
 

 

 

 

 

 

Akademin för Innovation, Design och Teknik 

 

 

 

 

 

 

Arbetsprocess för materialanskaffning 

vid Forsmarks Kraftgrupp AB 

 
Examensarbete 

 

 

Grundnivå 15 hp 

 
Produkt och processutveckling 

 

 

Högskoleingenjörsprogrammet Innovation, produktion och logistik 

 

 

 

Johan Westbom 
 

 

 
 

 

 

Handledare, företag: Lars Andersson 

Handledare, Mälardalens Högskola: Stig Björkdahl 

Examinator: Sabah Audo 



SAMMANFATTNING 
 

Det här examensarbetet har genomförts på uppdrag av Forsmarks Kraftgrupp AB och är det 

avslutande momentet på högskoleingenjörsutbildningen – Innovation, produktion och logistik 

på Mälardalens högskola.  

Forsmarks kärnkraftverk ligger i Östhammars kommun vid Upplandskusten och består av tre 

stycken kärnkraftsreaktorer som tillsammans producerar ungefär en sjättedel av Sveriges för-

brukning av el varje år.  

 

Bakgrunden till examensarbetet är att det i nuläget kommer ett stort antal ofullständiga  

anmodan in till inköpsavdelningen.  Oftast är det i beskrivningen av vad som ska införskaffas 

som informationen är ofullständig, men det finns även okunskap om när Quality control-

funktionerna (QC) ska användas. 

Syftet med arbetet är att beskriva och analysera materialanskaffningsprocessen. Rapporten 

beskriver hur arbetet bedrivs idag och vilka förbättringsmöjligheter som finns.  

Rapporten innehåller även mina rekommenderade åtgärder för effektivisering av arbets- 

rutinerna för materialanskaffningsprocessen. 

 

Rapporten innehåller en teoretisk referensdel som är en del av de kunskaper som ligger till 

grund för att arbetet skulle kunna utföras. Metoderna som använts är först en förstudie för att 

samla information och förstå processen. Därefter kunde arbetet med intervjuer börja, målet 

med intervjuerna var att ta reda på information från flera olika synvinklar om hur processen 

fungerar och vilka förbättringsmöjligheter som finns. När tillräckligt med information var 

insamlad kartlades processen med flödesschema och text. Parallellt med arbetet har relevant 

litteratur studerats för att skapa en teoretisk referensram för arbetet.  

 

Nulägesbeskrivningen visar och beskriver bland annat ägarförhållanden, hur arbetet bedrivs 

idag, vilka avdelningar som är inblandade i processen och vad deras respektive roll är. Den 

innehåller ett flödesschema som beskriver processen. Den innehåller även en beskrivning  

vilka krav som finns på material på Forsmarks kärnkraftverk och hur köp av dessa går till.  

 

Resultatet består av en sammanfattning av den mest intressanta informationen som kommit 

fram av intervjuer, informationssökning och av studier av processen. Resultatet analyseras 

och ett antal förbättringsmöjligheter identifieras.  

 

Rapporten avslutas med ett antal förbättringsförslag för effektivisering av material- 

anskaffningsprocessen. Dessa förbättringsförslag handlar dels om att standardisera arbets- 

processen och att utveckla instruktioner och arbetsbeskrivningar. Detta för att lättare kunna  

arbeta med förbättringsarbete. Ett annat förbättringsförslag är att höja kompetensen och  

kunskapen genom utbildning. Antingen genom att utbilda alla inblandade individer, eller  

genom att utbilda en grupp av personer och skapa en sorts anmodanexperter.   

  



ABSTRACT 
 

This thesis has been made on behalf of Forsmarks Kraftgrupp AB and is the final part of the 

education of Bachelor of Engineering in – Innovation, production and logistics at  

Mälardalens Högskola.  

Forsmark nuclear power plant is located in Östhammars municipality at the coast of Uppland. 

The three nuclear reactors in Forsmark together produces approximately one-sixth of  

Sweden’s electricity consumption each year. 

 

The background of this study is that a large number of requests come to the purchasing  

department with incomplete information. Usually it is in the description of what is to be  

acquired as the information is incomplete, but also in knowing when Quality Control-

functions (QC) is supposed to be used.  

 

The aim of this work is to describe and analyse the material acquisition process. The report 

describes how the work is done today and where the deficiencies are. The report also contains 

my recommended actions to improve the efficiency of operational procedures for the material 

acquisition process. 

 

The report contains a theoretical reference part that is part of the knowledge that is the basis 

of knowledge for this thesis. The methods used are at first an exploratory study to gather  

information and to understand the process. After the exploratory study the work with inter-

views could begin. The aim of the interviews was to find out information from several differ-

ent points of views about how the process works, and where improvement opportunities are. 

 

The report contains a baseline description describing the organisation, how the work is done 

today, which departments are involved in the process and what their role is and a flowchart of 

the process. It also contains information of what requirements the materials at Forsmark’s 

Kraftgrupp AB have, and how a purchase of these materials is done. 

 

The results consists a summary of the most interesting information that emerged from the 

interviews, the information retrieval and studies of the process. The analysis and conclusions 

of the results reveals a number of opportunities for improvement. 

 

The report concludes with a number of suggestions for improvement of the efficiency of the 

material acquisition process. The proposed improvements are partly about standardizing the 

work process and to develop the instructions and job descriptions. Another improvement pro-

posed is to improve the skills and knowledge through education by the company. This either 

by educating all involved individuals, or by training a smaller group of people to create a 

group of request experts. 
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1. INLEDNING 
 

Denna rapport redovisar ett examensarbete vid Mälardalens Högskola i Eskilstuna vid  

akademin för Innovation, Design och Teknik. Uppdraget kommer från, och har utförts på 

Forsmarks Kraftgrupp AB. 

1.1 Företagsbeskrivning 

 

Forsmark kärnkraftverk ligger i Östhammars kommun vid Upplandskusten. Huvudägare är 

Vattenfall AB. Kraftverket består av tre stycken kokvattenreaktorer som var för sig  

producerar lika mycket el som hela Stockholm använder varje år, vilket motsvarar att  

Forsmark sammanlagt producerar en sjättedel av hela Sveriges elförbrukning på ett år.  

Den sammanlagda effekten ligger idag på 3140 MW. 

Den första reaktorn togs i drift 1980, den andra 1981 och den tredje 1985. I och med det är 

man Sveriges yngsta kärnkraftverk. Figur 1 visar Forsmarks Kärnkraftverk sett från ovan. 

 

Idag omsätter FKA 5,5 miljarder kronor varje år.  Det är ungefär 1000 anställda, inräknat 

konsulter och entreprenörer uppgår siffran till ca 1700 personer.  

 

 

 
Figur 1 Forsmarks Kärnkraftverk 1 
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1.2 Bakgrund och problemformulering 

 

Bakgrunden till examensarbetet är att det i nuläget kommer ett stort antal ofullständiga  

anmodan in till inköpsavdelningen . Oftast är det i beskrivningen av vad som ska införskaffas 

som informationen är ofullständig, men det finns även okunskap om när  

Quality control-funktionerna (QC) ska användas. En dålig beskrivning i anmodan av vad som 

ska beställas innebär onödigt merarbete för inköparen samt för rekvirenten, eftersom  

ofullständiga anmodan då eventuellt skickas tillbaka för komplettering.   

Detta blir ett stort extraarbete som stör processen, samtidigt som det är ett felaktigt  

utnyttjande av resurser. 

Det som dock är ännu värre ur kvalitets och säkerhetsmässig aspekt är om anmodan som ska 

hanteras av QC inte har hanterats, utan har gått förbi QC direkt till inköpsavdelningen. 

En annan del av materialanskaffningsprocessen som det idag finns problem inom är den när 

komponentersättning krävs. När en anmodan kommer in på komponenter som inte går att 

köpa genom de befintliga inköpssätten så krävs en komponentersättning. I sådant fall måste  

anmodan skickas tillbaka till rekvirenten för att åtgärdas. Detta är onödigt tids- och resurs-

slöseri. 

 

1.3 Syfte 

 

Syftet med examensarbetet är att beskriva och analysera rutiner och problem i material-

anskaffningsprocessen. Gränssnittet mellan inköp och övriga avdelningarna i anmodan och 

beställningar ska analyseras och beskrivas. Rapporten ska visa på hur arbetet bedrivs idag,  

hur rekvirenten vet vad han ska ha, vilka krav det finns på produkten etc.   

Resultatet från arbetet kommer att fungera som underlag för vidare utveckling av processer 

och arbetsrutiner för säkerställande av kvalitet och förbättrad effektivitet.  

Rapporten ska även innehålla mina rekommenderade åtgärder för effektivisering av arbets-

rutinerna för hela inköpsprocessen.  

 

1.4 Frågeställningar 

 

Hur ser materialanskaffningsprocessen ut idag? 

Vilka förbättringsmöjligheter finns i processen? 

Hur kan processen förbättras? 

 

1.5 Avgränsningar 

 

Examensarbetet kommer främst att fokusera på den delen av inköpsprocessen från det att ett 

behov uppstår, tills det att en anmodan är frisläppt och skickad till inköpsavdelningen.  

Resultatet ska fokusera på rekommendationer för att åtgärda problem i arbetssätt och  

processer. Organisationsförändringar ligger inte inom examensarbetet. 
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2. METOD 
  

Den här delen beskriver vilka metoder som användes och hur dessa metoder användes i  

utförandet av examensarbetet. 

 

2.1 Förstudie 

 

Arbetet inleddes med en förstudie. En stor del av arbetet gick ut på att lära sig hur hela  

processen såg ut, vad som fungerade bra och var det fanns förbättringsmöjligheter. Detta för 

att ha en tillräcklig kunskap för det fortsatta arbetet. Informationen togs in genom att läsa de 

mängder av information som finns på FKA:s intranät, genom intervjuer med flertalet  

personer, samt genom att vara med och observera processen under arbetets gång.   

 

Intervjuerna var i förstudien informella och liknade mer vanliga samtal där de inblandade  

personerna berättade om processen. Syfte med dessa samtal var att ge en helhetsbild över  

processen. De intervjuade personerna i förstudien var främst cFGIM samt flera anställda vid 

FGIM, detta för att få deras bild av vilka problem som finns i anmodan idag. När bilden över 

vilka problem som finns enligt FGIM klarnade, kunde arbetet fortsätta till att försöka förstå 

hur dessa problem uppstår och varför de uppstår. Detta arbete utfördes med hjälp av flera  

metoder som är beskrivna nedan. 

