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EXAMENSARBETE 

Tidseffektivisering av inköpsprocessen på 
Mape Sweden AB   

Sammanfattning 
Detta examensarbete har genomförts på Mape Sweden AB med syfte att eliminera eller 
minska icke värdeskapande aktiviteter inom inköpsprocessen. Genom att undersöka hur fö-
retaget arbetar med inköp och dess inköpsaktiviteter för verktyg och reservdelar är målet att 
hitta lösningar som innebär en tidseffektivisering av inköpsprocessen.   

Arbetet är av kvalitativ karaktär. Denna ansats valdes då gruppen ville få en förståelse över 
nuläget genom kvalitativa metoder. Metoderna som använts för att samla in data till arbetet 
var observationer och intervjuer, en litteraturstudie samt benchmarking på ett annat tillver-
kande företag. För att ta fram förbättringsförslag till företaget utfördes ett spagettidiagram 
över förflyttningar. En tidsstudie genomfördes för att kunna jämföra tiderna innan och efter 
implementering av förbättringsförslagen. 

Vid analysen av nuläget framkom att olika typer av inköp görs av olika personer på företaget, 
vilket resulterar i att det inte finns ett standardiserat arbetssätt. Spagettidiagrammet över för-
flyttningar vid godsuttag och godsmottagning visade att många förflyttningar görs och att ett 
stort antal av dem är onödiga. Genom denna information samt den information som erhållits 
från benchmarkingen tog gruppen fram förbättringsförslag. Förbättringsförslaget innebär för 
godsuttag att operatörerna själva skriver in sina uttag i affärssystemet SAP. För godsmottag-
ningen var förbättringsförslagen att endast göra godsmottagning en gång per dag, att placera 
en hylla för ej lagerlagda verktyg och en hylla för förnödenheter i verktygsboden samt att 
ställa krav på leverantörerna att alltid ha med artikelnummer och lagerplats på följesedeln 
som medföljer alla leveranser.  

Vid införande av förbättringsförslagen kommer den totala tiden som läggs på godsuttag och 
godsmottagning minska från 6 timmar, 40 minuter och 23 sekunder till 1 timma och 58 mi-
nuter, vilket motsvarar en minskning av tiden på 70 %. 

I framtiden rekommenderas att förbättringsförslagen även implementeras på andra typer av 
inköp inom företaget samt att företaget vidare undersöker fördelarna med verktygsskåp och 
skanningssystem.  
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Time-efficiency in the purchasing process at  
Mape Sweden AB 

Summary 
This Bachelor’s Thesis has been performed at Mape Sweden AB with the purpose of elimi-
nate or reduce the non-value adding activities within the purchasing process. By examining 
the company’s purchasing process for tools and spare parts, the goal is to find solutions that 
will entail time-efficiency in the purchasing process. 

The work in this thesis is of qualitative nature. This approach was chosen to obtain an un-
derstanding of the current situation with qualitative methods. To collect data the group per-
formed several observations and interviews, literature reviews and a benchmarking at a dif-
ferent manufacturing company. To develop proposals for improvements to the company, a 
spaghetti diagram was conducted tracking all movements at goods-withdrawal and goods-
receipt.  A time study was conducted to compare the times before and after implementation 
of improvement proposals. 

The current situation analysis showed that purchases are made by different people resulting 
in that there is not a standardized approach. Spaghetti diagram of movements in goods-
withdrawal and goods-receipt showed that there is numerous movements and some of them 
are unnecessary. Proposals for improvements was conducted based on the information from 
current situation analysis together with information obtained from benchmarking. The pro-
posal for goods-withdrawal was that the workers themselves enter goods-withdrawal in the 
SAP-system. The proposals for goods-reception was to receive the goods once a day, place 
a shelf for non-stocked tools and a shelf for supplies in the tool shed as well as making 
demands on suppliers to always have the part number and stock location on the packing slip 
included with all deliveries. 

.When implementing the groups proposed improvements, the total time spent on goods-
receiving and goods-withdrawal was reduced from 6 hours, 40 minutes and 23 seconds to 1 
hour and 58 minutes, which represents a decrease of 70%. 

For future work the group recommend that the improvement proposals also be implemented 
on other types of 
purchases within 
the company and 
that the company 
further investigate 
the benefits of tool 
cabinet and scan-
ning systems. 
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1 Inledning 
Detta inledande kapitel börjar med en företagsbeskrivning och en problembeskrivning. Vidare presen-
teras projektets syfte samt en beskrivning om hur målet ska uppnås. Slutligen specificeras de avgräns-
ningar som gjorts i arbetet. 

1.1 Företagsbeskrivning 
Mape Sweden AB ingår i koncernen Mape som har sitt huvudsäte i Italien. Mape Swe-
den AB (skrivs fortsättningsvis som Mape i rapporten) tillverkar vevstakar till diesel-
motorer som används i bussar, båtar och lastbilar. Fabriken är belägen i Trollhättan och 
har funnits i 40 år. Det är idag 60 personer anställda på företaget och de arbetar i fem-
skift, vilket innebär sju dagar i veckan dygnet runt. Företaget tillverkar cirka 700 000 
vevstakar per år och har som mål att utöka sin produktion till 1 000 000 vevstakar per 
år. Det finns idag fem produktionslinjer för tillverkningen av vevstakar, varav en är helt 
automatiserad. Fokus hos företaget är kundnöjdhet, alltså att kunden erhåller felfria 
komponenter, både rätt mängd och rätt tid, enligt produktens specifikation. [1] 

1.2 Problembeskrivning 
På Mape finns ingen separat inköpsavdelning som gör alla inköp, utan det är olika per-
soner på företaget som gör inköp av olika typer av artiklar. Det är en person som an-
svarar för inköp av produktionsmaterial, en person som ansvarar för inköp av verktyg 
och så vidare. Problemet med detta är att inköpsprocessen tar för lång tid. Med inköps-
processen menas i detta fall flödet från det att operatören gör ett materialuttag, alltså 
tar ut material från lager, tills det att materialet åter finns på lagerhyllan. Detta flöde 
innefattar materialuttag, beställning, leverans, mottagning, fakturahantering och place-
ring på lagerhylla. Det sker även mycket dubbelarbete för både det administrativa arbe-
tet men också vid fysiska förflyttningar av leveransen. Detta dubbelarbete vill företaget 
få bort för att personalen ska kunna fokusera på värdeskapande aktiviteter. Konsekven-
serna av detta dubbelarbete och förflyttningarna blir slöseri i form av rörelse, överarbete 
och transporter. 

1.3 Syfte 
Examensarbetets syfte är att eliminera eller minska icke värdeskapande aktiviteter inom 
inköpsprocessen.  
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1.4 Mål 
Genom att undersöka hur företaget arbetar med inköp och dess flöde av aktiviteter för 
verktyg och reservdelar är målet att hitta lösningar som innebär en tidseffektivisering 
av inköpsprocessen.   

1.5 Avgränsningar 
Arbetet avgränsas till att endast studera inköpsprocessen på Mape och inte hela kon-
cernen. Arbetet avgränsas också till att endast fokusera på inköpsprocessen av verktyg 
och reservdelar. En annan avgränsning är att utelämna behovsspecificering, leverantör-
sval och upphandling med leverantörer från inköpsprocessen. Alla förbättringsförslag 
är baserade på Mapes situation i dagsläget.  
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2 Metod 
I detta kapitel redogörs för samtliga valda metoder för att nå examensarbetets syfte och mål. Inled-
ningsvis presenteras arbetets ansats samt metoder för datainsamling. Vidare beskrivs arbetets tillförlit-
lighet och tillvägagångssätt. 

2.1 Ansats 
Inom studier kan olika metoder användas [2]. Beroende på vilken typ av studie det gäller 
används olika metoder och tillvägagångssätt för att få fram nödvändig information eller 
fakta för att uppnå studiens mål. Nedan presenteras olika ansatser och metoder. 

2.1.1 Hermeneutik 
Hermeneutikens syfte är att söka förståelse för det som studeras. Förutom de fem sin-
nena, utgår hermeneutiken från kunskapskällan av inkännandet eller empatin. Herme-
neutiken är en osäker metod då den påverkas av tolkarens värderingar och förförståelse. 
Den kan dock vara ett nödvändigt komplement till det positivistiska tankesättet och 
metoden kan tänkas mest lämplig till studier om kultur eller ledningsfrågor. Vid möte 
och intervjuer med människor kan avkodning ske enligt det hermeneutiska synsättet. 
Då kan exempelvis kroppshållning, attityd, tveksamheter eller liknande läsas av. Dessa 
kan sedan analyseras och tolkas. Tolkningen är osäker då den ofta är subjektiv och på-
verkas av både tolkarens värderingar och förförståelse samt kontexten. [3] 

2.1.2 Positivismen 
Positivismen är en filosofisk inriktning och innebär att endast befatta sig med vetenskap 
som är säker och kan bevisas. Positivistens syfte är att skapa säker kunskap där kun-
skapen ska vara antingen empirisk eller logisk. För att dra slutsatser från dessa två källor 
används induktion och deduktion, där induktion bygger på empiri och deduktion byg-
ger på logik. Den empiriska kunskapen kan vara byggd på vetenskapliga undersökningar 
av verkligheten, iakttagelser eller liknande. Det görs flera observationer där ett mönster 
eller liknande upptäcks och slutsatser fastställs från informationen. Vid deduktion dras 
slutsatser med hjälp av logiska resonemang där ett antal premisser som förutsätts vara 
sanna ställs upp och en logisk slutsats dras sedan av dessa. [3] 

2.1.3 Kvalitativ metodik 
Kvalitativ metodik syftar till att undersöka av vilken karaktär en företeelse är och hur 
den ska identifieras. Metoden passar när djupare förståelse av ett ämne önskas. Den 
kvalitativa metodiken karaktäriseras ofta av vad som uppfattas som kvalitativa studier, 
exempelvis intervjuer, fältstudier eller observationer. Det finns två huvudtyper av kva-
litativa studier, kvalitativ kategorisering och mjukdata. Kvalitativ kategorisering används 
ofta som ett inledande steg av kartläggning över de delar som ska ingå i studien och 
innebär identifiering samt kategorisering av olika faktorer. Mjukdata kan ses som en 
undergrupp av kvalitativ studie och gäller till exempel egenskaper som kan beskrivas. 
Det kan handla om frågor angående upplevelser, känslor eller föreställningar. [4] 
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2.1.4 Kvantitativ metodik 
Kvantitativa studier omfattar information som kan mätas eller värderas numeriskt. 
Kvantitativa studier kan genomföras via bland annat enkätundersökningar, frågeformu-
lär eller experiment. Den kvantitativa forskningen ger resultat i form av siffror, mängder 
eller tillfällen. Kvantitativ forskning kan också ge svar på exempelvis kön, ålder och 
utbildning samt annat som är möjligt att beräkna. Kvantitativ metod är sammanfatt-
ningsvis faktorer som enkelt kan kvantifieras. [2] 

2.1.5 Val av ansats 
Då det var angeläget att få en förståelse över nuläget valde gruppen att använda sig av 
kvalitativa metoder och då kvalitativ kategorisering. För att göra en kartläggning över 
flödet utförde gruppen intervjuer och observationer, vilket är av kvalitativ karaktär. Un-
der arbetet användes även kvantitativ metod, då vissa delar av studien resulterade i tid-
tagning.  

Studien är av positivistisk inriktning där både induktion och deduktion används för att 
fastställa mönster och göra kartläggning. Positivismen används då säker kunskap ska tas 
fram och det är just detta som varit gruppens mål, att ta fram så säker kunskap som 
möjligt för att kunna identifiera pålitliga förbättringsförslag. Induktionen användes ge-
nom att observationer och tidsstudie utfördes i arbetet och deduktion då gruppen satte 
upp ett antal förbättringsförslag utefter information som framkommit under observat-
ioner, intervjuer och tidsstudier, för att sedan välja ut de mest lämpliga. 

2.2 Metod för datainsamling 
För att besvara en frågeställning används olika metoder för datainsamling. Datakällor 
skiljs ofta åt genom primärdata och sekundärdata. Primärdata är ny data som författaren 
samlar in för att besvara frågeställningen. Primärdata kan samlas in via ett antal olika 
metoder, till exempel intervju och observation. Sekundärdata är data som sedan tidigare 
finns tillgänglig genom exempelvis böcker, rapporter och avhandlingar. För att få en 
tillförlitlig studie är det viktigt att använda sig av både primärdata och sekundärdata för 
att kunna jämföra den nya datan med redan existerande för att kunna dra nya slutsatser. 
[5] 

2.2.1 Litteraturstudie 
Litteraturstudier är av karaktären sekundärdata. Litteraturstudie används för att få en 
bredare kunskap inom ett specifikt ämne eller område. I en litteraturstudie kan bland 
annat böcker, broschyrer och tidskrifter ingå. Vid en litteraturstudie kan informationen 
vara vinklad eller inte vara heltäckande vilket gör att det är viktigt att vara källkritisk och 
ifrågasätta informationen från litteraturen. [2] 
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2.2.2 Intervjuer 
Intervjuer är en typ av primärdata då ny information tas fram för ett visst syfte. Det 
finns tre olika former av intervjuer [2]. Den första formen är strukturerad intervjumetod 
som innebär att frågor i förväg bestämts samt ordningsföljden på dessa. Samma frågor 
ställs i samma ordningsföljd till olika personer via personligt möte eller telefon. Den 
andra formen av intervju är ostrukturerad, vilket innebär att utgångspunkten endast är 
frågeställningen. Det finns inget förutbestämt intervjumaterial som används till inter-
vjun eller som underlag [5]. Den tredje formen av intervju är en så kallad semistruktu-
rerad intervju. Den semistrukturerade intervjun är en kombination av de två tidigare 
presenterade formerna. I den semistrukturerade metoden finns ett frågeunderlag men 
ordningen beror på situationen och följdfrågor förekommer [2]. 

2.2.3 Observationer 
Syftet med att utföra en observation är att iaktta en viss situation som är relevant för 
studien och som hjälper till att besvara frågeställningen. Observationer kan delas in i 
två typer, icke-deltagande observation och deltagande observation. Vid en icke-delta-
gande observation inkluderas inte personen som observerar, utan utföraren genomför 
sina aktiviteter som vanligt. Det är här viktigt att observatören inte påverkar det som 
observeras. Vid utförande av en deltagande observation inkluderas observatören i ar-
betet. Den deltagande observationen kan delas in i två kategorier, passivt deltagande 
och aktivt deltagande observation. Den förstnämnda är den vanligaste typen av obser-
vation där observatören inte vill påverka situationen som observeras men fokuserar på 
att beskriva det som sker. Den andra observationstypen, aktivt deltagande, innebär att 
observatören har en större roll i att bestämma vad som ska ske inom det som observe-
ras. Här ingår att observatören kan experimentera fram olika information beroende på 
situation och sammanhang [5]. Då syftet med observationer är att samla in data som 
ska användas i aktuell studie är datan som tas fram av typen primärdata [2]. 

