransrelaterade avvikelser och problem. Företag A går dessutom igenom 
övriga pågående problem och möjlighet att fördela ut arbetsuppgifter vid behov av avlastning 
ges.  I fallstudien framkom att dagliga möten vid en produktionskontrolltavla nyligen börjat 
utföras och att en mötesstruktur ännu inte definierats. I nuläget kommuniceras föregående 
arbetsdags och kommande arbetsdags arbetsuppgifter återges samt avvikelse eller akuta 
problem medarbetarna behöver hjälp med att lösa lyfts. Lindlöf och Söderberg (2011) beskriver 
några av fördelarna med att arrangera möten där produktionskontrolltavlor används som 
hjälpmedel som fördelaktiga för effektiv kommunikation, gemensam förståelse och lärande av 
varandra, utjämning av arbetsbelastning samt underlätta prioritering av arbetsuppgifter.  

Produktionskontrolltavlor hjälper även till att identifiera var administrativt spill, slöserier, 
ojämnheter och överbelastning sker (Larsson et al., 2008). Ahlsén et al., (2009) menar att 
genom rapportering av avvikelser i samband med möten vid produktionskontrolltavlor 
möjliggörs analys av dessa, möjlighet att finna rotorsaken ges och därmed undvika att 
avvikelsen inträffar igen. I benchmarkingstudien framkom att företag A främst använder möten 
vid produktionskontrolltavlor till att lyfta kortsiktiga problem. Företag B använder de till att 
hitta rotorsaker till problem. I fallstudien framkom att medarbetarna på inköpsavdelningen 
främst använder de till att kommunicera avvikelser, inte att analysera och eliminera dem.  
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8.4. Identifiering av mätetal som utvärderar resultatet av inköpsprocesser  
Vilka potentiella mätetal kan användas för att mäta och utvärdera resultatet av 
inköpsprocesser  
 
Enligt Van Weele (2012) finns det inte någon generell beskrivning av hur och vad företag bör 
mäta i sina inköpsprocesser. Där är viktigt att utvalda mätetal stödjer verksamhetens strategi 
(Liker och Meier, 2006). Valet av lämpliga mätetal i administrativa processer grundas i att 
identifiera verksamhetens mål och sedan urskilja de mätetal som kan mätas för att uppnå 
verksamhetens mål (Sörqvist, 2013).  I fallstudien framkom att fallföretagets huvudsakliga 
avdelningsmål är leveranssäkerhet. Van Weele (2012) förklarar att vanliga parametrar att mäta 
och utvärdera inom operativt inköp är leverantörernas leveransförmåga och reducering av 
ledtider.  

Vid utvärdering av informationsflödet av inköpsprocessen ur ett kundperspektiv nämner Van 
Weele (2012) att faktorer som leveranssäkerhet, ordereffektuering och leveranstider mäts. 
Mätningar och utvärderingar av inköpsprocessers resultat bör kopplas till företagets definierade 
mål. I benchmarkingstudien framkom att både företag A och företag B följer upp och 
utvärderar leverantörers leveranssäkerhet.  

Inom operativt inköp används ofta ur ett orderperspektiv nyckeltalen administrativ ledtid inom 
inköpsavdelningen, orderstock per månad och antal inköpsanmodanden som behandlats per 
månad (Van Weele, 2012). I resultatet av fallstudie och benchmarkingstudie framkom att ingen 
av företagen mäter och följer upp dessa nyckeltal.  

Ur ett leveransperspektiv används vanligen nyckeltal som antal leveranser i tid, antal försenade 
leveranser, antal för tidiga leveranser och antal ofullständiga leveranser (Van Weele, 2012). I 
fallstudiens resultat framkom leverantörers förmåga att leverera beställt material till 
fallföretaget i avtalad tid (leverantörernas leveranssäkerhet) mäts och följs upp veckovis. 
Dessutom används följande tre nyckeltal för leveransuppföljning: Beställningar som ej 
bekräftats i tid av leverantör, ej aviserade beställningar som ej planerats om samt försenade 
beställningar som inte planerats om.  