 

2.2 Intervjuer 

 

Både informella och formella intervjuer genomfördes. De skedde löpande genom hela  

examensarbetet, för att hela tiden samla mer kunskap. Intervjuerna är själva grunden till att 

kunna kartlägga processen. Därför lades mycket tid och energi till att ta reda på rätt personer 

att intervjua, samt att göra dessa intervjuer så bra som möjligt. För att få en hög kvalitet på 

intervjuerna så studerades en manual för utredande intervjuer av Granhag, Granhag (2008). 

Dessutom så studerades en powerpointpresentation inom fördjupad intervju- och analys-

metodik av Svensson (2009). 

Ledande frågor ska inte ställas till den intervjuade personen i inledningen av intervjuen, då 

ska en bred fråga ställas enligt Douglas (1985).  

Anledningen att man ska inleda intervjun med en bred fråga, är för att få den intervjuade  

personen att berätta fritt om händelsen, eller vad det nu är man intervjuar om. Personen  

berättar då mer med sina egna ord och kan då lättare förklara på ett bra sätt än om den måste 

svara på en specifik fråga.  

 

För de formella intervjuerna bokades enskilda möten in med relevanta personer att intervjua. 

Ett frågebatteri som grundpelare till intervjun förbereddes och gjordes med hjälp av FU och 

FGI. Frågorna lades upp just på det sätt som tidigare presenterats, att först börja med att den 

intervjuade personen får berätta om hur det går till när den gör en anmodan. Den intervjuade 

personen fick berätta fritt om deras arbete. Efter det ställdes mer konkreta frågor för att få svar 

på de frågor som tagits fram. Någonting som det lades tid på och som är viktigt att tänka på, 

är att förbereda eventuella kompletterande frågor när man får ett kort svar på en fråga. Detta 

gör att intervjun kan fortlöpa på ett smidigt sätt.  
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Tillsammans med företagets handledare bestämdes vilka personer som var lämpliga att  

intervjua. De personer som intervjuades var i första hand personer som gör anmodan och detta 

för att få en bild över hur de ser på inköpsprocessen samt vilka problem de tycker finns.  

Även personer som arbetar på inköpsavdelningen, som tar emot anmodan i sitt dagliga arbete  

intervjuades, med mål att få deras bild av vilka problem de stöter på i sitt arbete. 

QC intervjuades också för att få deras bild vilka problem och förbättringsmöjligheter som 

finns i processen.  

 

Genom att intervjua många personer med olika arbetsuppgifter i olika delar av processen  

skapades en bra bild av hela processen och vilka problem som finns.  

 

2.3 Litteraturstudie 

 

Relevant litteratur studerades parallellt med arbetet för att bredda förståelsen för ämnet.   

Litteraturen som studerades var både tryckta och elektroniska källor. De böcker som främst 

studerats är:  

 

 Jonsson, P. Mattsson, S-A (2011) Logistik: läran om effektiva materialflöden 

 

 Krajewski, LJ. Ritzman, LP. Malhotra, MK. (2010) Operations Management 

 

 Liker, JK. (2004) The Toyota Way 

 

 Ljungberg, A. Larsson, E. (2012) Processbaserad verksamhetsutveckling 

 

Den information som samlades in ligger som grund till den teoretiska referensramen som i sin 

tur ligger till grund för kunskaperna som examensarbetet kräver.    

 

2.4 Processkartläggning 

 

Efter informationssamling och med hjälp av materialet som samlats i intervjuerna och genom 

iakttagelser av processen kunde kartläggning göras. Processen beskrevs genom att rita flödes-

scheman för att få en överskådlig bild över de olika stegen i processen, samt genom att med 

text beskriva hela processen. Detta gjordes för att identifiera och visa de olika stegen i proces-

sen både för läsaren och för författaren av rapporten.  

  

http://www.adlibris.com/se/searchresult.aspx?search=advanced&author=Lee%20J.%20Krajewski&fromproduct=true
http://www.adlibris.com/se/searchresult.aspx?search=advanced&author=Larry%20P.%20Ritzman&fromproduct=true
http://www.adlibris.com/se/searchresult.aspx?search=advanced&author=Manoj%20K.%20Malhotra&fromproduct=true
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
 

Den här delen beskriver den teoretiska referensramen som ligger till grund för  

examensarbetet. 

3.1 Logistik och Supply Chain Management (SCM) 

 

För att en inköpsorganisation ska fungera så bra som möjligt krävs en fungerande logistik för 

företaget. Logistik kan definieras som läran om att effektivisera materialflöden. Logistik är ett 

samlingsnamn för alla de verksamheter som samverkar för att material och produkter finns på 

rätt plats i rätt tid. Det syftar till att öka lönsamheten och att öka intäkter, minska kostnader 

och arbetande kapital genom att förbättra företagets effektivitet.  

(Jonsson, P. Mattsson, S-A 2005 Logistik: Läran om effektiva materialflöden) 

 

Logistik är tätt sammankopplat med SCM. En ”supply chain” är flödet av material, pengar 

och information från tillverkare till slutgiltig kund, genom alla steg i processen. 

Om man kollar på olika definitioner av SCM kan man se sambandet med logistik. Krajewski, 

LJ. Ritzman, LP. Malhotra, MK, skriver i Operations Management (2010) att ”SCM är syn-

kroniseringen av ett företags processer gentemot leverantörer och kunder  med avseende på 

flödet av material, tjänster och information.” 

 

CSCMP.org (2013) definierar SCM som ”planering och hantering av alla aktiviteter som  

ingår i inköp, upphandling och all logistisk förvaltning. Det omfattar även samordning och 

samarbete med partners, som kan vara leverantörer, mellanhänder och kunder. I huvudsak 

integrerar Supply Chain Management tillgång och efterfrågan inom företaget och över andra 

företag.” 

Detta innebär att enligt Christer Lindh Trafik och logistik KTH (2005) att ”SCM inkluderar 

all logistik, inklusive tillverkning och styr koordinering av processer av marknadsföring,  

försäljning, produktutveckling och IT.”  

 

3.1.1 Logistikens flöden 

 

Logistik kan definieras som läran om att effektivisera materialflöden. Det är dock inte det 

enda flödet som är centralt inom logistiken, utan även ett effektivt informationsflöde är av 

högsta vikt för att en verksamhet ska fungera. 

 

För att få ett effektivt materialflöde krävs rätt informationsflöde som innefattar information 

om till exempel kunders behov, företagets resurser, tillgänglig kapacitet samt leverantörernas 

förmåga att leverera.  

 

Information om efterfrågan är viktigt för att utnyttja företagets resurser och för att motsvara 

kundens efterfrågan. Denna information består av prognoser, försäljningsinformation och 

kundorderinformation. 

 

 (Jonsson, P, et al 2005). 
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3.2 Processer 

 

En process kan förenklat beskrivas som en kedja av aktiviteter. Aktiviteterna hör ihop för att 

de tillsammans strävar efter att nå ett gemensamt mål. Målet kan exempelvis vara att tillfreds-

ställa ett behov hos en kund. Processen är alla aktiviteter från det att ett behov uppstår till det 

att behovet är tillfredställt. Det som tillfredsställer behovet och kommer ut från processen 

kallas output, vilket är resultatet av processen. Input är det som gör att processen kan fungera, 

det som kommer in i processen. Exempel på inputs är mänskliga resurser (arbetare och  

chefer), material och faciliteter. 

En process är alltså en kedja av aktiviteter som utförs om och om igen. Om en rad aktiviteter 

bara görs en gång så kallas det istället projekt. Eftersom en process görs om och om igen så är 

det mycket viktigt att arbeta med att förbättra processen. Små förändringar av processen kan 

skapa ett stort värde på grund av att processen repeteras många gånger.  Figur 2 visar flödet i 

en process, arbetet i processen skapar ett värde av inputs och tillfredsställer ett behov med 

färdiga varor eller tjänster.(Krajewski, LJ, et al. 2010), (Processhandbok Lunds universitet 

2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det är oftast flera olika avdelningar på ett företag som är delaktiga i en process. Därför är det 

viktigt att man ur företagets synvinkel ser helheten i processen och inte bara fokuserar på sin 

egen avdelnings del av processen. Just här finns en svårighet, eftersom varje avdelning siktar 

på att ha så bra resultat som möjligt. Ett bättre resultat, med exempelvis stora besparingar för 

en avdelning kan vara en anledning att inte processen fungerar lika bra och att företaget i slut-

ändan förlorar på en avdelnings besparingar. 

 

  

Figur 2 Process 2 
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Olika typer av processer 

 

Det finns olika typer av processer, dessa brukar delas in i kärnprocesser, stödprocesser och 

ledningsprocesser. Kärnprocesser är sådana som direkt bidrar till ett kundvärde. Dessa pro-

cesser involverar oftast flera avdelningar eller företag. En kärnprocess initieras av en händel-

se, ett exempel är att en låg nivå av en specifik reservdel på det egna lagret startar kärn- 

processen anskaffning av reservdelar. Stödprocessen syftar till att stödja kärnprocessen så att 

de kan genomföras på ett effektivt sätt och bidrar därmed indirekt till ett kundvärde. Exempel 

på stödprocesser är bemanna verksamheter, betala löner och att göra bokslut. 

Ledningsprocesser styr och koordinerar kärnprocesserna och stödprocesserna, exempel på 

ledningsprocesser är att utveckla vision och strategi och att analysera och förbättra verksam-

heten. 

 

Normalt sätt förekommer flera kärnprocesser av samma typ samtidigt på ett företag. Till ex-

empel pågår flera anskaffningsprocesser samtidigt. Samtliga av dessa processer påverkar eller 

påverkas av logistik.(Jonsson, P. et al 2005), (Processhandbok Lunds universitet 2009). 

 

 

Arbeta med processer 

 

Fördelen med att arbeta med företagets processer är enligt Sörqvist.L (2004) att den största 

förbättringsmöjligheterna i ett företag finns i gränssnittet mellan olika avdelningar och  

funktioner i ett företag. Processen måste ses i en helhetsbild där alla avdelningar tillsammans 

arbetar för att nå företagets gemensamma mål. 