2.3 Tillförlitlighet 
Validitet, reliabilitet och objektivitet är mått på hur trovärdig en studie är. Genom att 
ha en hög validitet, reliabilitet och objektivitet blir studiens resultat mer trovärdigt än 
om de tre parametrarna varit låga. [2] 

2.3.1 Validitet, reliabilitet och objektivitet 
Med reliabilitet menas att en mätning är stabil, det vill säga att slumpmässiga företeelser 
inte påverkat resultatet [6]. Vid hög reliabilitet är syftet att samma experiment ska kunna 
genomföras av annan person och få samma resultat. Reliabilitet används främst vid 
kvantitativa undersökningar då värden för variabler anges [7]. Reliabilitet anger tillför-
litlighet och även användbarhet för en studie eller ett utförande. Vid skapande av mät-
instrument är det viktigt att vara observant. Då författaren själv skapar mätinstrument 
är risken att mätinstrumentets pålitlighet blir låg [8]. 
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Validitet handlar om att mäta det som avses mätas, alltså att mäta rätt sak [7]. Vid redan 
existerande mått och mätmetoder finns få eller inga problem med validiteten. Det är 
dock viktigt att veta vad måttet har för egenskaper, vad det står för samt att använda 
det konsekvent [8]. 

Objektivitet innebär hur värderingar påverkat studien. Att ha en hög objektivitet menas 
med att val som gjorts är tydligt motiverade, vilket gör att läsaren av studien själv kan 
ta ställning till studiens resultat. [2] 

2.4 Tillförlitlighet i studien 
För att höja en studies tillförlitlighet kan flera olika synsätt på samma sak vara fördel-
aktigt. Detta för att få en helhet över situationen och sedan själv kunna dra slutsatser 
om resultatet [2]. Nedan presenteras ett antal punkter som gruppen sett ur andra per-
spektiv och alltså därför kan ifrågasättas.  

Felkällor vid observation och intervju kan innebära att gruppen kan ha missat exempel-
vis ansiktsuttryck eller inte tolkat tonfallet på samma sätt. Gruppens bakgrund kan 
också påverka tolkningarna som gjordes under och efter observationer och intervjuer. 
Enligt Trost [7] ska intervjuaren vara uppmärksam på tonfall, ansiktsuttryck, andra 
kroppsuttryck samt vara lyhörd gentemot respondenten. Då människor är olika är det 
en del av intervjuerna, att varje möte är ett nytt möte och svaren inte kan bli samma 
varje gång frågan ställs [7]. 

Flödeskartläggningen baseras på de aktiviteter och tider som iakttagits under en vecka. 
Då tiderna endast undersökts under en vecka har gruppen ingen kunskap om detta var 
en vecka med mycket att göra, lite att göra eller en normalvecka hos företaget. 

Vid observationer och tidtagning av administratörens arbetsuppgifter kan administra-
tören känt en press att prestera väl. Detta kan resultera i att administratören gör upp-
gifterna för snabbt, vilket påverkar tidtagningen då tiden blir kortare, men det kan också 
resultera i att administratören missat någonting och då fått göra om, vilket kan ha re-
sulterat i att det tagit längre tid att utföra arbetsuppgifterna. Tidsstudien kan då få ett 
annat resultat än det normala för administratören.  

En osäkerhet är också att det kan ha varit en intensiv vecka med många godsuttag och 
godsmottagningar, eller en lugn vecka med få uttag och mottagningar, men det kan 
också ha varit en normalvecka. Detta vet inte gruppen då tidsstudien endast utfördes 
under en vecka.  

Då litteratutstudien innefattade både böcker och artiklar finns en risk att dessa varit 
föråldrade. Enligt Ejvegård [8] är det viktigt att använda sig av uppdaterade utgåvor av 
tidskrifter. Senare publicerade tidskrifter bör innehålla nyare information än tidigare 
upplagor samt mer information. Författaren påpekar dock att det finns undantag för 
detta konstaterande. 
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2.5 Praktiskt tillvägagångssätt 
I avsnittet presenteras alla delar som ingått i examensarbetet. En översikt över tillväga-
gångssättet visas i figur 1. 

 
Figur 1: Översikt över det praktiska tillvägagångssättet 

Arbetet inleddes med att göra en planering över studiens olika delar och dess struktur. 
Med hjälp av en work breakdown structure (WBS) identifierades vilka arbetsmoment 
som skulle behöva utföras i arbetet samt för att få en hierarkisk struktur över momen-
ten. En nätplan upprättades efter detta för att identifiera vilka arbetsmoment som var 
beroende av varandra.  Utifrån WBS:en och nätplanen gjordes ett GANTT-schema, 
som är en tidsplan över aktiviteter som ska utföras. [9] 

En litteraturstudie genomfördes med syfte att skapa en grundförståelse över inköps-
processer och dess olika delar innan besök gjordes på företaget. Vid litteraturstudien 
inhämtades data som gruppen ansåg relevant utifrån arbetets syfte och mål. Vid littera-
turstudien uppkom ett antal frågor som gruppen önskade få svar på vid kommande 
observationer och intervjuer på Mape. Litteraturstudier har även utförts under hela ar-
betets gång för att söka förståelse om ny kunskap som inhämtats från Mape. Vid litte-
raturstudien användes sökmotorn primo och sökorden var bland annat Lean, inköps-
process, benchmarking, waste, e-procurement, och supply chain, 

För att få en helhetsbild över de olika inköpsprocesserna genomfördes en nulägesana-
lys. En nulägesanalys är en kartläggning och beskrivning om hur en situation ser ut vid 
den tidpunkt då en undersökning genomförs [10]. Detta gjordes genom att observat-
ioner utfördes på de olika typerna av inköp och dess rutiner. Observationerna som ut-
fördes i detta skede var passivt deltagande observationer. Denna form av observation 
valdes på grund av att gruppen ville ha en grundförståelse för hur inköpsprocessen såg 
ut. Gruppen ville både se hur det gick till praktiskt, men också få en förklaring till varför 
de olika stegen utfördes. Detta för att kunna få ett sammanfattande intryck och kunna 
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göra en flödeskartläggning. Vid två inköpsprocesser ersattes observationer av ostruktu-
rerade intervjuer eftersom inköpsaktiviteten inte utfördes i samband med de observat-
ionstillfällen gruppen hade. 

En tidsstudie genomfördes med målet att i senare skede kunna göra en ny tidsstudie 
efter att implementering av förbättringsförslag införts. Icke-deltagande observationer 
med tidtagning utfördes på de aktiviteter som berörde inköpsprocessen av verktyg och 
reservdelar. Under observationerna mätte gruppen hur mycket tid de olika personerna 
lade på inköpsaktiviteterna och de olika stegen i processen. 

Gruppen utförde en benchmarking med syfte att skaffa kunskap om hur ett annat till-
verkande företags inköpsprocess ser ut [11]. Genom en semistrukturerad intervju med 
inköpschefen och materialstyrningschefen besvarades frågor utifrån en intervjuguide 
som gruppen i förväg skickat till personerna [12]. Gruppen utförde även en ostrukture-
rad intervju med produktionschefen som också visade gruppen runt i fabriken. Inform-
ationen som inhämtades från benchmarkingen beaktades under framtagandet av för-
bättringsförslag.  

Utifrån litteraturstudie, observationer, intervjuer, tidtagning och benchmarking arbe-
tade gruppen fram ett antal förbättringsförslag till företaget. Förbättringsförslagen 
grundade sig på de brister och problem som framkommit under de olika aktiviteterna, 
både det som personalen kommenterat som mindre bra, men också sådant som grup-
pen själva observerat [13]. 

Under en veckas tid utfördes en tidsstudie där tidtagning gjordes på teoretisk imple-
mentering av ett antal utvalda förbättringsförslag. På grund av att vissa lösningar inte 
kunde implementeras på en vecka utfördes tidsstudien endast teoretiskt där gruppen 
räknade bort de tider som skulle eliminerats eller minimerats vid ett införande av för-
bättringsförslagen. Syftet med tidsstudien var att beräkna vilka tidsbesparingar som för-
bättringsförslagen skulle leda till. 

3 Teori 
I detta avsnitt presenteras olika teorier och fakta som ligger till grund för arbetet. Avsnittet är uppdelat 
i tre kategorier, inköp, logistik och Lean med tillhörande underrubriker.  

3.1 Inköp 
Inköp har fått en allt mer betydande roll i företag. Då långsiktiga beslut gällande nya 
leverantörer, upphandling och uppföljning hanteras av inköpsavdelningen är det viktigt 
att den fungerar. Inköp är en stödaktivitet till produktionen, vilket betyder att aktivite-
ten är nödvändig för att de primära aktiviteterna, exempelvis produktion, ska fungera. 
[14] 
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3.1.1 Inköpsprocess 
En inköpsprocess är ett flöde av sammanlänkade aktiviteter vars syfte är införskaffande 
av till exempel en vara eller tjänst [14]. Synsättet på inköpsprocessen enligt van Weele 
[14] i Figur 2, kan användas som ett verktyg hos företag för att strukturera sin inköps-
process. Vid varje steg i processen bör någon form av dokumentation utfärdas. De olika 
delarna i inköpsprocessen förklaras närmare nedan. 

 
Figur 2: Inköpsprocessen enligt van Weele 

Definiera specifikation: Efter identifierat materielbehov upprättas en teknisk specifikation 
som beskriver produktens tekniska egenskaper samt de aktiviteter som ska utföras av 
leverantören. Gäller anskaffning av komplexa artiklar. [14] 

Välja leverantör: Offerter begärs in från en eller flera leverantörer. Detta för att kunna 
jämföra möjliga leverantörer med avseende på de faktorer som påverkar kvalitet, kost-
naden eller den totala leveranstiden. Inköp kan emellertid vara av enklare slag som inte 
kräver en fullständig offertprocess för val av leverantör. [15] 

Avtal: Ett avtal skrivs mellan kund och leverantör där syftet är att säkerställa framtida 
leveranser, samt priser och leveransförmåner. Ett leveransavtal kan till exempel inne-
hålla orderkvantiteter, priser, kvantitetsrabatter, förpackningsspecifikationer, kvalitets-
nivåer eller leveransvillkor. Om det redan finns en etablerad leverantörsrelation och ett 
leveransavtal, eller om det gäller köp av standardartiklar, kan en inköpsorder utföras 
direkt. [15] 

Beställning: En inköpsorder är det dokument som auktoriserar leverantören att leverera. 
Inköpsordern ska specificera vilken artikel det gäller och vilken kvantitet som ska be-
ställas. Den ska också innehålla information om när artikeln ska levereras samt till vilket 
pris. Om det finns ett avtal där parterna redan kommit överens om pris, kvantitet och 
leveranstider, kan avrop göras mot gällande avtal. [15] 

Leveransbevakning: Leveransbevakning syftar till att säkerställa att leverans sker vid över-
enskommen tidpunkt. När produkterna har levererats kontrolleras det att de uppfyller 
kraven som parterna kommit överens om och eventuella avvikelser bör rapporteras. 
Avvikelser kan vara exempelvis kvalitetsproblem, annat pris eller annan kvantitet än vad 
som skrivits i avtalet eller försenad leverans. [14] 

Utvärdering: Utvärdering och erfarenheter av leverantörerna bör dokumenteras nog-
grant. Eventuella avvikelser i form av sena leveranser eller kvalitetsproblem från leve-
rantören kan medföra extraarbete hos ett företag med högre inköpskostnader till följd. 
Informationen kan sedan användas i andra inköpscykler där företag då kan fokusera på 
de leverantörer som visat sig vara de bästa. [15] 

Många organisationer hanterar större och mindre inköp på samma standardiserade sätt. 
Det standardiserade arbetssättet är ofta utformat för de stora inköpen och inte de 
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mindre. På vissa företag förekommer inköp av mindre betydelse utan att det finns nå-
gon rutin för denna typ av inköp. Risken med att inte ha någon rutin för detta är att 
missbruk av inköp kan förekomma då kontroll av inköpsprocessen saknas. Det är där-
för viktigt att företaget utvecklar separata rutiner för de större respektive mindre inköp. 
[16]  

3.1.2 Nivåer av inköp 
Inköpsuppdrag och ansvar inom inköp kan delas in i tre olika nivåer. Nivåerna beror 
på vilka personer som är inblandade i inköpet samt hur stor påverkan inköpet har för 
företaget [14]. Nivåerna presenteras nedan. 

Strategisk nivå handlar om långsiktiga och strategiska beslut som berör företagets fram-
tid. Strategiska beslut fattas ofta av företagsledningen eller högsta ledningen inom in-
köp. Exempel på beslut som tas inom den strategiska nivån är utveckling av riktlinjer 
för inköpsavdelningen, outsourcingbeslut samt beslut om större investeringar. [14] 

Taktisk nivå rör beslut som har en medellång påverkan på företaget och varar mellan ett 
till tre år. Logistikledning, inköpsledning och inköps-ansvarig är ofta inblandade i tak-
tiska inköp. Årsavtal med leverantörer, implementering av certifieringsprogram av le-
verantörer samt val och kontraktering av leverantörer är exempel på beslut och befo-
genheter som hör till den taktiska nivån. [14] 

Operativ nivå innefattar alla aktiviteter som rör beställning och leveransbevakning. Det 
är inköpsansvarig och inköpsassistent eller materialplanerare som gör inköp på den ope-
rativa nivån. Exempel på befogenheter för operativ nivå är beställning av material, le-
veransbevakning och problemlösning som handlar om kvalitet, leveranser och betal-
ningar. [14] 

3.1.3 Inköpsfunktion 
Inköpsfunktionen har som huvudsaklig roll enligt van Weele [14] att styra externa re-
surser för att företagets primära och sekundära aktiviteter ska säkras. De huvudsakliga 
arbetsuppgifterna för inköpsfunktionen är att fastställa specifikationer, utvärdera och 
välja leverantör, förhandla med leverantören, lägga beställningar samt följa upp dessa.  
[14] 

För att organisera inköpsorganisationen finns olika strukturer. De vanligaste struk-
turerna är decentraliserad inköpsstruktur, centraliserad inköpsstruktur samt hybrid-
struktur [14] vilka presenteras nedan. 

Decentraliserad inköpsstruktur: Strukturen används främst där företag är uppbyggda av af-
färsenheter. De olika affärsenheterna har sin egen inköpsfunktion som sköter sina egna 
affärsenheters inköp, se figur 3 [14]. Fördelar med decentraliserat inköp är att kontakt-
vägarna inom företaget blir korta, hantering av inköpsärenden är effektiva samt inkö-
paren har kunskapen om lokala behov och dess aktualitet. Nackdelar kan vara att ett 
stort arbete krävs för att samordna inköp för gynnsamma villkor, inköpsordrar blir små 
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[17].  Ytterligare en nackdel kan vara att flera olika affärsenheter förhandlar med samma 
leverantör om samma produkt vilket gör att de kan få olika priser och villkor [14]. 