Mätetal som signalerar avvikelser och problem är att föredra (Liker och Meier, 2006). Det är 
viktigt att undersöka om ett mätetal verkligen representerar det som önskas mätas (Liker och 
Meier, 2006). I benchmarkingstudien framkom att företag A använder sig av en Excel-fil som 
stöd för inköpsprocessen samt för att öka leverantörers leveranssäkerhet. Filen innehåller status 
för pågående beställningar och leveransstatus som uppdateras dagligen. Den hjälper 
leverantörer att prioritera försenade leveranser och fungerar som stöd för inköpsavdelningens 
dagliga uppföljning av leveranser. 

I benchmarkingstudien framkom att företag B ställs inför en utmaning i att deras kunder kräver 
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allt kortare ledtider. Larsson et al. (2008) förklarar att ökade krav på kortare ledtider ställer allt 
högre krav på hög kvalitet i informationen. Företag B mäter ledtid och arbetar med tätare 
leverantörskontakter och att skapa goda leverantörsrelationer för att möjliggöra ett effektivt 
informationsutbyte och därmed reducering av ledtider. En fördel förutom bättre relationer med 
leverantörer är att ledtidsmätningar bland annat uppmuntrar till reducerat slöseri (Larsson et al., 
2008).  

Uppföljning av utvalda mätetal i administrativa processer bör ske med hög frekvens. Det ger 
möjlighet att upptäcka avvikelser och hitta grundorsaker till problem i tidigt stadie (Ahlsén et 
al., 2009). I benchmarkingstudien framkom att företag A följer upp försenade leveranser 
dagligen. Fallföretaget bevakar och skickar påminnelse till leverantörer vid obekräftade 
beställningar och ej leveransaviserade beställningar veckovis. Företag B följer upp mätetal 
dagligen.  
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9. SLUTSATSER 
I avsnittet presenteras slutsatser av studiens tre ställda forskningsfrågor. Inlednings redogörs 
de aktiviteter som identifierats i studien som kan begränsa effektiviteten i en operativ 
inköpsprocess. Sedan beskrivs de aktiviteter som identifierats i studien som kan effektivisera en 
operativ inköpsprocess. Identifierade förbättringsförslag hos fallföretaget redogörs. Därefter 
återges en sammanställning av mätetal som kan användas i operativa inköpsprocesser.  

De slutsatser som uppsatsen mynnar ut i baseras på analys av teoretisk och empirisk data från 
fallstudie och benchmarking som insamlats genom intervjuer med företag, litteraturstudie och 
observationer. I studien besvarades följande tre forskningsfrågor:  

• Vilka icke värdeskapande faktorer begränsar effektiviteten i industriella operativa 
inköpsprocesser? 

• Hur kan industriella operativa inköpsprocesser potentiellt effektiviseras? 
• Vilka potentiella mätetal kan användas för att mäta och utvärdera resultatet av 

inköpsprocesser? 
 

9.1. Slutsats forskningsfråga 1 
Vilka icke värdeskapande faktorer begränsar effektiviteten i industriella operativa 
inköpsprocesser? 

För att kunna besvara den första forskningsfrågan drogs slutsatsen att fallföretaget och 
benchmarkingföretagens inköpsprocesser innehöll aktiviteter och faktorer som begränsade dess 
effektivitet. I fallföretaget identifierades slöseri i aktiviteter där tankesätt att generera 
kundvärde i aktiviteter till viss del saknades. I benchmarkingföretagen orsakades slöseri då 
aktiviteter utfördes trots bristfällig definiering av kundbehov i aktiviteter. I samtliga företag 
tillämpades lean administration i operativa inköpsprocesser, trots dessa framkom att 
begränsningar av inköpsprocessens effektivitet orsakades till orsak av företagens bristfälliga 
hantering av förbättringsarbete och tillämpning av förbättringsverktyg vid ständiga 
förbättringar. Företag A och fallföretaget tillämpade ingen utvärdering av genomförda 
förbättringar. Brister i kommunikationshantering mellan leverantör och inköpare identifierades 
i samtliga företag. I fallföretaget och benchmarkingföretagen identifierades hantering av 
information av låg kvalitet och leveransrelaterade problem. Företag A använde sig av stödjande 
rapporter vid leveransrelaterade problem för att underlätta arbetet för leverantörer. Slöseri i 
form av manuell dokumenthantering, manuell skrift och beräkningar identifierades i 
fallföretaget.  