 

3.2.2 Ledtider 

 

Ledtiden är tiden mellan initiering och genomförande av en process. Till exempel tiden från 

att ett behov av en vara uppstår tills det att varan finns på erforderlig plats.  

 

Att korta ledtiderna genom att eliminera slöseri i varje del av processen leder till bäst 

kvalitet och de lägsta kostnaderna, samtidigt som säkerhet och moral hos arbetarna ökar. 

(Liker, JK. 2004) 
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3.2.3 Processkartläggning 

 

Arbetet med att beskriva en process kallas för processkartläggning. Huvudsyftet med en  

processkartläggning är att förklara hur företagets olika funktioner och avdelningar är relatera-

de till varandra och hur de samverkar. 

 

Många företag och organisationer är idag väldigt komplexa och stora, därför är det viktigt att 

kartlägga processen. Ofta har väldigt få individer på ett företag full förståelse för hur  

processerna ser ut inom företaget. Genom att tydligt kartlägga processen så kan förståelsen 

och kunskapen om processen öka. Det leder till att varje individ lättare kan se hur just de på-

verkar företaget i stort och vilken nytta de gör.  

 

En till fördel med att kartlägga processen är i ett förbättringsarbete. Genom att kartlägga  

processen kan man se om det finns funktioner eller flöden i processen som inte är logiskt eller 

logistiskt utformade.  

Om inte en heltäckande kartläggning finns, kan det vara svårt att se förbättringsmöjligheterna 

för hela företaget, utan istället kollar varje avdelning på hur deras arbete kan förbättras. En 

förbättring på en avdelning behöver inte alltid betyda att hela processen förbättras i slutändan. 

 

En del förbättringsmöjligheter kan uppdagas redan när processen kartläggs. Men det  

vanligaste är att en analys av processen behöver göras för att komma fram till effektiva  

förbättringsåtgärder.  

 

Ljungberg, A. Larsson, E. (2012) Processbaserad verksamhetsutveckling 
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3.3 Inköp 

 

Inköpsavdelningen på ett företag eller organisationer är den avdelning som ansvarar för inköp 

av varor och tjänster. Inköp har i århundraden setts som en funktion som bara ska se till att 

köp blir verkställda. Idag ser man inköp på ett annat sätt.  

I och med den ökande globaliseringen och de mer öppna marknaderna så ökar konkurrensen 

mellan företag. Detta har lett till att inköpsfunktionen har blivit allt viktigare.  

 

Om ett företag kan minska anskaffningskostnaderna så ökar vinsten med största sannolikhet. 

Det äldre tankesättet kring inköp, där man bara ser inköpsfunktionen som något som måste 

göras, kallas traditionellt inköp.  

Det nyare synsättet där inköp har en högre prioritet och där man försöker bygga långsiktiga, 

värdeskapande lösningar kallas modernt inköp (Effso Tools 2011). 
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3.4 Materialanskaffningsprocessen 

 

Materialanskaffning avser förberedelser och genomförande vid köp av material. En material-

anskaffningsprocess startas av det köpande företaget, vilket initierar en kundorderprocess i det 

säljande företaget.  De två processerna pågår parallellt med et frekvent utbyte av varandra. 

 

Hur materialanskaffningsprocessen går till beror på ett antal faktorer. Vilken sorts material 

som ska anskaffas, vilken leverantör det är och så vidare. Vissa aktiviteter är dock generella 

för materialanskaffningsprocessen och ingår alltid. Dessa aktiviteter visas i ett logistik- 

perspektiv i figur 3 nedan.  

 

 
Figur 3 Materialanskaffningsprocessen 3 

 

 

Behov av materialanskaffning  

 

Det är alltid ett materialbehov som ligger till grund för materialanskaffningen. Det finns olika 

sätt hur ett materialbehov identifieras. Ett sätt är att planerade order genereras, till exempel 

från ett beställningspunktssystem, där det är uträknat när ett material kommer att behövas och 

hur mycket. Ett annat sätt är att en avdelning som behöver en eller flera artiklar skriver en 

inköpsrekvisition på vad som behöver anskaffas.  

 

En planerad order eller en inköpsrekvisition utgörs av en inköpsanmodan till inköps- 

avdelningen på företaget. Anmodan beskriver vad som ska finnas med i inköpsordern eller 

beställningen som skickas till leverantören.  
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Upphandling 

 

En upphandling består av att välja leverantör och att upprätta avtal. Om ett företag har ett av-

tal med en leverantör kan artiklar enklare köpas in. Om ett behov uppstår på en artikel som 

inte finns hos någon av de leverantörer som det finns avtal skrivna med så behöver företaget 

ta in formella offerter för att kunna välja en lämplig leverantör.  

En av upphandlingsaktiviteterna handlar om att upprätta avtal med leverantörer för att kunna 

förhandla om ett bättre pris, exempelvis kvantitetsrabatter eller vissa andraförmåner.  

Ett ramavtal med en leverantör kan skrivas vilket betyder att företaget under en specifik  

period kommer att köpa en viss vara eller tjänst från just den leverantören till ofta förmånliga 

priser för företaget. 

Inköpsorder 

Inköpsordern definierar vad som ska köpas, hur många som ska köpas och till vilket pris de 

ska köpas. Vid planerade order kan leverantören få tillgång till en leveransplan för att lättare 

kunna planera sin produktion för att passa företagets efterfrågan. När det finns ett avtal skrivet 

kan ett förenklat inköp ske, i form av ett avrop mot gällande avtal. 

När inköpsordern mottagits av leverantören skickas vanligen en orderbekräftelse till företaget 

om ordern blivit bekräftad.  

Leverans 

Leveransen bevakas för att säkerställa att den kommer vid planerat inleveransdatum, en förse-

nad leverans kan innebära produktionsstörningar och missnöjda kunder för företaget, och ute-

blivna försäljningar för leverantören. En för tidig leverans binder istället kapital, samtidigt 

som lagerutrymme tas upp i onödan.  

När en leverans är på väg skickar leverantören en leveransavi till företaget som informerar om 

att leveransen är på väg. Syftet med att skicka en leveransavi är att förbereda företaget för 

mottagning och kvalitetskontroll. 

Uppföljning 

Utvärderingar av befintliga leverantörer görs i syfte att följa upp leveransprestationer. Dessa 

utvärderingar är olika omfattande, de kan innefatta grad av kundservice, produktkvalitet,  

rykte, miljö och så vidare. 

(Jonsson, P, et al 2005) 
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3.5 Total Quality Management (TQM) och Sex Sigma 

 

3.5.1 TQM 

 

TQM är en filosofi som bygger på tre principer för att uppnå en hög nivå av prestanda och 

kvalitet i processer. Dessa tre principer är kundnöjdhet, de anställdas engagemang och  

ständiga förbättringar.  

 

Kundnöjdhet 

 

De interna eller externa kunderna är nöjda när deras förväntningar på produkten eller tjänsten 

är uppnådd eller över förväntan. Det är själva produkten eller tjänsten som kunden bedömer 

om den är bra eller inte, men det är egentligen processen som bedöms.  

Till exempel processens oförmåga att uppfylla annonserade krav eller underförstådda krav på 

en produkt eller tjänst. 

 

De anställdas engagemang 

 

En av de viktigaste delarna i TQM är att få ett engagemang hos de anställda på företaget. En 

utmaning för företagen är att ändra kulturen i företaget och att uppmuntra lagarbete.  För de 

anställda, speciellt de som har liten kontakt med kunder kan det vara svårt att se hur deras 

arbete och engagemang kan bidra till förbättringar. 

I TQM måste alla inblandade förstå vikten av kvalitén, att fel måste upptäckas och stoppas 

direkt vid felkällan och inte långt senare i processen. 

 

Ständiga förbättringar 

 

Ständiga förbättringar är en filosofi som är baserad på det japanska konceptet Kaizen och  

betyder att man hela tiden ska söka sätt att förbättra verksamheten. Fokuset i arbetet med 

ständiga förbättringar ligger i att reducera slöseriet i processen.    

 

Något som dessutom är väldigt viktigt i arbetet med ständiga förbättringar är att ha ett  

standardiserat arbetssätt, detta beskriver Liker, JK (2004). 

 

”Basen för att arbeta med ständiga förbättringar är att ha standardiserade arbetsuppgifter. 

För att man ska kunna förbättra ett arbetssätt är det viktigt att alla arbetar på samma sätt. 

Om inte arbetssättet är standardiserat så är en förbättringsåtgärd bara en till variation som 

ibland kommer att användas men mestadels bli ignorerad” 

 

(Se mer om standardiserat arbete och ständiga förbättringar i kapitel 3.7) 

 

(Krajewski, LJ, et al. 2010), (Jonsson, P, et al 2005) 
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3.5.2 Sex Sigma 

 

Sex Sigma bygger till stor del på principerna som finns i TQM. Det är ett system för att upp-

nå, behålla och maximera ett företags framgångar genom att minimera fel och att minska  

variationen i processen. Själva namnet Sex Sigma kommer från matematiken och betyder att 

man får ha högst 3,4 fel på en miljon felmöjligheter. 

 

Sex Sigma började utvecklas i hos Motorola i USA på 1980-talet. Det består av en samling 

verktyg och metoder för att kunna eliminera de fel som finns, och därmed kunna höja kvalite-

ten och minska variationen hos de tillverkade produkterna. 

 

Ett vanligt verktyg som används vid problemlösning inom Sex Sigma är DMAIC. Det står för 

define, measure, analyze, improve, control.  

 

Definiera 

 

Bestäm de egenskaper processen har som är avgörande för kundnöjdhet, och identifiera even-

tuella glapp mellan dessa egenskaper och processens kapacitet. Skapa en bild av processen 

genom att rita flödesscheman. 

 

Mät 

 

Identifiera och bestäm vad som ska mätas och samla in data.  

 

Analysera 

Använd den data som tidigare insamlats och analysera med hjälp av olika metoder, till exem-

pel statistisk processtyrning, paretodiagram, och fiskbensdiagram för att ta reda på var förbätt-

ringar behöver göras.   