 
Figur 3: Decentraliserad inköpsstruktur enligt van Weele 

Centraliserad inköpsstruktur: Den centraliserade strukturen bygger på att företaget har en 
avdelning för inköp som täcker alla affärsenheter, se figur 4. Inköpsavdelningen består 
av inköpsspecialister som främst agerar på strategisk och taktisk nivå. Leverantörskon-
trakt förbereds och förhandlas fram av inköpsavdelningen till alla affärsenheter [14]. 
Strukturen passar företag där flera affärsenheter köper samma produkter, vilka också är 
strategiskt viktiga. Bland fördelar med en centraliserad inköpsstruktur hör att större in-
köpsvolymer är möjligt, vilket leder till gynnsammare inköpspriser [17] samt att företa-
get lättare kan standardisera produkter och leverantörer [14]. Nackdelar med denna in-
köpsstruktur är att avdelningen kommer längre ifrån uppdragsgivare och har mindre 
insikt i vissa av företagets behov [17] samt att ledningen för de olika affärsenheterna 
har begränsat ansvar för inköpsbeslut [14]. Det är ofta större organisationer som har en 
centraliserad inköpsfunktion [16]. 

 
Figur 4: Centraliserad inköpsstruktur enligt van Weele 

Hybridstruktur: Strukturen är en kombination av den decentraliserade och den centrali-
serade strukturen, det vill säga att det finns inköpsavdelningar i varje affärsenhet men 
också en inköpsfunktion, se figur 5. Syftet med strukturen är att kunna kombinera de 
olika affärsenheternas behov för att förbättra lönsamhet, minska kostnader samt för-
bättra leverantörernas service. [14] 
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Figur 5: Hybridstruktur enligt van Weele 

3.1.4 Klassificering av inköp 
Inköpsprocessen kan omfatta en mängd olika varor och anskaffningsprocessen för 
dessa kan se olika ut beroende på vilket material som köps in [15]. De olika materialen 
sorteras in i följande kategorier: 

Råmaterial: Råmaterial är material som har genomgått lite eller ingen bearbetning och 
utgör basmaterialen i en produktionsprocess. Råmaterialet köps normalt in i stora vo-
lymer och står ofta för en stor del av det totala inköpsvärdet. [15] 

Reservdelar: En reservdel är en utbytbar enhet som används för reparation eller utbyte av 
en likadan defekt enhet. Ofta lagerförs reservdelar till exempelvis maskiner i en process 
för att undvika att processen står still om haveri sker på en maskin. [15] 

Tillsatsmaterial (kallat förbrukningsmaterial hos Mape): Material som inte fysiskt är en del av 
produktionen, utan konsumeras eller används på något sätt under tillverkningsproces-
sen. Exempel på tillsatsmaterial är smörjoljor, kylvatten och poleringsmaterial. [14] 

Halvfabrikat: Produkter som har gått igenom en eller flera processer och kommer att gå 
igenom ytterligare processer i ett senare skede. De är en fysisk del av slutprodukten och 
exempel på detta är stålplåtar och valstråd. [14] 

Komponenter: Tillverkade varor som inte kommer att genomgå några ytterligare föränd-
ringar men kopplas samman med andra komponenter som sedan byggs ihop till en 
slutprodukt. Detta kan vara både standardartiklar eller specialartiklar. [15] 

Färdiga produkter eller handelsvaror: Omfattar produkter som köps in för att säljas tillsam-
mans med andra färdiga eller tillverkade produkter. Tillverkaren producerar inte dessa 
varor själv utan köper in från specialiserade leverantörer. Exempel på färdiga produkter 
eller handelsvaror kan vara bilstereo och däck. [14] 

Investeringsvaror eller fasta inventarier: Produkter som inte konsumeras omedelbart och vars 
inköpsvärde skrivs ner under dess ekonomiska livscykel. Exempel på detta är maskiner 
och byggnader. [14] 
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Underhålls, reparations och driftsvaror: Den här typen av produkter är material som kan vara 
nödvändiga för att hålla igång organisationen och kallas ibland för indirekta material 
eller förbrukningsmaterial. Produkterna finns ofta i befintligt lager och kan vara exem-
pelvis kontorsmaterial, kopieringspapper och underhållsprodukter. [14] 

Tjänster: Aktiviteter som utförs av en tredje part eller andra enheter inom företaget på 
kontraktbasis. Tjänster kan exempelvis vara att tillhandahålla lokalvård eller att hyra in 
tillfällig arbetskraft. [14] 

3.2 Logistik 
Begreppet logistik har olika betydelse och innebörd beroende på situation. Samman-
fattningsvis innebär logistikbegreppet att göra rätt saker, till exempel erhålla rätt vara i 
rätt skick och hos rätt kund. Begreppet logistik kopplas ofta ihop med materialflöde 
och då att styrningen av flödet ska vara god. Exempel på logistik och materialflöde är 
planering, organisering och styrning av materialflödesaktiviteter. [18] 

3.2.1 MRP 
Material Requirements Planning (MRP), eller en så kallad nettobehovsplanering, är ett 
system med syfte att styra artiklar, både i processer och i lager. MRP används till att ta 
fram materialbehovsplaner samt registrering av uttag och beställning av komponenter. 
MRP är prognosstyrt. [18] 

Systemet MRP utgår ifrån produktionens materialbehov. Utifrån materialbehovet be-
räknas en orderpunkt, vilken används för att larma när nytt material behöver köpas in. 
Detta gäller främst för lagerlagda artiklar och dess lagerstatus [18]. Enligt Ejvegård [18] 
ska fem förutsättningar vara uppfyllda för att nettobehovsplanering ska vara genomför-
bart: 

• Produktionsprogram, vilket innebär att det ska finnas en framtidsplanering som 
bestämmer produktionsplanerna för slutprodukterna. Programmet ska konti-
nuerligt uppdateras. 

• Reservdelar och andra artiklar som inte är slutprodukten ska ingå. 
• Strukturregister som innehåller vilka artiklar som ingår i slutprodukterna. 
• Lagernivå där alla lagerlagda artiklar ska finnas, samt uteliggande ordrar och rest-

ordrar ingår. 
• Ledtider som gäller för samtliga artiklar. 

3.2.2 Beställningspunkt 
Förrådslager har som uppgift att fungera som buffertar för att säkra försörjningen till 
en produktionsenhet med nödvändigt material.  

När lagernivåerna sjunker under en viss nivå, läggs en beställning till leverantören, vilket 
kallas beställningspunkt. Beställningstidpunkten bestäms oftast utifrån leveranstiden, 
det vill säga tiden mellan beställning och leverans, samt genomsnittlig varuförbrukning, 
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se Figur 6. Detta förutsätter en stabil förbrukning och efterfrågan och att det finns ett 
fungerande system att ta hem material i rätt kvantitet inom rimlig tid och har kontroll 
över lagernivåer. Beställningspunktssystemet är förbrukningsstyrt. [19] 

 
Figur 6: Schematisk beskrivning av samband mellan ordertillfälle, hemtagningskvantitet per inköp och säkerhetslager vid lagerplace-

ring under säkerhet 

3.2.3 Godsmottagning 
Ankommande gods transporteras till en godsmottagning på företaget. Vid godsmottag-
ningen sker ibland även omlastning av gods från exempelvis löst gods till pallar eller 
från pallar till löst gods. Normalt sker här också ankomstrapportering där följesedel 
jämförs med det ingående godset. Med hjälp av följesedeln registreras godset i datasy-
stemet för att veta att det har anlänt. [19] 

3.2.4 Ankomstkontroll 
Vid ankomstkontrollen kontrolleras det inkommande godset. Företaget själv avgör hur 
omfattande ankomstkontrollen ska vara. Vid kritiska produkter, alltså produkter som 
är viktiga för företaget eller produkter som är dyra, är det vanligt att ha mer omfattande 
ankomstkontroller.  För att minska, eller eventuellt eliminera, ankomstkontroll är det 
många företag som kvalitetssäkrar sina leverantörer, vilket betyder att företaget säker-
ställer att leverantören har hög kvalitet på sina leveranser [19]. Under ankomstkontrol-
len undersöks också kvantiteten på den inkommande ordern mot det medskickade 
fraktdokumentet [18]. Genom att säkerställa kvantiteten blir lagersaldot pålitligt [19].  

3.2.5 Inlagring 
Efter godsmottagning och ankomstkontroll ska godset lagras, antingen på en buffert-
plats eller direkt på plockplatsen. Det finns två huvudsystem för placering av gods, fast-
platsplacering och flytande placering. [19] 

Fastplatsplacering innebär att varje artikelnummer har en bestämd plats på lagret där 
samma artikelnummer alltid ska vara. Detta kan innebära att stora ytor krävs för att 
kunna lagra på samma ställe samt göra det arbetsamt för personal som inte finns i när-
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heten av lagringsplatsen att alltid ha lagret på samma ställe. Fördelen med fastplatspla-
cering är att endast enklare administrativa styrmedel krävs för att styra denna typ av 
lagring. [19] 

Vid ett flytande placeringssystem placeras godset på ledig plats i lagret i någon form av 
prioriteringsordning. Nästkommande leverans med samma artikelnummer placeras på 
någon annan ledig plats på lagret. För att strukturera detta krävs ett administrativt sy-
stem. Fördelen blir dock att first in first out-systemet (FIFO) tillämpas på ett säkrare 
sätt än vid till exempel fastplatsplaceringen [19]. FIFO innebär att det som kommer in 
först även ska tas ut först [18].  

3.3 Lean 
Lean är en verksamhetsstrategi som växte fram under 1900-talet i Toyotas fabrik i Japan 
[20]. Strategin grundar sig i långsiktighet och effektiva produktionssystem [21]. Istället 
för skalfördelar och avancerad teknologi fokuserar Lean på att vara resurssnålt genom 
att bland annat ha låga lagernivåer, låga buffertar och enkel teknologi [22]. För att uppnå 
höga effektivitetsnivåer tillämpas flödeseffektivitet, vilket innebär att flödet hela tiden 
ligger i fokus. Genom att fokusera på flöde istället för resurseffektivitet kan merarbete 
och slöseri reduceras [23]. 

3.3.1 7 Slöserier 
Vid verksamhetsstrategin Lean eftersträvas att eliminera alla former av icke värdeskap-
ande aktiviteter. För att minska de icke värdeskapande aktiviteterna har framförallt sju 
olika aktiviteter identifierats, vilka inte skapar värde för kunden [22]. Att förstå samban-
det mellan de sju slöserierna och resultat ger ledare större förståelse för planering, de-
sign och processen och de kostnadsreduceringar som kan komma att bli genom att 
minska de sju slöserierna [24]. De sju aktiviteterna förklaras nedan: 

1. Onödig produktion eller överproduktion: Endast producera det kunden efterfrågar, 
varken mer eller mindre. 

2. Onödig väntan: Optimera produktionen för att onödig väntan ska undvikas, det 
gäller både för maskiner och för arbetare. 

3. Onödiga transporter av material och produkter: Minska transporter av material och 
produkter. För att göra detta kan en ändring av layouten vara nödvändig. 

4. Onödigt arbete eller överarbete: Endast arbeta med produkten enligt kundens krav, 
alltså inte mer än nödvändigt.  

5. Onödig lagerhållning: Undvika eller minimera lager eftersom det binder kapital och 
extra förflyttning ofta sker i samband med lagring. 

6. Onödig förflyttning av arbetskraft: Optimera verksamheten genom att placera ar-
betsmaterialet i nära anslutning till personen som använder det. 
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7. Onödiga fel, omarbete eller dubbelarbete: Felfria produkter ska produceras och det är 
produktionsprocessens alla steg som ansvarar för det. 

3.3.2 Kaizen 
Kaizen är den japanska termen för ständiga förbättringar och är en process där det görs 
värdeökade förbättringar, hur små de än är. På så sätt kan Leanmålet uppnås med att få 
bort allt slöseri som ökar kostnaderna utan att tillföra något värde. För att åstadkomma 
kaizen måste processer vara stabila och standardiserade. Vid stabila och standardiserade 
processer kan slöserier och ineffektivitet synliggöras, varvid möjligheten att lära sig av 
sina förbättringar kan uppnås. Kaizen är inte bara en process utan ett förhållningssätt 
och ett sätt att tänka hos alla chefer och anställda. Genom att låta medarbetarna vara 
delaktiga i förändringsarbetet skapas ett engagemang i det dagliga arbetet och på så sätt 
kan effektivare arbete uppnås. [20] 

3.3.3 Spagettidiagram 
Ett flödesschema är ett visuellt verktyg för att beskriva de olika stegen i en process. Ett 
flödesschema gör det möjligt att identifiera processteg som bör elimineras för att effek-
tivisera en process. Ett spagettidiagram är en fortsättning på ett flödesschema och visar 
den fysiska förflyttningen av en produkt eller människa, se figur 7. Spagettidiagrammet 
används främst för att visa förflyttningar. Genom att studera produktens rörelser i spa-
gettidiagrammet kan en bättre processlayout tas fram för att effektivisera processen. 
Spagettidiagrammet tillsammans med flödesschemat hos processen ger en god över-
blick över situationen, vilket gör att processen lättare kan effektiviseras. [25] 

 
Figur 7: Exempel på spagettidiagram enligt Srinivasan 

3.3.4 Flödeskartläggning inom tillverkande enheter 
För att kunna genomföra lyckade förändringar i ett företag bör en kartläggning ske över 
hur nuläget ser ut [19]. Det första steget i en nulägesbeskrivning är att kartlägga material- 
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och informationsflöde för att klargöra vilka aktiviteter som ingår i flödet. Detta kan 
innefatta operationer, avdelningar, lager, beslutspunkter eller dokument-ation etcetera, 
se figur 8 för tydlig beskrivning över flödeskartläggningens symboler och betydelser.  

 
Figur 8: Symboler för flödeskartläggning enligt Oskarsson m.fl. 

En flödeskartläggning kan beskrivas mer eller mindre detaljerat. Dock kräver en detal-
jerad kartläggning att mer tid läggs på att utföra arbetet. En risk finns då att den till-
gängliga tiden läggs på fel saker. För att undvika att lägga resurser på fel saker är det 
bättre att först göra en övergripande flödeskartläggning, figur 9, och sedan förfina den 
på de områden som anses vara viktigast att lägga fokus på först. [19] 

 
Figur 9: Exempel på flödeskarta enligt Oskarsson m.fl. 