Faktorer och aktiviteter som påverkar operativa inköpsprocessers effektivitet negativt kan 
baserad på analysen struktureras enligt följande punkter:  

• Kundvärde • Organisationens tankesätt 
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• Standardisering av processer 
• Tillämpning av förbättringsverktyg 

• Dokumenthantering 
• Informationskvalitet  

 
9.1.1. Kundvärde 

I fallföretaget identifierades ett tankesätt där fokus att skapa internt och externt kundvärde i 
dagliga inköpsaktiviteter prioriterades. Att generera kundvärde vid kommunikation med 
leverantörer i affärssystem prioriterades genom förbättringsprojekt av hantering av 
beställningar. Dock begränsades effektiviteten i inköpssystemet av slöserier i inköpsaktiviteter, 
ofärdiga systemlösningar och manuell informationshantering. I benchmarkingföretag A och B 
identifierades användning av hjälpmedel för att generera högre kundvärde. Dock orsakade 
användning av rapporthjälpmedel för att underlätta hantering av försenade beställningar i 
företag A icke värdeskapande arbete i form av produktion av onödigt dubbelarbete av 
information som fanns tillgänglig i affärssystem. I företag B användes hjälpmedel för analys av 
information, dock så begränsades effektiviteten i processen då urskiljning av viktig information 
var tidskrävande. Användning av rapporter utan definierat kundbehov identifierades i företag 
B. 

9.1.2. Organisationens tankesätt 
Samtliga undersökta företags lean arbete var förankrat i hela organisationerna. Företagen hade 
ett lean tankesätt och arbetade utifrån lean värderingar som var väl förankrade i företagens 
visioner och strategier. Gemensamt uttryckte samtliga företag i strategier och värdeord arbete 
med ständiga förbättringar som viktigt. Fallföretaget, företag A och företag B tillämpade 
ständiga förbättringar inom operativt inköp. Trots detta observerades vid förbättringsarbete att 
företag A, bortprioriterade utredning av orsaker till problem vid ständiga förbättringar och att 
fokus lades på kortsiktiga lösningar. Samma brist identifierades i fallföretaget när registrering 
av problem i processen uppstod. Problem identifierades och symptom löstes, sällan utreddes 
bakomliggande orsaker till problems uppkomst. Fallföretagets arbete med ständiga 
förbättringar utgår från metoden PDCA, trots detta identifierades brister i analysarbete av 
inköpsrelaterade brister. Inköpare på företag A beskrev att bortprioritering av analys av 
problem bortprioriterades på grund av för hög arbetsbelastning. Agerandet tyder på bristande 
ledarskap, bristande stöd av tillämpning av lean-filosofi i inköpsprocesser från 
företagsledningen och en delvis tillämpad integrering av lean-filosofi i företagens 
administrativa processer.  

9.1.3. Standardisering av processer 
I benchmarkingstudie framkom att företag A och företag B inköpsprocesser var 
standardiserade. Inköpare med samma villkor arbetade likadant, instruktioner och rutiner 
användes frekvent. Dock beskrev inköpare i företag A att det fanns för stor mängd 
instruktioner, rutiner och information i företaget att inte alla följdes. I företag B upplevde 
inköpare att för stora mängder information samlades in i företaget utom ett bakomliggande 
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behov vilket medförde att det var resurskrävande att urskilja den viktiga informationen. Det 
tyder på bristfällig standardisering av processen. I fallföretaget observerades att 
arbetsprocessen inom operativt inköp till viss del standardiserats då förbättringsarbete 
fortfarande pågick vid studiens genomförande. Instruktioner och rutiner saknades samt 
systemfunktioner var bristfälliga. Den icke fullständiga standardiseringen av processen 
orsakade förvirring hos medarbetare, onödig väntan och extra kontroller av information.  