Förbättra 

Åtgärda de problem som uppdagats i analysen av vilka problem som finns. Genom effektivi-

sering av processen kan antalet variationer och defekter i processen minska. 

Kontrollera  

Bevaka processen för att säkerställa att processen prestanda bibehålls. Här kan lämpligen de 

verktyg som användes i analysdelen användas igen för att se om förbättringarna gett önskad 

effekt.  
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3.6 Kvalitet 

 

Inköpsorganisationen hos ett företag ansvarar för att kvaliteten på de varor och tjänster som 

köps in håller rätt nivå utifrån företagets krav. Förutom att själva produkten och  

dokumentationen håller hög kvalitet så måste även hela inköpsprocessen hålla en hög  

kvalitet, från det att ett behov uppstår tills det att varorna eller tjänsten finns på erforderlig 

plats. Effso Tools (2012) 

 

Kvalitet och besparingar går inte alltid hand i hand. Det kan ofta visa sig i slutändan att en 

besparing egentligen blir mer kostsam än vad det hade varit att köpa den liknande produkten 

med högre kvalitet och pris. Inköparen och inköpsavdelningen blir ofta på företag utvärderade 

kortsiktigt. Lyckas man minska inköpskostnaderna så har man gjort ett bra jobb kan tyckas, 

men i slutändan visar det sig vara en förlustaffär.  I boken The Toyota Way av Liker, JK. 

(2004), beskrivs en metod som används av Toyota i arbetet med ständiga förbättringar  

(Kaizen). Metoden är ”fem varför” och går ut på att man ställer sig fem frågor om ett problem 

med målet att hitta roten till problemet genom svaren. Ett exempel som tas upp är en  

upptäckt av en oljefläck på golvet.  

 

 Det är en oljefläck på golvet. 

 Varför? 

 För att maskinen läcker olja.  

 Varför gör den det? 

 För att en packning blivit dålig.  

 Varför har den blivit det? 

 För att vi köpte packningar tillverkade av ett sämre material. 

 Varför köpte vi de packningarna? 

 För att vi fick ett bra pris på de packningarna. 

 Varför bestämde priset vilken packning vi köpte? 

 För att inköparen blir utvärderad på kortsiktiga pengabesparingar. 

 

Det här exemplet visar en händelse där en reducerad kostnad i inköpet leder till att maskinen 

måste stanna, kanske hela produktionen måste stanna för att byta packningen. Vilket i slut- 

ändan kostar många gånger mer än vad en packning med högre kvalitet hade kostat. Det är här 

den svåra avvägningen ligger, att försöka köpa av rätt kvalitet till rätt pris. 
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3.7 Standardiserat arbete 

 

Ett standardiserat arbetssätt är grunden till ständiga förbättringar och en förstärkning av med-

arbetarrollen. Dagens standardiserade arbete är det som ligger till grund för morgondagens 

förbättringar. Att arbeta med standardiserat arbete handlar inte om att hitta ett arbetssätt som 

fungerar och sen vara nöjd där. Det handlar om att hela tiden försöka förbättra sig, att jobba 

med ständiga förbättringar.  

 

Standardiserat arbete är också nyckeln när det handlar om att arbeta med kvalitet. Varje gång 

en defekt på en produkt, eller ett misstag eller ett fel uppstår i en arbetsprocess så kan man 

fråga sig, följdes det standardiserade arbetssättet? Har det följts och problemet uppstår så 

måste arbetssättet förändras och förbättras. 

 

En metod som kan användas i arbetet med standardiserat arbete och ständiga förbättringar är 

PDCA, Plan-Do-Check-Act. Det är en cyklisk process som används av många företag och  

organisationer. (Se figur 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planera 

 

Det första steget är att välja en process som behöver förbättras. Sedan samlas data in som ana-

lyseras. Mål för förbättringarna sätts upp och hur förbättringarna ska uppnås bestäms. 

 

Gör 

 

De förbättringsåtgärder som planerats tidigare implementeras. Processen och förbättringsåt-

gärderna studeras och mäts och data samlas in.  

 

Kontrollera 

 

De data som samlats in analyseras för att se om de mål som satts upp i planeringsstadiet har 

uppnåtts och om förändringen en förbättring undersöks. Om förändringen inte är en förbätt-

ring undersöks varför det inte är det. 

Figur 4 PDCA-cykeln 4 
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Agera 

 

Om resultaten av förändringarna är lyckade, ändras processens instruktioner och förändringen 

blir det standardiserade arbetssättet. Alla inblandade individer informeras om ändringen av 

arbetssättet. När det här steget i processen är klart så börjar cykeln om med någon ny för- 

bättringsåtgärd, för att alltid arbeta med ständiga förbättringar. 

En ytterligare stor fördel med standardiserat arbete är om ett företag kan samla upp informa-

tion från de som har mest kunskap och kompetens och tillsammans med dem göra instruktio-

ner för hur arbetet ska gå till. Då dokumenteras deras kunskap och det mest lämpliga arbets-

sättet används. På så sätt blir inte företaget lika beroende om en av dessa personer exempelvis 

skulle sluta. En nyanställd person skulle kunna ersätta den förlusten enklare och företaget 

skulle inte vara lika beroende av den personen som slutat.  

  

Precis som beskrivit i kapitel 3.5.1 så är det nästan omöjligt att arbeta med förbättringsåtgär-

der om inte arbetet är standardiserat. (Liker, JK 2004) skriver i The Toyota Way att det är 

som att lära sig spela golf. Det första man då lär sig av golfinstruktören är att svinga golfklub-

ban. När instruktören visat hur man ska göra så är nästa steg att träna svingen om och om 

igen. Innan man kan svinga klubban på ett genomgående lika sätt så finns det inte en chans att 

ens golfspelande kan förbättras.  

Det här är ett bra exempel som tydligt visar på vikten av ett standardiserat arbete och svårig-

heterna med ett förbättringsarbete utan att arbetet först är standardiserat.  

 

(Krajewski, LJ, et al. 2010), (Liker, JK 2004) 
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4. NULÄGESBESKRIVNING 
 

Den här delen beskriver hur organisationen och materialanskaffningsprocessen ser ut idag. 

Det beskrivs bland annat vilka avdelningar som är inblandade, vilka krav det finns på mate-

rial, och hur processen flöde ser ut. 

4.1 Ägarförhållanden 

 

Forsmarks Kraftgrupp AB bildades 1973 av Vattenfall AB och Mellansvensk kraftgrupp AB. 

Största ägare är Vattenfall, följt av Mellansvensk kraftgrupp och E.ON. Kärnkraft Sverige (se 

figur 5).  

 

 
Figur 5 Ägarförhållanden 5 
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4.2 Flödesschema 

 

Nedan visas ett flödesschema över den delen av materialanskaffningsprocessen från det att ett 

behov uppstår till det att inköpsanmodan finns hos inköpsavdelningen (figur 6). 

 

 

Beskrivning av flödesschemat 

När ett behov uppstår undersöks det om det går att reparera den befintliga artikeln eller om 

det behöver köpas en ny. Sedan undersöks om artikeln finns på det egna förrådet. Finns den 

kan en rekvisition i Fenix göras. Finns den inte måste den köpas in. Då kollar man om den går 

att köpa med ett enkelt köp, genom First Card, EasyBuy, direktköp, eller genom en inköps-

anmodan. En sådan inköpsanmodan kan skrivas direkt om det finns ett långtidsavtal med en 

leverantör och QC inblandning inte behövs. Om artikeln inte går att köpas enkelt  

undersöks det om varan finns hos leverantör, gör den inte det så startar en komponent- 

ersättningsprocess och gör den det färdigställs anmodanunderlaget. Är det en artikel som är 

högre klassad skickas den sedan vidare till QC för granskning. Efter granskning kan en  

inköpsanmodan färdigställas och skickas till inköpsavdelningen.  

Figur 6 Flödesschema materialanskaffningsprocessen 
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4.3 Organisation 

 

FKA är uppdelat i tolv stycken avdelningar med respektive underavdelningar:  

 

Produktionsenheter 

 F12 - Forsmark 1 och 2 

 F3 - Forsmark 3 

 

Stödenheter 

 FG - Gemensam Service 

 FM - Underhåll 

 FP – Personal och kompetens 

 FT - Teknik 

 

Staber 

 FE - Ekonomi 

 FK - Kommunikation 

 FQ - Säkerhet och miljö 

 FS - Forsmarks skola 

 FU - Företagsutveckling 

 FV - VD-stab 

 

4.3.1 Inköpsavdelningen (FGI) 

 

FGI är en del av åtta kontor i Gemensam service (FG). FGI ansvarar för inköpsprocessen från 

behov till leverans och betalning. Inom FGI finns tre avdelningar som arbetar med olika typer 

av inköp. 

 

 FGIA ansvarar för inköp till anläggningsändringsprojekt. 

 FGIL ansvarar för att teckna ramavtal, för att säkerställa leverantörskvalitet, för  

leverantörsutvärdering och affärsjuridik. 

 FGIM ansvarar för inköp av material, service och tjänster, samt materialhantering och 

FKA:s förråd. 

 

4.3.2 Kvalitetsteknik (QC) 

 

Vid köp av högre klassat material måste QC-funktionen vara med i processen. De utför  

bland annat kvalitetsbedömningar, kvalitetskontroller. De utför även säkerhetsanalyser och 

beskriver vilka krav och klassningar som finns på anläggningen.  

Vid en nyanskaffning/återanskaffning av en vara som är högre klassad måste anmodan först 

granskas av QC innan den kan köpas in. Mer om klassning finns att läsa i avsnitt 4.5. 
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4.3.3 Underhållsavdelningen (FM) 

 

FM är Forsmarks underhållsavdelning. Deras uppgift är att arbeta med processunderhåll och 

montage på alla produktionsenheter, Forsmark 1, Forsmark 2, och Forsmark 3 (F1, F2, F3). 

De ansvarar för återanskaffning och nyanskaffning av reservdelar, anläggningsreserven samt 

för optimering av reservdelslagret. 

 

4.3.4 Projektavdelningen (FTP) 

 

FTP är Forsmarks projektavdelning. De tillhandahåller projektledare till projekt, övriga  

resurser hämtas från övriga avdelningar. Deras uppgift är att planera och genomföra  

anläggningsändringar och att utveckla och underhålla verktyg och metoder för projekt- 

genomförande. FTP är uppdelat i fem olika avdelningar. Elprojekt, byggprojekt,  

komponentersättningar, processprojekt och planering.  