Med hjälp av flödeskartan kan relevanta nyckeltal tas fram för att göra en bedömning 
om vilka avsnitt som är viktigast att fokusera först på. Nyckeltal är användbara tal för 
övergripande jämförelse av olika funktioner i ett företag. Talen kan avse både ekono-
miska och kvantitetsmässiga mått och bestäms själva av företag utifrån deras egen struk-
tur eller behov. Relevanta nyckeltal kan till exempel vara kapitalrelaterade, tidsrelate-
rade, servicerelaterade eller ekonomiska nyckeltal. [10] 

Kapitalrelaterade nyckeltal kan till exempel vara vilka lagernivåer ett företag har. Dock är 
det ofta inte antal i lager som är intressant vid en flödeskartläggning, utan den genom-
snittliga kapitalbindningen [19]. Ju fler lager och ju högre lagernivåer ett företag har, 
desto högre kapitalbindning. Ett annat kapitalrelaterat nyckeltal är produkter i arbetet 
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(PIA). PIA är material som inte befinner sig i lager utan i ett produktionssteg för vida-
rebearbetning eller montering. Så länge produkter är i arbete och produceras i takt med 
efterfrågan, förorsakas inga problem. Brister i produktionsplaneringen kan däremot få 
konsekvenser för både flexibiliteten och kapitalbindningen. Små buffertlager vid varje 
produktionsstation kan, vid summering av alla, bli stora. Mycket produkter i arbete in-
nebär också längre genomloppstider vilket i sin tur begränsar flexibiliteten. [10] 

Tidsrelaterade nyckeltal är exempelvis ledtider. Processens ledtid är den tid det tar från det 
att orderläggning är gjord, tills leveransen är mottagen. Ett annat vanligt använt tidsmått 
är genomloppstid. Genomloppstiden beskriver den tid det tar för en produkt att gå 
igenom ett visst flöde. Normalt vill företag minimera sin genomloppstid på produk-
terna, varav genomloppstiden är ett vanligt nyckeltal. [10] 

Servicerelaterade nyckeltal kan till exempel vara lagertillgänglighet, leveranspålitlighet och 
leveranssäkerhet. Lagertillgängligheten beskriver hur stor andel som finns tillgänglig i 
lager då kunden beställer. Leveranspålitligheten baseras på hur många leveranser som 
kommer i tid jämfört med de totala leveranserna och leveranssäkerhet hur många felfria 
leveranser man har jämfört med de totala leveranserna. Detta kan vara viktiga nyckeltal 
då ett företag har fokus på kundtillfredsställelse. [10] 

Ekonomiska nyckeltal handlar om att kunna redovisa ekonomiska siffror i företaget. Detta 
dels för att företaget internt ska kunna visa att ekonomin pekar åt rätt håll, men också 
för att externa intressenter, som långivare, ska ha underlag för beslut om att göra affärer 
med företaget [26]. Generellt talas det om tre typer av ekonomiska nyckeltal; företagets 
storleksutveckling, företagets betalningsförmåga och företagets effektivitet och lönsam-
het [10]. 

3.3.5 Flödeskartläggning inom icke tillverkande enheter 
Företag har stött på svårigheter i arbetet med problemlösning och informationsstyrning 
inom icke tillverkande enheter. Vanliga problem kan vara hur takttid kan användas eller 
om det går att applicera idéer om kontinuerligt flöde inom det administrativa området. 
Flödeskartläggning inom icke tillverkande enheter handlar till stor del om informations-
flöde. Flödet för kontor kan kortfattat definieras som en serie aktiviteter eller processer 
som stödjer ett företags behov inom den dagliga produktionen. Dessa flöden innefattar 
alla aktiviteter, både de som inte är värdeskapande och de som är värdeskapande. [13] 

Syftet med att göra en flödeskartläggning inom icke tillverkande enheter är att hjälpa 
ledningen att visualisera och kommunicera hur dess organisation fungerar idag och för 
att underlätta införandet av förbättringar. Ofta är flödeskartläggning det första och vik-
tigaste medlet för att få styrning och fokus på informationsflödet. Steg för flödeskart-
läggningen, enligt Kayte och Locher [13], brukar börja med att identifiera arbetsuppgif-
ter, informationsflöde och prestationsförmåga i varje steg av processen, se figur 10. 
Sedan bör även utmanande frågor ställas för att ifrågasätta nuvarande struktur. Utifrån 
informationen kan potentiella förbättringar identifieras som i sin tur kan ge ökat vär-
deskapande och mindre slöseri.  
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Figur 10: Steg för flödeskartläggning enligt Kayte och Locher 

Flödeskartläggningens steg enligt Kayte och Locher [13] beskrivs närmare nedan. 

Produkt/service-familj: En specifik process eller processer som representerar alla steg eller 
arbete som genom en flödeskartläggning vill förbättras. 

Nuvarande tillstånd: Nulägeskartan är startpunkten och visar hur företaget är organiserat 
och fortskrider i dagsläget. Dess uppgift är att åskådliggöra information om en process 
för att kunna peka på eventuella problem i dess flöde. 

Framtida tillstånd: Förklarar tillståndet för hur flödet borde fungera samt hur ett företag 
leder förändringen mot en ny utformning av flödet. Många av idéerna till det framtida 
flödet genereras redan i nuvarande tillstånds-fasen där strukturen ifrågasätts. Planen för 
det framtida tillståndet brukar inte överskrida tolv månader, eftersom affärsvillkor kan 
ändras. Det kan vara lämpligt att ha kortare mål för att garantera resultat i det fortsatta 
förändringsarbetet, eller det som kallas kaizen.  

Handlingsplan: En detaljerad handlingsplan för företaget utvecklas. Handlingsplanen ska 
beskriva de nödvändigaste förbättringsprojekt som behövs för att uppnå det framtida 
tillståndet, kaizen. 

3.4 Benchmarking 
Ordet benchmarking betyder på modern engelska fixpunkt eller prestandajämförelse, 
vilket betyder en utvärdering av sin egen verksamhet i förhållande till ett annat företag 
eller avdelning inom respektive verksamhetsområde. Inom management används orden 
benchmarking främst som benämning på en förändringsprocess som leder till effekti-
vare drift, bättre kvalitet eller produktivitet [11]. Benchmarking initieras ofta av led-
ningen på ett företag med syftet att åstadkomma effektivisering av något slag. Det finns 
både intern och extern benchmarking. Den interna görs ofta i större företag med syfte 
att jämföra sig med en likartad produktionsenhet inom samma företag. På så sätt kan 
de olika produktionsenheterna inom företaget lära sig av varandra och bli mer effektiva. 
Benchmarking kan också göras externt. Det kan då vara tillrådligt att välja ett företag 
inom samma bransch för att få en så hög jämförbarhet som möjligt. 

Benchmarking är en viktig funktion hos praktiskt taget alla kvalitetsfokuserade företag. 
Enligt författaren Michele Demeon [12] kan benchmarkingaktiviteter bidra till att ge 
jämförelser av vissa mått eller faktorer från liknande företag. Emellertid anser författa-
ren att det är viktigt att jämföra ”äpplen med äpplen” för att få så korrekta förutsättningar 
som möjligt. Det är möjligt vid en benchmarking att alla egenskaper inte ger effektiva 
och meningsfulla jämförelser. För att få meningsfulla jämförelser krävs framförhållning 
och förberedelserna bör omfatta följande kriterier: bedöma verksamheten, fastställa 
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omfattningen, fastställa de verktyg som behövs för att samla data och att skicka över 
frågeunderlag i god tid innan besöket för benchmarking. Detta ger företaget tid att för-
bereda så mycket godtycklig information som möjligt.  

4 Nulägesanalys 
Kapitlet om nulägesanalysen beskriver först inköpsrelaterad företagsinformation. Sedan förklaras en 
övergripande hur inköpsprocessen ser ut för samtliga materialkategorier följt av en sammanfattning av 
dessa inköpsprocesser. Vidare presenteras en flödeskartläggning av inköpsprocessen för verktyg och 
reservdelar, samt detaljerade tillvägagångssätt för dessa, följt av intervjuer och slutligen företagets fram-
tida planer. 

4.1 Inköpsrelaterad företagsinformation 
Mape har ingen renodlad inköpsavdelning som sköter de olika typerna av inköp. Inkö-
pen delas istället in efter olika klassificeringarna av material och görs av olika personer 
på olika positioner inom företaget. Inköpen varierar i både storlek och frekvens vilket 
gör att arbetsbördan med att göra just beställningar och ta emot gods varierar. Idag 
finns det en heltidsanställd administratör som hjälper till med godsuttag och godsmot-
tagning 

De olika materialklassificeringarna är produktionsmaterial, förnödenheter, prototyper, 
verktyg och reservdelar. Produktionsmaterial är till exempel vevstakar, bultar och buss-
ning. Med verktyg menas de komponenter som används i maskinerna i produktionen 
som till exempel gängtapp och fräs. Med reservdelar menas de komponenter som finns 
till för att maskinen ska fungera, till exempel kretskort och kablar. Dess-utom görs in-
köp av bland annat oljor och förnödenheter. Oljorna används i maskinerna i produkt-
ionen och förnödenheter kan vara till exempel handskar och rengöringsmedel. 

Företaget använder sig av affärssystemet SAP. SAP står för ”Systems, Applications and 
Products” och är ett affärssystem som innefattar olika företagslösningar som kan hjälpa 
företag att arbeta strukturerat [27]. Det finns åtta licenser för SAP som är personliga 
och anpassade till vad de ska användas för på företaget. Om exempelvis en person end-
ast gör beställningar, kollar lagersaldon och uppdaterar MRP, är licensen endast giltig 
för detta.  

Alla beställningar ska göras i SAP och de flesta inköpsprocesserna följer den rutin som 
finns för detta. När godsen sedan kommer till företaget finns det olika rutiner på hur 
det tas tillvara på beroende på vilken klassificering av gods det är.  

4.2 Inköpsprocessen för samtliga funktioner 
Enligt Oskarsson m.fl. [19] är det bra att börja med att göra en övergripande flödes-
kartläggning för att undvika att lägga resurser på fel saker. Därför initierades arbetet 
med nulägeskartläggningen genom observationer av samtliga funktioner som alla hade 
något att göra med beställningsförfarande eller godsmottagning av material. Detta var 
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viktigt för att få en så övergripande bild som möjligt över företaget och hur inköpspro-
cessen fungerar för de olika materialklasserna. Då inköpsprocessen till stor del handlar 
om administrativa aktiviteter inkluderade kartläggningen att identifiera arbetsuppgifter, 
informationsflöde och prestationsförmåga i varje steg av processen [13]. Figur 11 visar 
inköpsprocesserna för inköp av produktionsmaterial, verktyg och reservdelar, prototy-
per och förnödenheter.  

 
Figur 11: Inköpsprocessen för samtliga materialklassificeringar 

4.2.1 Inköp av produktionsmaterial 
Produktionschefen gör inga direkta inköp utan gör avrop till leverantörerna när material 
ska komma in. Avtal finns med leverantören sedan tidigare och baseras oftast på ett år 
framåt. Produktionschefen gör visuell genomgång av lagret för att se hur mycket som 
ska beställas och uppdaterar leveransplanen en gång per månad. Den uppdaterade leve-
ransplanen skickas sedan till leverantören. Avropen sker manuellt, det ligger alltså inte 
i SAP-systemet. När godset kommer in till godsmottagningen transporteras det vidare 
till produktion av truckföraren och följe-sedeln ges till produktionschefen. Produkt-
ionschefen får även fakturan när denna kommer till företaget. 

4.2.2 Inköp av verktyg 
Produktionsteknikern ansvarar för inköp av verktyg som både är lagerlagda och ej la-
gerlagda. Med verktyg menas alla komponenter som används i maskinerna i produkt-
ionen som till exempel gängtapp och fräs. De lagerlagda verktygen finns med i affärs-
systemet SAP. Produktionsteknikern beställer verktyg ungefär två gånger per vecka.  

För att få reda på vilka verktyg som behöver beställas går produktionsteknikern in i 
MRP och får en köprekommendation. Beställningen görs sedan via SAP-systemet. Be-
ställningarna skickas via mail till leverantören som ofta skickar tillbaka en orderbekräf-
telse. När leveransen kommer görs godsmottagning av administratören som sedan ger 
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följesedeln till produktionsteknikern. Produktionsteknikern får även fakturan när denna 
kommer in till företaget. 

4.2.3 Inköp av reservdelar 
Underhållschefen ansvarar för inköp av reservdelar som både är lagerlagda och ej lager-
lagda. De lagerlagda reservdelarnas finns med i affärssystemet SAP. Med reservdelar 
menas alla komponenter som finns till för att maskinen ska fungera, till exempel 
kretskort, kablar, skruvar och muttrar. Underhållschefen lägger beställningar ungefär 
två gånger i veckan. 

För att få reda på vilka verktyg som behöver beställas går underhållschefen in i MRP 
och får en köprekommendation. Beställningen görs sedan via SAP-systemet. Beställ-
ningarna skickas via mail till leverantören som ofta skickar tillbaka en order-bekräftelse. 
När leveransen kommer görs godsmottagning av administratören som sedan ger följe-
sedeln till underhållschefen. Underhållschefen får även fakturan när denna kommer in 
till företaget. 

4.2.4 Inköp av prototyper och emballage 
Kvalitet-och logistikchefen köper in specialemballage, prototypartiklar och andra artik-
lar som inte är lagerförda. Det handlar inte om stora eller många inköp, utan inköpen 
sker endast någon gång per vecka.  

Vid behov av inköp görs beställning via SAP-systemet. Beställningarna skickas via mail 
till leverantören som ofta skickar tillbaka en orderbekräftelse. När leveransen kommer 
görs godsmottagning främst av truckföraren. Vid mindre leveranser kan dock administ-
ratören göra godsmottagningen. Följesedeln ges sedan till kvalitet- och logistikchefen 
som även får fakturan när denna kommer in till företaget. 

4.2.5 Inköp av oljor och förnödenheter 
Mätteknikern på företaget köper in oljor och förnödenheter som behövs i fabriken. 
Oljorna används i maskinerna i produktionen och exempel på förnödenheter kan vara 
handskar, skor, rengöringsmedel och toalettpapper.  

Mätteknikern inventerar lagren visuellt två till tre gånger per vecka för att se vad som 
saknas och således vad som behöver beställas. Beställningar görs antingen via SAP-
systemet eller direkt från leverantörens hemsida. När leveransen kommer görs 
godsmottagningen antingen av administratören eller av mätteknikern. Mätteknikern får 
följesedeln och även fakturan när denna kommer till företaget. 

4.3 Sammanfattning av inköpsprocesserna 
Efter kartläggningen av de olika inköpsaktiviteterna, noterades det att rutinerna och 
tillvägagångsätten för inköp och hantering av de olika artikelklassificeringarna ser olika 
ut. Beställningsförfarandet för verktyg och reservdelar sköts enligt samma rutiner direkt 
i SAP. Men när det gäller beställningar av förnödenheter görs detta inte alltid i systemet, 
utan beställningen läggs direkt via leverantörens hemsida. En efterbeställning måste då 
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konstrueras i SAP. Produktionsmaterialet beställs inte alls via SAP utan beställs via av-
rop hos leverantören.  