9.1.4. Tillämpning av förbättringsverktyg 
Inom fallföretaget applicerades arbetsmetodiken PDCA genomgående i företagets arbete med 
kontinuerlig verksamhetsutveckling. Trots detta användes inte arbetsmetodiken i utveckling av 
den operativa inköpsprocessen. Avvikelser i inköpsprocessen identifierades men löstes 
kortsiktigt utan förankring i företagets arbetsmetodik. Vid dagliga avstämningsmöten utreddes 
symptom på problem i processen men ingen vidare analys utfördes med hjälp av något 
förbättringsverktyg. Inom företag A användes flertalet olika förbättringsverktyg, några av de 
som användes inom inköpsprocessen som framkom under intervju med inköpare var 5S, 
värdeflödesanalys samt slöserianalys. Företag A prioriterade bort utredning av problems 
orsaker och beskrev att viktig information ibland inte togs upp på grund av överbelastning. 
Företag B använde sig av olika förbättringsmetodiker, Six Sigma och 4Q exemplifierades 
under intervju med inköpare. Företag B analyserade stora mängder information kontinuerligt 
för att uppnå en störningsfri produktion.  

9.1.5. Dokumenthantering 
I fallföretaget identifierades att hantering av pappersdokumentation var tidskrävande och 
orsakade slöserier i företagets inköpsprocess. Onödiga rörelser vid hantering av utskrivna 
dokument, dokumentlagring i pärmar, letande efter information och intern leveransavisering av 
dokument orsakade icke värdeskapande arbete i processen.  

Företag A använde sig dagligen av en rapport som summerade försenade beställningar hos 
leverantörer. Företagets inköpare beskrev att rapporten förbättrar hantering av försenade 
beställningar. Dock förbättrar rapporten endast redan försenade leveranser på kort sikt. 
Rapporten kan möjliggöra att beställningar ankommer till företaget snabbare då försening 
identifieras och påminnelse till leverantör skickas. Rapporten begränsar dock effektiviteten i 
inköpsprocessen då grundläggande orsaker till leveransförseningar inte utreds. Påföljden av 
användning av rapporten utan kompletterande utredning av orsaker får som påföljd att 
dokument fortsätter att användas och på lång sikt kommer leveransproblem finnas kvar i 
företaget.   

9.1.6. Informationskvalitet  
I samtliga företag identifierades bristfällig information i processen vilket orsakade väntan, 
produktion av felaktig tjänst, förvirring i organisationen och extra kontroller. Inköpare på 
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företag B beskrev att leveransförseningar och informationsrelaterade problem begränsar 
effektiviteten i deras inköpsprocess. Inköpare i företag B lägger stora resurser på att analysera 
information och är informationen bristfällig påverkar det arbetet negativt. Inköpare på företag 
A upplever informationsutbyte med leverantörer vid leveransförseningar som en stor utmaning. 
Information går inte direkt från produktion till inköpare utan hanteras av en mellanhand vilket 
medför att det tar längre tid att få viktig information och att den riskerar att vara feltolkad när 
den når inköparen. Både intervjuade inköpare på företag A och B ansåg att i den optimala 
processen ankommer material i tid. För att möjliggöra det måste informationsrelaterade 
problem och kommunikation prioriteras. I fallföretaget identifierades att externt 
informationsutbyte med leverantörer och internt informationsutbyte med säljare är tidskrävande 
och orsakar slöserier. Det framkom även att det är av allra högsta grad att information är 
korrekt i system för att undvika att beslut tas på fel grunder. Vid implementering av 
förbättringsprojekt av inköpsprocessen av tillköpt material på företaget framkom att felaktig 
information i system medför överarbete genom kontroller. Nedan summeras olika former av 
bristfällig information som identifierats i teori, fallstudie och benchmarking; 

• Låg pålitlighet  
• Föråldrad 
• Bristfällig 
• Fel format 
• Felaktig 

• Ungefärlig 
• Utdragen 
• Svårbegriplig 
• Feltolkad 
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9.2. Slutsats forskningsfråga 2 
Hur kan industriella operativa inköpsprocesser potentiellt effektiviseras? 

För att besvara den andra frågeställningen identifierades slöserier i fallföretagets och 
benchmarkingföretagens inköpsprocesser samt faktorer och från teori. Genom att reducera 
slöserier kan inköpsprocesser potentiellt effektiviseras. I analysen kopplades olika identifierade 
faktorer av slöserier från företag samman med teori.  