 

4.3.4 Konstruktion (FTC, FTE, FTF) 

 

Konstruktionskontoren ansvarar bland annat för komponentkvalificering, konstruktion och 

tekniska underlag vid anläggningsändringar och komponentersättningar. Uppdragen får kon-

struktionskontoren främst från underhållsavdelningen och projektavdelningen. 
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4.4 Hur inköp går till på FKA 

 

Den här rapporten fokuserar på inköp genom en anmodan i SAP, men förutom det finns det 

flera olika inköpssätt att använda, dessa beskrivs nedan.  

 

4.4.1 Rekvisition i underhållssystemet Fenix 

 

Innan ett köp görs externt från en leverantör ska det kontrolleras om den efterfrågade varan 

finns på FKA:s förråd först. En sökning efter varan görs i Fenix, finns den så kan den plockas 

ut ur förrådet genom en rekvisition i underhållsystemet. Varan kan hämtas i förrådet eller 

skickas till angiven plats.  

 

4.4.2 EasyBuy 

 

Vid köp av varor som inte är funktions- eller kvalitetsklassat och som inte innehåller några 

kemikalier eller dylikt kan EasyBuy användas. EasyBuy är en inköpskatalog med varor som 

det finns skrivna ramavtal på hos leverantörer. Dessa varor går att direkt köpa för behöriga 

rekvirenter utan attest, om köpet är på under 30 000 kronor.  

 

4.4.3 First Card 

 

Vid betalning av tjänsteresor (res- och hotellkostnader) och andra omkostnader så kan First 

Card användas. Det kan även användas vid köp under 2000 kronor för personrelaterade köp. 

Rekvirenten får vid köp med First Card en personlig faktura som sedan attesteras och konteras 

av närmaste chef för utbetalning. Detta sker i form av en reseräkning eller genom kontant- 

utlägg. 

 

4.4.4 Direktköp 

 

Ett specifikt antal produkter och tjänster kan av rekvirenten köpas från leverantör direkt utan 

en formell beställning och utan FGI:s inblandning. Dessa produkter finns listade i inköps-

handboken. Exempel på produkter som kan köpas via direktköp är: 

 

 Deltagaravgifter, kurser och utbildningar 

 Lokalhyra, aktiviteter och transporter i samband med konferenser 

 Reklam 

 Friskvårdskostnader 

 Hyrbilskostnader 

 Taxi 

 Sponsring 

 Gåvor 

 Etc. 

 

  



22 

 

4.4.5 Anmodan i SAP R/3 

 

SAP R/3 är ett affärssystem utvecklad av det tyska företaget SAP AG. Det är ett system som 

samordnar den information och de resurser som krävs för att slutföra olika typer av affärs- 

processer. 

 

När ett behov uppstår och ingen av de andra inköpssätten är möjliga så gör rekvirenten en 

anmodan i SAP, (Se exempel på anmodan i figur 7). Varje artikel får en position i anmodan, 

en position motsvarar en artikel. En anmodan kan alltså innehålla många olika artiklar.  

I huvudfönstret förs data in om de artiklar som det finns ett behov av. Beteckning, varugrupp, 

klassning, önskat leveransdatum, antal, kontering och så vidare förs in. Informationen som 

inte får plats i huvudfönstret kompletteras i flikarna nedanför. En del fält är tvingade, de  

måste alltså fyllas i för att anmodan ska kunna skickas. En del andra fält är inte tvingade,  

dessa fylls med information endast av de som väljer att göra det. Under fliken Kunddata  

(se figur 8) ska rekvirenten fylla i vilken kvalitets- eller funktionsklass artikeln har eller fylla i 

nej om den inte har någon. Även om anmodan avser arbete inom driftområdet ska fyllas i. 

Arbete inom driftområde innebär att artikeln avser att användas inne på driftområdet på FKA. 

Exempelvis en stol som ska användas på ett kontor utanför grindarna avser inte arbete inom 

driftområdet. När anmodan är klar så blir den tillgänglig för FGI först efter frisläppning i SAP 

av behörig person.  

 
Figur 7 Anmodan i SAP 



23 

 

 
Figur 8 Flik kunddata 

 

 

4.4.5 Beställningspunkt 

 

En del reservdelar som ligger på FKA:s egna lager har en lägsta önskad lagervolym. När anta-

let av en viss reservdel underskrider det lägsta bestämda antalet så beställs nya artiklar auto-

matisk, en anmodan behöver alltså inte skrivas manuellt på samma sätt som beskrivits i av-

snitt 4.4.5.  

Dessa beställningspunkter underlättar arbetet med att hålla rätt lagervolym på dessa reservde-

lar. 

  

Typ av klassning  

Arbete inom driftområde? 

Typ av klassning 
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4.5 Krav på material 

 

Beroende var på Forsmark en komponent ska sitta och vilken funktion den har så finns det 

olika funktions- och kvalitetsklasser.  

 

På elektriska sidan finns tre olika funktionsklassningar: 

 

 1E 

 2E 

 3E 

 

På mekaniksidan finns nio olika kvalitetsklassningar: 

 

 1 

 2 

 3 

 M3 

 4 

 4A 

 M4 

 MV 

 V 

 

4.5.1 Köp av klassat material 

 

Vid köp av material som är högre klassat (FK 1E, KK1-3 och M3), måste QC-funktionerna 

vara inblandade i processen, dessutom måste leverantören vara godkänd/auditerad efter krav 

från strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). Vid övrig klassning så måste rekvirenten själv 

veta/förstå om QC-funktionerna skall medverka och då lägga in kravbilden i SAP innan ett 

köp genomförs.  

Ett material som har ett inlagt artikelnummer i systemet och är klassat går automatiskt till QC 

för granskning. När de godkänt anmodan så kommer den vidare till FGIM.  

 

Om en rekvirent skapar en anmodan på klassat material utan artikelnummer måste de lägga 

till en extra position i anmodan för varje klassad artikel. Detta för att visa om det är en  

Mekanisk eller en elektrisk artikel och att den måste gå genom QC för bedömning.  

 

4.5.2 Köp av kemtekniska produkter 

 

På grund av de höga krav FKA har på säkerheten och miljön i anläggningen så är definitionen 

över vad som är en kemisk produkt väldigt bred. Allt från avancerade kemikalier som  

används i produktionen till vanlig kontorstejp klassas som kemikalier. För att få ta in en ny  

produkt som inte har ett artikelnummer sedan tidigare, måste en blankett fyllas i och  

produkten måste gå genom en process för att bli godkänd.  
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4.5.3 Leverantörsdatabas  

 

Eftersom kraven på materialet som köps in till Forsmark är så pass höga så är även kraven på 

leverantörerna höga. Målet är att alla leverantörer ska finnas med i Vattenfall Supplier Bank 

(VSB), vilket är en databas där alla godkända leverantörer läggs in. Det ställs miljömässiga, 

juridiska och etiska krav på alla leverantörer. I VSB finns fyra olika nivåer av leverantörer: 

 

 Nivå 1 Grundnivå - Leverantörer av kontorsmaterial, möbler, litteratur etc.  

 Nivå 2 Standardnivå - Leverantörer av varor som inte är nivå 1 eller 4 

 Nivå 3 Granskningsnivå – Tjänsteleverantörer 

 Nivå 4 Auditeringsnivå – Leverantörer av kvalitets- eller funktionsklassade varor eller 

kemtekniska produkter.  

 

För att få köpa en vara måste alltså leverantören vara godkänd på rätt nivå som motsvarar de 

krav som finns på varan.  

4.6 Komponentersättning 

 

Om en reservdel inte längre finns på det egna lagret, och inte heller hos någon leverantör, då 

måste en komponentersättning göras om anläggningens funktion inte ska förändras.  

En omfattningsbeskrivning upprättas för att ta reda på i hur många platser i anläggningen som 

komponenten används. Prioritet av komponentersättningsärendet bestäms beroende på vilken 

plats komponenten skall sitta på och vilken funktion den skall ha, samt vilka konsekvenser ett 

problem skulle ge. De parametrar som undersöks är konsekvenser på personsäkerhet, reaktor-

säkerhet, miljöpåverkan, påverkan på underhållskostnad och myndighetskrav på funktionen. 

Efter detta görs en utvärdering av hur stor risk det är att ett problem ska leda till  

dessa konsekvenser. 

När en ersättningskomponent tagits fram görs en kvalitetsbedömning, för att säkerställa att 

den nya komponeten håller likvärdig kvalitet som den tidigare. 

När det är bestämt vilken komponent som ska ersätta den befintliga, upprättas en tidsplan för 

införandet av den nya komponenten. FMT skapar artikelnummer och beskrivningar för de nya 

komponenterna, de registrerar även de nya komponenterna i fenix och i SAP. Därefter kan en 

anmodan skapas och skickas till FGI.  

 

 

  

Offert Beställning 
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5. Resultat  
 

Den här delen beskriver de resultat som framkommit efter intervjuer, informationssökning 

och kartläggning av processen. 

 

Materialanskaffningsprocessen på FKA är en komplex process. Dels gör storleken på  

företaget att det finns många avdelningar som gör många och varierande inköp. Kravbilden är 

dessutom väsentligt mycket mer komplex än på de flesta andra företag på grund av den högre 

säkerheten på ett kärnkraftverk jämfört med de flesta andra platser, vilket till stor del påverkar 

inköpen. Dessutom kan i princip alla göra en anmodan på FKA, vilket gör att väldigt många 

personer med olika roller och skiftande kunskap kan göra en anmodan.   

 

Resultatdelen visar vilka resultat som tagits fram under arbetes gång. En stor del av arbetet 

bestod av att intervjua relevanta personer i processen, för att få en bild av vilka problem som 

finns. Intervjuerna som gjordes sammanfattas nedan med den mest relevanta informationen 

som framkom. 

(På grund av önskad sekretess från FKA namnges inte citat, endast intervjupersonens  

avdelning anges)  

 

5.1 Sammanställning av resultat 

Arbetet med intervjuer inleddes med att ett frågebatteri skrevs och denna fungerade som en 

mall för vilka frågor som skulle ställas under intervjuerna.  