Beställningspunkterna för verktyg och reservdelar sker när materialet kommit under sin 
orderpunkt i MRP. Inköpsbehovet av oljor och förnödenheter kontrolleras visuellt och 
beställs när nivån verkar låg enligt mätteknikern.  

Vad gäller godsmottagning av alla typer av material hanteras dessa olika. Produktions-
materialet körs direkt till lagringsplatsen i produktionen och verktyg, reservdelar och 
förnödenheter levereras till upplockningsplatsen, där det tas omhand av administratö-
ren. 

4.4 Att lyckas med kaizen 
För att lyckas genomföra förbättringar måste processer vara stabila och standardiserade 
enligt Liker [20]. Efter att processerna är stabila och standardiserade kan ett företag få 
bort allt slöseri som ökar kostnaderna utan att tillföra något värde. Arbetets syfte med 
att eliminera eller minska icke värdeskapande aktiviteter inom inköpsprocessen skulle 
då inte kunna genomföras förrän det finns ett standardiserat arbetssätt. Ett arbete att 
skapa en enhetlig inköpsstruktur för samtliga materialklassificeringarna skulle betyda ett 
alltför omfattade arbete. Då det enligt Keyte och Locher [13] är lämpligt att ha kortare 
mål för att garantera resultat i det fortsatta förändringsarbetet, valde därför gruppen att 
fortsättningsvis endast redovisa inköpsprocessen för verktyg och reservdelar då denna 
ser likadan ut för dessa artiklar. Processen för verktyg och reservdelar skiljer sig också 
mest från de andra materialklassificeringarna när det gäller godsuttag och godsmottag-
ning. Här sker många aktiviteter med att till exempel placera artiklarna i lager och dess 
tillvägagångssätt kommer att redovisas senare i rapporten mer detaljerat. När det sedan 
finns en standardiserad inköpsprocess för dessa material kan processen med fördel im-
plementeras på de andra materialklassificeringarna 

4.5 Flödeskartläggning av inköpsprocess för verktyg och 
reservdelar 

I figur 12 beskrivs inköpsprocessen för verktyg och reservdelar som inleds med att 
operatören gör ett godsuttag av en artikel (1). Uttaget skrivs för hand upp på en lista 
(2). Listan hämtas sedan av administratören som registrerar alla godsuttag i systemet 
samt gör uppdatering av MRP (3). När MRP är uppdaterat ges rekommendationer på 
vad som behöver köpas in och det läggs då en beställning (4). Vid leverans av det be-
ställda godset ankommer det till godsmottagningen (5) och körs sedan vidare till 
upplockningsplatsen (6). Här packas alla gods upp, kontrolleras och jämförs med in-
formationen på följesedeln. Finns information om artikelnummer och lagerplatsnum-
mer görs direkt en lagerplacering av godset (7). Om artikelnummer och lagerplatsnum-
mer saknas går administratören gå in i systemet, letar upp originalbeställningen för att 
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ta reda på informationen (8). Därefter kan godset läggas på sin lagerplats (7) Sist görs 
en registrering av att godset är mottaget i systemet (9) 

 
Figur 12: Inköpsprocessen för verktyg och reservdelar, enligt författarna 

 

4.5.1 Detaljerat tillvägagångssätt för godsuttag 
Om det behöver bytas ett verktyg eller en reservdel i en maskin, plockar operatören ut 
detta från respektive lager. Godsuttagen skrivs då upp av operatören på en lista som 
sedan administratören registrerar i SAP. Godsuttagsprocessen presenteras nedan. 

1. För varje uttag av verktyg och reservdelar som görs i produktionen får opera-
tören skriva upp detta för hand på en uppsatt lista. Listan är uppsatt vid respek-
tive lagerområde (1 & 2), se figur 13.  

2. Administratören hämtar listorna med de uttag av verktyg eller reservdelar som 
gjorts. Detta görs vanligen en till två gånger om dagen (morgon och eftermid-
dag). Listorna för uttag av verktyg hämtas i verktygsboden (1). Lista med uttag 
av reservdelar hämtas från reservdelshyllorna (2). Då produktionen fortlöper 
över helgen är materiallistorna av godsuttag ofta långa på måndagar.  

3. Administratören går sedan tillbaka till sin arbetsplats (3) och för in materialut-
tagen från materiallistorna in i SAP-systemet. I systemet fylls artikelnummer, 
kvantitet, konto, fördelningsregel och projekt i och godkänns sedan. Det händer 
att operatörerna har använt sig av olika benämningar på artiklar, skrivit upp 
artikelnumret fel eller har en otydlig handstil som gör att administratören kan 
då inte registrera denna. Administratören får då söka upp den ansvariga opera-
tören för att lösa problemet och sedan gå tillbaka till kontoret för fortsatt regi-
strering (1 & 2). 

4. Alla artiklar ska läggas till i sin lagerplats i SAP. Genom att klicka på verkty-
get/reservdelen kommer ett lagerplatsförslag upp automatiskt och denna väljs 
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sedan. Om det skulle komma upp två olika förslag på lagerplatser, som ibland 
händer för reservdelar, går administratören in i systemet och söker på artikel-
numret för att få fram dess riktiga plats och flyttar då det saldot till rätt plats i 
systemet. 

5. När alla verktyg och reservdelars uttag har registrerats in i systemet gör admi-
nistratören en MRP-uppdatering som uppdaterar lagernivåerna. Efter detta är 
det klart i SAP och de som gör inköp tar sedan över. 

6. Listorna stämplas sedan med dagens datum som en bekräftelse på att artiklarna 
blivit bokförda. Administratören tar sedan med sig listorna och hänger tillbaks 
dessa på dess ursprungliga plats (1 & 2 ). Operatörerna kan då fortsätt att skriva 
upp uttag på denna lista. Om listan är fullt ifylld läggs den i ett fack i verktygs-
boden (1) för arkivering 

 
Figur 13: Spagettidiagram över administratörens förflyttningar vid godsuttag under en veckas tid 

4.5.2 Detaljerat tillvägagångssätt för godsmottagning 
Leverans kommer till godsmottagningen vanligen en till två gånger per dag och kan 
innehålla alltifrån ett till sju paket eller lådor.  Dessa levereras sedan av truckföraren till 
upplockningsplatsen vid verktygsboden. Vid verktygsboden öppnas och kontrolleras 
alla leveranser. Arbetsgången presenteras nedan och hänvisas till figur 19. 

1. Administratören går från sitt kontor (1) till upplockningsplatsen (2), figur 14, 
som ligger vid verktygsboden (3). 

 25 
 
 



Tidseffektivisering av inköpsprocessen på Mape Sweden AB 
 

 

 
Figur 14: Upplockningsplatsen 

2. Vid upplockningsplatsen (2) öppnas alla paket från leveransen. Det kontrolleras 
att ordernummer och beställare står angivet, samt att leveransen stämmer i antal 
med vad som står på följesedeln.  

3. Administratören kontrollerar artikelnumret på följesedeln eftersom hanteringen 
sker olika beroende på om det är verktyg, reservdelar eller ej lagerlagda artiklar. 
Det är via artikelnumret som administratören kan avläsa vilken typ av artikel det 
är.  

4. Om artikeln är ett verktyg ska leveransen till verktygsboden (3). Där finns lådor 
som är markerade med artikelnumret för att enkelt hitta rätt plats till artikeln. 
Finns inget artikelnummer angivet på följesedeln går administratören till sitt 
kontor (1), skriver in ordernumret i SAP för att få fram artikelnumret. Därefter 
går administratören tillbaka till verktygsboden (3) och lägger leveransen i rätt 
låda, figur 15. 

 
Figur 15: Verktygslådor 
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5. Om det är en ej lagerlagd artikel, levereras denna direkt till beställaren. Bestäl-
larens namn står på följesedeln och beroende på vem beställaren är vet admi-
nistratören vart artikeln ska. Är det produktionsteknikern går administratören 
till dennes kontor (4) och lämnar artikeln. Om det är underhållschefen som gjort 
beställningen placeras artiklarna på en diversehylla vid reservdelslagret (5), figur 
16. 

 
Figur 16: Diversehylla reservdelar 

6. Om det är en reservdel ska denna till lagerskåpen för reservdelar (6). Då lager-
platsnumret inte finns med på följesedeln vet inte administratören vart i lager-
skåpet som reservdelen ska ligga. Administratören måste då gå till sitt kontor 
(1), logga in i SAP, skriva in ordernumret för att få fram den ursprungliga be-
ställningen, leta upp lagerplatsnumret från beställningen och skriva ned denna 
på följesedeln. Därefter går administratören till lagerskåpen (6) och lägger in 
artikeln i rätt hylla, figur 17. 
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Figur 17: Lagerskåp för reservdelar 

7. Emballaget från alla leveranser slängs i återvinningsstationen. Här sorteras de i 
rätt container (7), figur 18. 

 
Figur 18: Återvinningsstation 

8. Följesedeln stämplas med datum då mottagningen gjordes.  

9. Tillbaka vid kontoret registreras att leveransen mottagits i SAP, matchning mot 
liggande beställning görs, alltså att rätt antal varor mottagits, samt registrering 
av vilken lagerplats leveransen har. Detta görs för att uppdatera lagersaldot.  

10. Följesedeln ges till beställaren (4 eller 8).  

11. När fakturan kommer konteras den av administratören och lämnas sedan fak-
turan till beställaren som kontrollerar den mot följesedeln. Vidare lämnas fak-
turan till företagets VD för underskrift och sedan lämnas den till företagets re-
dovisningsansvariga som registrerar in den i SAP-systemet.  
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Figur 19: Spagettidiagram över administratörens förflyttningar vid godsmottagning under en veckas tid 

4.6 Intervjuer 
Studierna i nulägesanalysen gjordes med passivt deltagande observationer, då det var 
viktigt att inte påverka situationen utan istället fokusera på att beskriva de aktiviteter 
som utfördes [5]. Efter observationerna ställdes dock två frågor till samtliga personer 
med avseende att ta reda på vad de själva tyckte om deras arbetssätt. Både negativa och 
positiva aspekter var viktiga att få med. De två frågorna var:  

”Vilka fördelar och nackdelar ser du med hur processen ser ut i dag?” och ”skulle du vilja ändra på 
någonting och i så fall vad?”. 

På frågan om nackdelar med processen, svarade administratören för godsuttag och 
godsmottagning att ”om det blir problem, blir det mycket spring”. Det positiva med processen 
tyckte administratören var att ”man får bra motion”. Vidare trodde administratören även 
att de operatörer som skriver upp sina verktyg och reservdelsuttag inte är medvetna om 
hur mycket problem det blir senare i flödet om de skriver fel eller otydligt på listorna. 
På frågan ”Skulle du vilja ändra på någonting och i så fall vad?”, svarade administratören att 
en stationär dator skulle vara önskvärt, alternativt en laptop, på platsen där godset 
plockas upp. Detta för att undvika att det blir mycket spring vid sökning efter artikel-
nummer eller ordernummer på följesedlarna. Vidare vill administratören ändra etiket-
terna på verktygslådorna då dessa inte alltid ligger i nummerföljd vilket medför extra tid 
då rätt låda kan vara svår att hitta. Då detta område, alltså verktygsboden, planeras att 
rivas läggs inget arbete på att genomföra förändringen i dagsläget.  
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Vad gäller beställningsförfarandet tyckte produktionsteknikern och underhållschefen 
som ansvarar för beställningar av verktyg och reservdelar att systemet är tidskrävande 
men att det fungerar. Då SAP:s server ligger i Italien tycker en av dem dock att systemet 
är lite ”segt” samt att om det uppstår problem finns inte supporten att lösa detta på nära 
håll. På frågan ”skulle du vilja ändra på någonting och i så fall vad?”, tyckte båda att det skulle 
kunna gå att skicka en order direkt till kund från SAP-systemet. Det finns förutsätt-
ningar i programmet för detta, men fungerar inte i dagsläget eftersom servern är i Ita-
lien. 

4.7 Planerade förändringar 
Företaget har planerat förändringar i framtiden som kommer att beröra denna rapport. 
De planerade förändringarna har gruppen fått till sig via Mapes redovisningsansvarige 
och förändringarna presenteras nedan. 

1. Förteget har planer på att flytta sin SAP-server från Italien där den står idag, till 
Sverige. Även supporten för SAP-systemet skulle då flyttas till Sverige. 

2. Det finns planer på att riva verktygsboden och istället införa verktygsskåp, 
Matrix. Vid uttag av verktyg får operatören dra sitt passerkort, alternativt fin-
geravtryck, för att ta ut verktyg. Verktygsuttaget registreras och en lista på alla 
uttag kan sedan skrivas ut och sedan föras in i SAP-systemet. 

3. Verktygsskåpen som planeras införas ska eventuellt få en annan placering, när-
mare produktion för att operatörerna inte ska behöva göra långa förflyttningar, 
se figur 20. 

 
Figur 20: Eventuell lokalisering av nya verktygsskåpen 
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5 Problemområden 
Utifrån observationer och ostrukturerade intervjuer har arbetssätt och dess flöde analyserats med syftet 
att identifiera problem och brister. Inledningsvis förklaras de problemområden som berörs följt av vilka 
olika problem som identifierades. Slutligen klargörs de identifierade problemområdena i detalj. 

5.1 Problemområden i inköpsprocessen 
I kartläggningen identifierades tidsrelaterade nyckeltal i form av genomloppstider. Ge-
nomloppstiden beskriver den tid det tar för en produkt att gå igenom ett visst flöde och 
i detta fall identifierades det att verktyg och reservdelar hade onödigt långa genomlopps-
tider [10]. Det observerades också slöserier i form av onödiga förflyttningar som enligt 
Modig och Åhlström [22] är icke värdeskapande aktiviteter. Gruppen identifierade även 
dubbelarbete som inte följer en Lean-strategi där företag genom att fokusera på flöde 
istället för resurseffektivitet kan reducera merarbete och slöseri [22]. 

5.1.1 Godsuttag 
Problemområden gällande godsuttag presenteras nedan. 

1. Administratören gör godsuttag och uppdaterar MRP en till två gånger per dag. 
Dock sker beställningar av reservdelar och verktyg endast en till två gånger per 
vecka. 

2. Då olika operatörer skriver upp sina uttag av reservdelar och verktyg för hand, 
resulterar detta ibland i svårigheter att utläsa information på grund av otydlig 
handstil. 

3. Informationen på listorna kan vara felskrivet. Detta kan till exempel vara att 
artikelnumret inte stämmer på grund av en siffra missats eller skrivits fel. 

4. Benämningarna på artiklarna anges olika av olika operatörer vilket resulterar i 
svårigheter för administratören att kontrollera om det är rätt detalj. Antingen 
kan det vara rätt benämning men felskrivet artikelnummer eller rätt artikelnum-
mer fast en annorlunda benämning. 