9.2.1. Skapa kundvärde 

Liker (2009) och Larsson et al. (2008) menat att effektivisering av inköpsprocesser kan göras 
genom att; 

1) Kartlägga processen 
2) Identifiera icke värdeskapande aktiviteter, s.k. slöserier 
3) Analysera slöserier för att hitta grundorsaker till deras uppkomst 
4) Reducera slöserier som inte tillför något värde till den interna eller externa kunden 

Ett framgångsrikt resultat av Lean kan uppnås genom att filosofin tillämpas i hela 
verksamheten (Liker, 2009). Ledarskapet och kommunikation från ledarna till medarbetarna är 
oerhört viktigt för att de ska känna delaktighet och omfamna förändringar (Jadhav et al, 2014).  

9.2.2. Effektiv informationshantering 
I fallstudien framkom att fallföretaget genomfört ett omfattade förbättringsprojekt av systemet 
för att effektivisera inköpsprocessen. Vid de mest frekvent förekommande koncerninterna 
leverantörerna skickas orderbekräftelser, leveransavisering och ändringar från leverantörer via 
EDI till fallföretagets affärssystem vilket medförde att den manuella hanteringen reducerades. 
Effektiva informationssystem är viktiga för ett inköpssystems effektivitet och bör prioriteras 
(Lumsden, 2012). För de leverantörer där möjlighet inte finns att använda sig av EDI- 
kopplingar beskrivs i teorin effektiva varianter av EDI-liknande informationssystem. Företag B 
använde sig av leverantörsportaler för de leverantörer där EDI-koppling saknades. I de fall där 
manuell hantering är det enda kvarvarande alternativet kan informationen effektiviseras genom 
att minska manuell hantering och lagring av dokument och övergå till digitalt format. 
Mailhantering med leverantörer bör baseras på kundbehov och intern distribution av 
dokumentation kan minskas när information i system är korrekt och nödvändig information är 
samlad på ett ställe. Inköpare i företag A upplevde att rapport över sammanställning av 
förenade order underlättade det dagliga arbetet med försenade order då den viktiga 
informationen urskildes och var samlad på ett och samma ställe.  

9.2.3. Korrekt information 
Inköpare i företag B utryckte att stora mängder information i inköpsprocesser kräver 
slagkraftiga analysverktyg där den viktiga informationen först kan urskiljas och sedan 
analyseras vidare. Inköpare i företag B betonade att det är vanligt förekommande att rapporter 
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genereras utan ett väldefinierat bakomliggande behov vilket medför att stora delar av 
informationer är onödiga. Det är viktigt att identifiera och definiera behovet med information 
och rapporter för att kunna skapa färre men meningsfulla rapporter (Brosnahan, 2008). Företag 
B använder sig av rapportgeneratorer och olika analysverktyg för att urskilja information och 
sedan visualisera den. Forslund (2004) menar att det är viktigt är att information är felfri, 
kärnfull och lättförståelig. Informationen måste vara övertygande för att inte skapa 
tveksamheter och osäkerhet för de anställda. I fallstudien framkom att felaktig information i 
system genererar osäkerhet hos medarbetare och att dubbelarbete görs då informationens 
pålitlighet är låg. Innesäljare ställer frågor till inköpare istället för att undersöka informationen 
själv i system då den tidigare visat sig opålitlig. Det är viktigt att information är rätt, anges i rätt 
format, levereras i rätt tid, i rätt mängd, till rätt person och till rätt plats (Forslund, 2004). En 
sammanställning av information av hög kvalitet baserat på litteraturstudie, fallstudie och 
benchmarking studie sammanfattas enligt nedan; 