Frågorna skiljde sig en del beroende på vilken roll den intervjuade personen hade och vilken 

information som önskades från personen.  

Frågebatteriet såg ut så här: 

 

 Berätta om hur det går till när du gör en anmodan, finns det några svårigheter? 

 Hur vet du att det är just den artikeln du ska återanskaffa/nyanskaffa? 

 Finns det en instruktion och/eller en processbeskrivning? Och i så fall, används de? 

 Är ditt sätt att arbeta på bättre? I så fall varför, förklara. 

 Vilka krav finns på artikeln? 

 Vem ansvarar för att ta reda på kravbilden? 

 Hur säkerställer du att det står rätt information i systemet? 

 Hur vet du att klassningen är rätt, att det inte ändrats? 

 Om information om klassning inte står skrivet, hur och var tar du reda på det? 

 Skickas den information som du då tagit fram med i anmodan? 

 Vilka problem tycker du finns i arbetssättet? Hur tycker du att man kan förbättra det? 

 

De personer som intervjuades var reservdelshandläggare på FM. Elmontage (FMIE), projekt-

ledare, projektbeställare och projektadministratörer på projektkontoret (FTP), inköpare och 

kvalitetsteknik (FTE och FTC). 

 

Målet med intervjuerna var att skapa en bild över vilka problem som finns i processen.  

Nedan sammanfattas och citeras de svar som framkommit av intervjuerna. 
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Vetskap och beskrivning 

 

Först ställdes en öppen fråga, hur går det till när du gör en anmodan? Finns det några  

svårigheter? Först har arbetsprocessen beskrivits och därefter har det varit lite olika  

svårigheter som tagits upp. Ett mönster som finns i svaren är att man tycker att man får ligga 

på och tjata för att få sitt ärende gjort, samt att ledtiderna är för långa.  

 

”Ligger man inte på, utan bara lämnar över ärendet till QC så händer det sällan något. 

(FTP)” 

 

”Det finns ingen påminnelse om hur länge en anmodan legat, kommer inte upp någon  

påminnelse om att den borde göras.(FTP)” 

 

Ett annat svar på den första frågan som ofta även lett in på den andra frågan, hur du vet att det 

är just den artikeln du ska återanskaffa/nyanskaffa? Är att informationen/underlaget som 

kommit från den som ska ha varan ofta är bristfälligt eller för dåligt.  

 

”Ett problem jag stöter på är att jag får för dålig information. Till exempel så fick jag idag ett 

papper på en pump med tillhörande kabel som snabbt skulle införskaffas. Det var beskrivet 

vilken sorts pump, men inte hur lång kabeln ska vara. Det är det vanligaste problemet och det 

leder till extraarbete med att ta reda på information.(FMT)”  

 

När frågan hur de vet att det är just den artikeln som ska återanskaffas/nyanskaffas har ställts 

har svaret från ett par intervjuade personer varit så här  

 

”Jag vet inte att det är just den artikeln, jag har bara underlaget jag får att lita på.(FTP)” 

 

”Det vet jag inte, jag får helt enkelt lita på underlaget jag får.(FTP)”  

 

Processbeskrivning och lathund 

 

Skiftande svar har kommit på frågan om det finns någon processbeskrivning eller inte, och 

om den i så fall används. Eftersom inköpen kan gå till på flera olika sätt så finns inte någon 

universell beskrivning för hur alla olika inköp går till. Majoriteten av de intervjuade  

personerna visste om att det finns någon sorts beskrivning/lathund, men att den kanske sällan 

används eller följs. En av de intervjuade har själv gjort flera lathundar som ligger på den  

gemensamma disken på FKA:s nätverk. 

Från en person har svaret varit ”Nej vad jag vet finns ingen lathund, men det skulle vara  

väldigt bra om det fanns.(FTP)” 

Under intervjuerna framkom bland annat att det att det arbetas på att ta fram nya instruktioner:  

 

”Underlaget glappar mot SAP, det räcker ofta inte till för att göra en anmodan, exempelvis 

så finns det fält som är tvingade i SAP som inte ens finns med på den blankett som projekt-

administratörerna använder. Vi jobbar därför med att ta fram en lathund och instruktioner, 

både för hur blanketten med underlaget ska fyllas i och hur anmodan ska göras.(FTP)” 

 

Även från inköpsavdelningen har svar pekat på att anmodan ser olika ut beroende på vem som 

gjort den. 
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Kravbilden 

 

Frågan vilka krav som finns på artikeln har besvarats bland annat så här: ”Kraven styrs efter 

var någonstans artikeln ska sitta, vet jag inte vad det är för klassning kontaktar jag 

QC.(FMT)” 

 

 ”Kraven styrs av var artikeln ska sitta, i vilket system och vilken funktion den har i systemet, 

i gamla Fenix är det lätt att hitta vilka klassningar som gäller var.(FTP)” 

 

Exempel på svar från projektadministratörerna, som har en mer administrativ roll än övriga 

intervjuade personer och därmed oftast inte har samma kunskap om kravbilden:  

”Jag kollar på den blanketten jag får och följer den när jag skriver anmodan. Står det inget 

om klassning skriver jag nej i fältet i kunddatafliken, eller så kontaktar jag QC och frågar 

dem. (FTP)” 

 

”Det står i underlagen. Det är olika krav beroende vilken funktion artikeln har, och var i  

anläggningen den ska sitta.(FTP)” 

 

”Det är kraven som står på blanketten jag går efter, står det inget så går jag tillbaka till den 

jag fått underlaget ifrån, får jag inget bra svar får jag fråga någon annan  

kunnig.(FTP)” 

 

Vem som ansvarar för att ta reda på kravbilden finns det olika uppfattningar om, några av de 

intervjuade personerna anser att det är dem själva som ansvarar för kravbilden, alltså att den 

som skriver anmodan är ansvarig. Andra svarade att det är den som i slutändan ska ha artikeln 

som måste ansvara för det, eftersom det är den personen som vet vilken funktion  

artikeln har och på vilken plats den ska sitta. 

 

”Jag ansvarar för att ta reda på kravbilden. Om jag är osäker så extrakollar jag genom att 

kolla i arkiv, eller prata med QC.(FMT)” 

 

”I projekt är det projektledaren som ansvarar för att ta reda på kravbilden (FTP).” 

 

Säkerställande av information 

 

Hur säkerställer du att det står rätt information i systemet? 

 

”Jag försöker att inte gå på rutin, det kan vara farligt. Så jag brukar prata med QC och fråga 

hur de vill ha det (FTP).”,  

 

”Nu ser jag till att säkerställa genom att kontakta någon annan, men i framtiden ska jag  

förhoppningsvis inte behöva leta och säkerställa.(FTP)”,  

 

”Jag kan inte säkerställa, jag anser att det inte heller är min sak att göra det.(FTP)” 
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Problem i arbetet 

 

Vilka problem tycker du finns i arbetssättet?  

 

”Viktiga komponenter tas från lagret och sätts på någon plats, sedan behövs den  

komponenten någon annanstans och då finns den inte längre kvar.(FMT)” 

 

”Konteringstypen är ett problem, om det ska vara en tjänst med tidrapportering eller  

faktura” 

 

QC - funktionen 

 

QC intervjuades för att få deras syn på vilka problem som finns, den intervjuade  

personen fick själv, utan några direkta frågor berätta om deras vardagliga arbete och vilka 

problem som kan uppstå. Några av de mest intressanta sakerna som togs upp var:  

”De vanligaste problemen vi stöter på är ofullständig information var komponenten används, 

det är utifrån det vi ställer krav. Om underlaget vi får in inte är tillräckligt så kan vi försöka 

ta reda på informationen själv, annars går vi tillbaka till den som skrivit anmodan och  

frågar.”  

 

”Det kommer med säkerhet in komponenter på FKA som inte borde göra det utan att QC  

varit inblandade. Dock så har det blivit mycket bättre med det nu. Generellt så är det på  

projekt som det kan bli problem, eftersom mycket som köps där inte har artikelnummer inlagt 

än. 

 

”Vi har en kvartalsavstämning med reservdelshandläggarna, vi skulle önska att fler var med 

på dessa avstämningar då det ger väldigt mycket.” 

 

”Vi följer upp varje vecka hur länge alla ärenden legat inne hos oss. Därför har vi inga stör-

re problem med att ärenden ligger länge och glöms bort. Det som kan skapa problem är när 

vi får ett ojämnt flöde från reservdelshandläggarna. Det vore bra om vi kunde få en  

förvarning när extra arbete kommer.” 

 

”Det är glasklart med 1E, men för 2E och 3E är regelverket lite mer flytande. Det blir  

ingenjörsmässiga bedömningar.” 

 

”Vi håller på att ta fram en QC-utbildning, den borde vara klar framåt hösten 2013.”  

 
”De som skriver anmodan ska helst inte vara gröngölingar, är man inte tillräckligt insatt 

kanske man kan köpa kontorsstolar men inte mycket mer.” 

 

”När vi får en anmodan som har utgått från leverantör vill vi ha bifogat information om den 

gamla produkten och den nya. Ofta har reservdelshandläggaren gjort det här jobbet, och så 

får i göra det igen.” 

 

”Ibland är det både el- och mek-klassning, men det slarvas och bara en av dessa läggs in i 

anmodan.” 

 

”Reservdelshandläggarna har bättre kolla på klassning, alla anmodan borde gå genom 

dem.” 
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Inköpsavdelningen (FGI) 

 

”Något som jag tycker skulle kunna förbättras är information i anmodan om när artikeln  

behövs. Alltså att önskat leveransdatum står skrivet i anmodan” 

 

”Det är inte helt klart vem som ska göra vad. Vi på inköp ska till exempel inte behöva ha koll 

på om QC ska vara inblandade i ett ärende eller inte.” 

 

 

Information 

 

Skickas den information med som du tagit fram? 

 

”Ja, allt skickas med, jag försöker lägga in så mycket information som möjligt, information 

plus eventuella kontaktpersoner utifall problem uppstår (FTP).” 

 

”Informationen skickas med. Ibland kan man få anmodan tillbaka ändå, då har man missat 

någonting och inte skickat tillräckligt (FMT).” 