5. Om några av ovanstående punkt 2, 3 eller 4 skulle hända, får administratören 
göra onödiga förflyttningar genom att lämna sin arbetsplats, gå ut i verkstaden, 
leta rätt på personen som skrivit upp uttaget för att sedan lösa problemet. Då 
företaget arbetar 7 dagar i veckan i 5 skift kan det hända att just denna operatör 
inte jobbar. Problemet blir då liggande, samt att administratören blir tvungen 
att göra ytterligare förflyttningar senare när operatören är på plats.  

6. Ibland stämmer inte lagersaldona i SAP med det fysiska antalet på lagerhyllorna. 
Anledningarna kan vara att operatören inte hunnit eller glömt att skriva upp 
uttagen. När uttagen då registreras i SAP av administratören och MRP uppdat-
eras, kommer inte inköpsbehovet att stämma med miniminivån i systemet.  
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5.1.2 Godsmottagning 
Problemområden kring godsmottagning presenteras nedan. 

1. Då det levereras gods vid olika tidpunkter under dagen händer det att administ-
ratören får göra godsmottagning flera gånger per dag. Varje leverans kan inne-
hålla allt ifrån ett till sju paket eller lådor. Konsekvensen blir många och långa 
förflyttningar. 

2. Följesedlarna saknar artikelnummer på verktygen. Konsekvensen blir onödiga 
förflyttningar då administratören måste gå tillbaka till sitt kontor för att leta upp 
artikelnumret i SAP och sedan gå tillbaka till verktygsboden för att lägga dem 
på rätt plats. 

3. Följesedlarna har artikelnummer men saknar lagerplatsnummer på reservdelar. 
Konsekvenserna blir som ovan, att administratören är tvungen gå tillbaka till 
sitt kontor för att ta reda på lagerplatsnumret och sedan tillbaka till upplock-
ningsplatsen och reservdelshyllorna. 

4. Efter uppackning av godsen ska emballaget slängas. Återvinningsområdet ligger 
inte i direkt anslutning till uppackningsplatsen. Konsekvensen blir onödiga för-
flyttningar då dessa ska slängas. Om det är stor leverans med många eller stora 
lådor, kan det hända att administratören får gå två gånger för att återvinna em-
ballagen. 

5. När det gäller lagringen av ej lagerlagda artiklar hanteras dessa olika. Reservdelar 
placeras i en uppmärkt hylla som finns vid lagerhyllorna. Verktygen ges direkt 
till beställaren. 

5.1.3 Inköp av verktyg och reservdelar 
1. Beställningsförfarandet av verktyg och reservdelar innefattar många olika steg. 

Det går inte att direkt skicka iväg en beställning till leverantören efter att den 
skrivits in i SAP. Beställaren måste först spara ner beställningen i PDF format 
på datorn för att sedan bifoga den i ett email till leverantören. Efter att den 
registrerats i SAP ligger den som beställd i systemet. Dock har inte leverantören 
mottagit beställningen i detta skede utan detta görs först när beställaren skickar 
iväg mailet med den bifogade filen. Men mänskliga faktorn ger en potentiell risk 
att något steg på vägen glöms bort eller görs fel: 

1. Beställaren kan tro att mailet är ivägskickat och beställningen gjordfast 
den endast är registrerad i SAP. 

2. Beställaren kan bifoga fel PDF-fil i mailet till leverantören. Om inte le-
verantören kontaktar beställaren för att påpeka detta misstag, tror be-
ställaren att beställningen gått igenom och väntar då på en leverans som 
inte kommer  
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6 Benchmarking 
En benchmarking utfördes på ett tillverkande företag som arbetat mycket med effektivisering av flöden. 
Benchmarkingen utfördes för att inhämta kunskap om hur inköpsprocessen kan se ut på ett annat 
företag 

6.1 Företagsbeskrivning 
Parker Hannifin Corporation är ett amerikanskägt bolag och är världsledande inom rö-
relse- och styrsystemsteknik. Parker tillhandahåller precisionslösningar för en rad olika 
mobila och industriella marknader samt för rymd- och luftfartsindustrin. Parker Han-
nifin Manufacturing Sweden AB i Trollhättan ingår i Pump & Motor Division och pro-
ducerar hydraulmotorer och hydraul pumpar till mobila arbetsmaskiner och fordonsut-
rustningar. Fabriken har idag cirka 270 stycken anställda [28]. 

6.2 Intervju med inköpschef och materialstyrningschef 
En semistrukturerad intervju utfördes med inköpschef och materialstyrningschef på Parker. Gruppen 
skickade en intervjumaterialet till respondenterna i förväg, se bilaga A, för att de i förväg skulle kunna 
förbereda sig inför mötet. Intervjun resulterade i informationen nedan. 

Parker i Trollhättan och i stort sett alla andra fabriker inom Parker använder sig av 
affärssystemet JDE. Affärssystemet är väl implementerat i företaget och passar Parkers 
verksamheter. Systemet är en stabil plattform och innefattar funktioner som bland an-
nat ekonomihantering, materialplanering, inköp, försäljning och så vidare. Verksam-
hetspersonalen har tillgång till systemet och går själva in för att se vad som behöver 
göras i fabriken. I affärssystemet kan Parker se hela kedjan, från leverantören, genom 
fabriken och till kunden. 

Inköpsstrukturen är av decentraliserad karaktär där inköpsavdelningen sköter strate-
giska inköp och produktlinjerna gör avrop för materialet som behövs i produktionen. I 
de strategiska inköpen ingår att hålla en god och långsiktig relation till leverantörerna, 
att förhandla fram gynnsamma priser, göra ramavtal och så vidare. Det är utifrån dessa 
upphandlingar som produktionspersonalen sedan avropar material. Avropen görs i af-
färssystemet JDE. Systemet är kopplat till ett annat system, PH-connect, där alla avrop 
samlas. Leverantörerna som alla har tillgång till detta system går in och kontrollerar vad 
Parker har beställt för material för att sedan leverera detta. De olika leverantören går in 
i systemet olika ofta beroende på hur frekvent Parker behöver materialet. Vid akut be-
hov av artikel från Parkers sida sker kontakt via telefon med leverantören.  

För alla artiklar på Parker finns någonting som heter plan for every part som innebär att 
varje artikel ska ha en specifik plan. I planen ska säkerhetslager, miniminivåer, max-
nivåer, lagerplats och så vidare finnas med. 
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Parker har ett skanningssystem av inkommande gods. Leverantören sätter en etikett 
med en streckkod på godset. Streckkoden hämtas ut från samma system där avropen 
görs, PH-connect, och innehåller information som ordernummer, antal, lagerplats et-
cetera. Detta finns med i avtalen med leverantörerna och är ett krav från Parker att 
streckkodsystemet ska följas vid leverans av gods. När godset sedan kommer till Parker 
skannas streckkoden in med en handdator. Den som skannar kan då se vad det är för 
material och vart det ska. Vid skanningen är godset registrerat mottaget och ”inne” i 
systemet, det är alltså realtid. Även lagersaldot uppdateras vid skanningen. Det är bara 
Parker i Trollhättan som har detta systemet, inte hela Parker koncernen. Syftet med 
detta system är att vem som helst på Parker ska kunna ta emot gods och veta direkt vad 
det är för detaljer och vart det ska. Systemet ger en hög saldosäkerhet. Det finns ett 
krav inom Parker att ha detta generellt, men just denna lösning är unik för Parker i 
Trollhättan. 

6.3 Intervju med produktionschef 
För att få ingående information om Parkers Matrix-skåp anordnades ett möte med produktionschefen. 
Intervjun var av ostrukturerad karaktär där utgångspunkten var information kring just Matrix-
skåpet. Det som framkom under intervjun presenteras nedan. 

För många av Parkers verktyg används Matrix-skåp. Skåpen kan se olika ut, med det 
skåpet som gruppen fick se var ungefär 2 meter brett och rymde cirka 10 lådor. I varje 
låda fanns små fack, alla med lock på. När operatörerna behöver ett verktyg loggar de 
in med sina kort i matrix-systemet och knappar sedan in artikelnumret på det verktyg 
som ska plockas ut. Operatören registrerar också det antal som ska hämtas ut. Skåpet 
visar sedan, genom att blinka, vilken låda verktyget ligger i. När lådan öppnas låses bara 
det facket upp där just detta verktyg ligger. Efter att verktyget plockats ut och lådan 
sedan stängts igen, räknar systemet om lagersaldot automatiskt.  

Matrix-systemet är inställt på att göra en uppdatering av lagersaldona en gång om dagen. 
En lista erhålls då från systemet med rekommenderade verktygsinköp. Listan baseras 
på olika beställningspunkter som finns bestämda för varje artikel. Beställningspunkterna 
kan baseras på hur många i snitt som används i produktionen eller hur lång tillverkning- 
eller leveranstiden är på de olika artiklarna. Det finns möjligheter i Matrix-systemet att 
skicka listan med rekommenderade inköp direkt till respektive leverantör. Dock har 
Parker valt att alltid dubbelkolla dessa listor för att sedan låta personalen på verktygs-
avdelningen göra beställningarna manuellt. 

När en order har lagts och godset levereras kommer det in till godsmottagningen. 
Godsmottagningen skickar det då vidare till verktygsavdelningen där personalen lägger 
in artiklarna manuellt i Matrix-skåpet. Det finns också en FIFO-funktion på skåpet. 
Artiklarna kan vara lagerförda i två luckor i skåpet. Om det då vid uttag blir tomt i första 
låda, genereras en beställning med nya artiklar. När artiklarna sedan kommer in och ska 
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lagerföras i skåpen, öppnas bara den lucka som är tom. På så sätt plockas det alltid ut 
de äldsta verktygen först. 

Parker har ett önskemål att alla artiklarna ska ha streckkoder på sig då de kommer från 
leverantören. Streckkoderna kan då skannas in vid ankomst där information visas direkt 
angående vart artikeln ska och på vilken lagerplats eller skåpsnummer den ska placeras. 
Detta skulle spara tid genom att inte behöva leta upp lagerplatsnumren på artiklarna. 
Idag har Parker även leverantörer som på fakturan skriver ut vilken avdelning artikeln 
ska till, samt lagerplatsnumret. På så sätt vet den som tar emot godset vart artikeln ska 
placeras. Dock har det uppstått problem ibland från de utländska leverantörerna som 
inte har följt denna instruktion. 

I Matrix-systemet finns det möjlighet att få samlad information om till exempel de olika 
skåpen, leverantörerna eller på artiklarna. Via datorn kan detaljerad information erhållas 
om till exempel hur stort lager som finns, vilken omsättningstid vissa artiklar har, vilken 
förbrukning som skett eller förväntade kostnader från beställningar just den månaden. 
Det finns också möjlighet att gå in och titta på alla uttag som gjorts för en viss avdelning, 
kostnadsställe eller person.  

Den information som gruppen erhållit från personalen på Parker är att Matrix-skåpen 
och dess system är väldigt lätthanterliga och enkla att installera. Genom att införa skå-
pen har Parker fått en bättre koll på sina artiklar och svinnet har minskat. Några av de 
vinster som Parker gjort med att introducera matrix-skåpen har bland annat varit att 
uttagen minskat, vilket gör att de nödvändiga beställningarna även har minskat. Parker 
har också kunna minskat sina lagernivåer då de har bättre koll på hur många av de olika 
artiklarna som finns i lager. De verktyg som inte gjordes några uttag på har kunnat 
plockas bort. Då skåpen är utspridda i verkstaden och placerade i de områden där verk-
tygen behövs, har även förflyttningar minskat.  Enligt muntlig information från Pro-
duktionschefen på Parker har skåpen haft en payback, alltså betalat av sig själva, på bara 
några månader. 

7 Förslag till förbättringar 
I detta kapitel redovisas förbättringsförslag till företaget. Inledningsvis presenteras en summering av 
förbättringsgenereringen, följt av förbättringsförslag på de lika områdena.  

7.1 Inledning 
Många av idéerna till förbättringsförslag genererades redan i nulägesanalysen, precis 
som Kayte och Locher [13] beskriver är vanligt. Under de passiva observationerna 
kunde gruppen direkt identifiera icke värdeskapande aktiviteter i form av olika slöserier. 
Två av slöserierna var onödiga förflyttningar och dubbelarbete som enligt Liker [20] 
har identifierats som några av de sju huvudtyper av icke värdehöjande aktiviteter. 
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Följaktligen lade gruppen ett stort fokus på att eliminera dessa slöserier genom att re-
ducera förflyttningar i möjligaste mån, samt eliminera dubbelarbete i förbättringsförsla-
gen. Genom reducering av förflyttningar och eliminering av dubbelarbete minskas de 
tidsrelaterade nyckeltal i form av ledtider. Normalt vill företag minimera sin genom-
loppstid på produkter enligt Oskarsson m.fl. [19] eller på ett informationsflöde enligt 
Keyte och Lochter [13].  

Som en del av gruppens förbättringsförslag på några av de onödiga förflyttningarna, 
krävdes en ändring i beställningsförfarandet där ett krav måste ställas på leverantören 
att specificera både artikelnummer och lagerplatsnummer på följesedeln. Detta kunde 
gruppen, genom benchmarkingen på Parker, få bekräftat är fullt genomförbart då Par-
ker själva gör detta idag. Benchmarkingen genererade även förbättringsförslag till fram-
tida arbete som presenteras senare i rapporten.  

7.2 Godsuttag 
Nedan presenteras förbättringsförslag gällande godsuttag. 

1. Låta operatören själv skriva in direkt i SAP i datorn vilka detaljer som plockas 
ut. Detta gäller både för verktyg och reservdelar. För reservdelar finns en dator 
vid området som kan förses med SAP. För verktyg bör det stationeras en dator 
vid området som även den har SAP. Detta minskar slöseri då administratören 
går och hämtar listorna från produktionen och sedan tillbaka till sin arbetsplats. 
Detta eliminerar också att det blir otydligheter på de skrivna listorna vilket även 
då tar bort förflyttningen som administratören tvingas göra för att lösa proble-
met. Troligen kommer även problemen med fel lagersaldo i SAP jämfört med 
det fysiska lagret att minska då operatörerna själva blir ansvariga för att det 
stämmer. 

2. Om det inte finns möjlighet att skaffa SAP på datorn vid reservdelar, kan ett 
Excell-ark användas som innehåller samma information som materiallistorna 
där operatören registrerar sina uttag. Listan sparas på företagets server. Admi-
nistratören kan då gå in via sin egen dator för att hämta informationen. Detta 
eliminerar förflyttningen samt otydligheter på listorna. Motsvarande dator ska 
finnas vid verktygsboden. 

3. En dator placeras vid upplockningsplatsen alternativt att administratören an-
vänder sig av en bärbar dator vid registrering av godsuttag. Detta eliminerar 
förflyttningen då administratören går tillbaka till sitt kontor för registrering. 