• Av hög pålitlighet  
• Aktuell 
• Rätt format 
• Korrekt 
• Exakt 

• Kärnfull 
• Lättförståelig 
• Felfri 
• Övertygande 

 
9.2.4. Tillämpning av förbättringsverktyg 

Reducering eller eliminering av slöserier skapar processer med mer värde i. Genom att 
standardisera processer, identifiera, analysera och reducera brister kan vidare uppkomst av 
slöseri minimeras. I litteraturstudien presenterades kvalitetsförbättringsverktygen 7QC, PDCA, 
värdeflödesanalys, och 5S som kan användas för att utveckla effektivare inköpsprocesser 
genom ständiga förbättringar. Metoden 5S medför att arbetsplatsen blir en trevligare miljö för 
medarbetarna att vistas i, processerna kan standardiseras och skapa grundförutsättningar för 
reducering av störningar och arbete med ständiga förbättringar (Larsson et al., 2008). Företag A 
använde sig av flera verktyg, bland annat värdeflödesanalys för att kartlägga inköpsprocessen, 
identifiera icke värdeskapande aktiviteter och möjliggöra reducering av dem, 5S för 
standardisering och ordning och reda på arbetsplatsen och slöserianalyser för att reducera 
slöseri. Företag B använde sig av förbättringsverktygen 4Q och Six Sigma för att analysera 
inköpsprocessen och skapa en störningsfri produktion. Fallföretaget använde sig av 
arbetsmetodiken PDCA vid kontinuerlig verksamhetsutveckling för att reducera slöserier i 
processer. inom 7QC kan upptäcka förhållanden mellan data, registrera uppkomsten av brister, 
identifiera förändringar i data och tydliggöra orsaker till ett problems uppkomst (Larsson, 
2008; Bergman och Klefsjö, 2012). Produktionskontrolltavlor är ett värdefullt verktyg för att 
visualisera den administrativa stödprocessen och de hjälper till att synliggöra vart i processen 
problem, brister och fel uppstår Larsson et al. (2008). Vid dagliga avstämningsmöten kan 
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processens aktuella situation gås igenom, avvikelser lyftas och analyseras. Företag A använde 
dessutom sin produktionskontrolltavla för att fördela ut arbetsuppgifter vid behov av 
avlastning. Lindlöf och Söderberg (2011) beskrev några av fördelarna med att arrangera möten 
där produktionskontrolltavlor används som hjälpmedel som; effektiv kommunikation, 
gemensam förståelse, lärande av varandra, utjämning av arbetsbelastning samt underlättning 
vid prioritering av arbetsuppgifter. 

9.2.5. Analysera leveransförseningar och arbeta med proaktiv uppföljning av 
leveranser 

Vid leveransbevakning kontrolleras att leverantören håller lovade leveranstider och 
övervakning av utgående betalningsåtaganden sker (Van Weele, 2012). Leveransbevakning kan 
ske både proaktivt och reaktivt, dvs. innan och efter att leveransen skulle anlänt till kunden. I 
fallstudien redogjordes rapporter som skapas ur affärssystemet där obekräftade eller ej 
leveransaviserade beställningar sammanfattas. Påminnelse skickas sedan till leverantör via 
affärssystem som får ett visst antal dagar på sig att skicka tillbaks sökt information. Genom 
leveransbevakningen kan företaget rapportera in korrekt information i system och basera beslut 
på rätt grunder. Företag A använde sig av en rapport vid leveransbevakning som hjälpte deras 
leverantörer att prioritera de försenade order som var mest kritiska att leverera i tid vilket 
reducerade de problem som annars kunnat uppstå i produktion då det kritiska materialet inte 
levererats i tid.  

9.2.6. Förbättringsförslag fallföretag 
1) Förbättringsförslag 1 - System för orderbekräftelser och leveransavisering 

Det första förbättringsförslaget omfattar förbättringar av fallföretagets system för rapportering 
och omplanering av orderbekräftelser och leveransavisering samt tillhörande 
dokumenthantering. Se fallstudie för beskrivning av systemet.  
Automatisk omvandling av kvantitet  

I fallstudien identifierades ett slöseri vid omvandling av enhet i samband med rapportering eller 
ändring av kvantitet. Slöseri i form av att inköparen manuellt utför en omvandling av enhet och 
redigerar information uppstod. På inköpsavdelningen av förnödenheter används en funktion där 
systemet per automatik omvandlar enhet från antal till kilo. Omvandlingen styrs efter inlagda 
villkor i beställningen. På liknande vis skulle en funktion kunna implementeras i den 
transaktion inköp av tillköpt material använder sig av vid rapportering och ändring av 
orderbekräftelser och leveransavisering.  

Markering av samtliga delpositioner 

Vid hantering av en beställning med flera depositioner i måste inköparen fylla i information 
som orderreferens och bekräftat datum en gång och sedan markera med grön bock för de 
positioner information ska kopieras till. Inom båda inköpsavdelningarna skulle det vara 
önskvärt att integrera en funktion med en ikon för att markera samtliga delpositioner samtidigt 
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istället för att markera en åt gången. 