 

”Dokumentation som tas fram skickas med i anmodan” 

 

Övrigt 

 

Något som speciellt reservdelshandläggarna uttryckte var att de skulle vilja ha mer utbildning 

av QC.  

 

”Ett ungefärligt leveransdatum borde stå skrivet när vi får en kopia på beställningen. Jag får 

många frågor när artiklarna ska komma. Bara om man hade en tid, mellan tummen och  

pekfingret när det ska komma skulle underlätta. (FMI)” 

 

”En idé är att man skulle kunna styra inköpare efter produktkategori, det skulle bygga  

kunskap om vad de köper, detta skulle underlätta både för inköparen och för rekvirenten.  

Om dessutom inköparen kunde sitta exempelvis en dag i veckan på FMIV om man gör mycket 

köp därifrån. Det skulle öka sammarbetet mellan avdelningarna och öka kunskapen från båda 

håll.(FTP)” 
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6. ANALYS OCH FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG 
 

I den här delen kommer resultatet att analyseras och förbättringsförslag för material- 

anskaffningsprocessen att läggas fram 

6.1 Resultatanalys 

 

Ofullständig beskrivning 

 

Det största problemet som finns i materialanskaffningsprocessen är ofullständiga  

beskrivningar i anmodan om vad som ska införskaffas. Problemen ligger både i beskrivning 

av vilken artikel som ska införskaffas och i beskrivningen av kravbilden. Problemen som 

finns, speciellt i beskrivningen av kravbilden beror troligen på skiftande kunskap och  

kompetens hos de personer som skriver anmodan. Ofullständig kunskap i kombination med 

komplexa inköp kan göra att anmodan håller låg kvalitet. Ett exempel på vad som skulle kun-

na hända är att den som skriver anmodan litar på att underlaget den fått stämmer och är till-

räckligt för att skriva anmodan, medans den som givit underlaget litar på att den som  

skriver anmodan kompletterar informationen där det behövs. Intervjusvar som till exempel 

”jag vet inte att det är just den artikeln. Jag har bara underlaget att lita på.(FTP)” visar på 

detta.  

 

Ett annat svar på samma fråga var:  

”Ett problem jag stöter på är att jag får för dålig information. Till exempel så fick jag idag ett 

papper på en pump med tillhörande kabel som snabbt skulle införskaffas. Det var beskrivet 

vilken sorts pump, men inte hur lång kabeln ska vara. Det är det vanligaste problemet och det 

leder till extraarbete med att ta reda på information.(FMT)”  

I det här fallet lade personen i fråga märke till att beskrivningen inte var tillräcklig, men hade 

han inte gjort det, hade anmodan antagligen skickats till inköp utan tillräcklig beskrivning. 

Om en av dessa personer fått den underlaget för den tidigare nämnda pumpen så hade det  

blivit ett problem. I bästa fall hade den som gjorde anmodan insett att produktbeskrivningen 

inte varit tillräcklig och i så fall tagit reda på mer information och kompletterat anmodan.  

I sämsta fall hade bara underlaget förts över till anmodan och kommit till inköp ofullständig.  

 

Kravbilden 

 

Om man kollar på frågorna om kravbilden och intervjusvaren så ser man där att vetskapen om 

kraven på de varor som köps in på FKA är rätt så skiftande. Flera av de intervjuade  

personerna har en stor kunskap om kravbilden och hur de ska ta reda på den om de inte vet, 

medan andra egentligen inte har en aning om kravbilden.  

 

Ett svar som kom under intervjuerna var: ”Jag kollar på blanketten jag får och följer den när 

jag skriver anmodan. Står det inget om klassning skriver jag nej i fältet i fliken kunddata, el-

ler så kontaktar jag QC och  

frågar dem(FTP)”. Om då en person exempelvis dag 1 ger sitt underlag till den första  

personen som ska skriva anmodan och har mer kunskap om kravbilden. Då kompletterar kan-

ske den personen anmodan och den fyller på den information som inte är tillräckligt. Den som 

skrev underlaget får då förmodligen inte någon feedback som talar om att underlaget var  

bristfälligt. När den person som inte fått feedbacken dag 2 ska skicka ett nytt underlag till en 

annan person som ska skriva anmodan. Då litar den som skriver anmodan på underlaget den 
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får och skriver bara utifrån det och skickar den till inköpsavdelningen. En ofullständig  

anmodan kommer då alltså till inköp, och inköparen får antingen själv komplettera anmodan 

eller skicka tillbaka den till rekvirenten. 

 

Det som syns relativt tydligt i intervjusvaren är att det finns oklarheter i var någonstans krav-

bilden hämtas ifrån. Vanliga svar har varit att man frågar någon annan person om hjälp då det 

finns oklarheter. Här behövs tydligare information om var kravbilden hämtas och vetskapen 

om var den informationen kan hämtas måste öka. De största problemen finns idag på projekt-

avdelningen, där behövs rutiner för hur man ska gå till väga för att ta reda på exempelvis 

kravbilden. 

 

Det finns även oklarheter i vem som ansvarar för att ta reda på kravbilden. Intervjusvaren har 

visat på att olika personer säger att olika personer är ansvariga. Det finns inte några tydliga 

instruktioner över vem som är ansvarig för kravbilden. 

 

Komponentersättning 

 

”Viktiga komponenter tas från lagret och sätts på någon plats, sedan behövs den  

komponenten någon annanstans och då finns den inte längre kvar.(FMT)” 

Det här är ett problem som finns idag. När ett behov av en komponent uppstår och den finns 

på lagret så kan den plockas ut därifrån, det kan vara till exempel att konstruktions- 

avdelningen ritar in och använder en komponent i ett nytt projekt. Sedan kan det visa sig  

senare att den bara finns på det egna lagret och inte hos någon leverantör, vilket då kan leda 

till att en komponentersättning krävs. En komponentersättning kan vara krånglig och tids-

krävande och kan i värsta fall leda till ett oplanerat driftstopp om komponenten inte kan  

ersättas i tid. Här borde det undersökas om kritiska komponenter som finns på det egna lagret 

även finns hos leverantör innan ett uttag görs från förrådet.   

 

Ledtider 

 

En annan brist som går att peka på i resultatet är den att ledtiderna är för långa mellan vissa 

steg i processen och att ”man får ligga på och tjata för att få sitt ärende gjort. (FTP)”.  

Problemet med det är att det framförallt är tidskrävande och ett resursslöseri att lägga tid på 

att få sina ärenden gjorda istället för att kunna arbeta med nya ärenden. Ett annat problem som 

uppstår är att den som ligger på mest får sitt ärende gjort trots att andra ärenden kanske är mer 

viktiga och brådskande egentligen. En bättre lösning vore om det kunde ske automatiskt, och 

att inköparen kunde se prioriteringen av ärendena på ett enkelt sätt. Inköparna gör idag i regel 

arbetet i ordning styrt efter vilket datum anmodan kommit eller om någon legat på extra 

mycket om att få sitt ärende gjort så går de före. 

 

Standardisering 

 

Något som underlättar en process likt materialanskaffningsprocessen på FKA är om alla  

arbetar på ett standardiserat sätt (se avsnitt 3.7). Enligt intervjusvaren finns det enligt dem 

inga bra arbetsbeskrivningar, eller så används inte de som finns och därmed utförs arbetet ofta 

olika från person till person och arbetssättet är inte standardiserat. Ett standardiserat arbetssätt 

skulle underlätta arbetet, och ge en smidigare arbetsgång. Det skulle även ge utrymme för att 

förbättra processen. Om alla arbetar på ett standardiserat sätt och det fortfarande uppstår  

problem, så måste någonting åtgärdas och processen förbättras. Skulle alla anmodan kunna 
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göras på samma sätt och se likadana ut skulle många av problemen som finns idag komma 

upp till ytan, kunna åtgärdas och minimeras.  

Det är vanligt att det är svårt att implementera ett nytt arbetssätt, eftersom att åsikten ”jag har 

alltid gjort på det här viset och det fungerar bra” är rätt vanlig. Det gäller då att försöka visa 

på hur mycket förbättringsförslagen kan effektivisera och varför förändringarna görs. Det 

räcker ofta alltså inte med att göra en lathund eller en arbetsbeskrivning, utan man måste även 

få med berörd personal på att använda den. 

 

Leveransdatum 

 

Inköpsavdelningen skulle vilja att önskat leveransdatum står skrivet i anmodan, detta för att 

enklare kunna prioritera vilka ärenden som ska göras först. Detta skulle även till viss del  

kunna lösa en del av problemen som tagits upp av de intervjuade personerna som skriver  

anmodan. Till exempel att de får ligga på för att få sitt ärende gjort, och att det inte finns  

någon påminnelse på om en anmodan legat väldigt länge. Skulle prioriten skötas mer efter när 

artikeln behövs skulle inte brådskande ärenden hamna i kläm på samma sätt och man skulle 

inte behöva lägga tid på att få sina ärenden gjorda, vilket skulle effektivisera arbetsprocessen. 

 

Information 

 

På en fråga har svaren skiljt en del beroende på vem som svarat. FGI anser att det finns en 

brist att inte tillräckligt med information skickas med i anmodan. Exempelvis ritningar som 

visar på var en beställd artikel ska sitta och har för funktion exempelvis. 

De personer som intervjuats som skriver anmodan har ofta svarat att information skickas med.  

 

”Ja, allt skickas med, jag försöker lägga in så mycket information som möjligt, information 

plus eventuella kontaktpersoner utifall problem uppstår (FTP).” 

 

”Informationen skickas med. Ibland kan man få anmodan tillbaka ändå, då har man missat 

någonting och inte skickat tillräckligt (FMT).” 

 

De här svaren visar på att information skickas med i anmodan, men att den inte alltid är till-

räcklig. Här borde det finnas tydligare beskrivningar över vad som ska skickas med, och  

varför. 
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6.2 Slutsatser och förbättringsförslag  

 

För att kunna lyckas med ett förbättringsarbete så krävs först och främst ett stort engagemang 

från alla inblandade parter i processen. Det krävs även en förståelse varför förbättringsarbetet 

görs och hur processen kan förbättras med hjälp av ett aktivt förbättringsarbete. 