7.3 Godsmottagning 
Nedan presenteras de förbättringsförslag som berör godsmottagningen. 

1. Ändra antalet godsmottagningar till en gång per dag istället för två. Det minskar 
inte arbetsbördan, men det minskar förflyttningarna. Vid brådskande leverans 
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meddelas administratören av berörd person och administratören kan då göra 
godsmottagning mer än en gång per dag. 

2. Hylla för ej lagerlagda artiklar även för verktygen för att ta bort förflyttningen 
till beställarens kontor. Det finns redan liknande för reservdelar.  

3. Hylla för förnödenheter i eller vid verktygsboden för att ta bort förflyttningen 
till beställarens kontor.  

4. Få med både artikelnummer och lagerplatsnumret redan på beställningen när 
den görs i SAP. Detta gör att administratören direkt kan lägga artikel på rätt 
lagerplats och förflyttningarna i samband med att lagerplatssökningen elimine-
ras. Kontakta leverantörerna för att säkerställa att de noterar båda på följese-
deln. 

5. En dator placeras vid upplockningsplatsen alternativt att administratören an-
vänder sig av en bärbar dator vid registrering av godsmottagning. Detta elimi-
nerar förflyttningen då administratören går tillbaka till sitt kontor för registre-
ring.  

8 Teoretisk tidsstudie 
I kapitlet presenteras tidsbesparingar företaget kan göra utifrån en tidsstudie som genomförts där teo-
retisk implementering av förbättringsförslag testats. Utifrån ett antal förbättringsförslag som gruppen 
kommit fram till utfördes en tidsstudie för godsuttag och godsmottagning. Tidsstudiens syfte var att 
beräkna hur tidseffektiva de framtagna förbättringsförslagen var. 

Förbättringsförslagen som tidsstudien utgick ifrån var följande: 

1. Det placeras ut en dator vid respektive godsuttagningsplatser, alltså en dator vid 
verktygsboden och en dator vid reservdelsområdet. På dessa datorer finns af-
färssystemet SAP och operatörerna skriver själva in godsuttaget i SAP istället 
för att skriva upp det på materialuttagslappen som används i dagsläget.  

2. Godsmottagning görs endast en gång per dag. 

3. En hylla för verktyg sätts upp i verktygsboden där administratören placerar ej 
lagerlagda verktyg. 

4. En hylla för förnödenheter och spontaninköp sätts upp i verktygsboden där 
administratören placerar dessa artiklar. 

5. På följesedlarna finns alltid artikelnummer och ordernummer samt lagerplats 
för reservdelar. 

6. Administratören använder sig av samma dator som används i första punkten 
vid godsmottagning, alternativt att en bärbar dator används. 

Genom att införa dessa förändringar sparar företaget i teorin mycket tid per dag och 
administratören kan då istället ägna sig åt värdeskapande aktiviteter.  
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8.1 Godsuttag 
Utifrån tidsstudien konstaterades att förbättringsförslaget för godsuttag resulterade i en 
tidsbesparing genom att onödiga transporter och visst dubbelarbete minskade, se tabell 
1. 
Tabell 1: Tidsåtgång, tidsbesparing samt ny tid för administratören vid godsuttag 

Godsuttag  
 Total tid Tidsbesparing Total ny tid 

Måndag 41 min 41 min 0 min 
Tisdag 1 h, 12 min 1 h, 12 min 0 min 

Onsdag 1 h, 7 min 1 h, 7 min 0 min 
Torsdag 53 min 53 min 0 min 

Fredag 30 min 30 min 0 min 
Total tid 4 h, 23 min 4 h, 23 min 0 min 

Då det finns en dator vid varje godsuttagningsplats med SAP kommer administratörens 
inblandning i godsuttagsprocessen helt försvinna. Eftersom operatörerna själva skriver 
in sina uttag i systemet berörs inte administratören av denna aktivitet. Detta ger en 
tidsbesparing för godsuttag på 4 timmar och 23 minuter alltså en minskning med 100 
% för denna vecka. De nya förflyttningarna för administratören visas i figur 2.

 
Figur 21: Optimal förflyttning för administratören vid godsuttag 

8.2 Godsmottagning 
Utifrån tidsstudien konstaterades att förbättringsförslagen för godsmottagning resulte-
rade i en tidsbesparing genom att onödiga transporter och visst dubbelarbete minskade, 
se tabell 2. 
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Tabell 2: Tidsåtgång, tidsbesparing samt ny tid för administratören vid godsmottagning 

Godsmottagning 
 Total tid Tidsbesparing  Total ny tid 

Måndag 20 min, 36 s 2 min, 7 s 18 min, 30 s 
Tisdag 19 min 39 s 40 s 18 min 59 s 

 9 min, 38 s 3 min, 18 s 6 min, 20 s 
Onsdag 29 min, 6 s 6 min, 32 s 20 min, 40 s 

 3 min, 31 s 1 min, 50 s 1 min, 41 s 
Torsdag 27 min, 37 s 1 min, 55 s 25 min, 41 s 

Fredag 27 min, 16 s 2 min, 30 s 24 min, 46 s 
Total tid 2 h, 17 min, 23 s 18 min, 54 s 1 h, 56 min, 37 s 

Godsmottagning görs i dagsläget en till två gånger per dag. Förslaget gruppen kommit 
fram till är att endast göra godsmottagningen en gång per dag då detta sparar den tid 
det tar för administratören att förflytta sig från sitt kontor till upplockningsplatsen och 
tillbaka, samt förflyttningen från upplockningsplatsen till verktygsboden och reservdels-
området. Vid eventuella fel hanteras de samtidigt och administratören behöver inte för-
flytta sig extra för att lösa dem. Det är alltså bara tid från förflyttningar som sparas vid 
denna lösning. Tiden som kommer att sparas på att förflyttningarna minskar är 3 mi-
nuter och 48 sekunder under denna vecka. 

Vid nulägeskartläggningen framkom att leverans av ej lagerlagda verktyg, alltså artiklar 
som inte beställs frekvent och som då inte har någon egen lagerplats, ges till beställaren 
personligen eller placeras vid personens kontor. Det är administratören som gör detta 
och gör den extra förflyttningen. Förslaget som gruppen arbetat fram är att ha en hylla 
i verktygsboden, liknande system som finns vid reservdelarna, där administratören pla-
cerar den ej lagerlagda artikeln. När administratören registrerat artikeln i SAP lämnas 
följesedeln till beställaren som då ser att artikeln kommit. Förändringen resulterade un-
der veckan i en tidsbesparing på 2 minuter.  

Gruppen föreslår även att en förnödenhetshylla sätts upp i verktygsboden där admi-
nistratören placerar förnödenheter och istället för att leta upp beställaren. Personen 
som beställt artikeln informeras att artikeln kommit när administratören lämnar över 
följesedeln. Denna förändring innebär en tidsbesparing av förflyttningen som administ-
ratören gör då beställaren letas upp och artikeln överlämnas. Tidsbesparingen för denna 
förändring blev 3 min och 19 sekunder under en veckas tid. 

Då ett förslag till företaget är att ställa krav på leverantörerna att artikelnummer och 
ordernummer alltid ska finnas med på följesedeln sparas mycket tid för administratören. 
Administratören sparar den tid det tar att gå till sitt kontor, leta upp ordern eller artikel-
nummer och lagerplats, gå tillbaka till upplockningsplatsen och sedan placera artikeln 
på rätt plats. Tidsbesparingen som visades under veckan blev 6 minuter och 31 sekun-
der. Denna förändring kommer som sagt att leda till färre förflyttningar för administra-
tören som då kan lägga tid på värdeskapande aktiviteter.  
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Genom att administratören använder sig av en bärbar dator eller använder den före-
slagna datorn som placerats i verktygsboden kommer förflyttningarna minska. Gods-
mottagningsförfarandet kommer då se ut så att administratören går från kontoret till 
upplockningsplatsen, öppnar paketen, registrerar direkt i SAP, placerar artiklarna på re-
spektive lagerplats och sedan går administratören tillbaka till sitt kontor. Vid eventuella 
problem, som exempelvis att en leverantör missat att skriva med artikelnummer på föl-
jesedeln, har administratören datorn nära till hands och ytterligare förflyttning kommer 
då att besparas. Tiden som eliminerats blev 6 minuter och 16 sekunder under veckan 
då tidsstudien utfördes. 

Detta ger en tidsbesparing för godsmottagning på 18 minuter och 54 sekunder, alltså 
14 % för denna vecka. Administratörens nya förflyttningsmönster visas i figur 22. 

 
Figur 22: Optimal förflyttning för administratören vid godsuttag 

Den sammanlagda tiden som kommer att minskas för både godsuttag och godsmottag-
ning tillsammans blir 4 timmar, 41 minuter och 54 sekunder vilket är en tidsreducering 
på 70 %. Denna reducering är uppdelad i godsuttag som står för 4 timmar och 23 mi-
nuter samt godsmottagning som är 18 minuter och 54 sekunder. 

9 Resultat 
Utifrån de förbättringsförslag som gruppen tagit fram genom nulägesanalys och benchmarking present-
eras de resultat som gruppen kommit fram till. Tiderna som presenteras utgår ifrån de tidsstudier som 
utförts av gruppen. 
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9.1 Total tidseffektivisering 
Med en implementering av de förslag gruppen presenterat, genom att eliminera eller 
minska icke värdeskapande aktiviteter, skulle den totala tiden som administratören läg-
ger på inköpsrelaterade aktiviteter per vecka sjunka från 17 % till 5 %. 

Som visas i diagrammet, figur 23, över tidseffektivisering resulterar förbättringsförsla-
gen i en tidseffektivisering både gällande godsuttag och godsmottagning. Som fram-
kommit under nulägesanalysen upptar godsuttag och godsmottagning i genomsnitt 6 
timmar, 40 minuter och 23 sekunder per vecka för administratören. Vid implementering 
av förbättringsförslagen minskar denna tid till 1 timma och 58 minuter vilket motsvarar 
en tidsreducering på 70 %. 

 
Figur 23: Skillnaden mellan nutid och eventuell framtid då förbättringsförslagen implementerats 

9.2 Tidseffektivisering godsuttag  
Genom implementering av förbättringsförslaget att operatören själv registrerar sina 
godsuttag i affärssystemet elimineras administratörens tid för godsuttag helt, se figur 
24. Detta innebär en tidseffektivisering på 4 timmar och 23 minuter och motsvarar 100 
% av den totala tiden det tar att göra godsuttag för administratören. 
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Figur 24: Tidsbesparing vid implementeringen av lösningsförslag för godsuttag 

9.3 Tidseffektivisering godsmottagning 
Vid implementering av de förbättringsförslag som framtagits för godsmottagningen 
kommer tiden minska från 2 timmar och 17 minuter till 1 timmar och 58 minuter vilket 
är en besparing på 13,8 %, se figur 25. De övriga 86,2 % som återstår är exempelvis 
registrering av order via affärssystemet, placering av artiklar på lagerplatser och återvin-
ning av emballage. Dessa aktiviteter är alltså sådana där tiden inte förkortas då förbätt-
ringsförslagen implementeras. De förbättringsförslag som gett tidsreduceringen är att 
göra godsuttag en gång per dag, sätta upp en hylla för ej lagerlagda verktyg samt en 
förnödenhetshylla i verktygsboden, ställa krav på leverantörer att alltid ha med artikel-
nummer och lagerplats på följesedeln samt att administratören använder sig av en bär-
bar dator vid registrering av godsmottagning. 

 
Figur 25: Tidsbesparing vid implementering av lösningsförslag för godsmottagning 
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10 Diskussion 
I diskussionsavsnittet kommer gruppen ta upp fördelar och nackdelar, samt olika vinklar på inform-
ationen som tagits upp och framkommit i rapporten. 

10.1  Inköpsavdelning och inköpsrutiner 
Då det inte finns någon inköpsavdelning på Mape utan olika personer gör olika typer 
av inköp är arbetssättet kring inköp inte standardiserat. Beroende på vad som ska köpas 
in ser inköpsstrukturen olika ut för de olika personerna. Personerna som gör inköp har 
inte inköp som sin huvudsakliga arbetsuppgift utan det är endast en mindre del av ar-
betstiden som går åt till detta. Mätteknikern gör exempelvis inköp av förnödenheter, 
underhållschefen för reservdelar och produktionsteknikern för verktyg som framkom-
mit tidigare i rapporten. Det är Vd:n som tar de strategiska besluten och förhandlar med 
de strategiska leverantörerna. Dagens struktur på inköp påminner om hybridstrukturen 
[14]. Då hybridstrukturen är en blandning av centraliserad och decentraliserad inköps-
struktur [14] passar denna bra på Mape eftersom det är just en blandning mellan dessa 
två strukturer. Då Vd:n sköter de strategiska besluten liknar det den centraliserade 
strukturen, men eftersom de övriga personerna sköter sina inköp kring sitt område på-
minner det om den decentraliserade inköpsstrukturen. Det som skiljer Mape från att ha 
en riktig hybridstruktur är att det inte finns någon inköpsavdelning eller personer som 
på heltid arbetar med inköp utan inköp är som tidigare nämnt en mindre del av perso-
nernas arbetsuppgifter. Fördelen med att ha en hybridstruktur är att det är en kombi-
nation mellan den centraliserade och den decentraliserade inköpsstrukturen. Det finns 
någon som sköter de strategiska och eventuellt de taktiska inköpen. Denna person har 
också har kontakt med inköparna för de olika enheterna för att hålla sig uppdaterad om 
de lokala behoven och deras aktualitet [14]. En annan fördel med hybridstrukturen är 
att företaget lättare kan standardisera sitt arbetssätt [14]. Att standardisera arbetssättet 
är en viktig del av Lean-strategin enligt Liker [20]. Vid standardisering av arbetssättet 
kring inköp är det dock viktigt att ha i åtanke att anpassa för både större inköp, men 
också mindre. Det standardiserade arbetssättet är ofta utformade för de stora inköpen, 
inte de mindre [16]. Om det endast finns en rutin för de större inköpen finns risken att 
personer gör de mindre inköpen som de själva vill vilket kan leda till missbruk av inköp 
[16]. Det är då viktigt att kontroller som ser till att missbruk inte kan förekomma finns. 
Det är också viktigt att det finns olika rutiner för de olika storlekarna på inköp [16]. 