Redigera prisuppgifter 

På inköpsavdelningen av förnödenheter används en funktion för att redigera prisuppgifter i en 
beställning. På liknande vis skulle en funktion för ändring av prisuppgifter kunna integreras i 
systemet för hantering av orderbekräftelser och leveransavisering på inköp av tillköpt material.  

Digital dokumenthantering 

En digitalisering av dokumenthantering på inköp av tillköpt material skulle kunna utföras i 
affärssystemet på liknande vis som för inköp av förnödenheter. Orderbekräftelser och 
leveransavisering som inkommer via mail skulle med fördel kunna samlas digitalt på ett ställe 
tillsammans med beställningsdokumentet. En förbättring av dokumenthantering medför att 
slöseri i form av onödiga rörelser till och från kopieringsmaskin, sätta in dokument, leta 
dokument, kopiera dokument, lämna och hämta dokument skulle elimineras.  

Distributionslista 

En funktion för att internt informera berörda avdelningar att information inkommit skulle 
kunna skapas med att ett EDI-meddelande skickas till mottagarens mail om att dokument har 
publicerats. Därefter kan mottagaren som behöver ha informationen öppna beställningen och 
läsa informationen.  

Önskad framtida funktion – ”Markera alla” 

Vid hantering av en beställning med flera positioner i transaktion måste man fylla i 
orderreferens och bekräftat datum en gång och sedan markera med grön bock för de positioner 
man vill kopiera datum till. Har man många positioner så skulle det vara enklare med en knapp 
för att markera alla positioner istället för att markera en åt gången. 

Borttagning av tidigare bekräftelse 

En funktion för att radera en tidigare bekräftelse vid delleverans av en beställning genom att 
markera raden och trycka på en ikon för att radera den istället för att som i nuläget markera den 
rad man vill ersätta skulle underlätta hantering av omplanering av orderbekräftelser och 
leveransaviseringar. Tabell 19 redogör en sammanställning av identifierade slöserier och 
förbättringsförslag till fallföretaget.  
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Tabell 19 – Sammanställning av identifierade slöserier och förbättringsförslag, fallföretag 

Område Identifierat slöseri Typ av slöseri Förbättringsförslag 
Information
shantering 

Omvandling av 
kvantitet 

• Manuell beräkning 

• Systemstöd saknas 

• Funktion där omräkning 

utförs per automatik i 

system 

Systemstöd Enskild markering 
av delpositioner 

• Bristfällig 

systemintegrering 

• Outnyttjade av 

medarbetares 

kompetens och 

kreativitet 

• Funktion där inköpare kan 

markera alla delpositioner 

direkt 

Dokumenth
antering 

Stora mängder 
pappersdokument 
hanteras manuellt. 
Digital lagring av 
dokument saknas. 

• Onödiga rörelser 

• Leta 

• Sortera 

• Digital lagring av 

samtliga inköpsdokument 

till en beställning 

Systemstöd Bristande 
funktionalitet vid 
delleverans  

• Bristfällig 

systemintegrering 

• Outnyttjade av 

medarbetares 

kompetens och 

kreativitet 

• Funktion där en 

delleverans kan läggas till 

med ikon 

Systemstöd Ta bort tidigare 
bekräftelse 

• Systemstöd saknas 

• Bristfällig 

systemintegrering 

• Outnyttjade av 

medarbetares 

kompetens och 

kreativitet 

• Funktion där tidigare 

bekräftelse tas bort med 

en ikon 

Information
shantering 

Ändring av 
prisuppgifter 

• Bristfällig 

systemintegrering 

• Outnyttjade av 

medarbetares 

kompetens och 

kreativitet 

• Funktion där priset kan 

ändras med en ikon eller i 

ett fält 
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Information
shantering 

Leta efter 
information i olika 
dokument och mail 

• Onödiga rörelser 

• Leta 

• Sortera 

• Outnyttjade av 

medarbetares 

kompetens och 

kreativitet 

• Digital dokumentlagring 

 
2) Förbättringsförslag 2 – Användning av förbättringsverktyg 

Det andra förbättringsförslaget omfattar utökad användning av förbättringsverktyg för att 
standardisera inköpsprocess och eliminera slöserier. Se litteraturstudie för beskrivning av 
förbättringsverktyg. 