Nedan diskuteras ett antal förbättringsförslag som på olika vis skulle kunna fungera som  

förbättringsåtgärder för materialanskaffningsprocessen på FKA.  

 

6.2.1 Standardisering 

 

Något som disskuteras i både resultatanalys och i den teoretiska referensdelen är vikten av ett 

standardiserat arbetssätt.  Det har visat sig i intervjuerna och i studierna av processen att  

arbetssättet i materialanskaffningsprocessen inte är standardiserat. Därför borde en första  

förbättringsåtgärd vara att alla berörda avdelningar tillsammans kommer överens om rutiner 

för processer och skriver instruktioner och beskrivningar hur arbetet ska gå till. Efter att dessa 

instruktioner är skrivna så börjar det lika viktiga och svåra arbetet med att få alla att följa och 

använda instruktionerna/beskrivningarna.  

Fördelen med ett mer standardiserat arbetssätt vore att det tydligare skulle synas var  

problemen finns, och därmed skulle man enklare kunna åtgärda problemen. På så sätt kan 

man alltså förbättra processen och när nya förbättringsåtgärder bestäms uppdateras  

instruktionerna/beskrivningarna. 

Något som speciellt tydligt bör stå skrivet i instruktionerna är varifrån kraven på artiklar  

hämtas, eftersom det i nuläget finns oklarheter i det. Om det inte går att utläsa vilka krav som 

gäller i de instruktioner som skrivs är dessa ofullständiga. Är de ofullständiga ska man kunna 

gå tillbaka till den som skrivit instruktionerna tala om att instruktionerna måste skrivas om. 

 

6.2.2 Ökad kompetens 

 

För att minska antalet anmodan som kommer till inköpsavdelning med ofullständig  

beskrivning av vad som ska köpas och i information om när QC-funktionerna ska användas så 

behöver någonting göras. Problemen beror till stor del på kompetens- och kunskapsbrist hos 

de personer som är inblandade i processen. Detta skulle kunna lösas med två stycken alterna-

tiva förbättringsåtgärder som beskrivs nedan. 

 

Alternativ förbättringsåtgärd 1 

 

Det första alternativet är att bredda kompetensen hos personalen i alla led av processen.  Att 

utbilda all personal som skriver anmodan eller som skulle kunna tänkas att göra det. Detta 

skulle kunna ske genom utbildningar utformade framförallt av FGI och QC, för att de ska få 

med det mest relevanta dessa utbildningar behöver enligt dem. Dessa utbildningar skulle bestå 

av att lära ut om vikten av att beskrivningen och informationen om vad som ska köpas är rätt 

och tillräcklig. Den skulle även utbilda om kravbilden på FKA, om vilka krav som finns, var 

de finns och på vilka artiklar kraven finns. De skulle även visa vikten av att de krav som ställs 

blir uppfyllda. Utbildningen skulle också visa på vem som har ansvaret för vilken  

uppgift, exempelvis för att kravbilden är rätt.  

Fördelar med denna förbättringsåtgärd vore att kompetensen som sagt skulle bli breddad, 

många skulle kunna utföra samma arbete och det skulle flyta på bra utan några större  

flaskhalsar i processen. 
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Nackdelar är att man får förlita sig på att kompetensen verkligen finns i alla led av processen. 

Trots att en person är utbildad att kunna en specifik uppgift och ha kunskap inom ett visst 

område betyder inte det alltid att den personen kan det.  

 

Alternativ förbättringsåtgärd 2 

 

Det andra alternativet är att tillsätta personer eller grupper som fungerar som en sorts  

”anmodanexperter”.  Det skulle skapa en spetskompetens hos dessa personer. Antingen skulle 

dessa personer kunna sitta centralt på en avdelning och arbeta därifrån. Alternativt skulle en 

eller några personer finnas på varje avdelning med en spetskompettens i att göra  

anmodan och den kring-kunskap som krävs för det arbetet.  

En av fördelarna med denna förbättringsåtgärd är att det redan finns spetskompetens hos en 

del personer, det betyder att väldigt många färre personer skulle behöva utbildas. På grund av 

det skulle utbildningsprocessen gå snabbare och även kosta betydligt mycket mindre.   

Anmodan skulle hålla en högre kvalitet på grund av kunskapen och rutinen som byggs upp av 

dessa experter.  

Nackdelar med denna åtgärd är att det blir ett väldigt stort beroende av dessa personer. Om en 

”expert” exempelvis slutar så blir det direkt en brist på personal med rätt kompetens som inte 

är så lätt att ersätta direkt. En annan nackdel är att det kan bli en flaskhals i processen om ett 

fåtal personer måste vara inblandade i varje anmodan som görs om det i perioder är ett högt 

tryck.  

 

Det som är gemensamt för dessa två förbättringsåtgärder är att kunskapen och kompetensen 

behöver öka. De båda förbättringsåtgärderna skulle innebära förbättringar oavsett vilken väg 

som väljs. För att öka förståelsen för till exempel kravbilden på FKA skulle den kunna  

nämnas vid nyanställning. Alla nyanställda går en utbildning där säkerhetsfrågor, praktiska 

frågor om arbetet och så vidare tas upp. På en sådan utbildning skulle man väldigt grundläg-

gande kunna gå igenom kraven på material som finns på FKA, just för att öka förståelsen  

generellt på företaget.  

 

Enkla köp/Svåra köp 

 

Något som skulle vara ett alternativ är att på något vis separera enkla köp från mer komplexa, 

svåra köp. Om det är ett mer komplext köp där till exempel kravbilden inte är helt självklar, 

så får en anmodanexpert ta hand om det ärendet och skriva anmodan. Är det istället ett  

enklare köp, exempelvis på en artikelnummerförd reservdel utan högre klassning så kan  

någon som inte har lika mycket kunskap ta hand om det ärendet. Detta skulle minska  

arbetsbördan på anmodanexperterna om det alternativet till förbättringsåtgärd valdes.  

 

Ett alternativ hur man skulle kunna lösa detta är att med behörighet styra vem som får göra 

vad. Exempelvis att vissa personer bara har behörighet till vissa varugrupper medan andra har 

till alla, eller på något liknande sätt.   

 

6.2.3 Prioritering av ärenden 

 

Ett annat problem som finns är problemet med prioritering av ärenden, vilket ärende som ska 

göras när. En dellösning på det problemet vore att önskat leveransdatum alltid stod skrivet i  

anmodan. Eftersom det idag kan komma in anmodan där det exempelvis står att det är  

revisionsmaterial, men inte till vilken revision så kan det prioriteras före andra ärenden som 
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egentligen är mycket mer brådskande. Om detta skulle funka skulle ledtiderna på brådskande 

material kunna minskas och ärenden skulle få en bättre prioritet. Om ett orimligt önskat  

leveransdatum är skrivet i anmodan behöver den kompletteras för att prioriteringen av  

ärenden ska fungera  

 

Detta är i sig en ganska enkel lösning som borde vara relativt enkel att implementera i 

processen genom att skriva in det i arbetsbeskrivningen och genom att påpeka fördelarna med 

att skriva det önskade leveransdatumet för alla inblandade.  

 

6.2.4 Information 

 

En till förbättring oavsett övriga förbättringsåtgärder som skulle förenkla arbetet för både  

inköpsavdelningen och QC vore om mer information skickades med i anmodan, till exempel  

ritningar. Det finns ritningar på nästan allt som finns på FKA, skickas dessa med blir det 

mycket enklare vid oklarheter att bestämma vilken funktion artikeln har och på vilken plats 

den ska sitta. I en anmodan så gäller att ju mer information som skickas med i anmodan desto 

bättre, så länge det inte går till en överdrift så att det blir svårt att sortera ut den viktigaste 

informationen.  

 

 

6.2.5 Ansvar för kravbilden 

 

Det finns idag inga klara instruktioner på vem som ansvarar för kravbilden. Genom att ha 

tydligare instruktioner och att ge vissa personer ansvaret för kravbilden skulle det gå att på ett 

bättre sätt säkerställa att kraven blir rätt ställda på artiklar. I nuläget kan flera personer i pro-

cessen tänka att någon annan löser det och att arbetet i slutändan inte blir gjort eller blir felak-

tigt gjort.  
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7. FÖRSLAG PÅ VIDARE STUDIER 
 

I den här delen presenteras förslag på vidare studier inom materialanskaffningsprocessen på 

FKA. 

 

Under arbetets gång och framförallt i arbetet med intervjuer har flera problem och/eller  

förbättringsförslag kommit upp som inte behandlats i denna rapport. Dessa förslag presenteras 

nedan som förslag på vidare studier. 

 

Artikelnummer 

 

Ett förslag som kommit upp under intervjuer är att FKA:s artikelnummer borde finnas hos  

leverantörerna och på artiklarna. Det skulle kunna underlätta när varorna kommer till lagret. 

Nu kan det komma en leverans där tio artiklar ligger blandade, vilket kan bli ett problem  

speciellt om det är liknande artiklar, exempelvis lika pennor med olika färg. Det är därför en 

möjlighet att artiklar kan hamna på fel plats på förrådet idag.  

 

Värdering 

 

Värdering skall fyllas i på varje position i anmodan. Under intervjuerna har det flertalet gång-

er tagits upp att värderingen är ett problem. Det händer idag att den som skriver anmodan  

sätter värdet till 1kr, på grund av att man inte vet priset på artikeln. Ett annat exempel är när 

det är en komponent som suttit i exempelvis 30 år och som då kostade 500 kronor ska  

återanskaffas så stämmer inte det pris som står i dokumentationen, vilket gör dagens värde 

svårbedömt. 

Inköpsavdelningen får ett extra jobb att ta reda på det egentliga värdet, alternativt så skickas 

anmodan tillbaka. Detta tar en onödig massa tid och är någonting som borde förbättras. 

 

Dubbel granskning 

 

Om en anmodan kommer in till inköpsavdelningen efter att blivit granskad av QC och det 

upptäcks att den är ofullständig måste den skickas tillbaka till rekvirenten för komplettering. 

Ett exempel på det skulle exempelvis kunna vara att värderingen är fel.  

När rekvirenten komplettrat anmodan måste den sedan granskas av QC igen. Trots att det 

enda som ändrats är värderingen. Detta känns som ett onödigt steg som är ett tids- och resurs-

slöseri. 
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