10.2  Godsuttag 
Det största slöseriet som gruppen identifierade var dubbelarbetet vid godsuttag, där 
operatören först skrev upp sitt uttag på en lista och administratören sedan skrev in detta 
i systemet. Förslaget från gruppen var att låta operatören själv skriva in sina uttag direkt 
i SAP vilket skulle eliminera detta dubbelarbete som enligt författaren Liker [20] är icke 
värdeskapande. Fördelen med detta är också att alla felskrivningar eller oklarheter vid 
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olika handstilar försvinner, vilket förut resulterat i att administratören tvingats leta reda 
på den person som skrivit upp uttaget för att reda ut problemet. Detta skulle dock 
betyda att licens måste finnas på datorerna vid verktyg och reservdelsområdet. Då det 
bara finns 8 licenser för SAP på företaget, samt att dessa är personknutna, kan företaget 
ha reservation mot just detta. Om supporten för systemet flyttas till Sverige kan dock 
möjligheten utredas, enligt gruppen, om att ha ett externt dokument i datorn där ope-
ratörerna skriver upp sina uttag. Det kan till exempel vara ett Excell-ark som är kopplat 
till systemet vilket skulle eliminera dubbelarbetet.  

10.3  Godsmottagning 
Genom att utföra godsmottagningen en gång per dag istället för två gånger per dag 
kommer tid sparas för administratören genom färre förflyttningar. Då förflyttningar är 
en av de sju slöserierna är detta någonting som önskas minska eller elimineras [22].  
Nackdelar med att endast göra godsmottagningen en gång per dag anser gruppen var 
att om någon väntar på en brådskande artikel plockas inte denna upp förrän den dagliga 
godsmottagningen. Detta kan leda till onödig väntan, både för personal och för maski-
ner som även detta är en av de sju slöserierna [22]. Ännu en nackdel med att endast 
göra godsmottagning en gång per dag är att om någon person tar den artikeln som 
personen väntar på från upplockningsplatsen och endast lämnar kvar följesedeln till 
administratören kan lagersaldot bli fel. Detta problem upplevde gruppen under en ob-
servation av godsmottagningen. Lagersaldot blir fel på grund av att personen endast 
hämtar artikeln av intresse och inte stämmer av antalet artiklar som står på följesedeln. 
När då administratören registrerar godsmottagningen i SAP registreras det antal som 
står på följesedeln, men egentligen vet inte administratören om detta är det korrekta 
saldot. Denna företeelse bör inte vara ett stort problem då det är administratören som 
ska göra all form av godsmottagning och ingenting ska vara så brådskande att det måste 
tas ut direkt, då finns det andra problem som måste lösas. 

Ett annat förslag från gruppen är krav på leverantören att specificera artikelnummer 
och lagerplats på följesedeln. Detta är ett genomförbart förslag enligt gruppen då det 
under benchmarkingen på Parker framkom att detta redan är implementerat hos dem 
och att det fungerar bra. En eventuell nackdel kan vara att det tar tid att implementera 
denna nya rutin samt att påtryckningar kan behövas för att få alla leverantörer att följa 
instruktionen. Enligt författaren Lena Schneider med flera [29], kan detta dock avhjäl-
pas genom att ledningen kommunicerar, interagerar och samarbetar systematiskt med 
leverantörerna. En annan eventuell nackdel kan vara att utländska leverantörer kan ha 
svårt att anamma denna rutin då det enligt produktionschefen på Parker ibland uppstått 
problem med just detta. En konsekvens som uppstår om inte gruppens förslag om krav 
från leverantören att specificera artikelnummer och lagerplatsnummer införs, kommer 
att vara längre förflyttningar vilket är icke värdeskapande enligt författarna Modig och 
Åhlström [22].  När verktygsområdet flyttas till annan plats i fabriken kommer admi-
nistratören få en längre sträcka att gå, till och från sitt kontor, när hon då behöver söka 
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i systemet vilket artikelnummer och lagerplats artiklarna har. Detta skulle dock kunna 
avhjälpas genom att införa, ett annat av gruppens förslag, att placera dator vid upplock-
ningsplatsen.   

Vid införande av en hylla för ej lagerlagda verktyg och en hylla för förnödenheter i 
verktygsboden sparas tid för administratören i form av förflyttning. Då den extra för-
flyttningen som idag sker när administratören tar med sig artikeln in på kontoret för att 
sedan lämna den till beställaren kommer att elimineras minskar även den icke vär-
deskapande tiden för administratören [22]. När administratören har registrerat artikeln 
som ankommit och lagts på hyllan lämnar administratören följesedeln till beställaren. 
Beställaren ser då att artikeln har kommit och vet att den finns på hyllan. Detta gör att 
beställaren slipper ta hand om artikeln och hitta en plats för den för att inte förvara den 
på sitt skrivbord, vilket sparar tid i form av extra förflyttningar även för beställaren. En 
nackdel som gruppen ser skulle kunna vara att beställaren får gå extra till verktygsboden 
för att hämta artikeln, men då gruppen observerat att beställarna ofta är ute i fabriken 
anses det att detta inte kommer att bli något problem eller extra förflyttningar. 

Då ett förslag var att ha en stationär dator vid upplockningsplatsen alternativt använda 
sig av en bärbar dator väntas slöseri i form av förflyttningar minska. Om administratö-
ren registrerar leveransen direkt vid upplockningsplatsen minskar förflyttningen till 
kontoret och förflyttningen tillbaka till upplockningsplatsen. Denna förflyttning tog 
upp en stor del av den totala förflyttningen och mycket tid kunde sparas i form av 
förflyttningar. Då förflyttningar är slöseri [22] är detta någonting som företaget vill 
minska och genom implementering av detta förbättringsförslag anser gruppen att 
mycket tid kommer att sparas utifrån tidsstudien som genomfördes. 

10.4  Planerade förändringar 
I dagsläget ligger servern i Italien. Om företaget fullföljer planen på att flytta servern 
och dess support till Sverige skulle detta öppna upp möjligheter att automatisera in-
köpsprocessen. En automatisering av inköpsprocessen kan då implementeras på områ-
den som till exempel inköpsanmodan, orderbekräftelse eller fakturahantering [30]. 
Gruppen tror att vid en automatiserad inköpsprocess skulle företaget kunna spara tid 
vid till exempel beställningsförfarandet. Detta genom möjligheten att med hjälp av sup-
porten kunna installera så att systemet skickar en beställning direkt till leverantören ge-
nom en knapptryckning. Detta skulle då eliminera risken som finns idag att den mänsk-
liga faktorn skulle göra fel när beställningen först måste sparas ned i PDF-format för 
att sedan plockas upp i ett email och skickas till leverantören. Beställaren kan tro att 
mailet är ivägskickat och beställningen gjord, fast den endast är registrerad i SAP. Be-
ställaren kan även ha bifogat fel PDF-fil till leverantören och om inte leverantören kon-
taktar beställaren för att påpeka detta misstag, tror beställaren att beställningen gått ige-
nom och väntar då på en leverans som inte kommer. Författaren Johan Ouchterlony 
beskriver i sin doktorsavhandling [31] att en implementering av automatisering dock 
kan visa sig vara svåra i företag med en hög medelålder av sina anställda. Han menar på 
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att äldre personer med en mer praktisk bakgrund kan ha svårare att anta en ny rutin 
som automatisering medför. En av nackdelarna med just automatisering är att den per-
sonliga kontakten med leverantören försvinner. Beställningar eller annan övrig kontakt 
som tidigare skett via telefon, sker nu elektroniskt. Ett annat hinder, enligt författaren 
Peral Tokas-Paluta m.fl. [32], som kan finnas vid implementation av automatisering är 
om ett företag eller dess leverantörer inte har nödvändig IT-infrastruktur eller support. 
I sin artikel menar de också att det är viktigt att ledningen fokuserar på att övervinna 
dessa hinder vilket i sin tur kommer att bidra till att minska de negativa effekterna som 
till exempel internt eller externt motstånd mot förändring. 

Företagets plan att införa verktygsskåp (Matrix) gör att företaget även kan utöka sin 
automatisering av systemet enligt gruppen. Enligt informationen från benchmarkingen 
skulle verktygsskåpen med fördel kunna kopplas ihop med systemet för att skicka lista 
med rekommenderade inköp direkt till respektive leverantör. Tid skulle då kunna sparas 
genom att det manuella beställningsförfarandet skulle elimineras. Enligt [11] är det till-
rådligt att välja ett företag inom samma bransch att göra benchmarkingen på för att få 
en så hög jämförbarhet som möjligt. Även om Parker och Mape inte har samma typ av 
produktion eller likadana system för inköp, kan ändå införandet av just verktygsskåpen 
(Matrix) räknas som att jämföra ”äpplen med äpplen” som enligt Michele Demeon [12] 
är viktigt för att få rätt förutsättningar. Fördelen är också att det i Matrix-systemet finns 
möjlighet att få samlad information om alla artiklar och dess leverantörer. Det finns 
också möjlighet att gå in och titta på alla uttag som gjorts för en viss avdelning, kost-
nadsställe eller person vilket gör att företaget kan få bättre kontroll på kostnader. Men 
hänvisning till benchmarkingen på Parker tror gruppen även att en annan fördel med 
verktygsskåpen kan vara att uttag och svinn minskar, samt minskade behov av lagerni-
våer. Gruppen anser även att implementationen av verktygsskåpen bör introduceras för 
ett visst antal artiklar, som till exempel verktyg. När företaget sedan har en väl funge-
rande struktur och rutin för dessa artiklar kan systemet med fördel implementeras på 
andra artiklar som till exempel förnödenheter [20]. 

Det finns även planer från företaget att flytta verktygsskåpen till en plats närmare ma-
skinerna. Om företaget inte inför förslagen från gruppen kommer detta att inne-bära 
konsekvenser. En konsekvens kommer att bli längre transportsträckor som är icke vär-
deskapande tid enligt Modig och Åhlstöm [22]. För att minska dessa anser gruppen att 
upplockningsplatsen bör lokaliseras i anslutning till verktygsområdet för att administra-
tören ska kunna lägga artiklarna på rätt platts direkt efter godsmottagning. Detta leder 
dock till ett annat problem som är återvinningsområdet. Uppackning av artiklar kom-
mer att innebära mycket emballage. Det finns idag inga planer på att flytta återvinnings-
området till det område där verktygsskåpen ska stå, vilket kommer resultera i mycket 
spring när emballagen ska slängas. Eventuellt skulle en kortsiktig lösning införas med 
att ha en vagn för kartonger, samt olika säckar att slänga frigolitbitar och plast i bredvid 
upplockningsplatsen. Dessa kan sedan rullas bort och slängas vid återvinningsområdet 
vid behov.   
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10.5  Osäkerheter 
En stor osäkerhet för arbetet är antalet gods till godsmottagningen samt antalet gods-
uttag som skedde under veckan då gruppen utförde sin tidsstudie. Då gruppen endast 
tog tid under en vecka har inget medelvärde kunnat tas fram för hur det ser ut under 
andra veckor. Denna osäkerhet påverkar rapportens reliabilitet [6] då arbetet till stor del 
utgått från tidtagningen som utfördes. Då reliabiliteten påverkas negativt av detta är 
gruppen osäker på om samma resultat kring tider uppnås vid liknande studie en annan 
vecka. Om veckan som undersökts var intensiv med många gods till godsmottagningen 
och många godsuttag blir tiden längre än den verkliga tiden det egentligen tar att utföra 
dessa aktiviteter. Om det skedde många godsuttag med många problem, alltså mer än 
genomsnittet, påverkar detta tiden som elimineras då operatören själv tar ut och gör 
godsuttag i SAP. Det påverkar även den totala tiden som sparas på att införa förbätt-
ringsförslagen som gruppen tagit fram då det ser ut som att förbättringen är bättre än 
den egentligen är. Om veckan inte var intensiv, utan det var mindre att göra än genom-
snittet påverkar detta också den totala tiden samt det slutgiltiga resultatet. Detta ef-
tersom förbättringarna som utförts inte syns lika tydligt på den totala tiden som om det 
hade varit en normalvecka. Denna osäkerhet har gruppen varit medveten om under 
hela arbetet. 

11 Slutsatser och framtida arbete 
Genom att analysera inköpsprocessen och bland annat identifiera och eliminera slöseri 
i form av dubbelarbete och onödiga förflyttningar, kan företaget minska den andel tid 
som läggs på godsuttag och godsmottagning med 70 %. Detta genom enkla föränd-
ringar och utan några större kostnader i form av investeringar eller liknande för företa-
get då förslagen endast minimerar eller eliminerar onödiga förflyttningar och dubbelar-
bete. 

Ett första steg i framtida arbete kan vara att implementera de förbättringsförslag som 
gruppen tagit fram gällande godsuttag och godsmottagning på andra materialklassifice-
ringar på företaget. Detta efter att processen är stabil och standardiserad.  
Dock anser gruppen det finnas förutsättningar att ytterligare effektivisera inköpspro-
cessen. Ett framtida arbete kan vara att till exempel införa ett skanningssystem för att 
få ett optimalare logistikflöde likt det som Paker använder sig av idag. En djupare 
benchmarking bör då göras på företaget för att få en djupare kunskap om hur det skulle 
kunna implementeras på Mape. Fördelen med skanningssystemet, om man utnyttjar det 
till fullo, är att vid en leverans av artiklar kan streckkoden skannas och information om 
vilken artikel, antal och vart den ska kommer fram omedelbart. Vid skanningen är god-
set även registrerat mottaget och inne i systemet samt att lagersaldot uppdateras vid 
skanningen. 

Som förklarat tidigare i rapporten, planerar Mape att införskaffa ett verktygsskåp 
(Matrix). Gruppen anser att detta är en bra investering, främst utifrån informationen 
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som erhållits från benchmarkingen som utförts på Parker. Ett framtida arbete kan vara 
att implementera detta system på samtliga artiklar på företaget så långt som det är möj-
ligt. En mer ingående benchmarking bör då göras för att kunna samla information om 
hur dessa skåp skulle kunna utnyttjas tillfullo. 
Vid utformning av upplockningsplatsen bör det även utredas om hur den mest ergono-
miska och bästa utformningen ska se ut. Förslagsvis bör upplockningsytan vara större 
än i dag och avlastningsytor bör finnas för uppackade verktyg och reservdelar samt för 
fraktsedlar. 
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A. Intervjuguide 
Nedan presenteras de frågor som ingick i intervjuguiden som användes som underlag vid 
intervjun på Parker. 

1. Vilken typ av affärssystem använder ni vid orderläggning, godsregistrering, godsut-
tag och så vidare?  

2. Görs alla inköp via en inköpsavdelning? 

3. Görs alla olika typer av inköp enligt samma rutin? 

4. Hur ser godsmottagningen ut, från det att godset kommit in tills att artiklarna ligger 
på sin lagerplats?  

5. Hur ser godsuttagsprocessen ut på Parker? När till exempel operatören tar ut ett 
verktyg eller reservdel, hur registreras detta och när vet man att det är dags att göra 
en beställning? 

6. Hur hanteras det administrativa kring exempelvis hantering av fraktsedlar, loggning 
i systemet att leveransen är mottagen, hur och var distribueras produktionsdetal-
jerna. 

7. Är leverantörerna informerade av vilken information som ska stå med på följesed-
larna. 
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