• Genom användning av arbetsmetodiken PDCA som används internt inom fallföretaget 
vid kontinuerligt förbättringsarbete kan små förbättringar göras kontinuerligt, avvikelse 
i processer identifieras, orsaker analyseras och elimineras.  

• Metoden 5S kan användas för att organisera dokumentationshantering, utreda vilken 
dokumentation som är nödvändig att arkivera samt distribuera internt. 

• Visuell styrning med produktionskontrolltavlor kan användas för att stämma av nuläget, 
hantera avvikelser och analysera grundorsaker till problem. Struktur av innehåll bör 
stämma överens med företagets och avdelningens mål och nyckeltal.  
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9.3. Slutsats forskningsfråga 3 
Vilka potentiella mätetal kan användas för att mäta och utvärdera resultatet av 
inköpsprocesser? 

I teorin framkom att det viktigaste vid val av mätning i inköpsprocesser är att det som mäts är 
väl förankrat i företagets strategi och mål. Valet av lämpliga mätetal i administrativa processer 
grundas i att identifiera verksamhetens mål och sedan urskilja de mätetal som kan mätas för att 
uppnå verksamhetens mål (Sörqvist, 2013). I fallstudien framkom att fallföretagets 
huvudsakliga avdelningsmål är leveranssäkerhet. I benchmarkingstudien framkom att både 
företag A och företag B bevakar leverantörers leveranssäkerhet. I teori framkom att även Van 
Weele (2012) bedömer leverantörernas leveransförmåga och reducering av ledtider som 
vanliga parametrar att mäta och utvärdera inom operativt inköp. Leveransrelaterade mätetal är 
antal leveranser i tid, antal försenade leveranser, antal för tidiga leveranser och antal 
ofullständiga leveranser (Van Weele, 2012). I fallstudiens resultat framkom att leverantörers 
förmåga att leverera beställt material till fallföretaget i avtalad tid (leverantörernas 
leveranssäkerhet) mäts och följs upp. Dessutom användes mätetalen: Beställningar som ej 
bekräftats i tid av leverantör, ej aviserade beställningar som ej planerats om samt försenade 
beställningar som inte planerats om i fallföretaget. Förutom leveransrelaterade mätetal används 
ofta mätetalen administrativ ledtid inom inköpsavdelningen, orderstock per månad och antal 
inköpsanmodanden som behandlats per månad (Van Weele, 2012). 

  



136 (151) 

10. REKOMMENDATIONER 
I studiens avslutande del beskrivs rekommendationer för vidare studier och till företag. 

Syftet med studien var att undersöka vilka faktorer som påverkar effektiviteten i den 
administrativa processen, operativt inköp av material i industriella företag. Efter studiens 
genomförande är den första rekommendationen för fortsatt forskning att genomföra en bredare 
och mer djupgående studie av faktorer som begränsar och möjliggör effektivitet i 
inköpsprocesser. Med samma ingångsvinkel skulle framtida studie kunna genomföras i större 
skala, fler intervjuer med företag och kartläggning av värdeadderande arbete och slöserier i 
inköpsprocesser.  

Vid fortsatt forskning skulle fler medarbetare i organisationer kunna intervjuas för att bredda 
kunskaper om vanliga utmaningar inom inköp. Operativa inköpare, ledare inom 
förbättringsarbete, inköpschefer och medlemmar i företagsledningen skulle kunna intervjuas 
för att ge olika synvinklar på avgörande faktorer vis effektivisering av inköpsprocesser.  

Litteraturstudie, benchmarking och fallstudie indikerar att vanliga utmaningar inom operativt 
inköp är informationsrelaterade. Systemfunktion tenderar att vara dåligt utformade, hjälpmedel 
för informationshantering tenderar att användas utan ett bakomliggande syfte och analysarbete 
av orsaker till problems uppkomst tenderar att prioriteras bort. En generell rekommendation för 
företag som arbetar med operativt inköp är att förankra system i internt och externt kundbehov, 
undersöka vilka behov som finns och vilka hjälpmedel som kan användas som stöd. Analys av 
grundläggande orsaker till problem bör utföras regelbundet i standardiserade processer för att 
reducera slöserier och permanent förhindra dess uppkomst igen. På så vis kan effektivisering i 
operativa inköpsprocesser uppnås.  
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