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EXAMENSARBETE

Identifiering av mätetal för att öka effektiviteten inom
inköp
Sammanfattning
Detta examensarbete är utfört på GKN Aerospace Sweden AB (GAS) i Trollhättan vars syfte
är att kartlägga inköpsprocessen och hitta mätetal för att effektivisera processen. Målet är att
i slutet av mars 2016 redogöra för om effektiviteten i inköpsprocessen går att mäta. Arbetet
har avgränsats till att endast hitta mätetal för inköp av produktionsmaterial samt avgränsats
till att kartlägga inköpsprocessen från ”purchase requisition” till lager. Examensarbetet är en
kvalitativ studie och har genomförts via intervjuer, observationer, benchmarking, concept
screening och kartläggning i form av en BPI-workshop.
Under BPI-workshopen deltog ett flertal roller som arbetar i processen för att kartlägga
”current state”, vilket visades innehålla 38 slöserier. Utifrån ”current state” genererades 15
förbättringsförslag som GAS bör implementera för att uppnå ”future state”. Om
förbättringsförslagen införs förväntas ledtiden för processen sjunka från 96 till 42 dagar.
Av de tre företag som besöktes under studiens gång konstaterades att inget av företagen har
mätetal för hur effektiv deras process är. Företagen visualiserar, precis som GAS, endast
mätetal för hur leverantörerna presterar, däremot finns det några mätetal för den interna
processen men som inte mäter effektiviteten.
Slutsatsen är att det är svårt att hitta ett enda mätetal som kan representera effektiviteten för
hela inköpsprocessen, eftersom det är en komplex process som påverkas av många faktorer.
De enda mätetal som studenterna anser GAS ska mäta för den avgränsade processen är:
 Antal felaktiga ”purchase requisitions”
Mätetalet mäter inte hur effektiv processen är, utan mäter hur ofta fel uppstår vilket skapar
en ineffektiv process. För att mätetalet ska vara relevant behöver GAS implementera de
förbättringsförslag som genererats under BPI-workshopen. Mätetalet måste mätas innan och
efter införandet av förbättringsförslagen för att ge önskad effekt. Förutom detta mätetal
föreslås även följande generella mätetal för att på sikt få en effektiv process:
 Ständiga förbättringar inköp
Avslutningsvis uppmanas GAS att fortsätta genomföra BPI-workshops för andra delar av
inköpsprocessen för att identifiera slöserier som inte behandlats i detta examensarbete.
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Summary
This thesis is performed at GKN Aerospace Sweden AB (GAS) in Trollhättan with purpose
to map the purchasing process and find indicators to make the process more efficient. The
target is that by the end of March 2016 to be able to determine if the efficiency of the
purchasing process can be measured. The thesis has been limited to find metrics for the
purchase of production materials and delimited to map the purchasing process from
“purchase requisition” to stock. The thesis is a qualitative study and has been carried out
through interviews, observations, benchmarking, concept screening and mapping in terms
of a BPI-workshop.
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state”, which contained 38 wastes. Based on the “current state” 15 improvement proposals
was generated which GAS should implement to achieve “future state”. If the proposed
improvements are introduced the lead time for the process is expected to reduce from 96 to
42 days.
Of the three companies that were visited during the study none of them had metrics for how
efficient their process is. The companies including GAS only had measures for how well the
suppliers are performing and other measurements for the internal process.
The conclusion is that it is difficult to find a single metric that can represent the efficiency
of the entire purchasing process, because of its complexity that is influenced by many factors.
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purchasing process to identify wastes that are not discussed in this thesis.
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Nomenklatur
AS51

Ett viktat leverantörsmått som företag X använder för att bedöma
leverantörer.

BPE

Business Process Excellence. En grundpelare i GAS leantriangel för
att ta bort eller minimera icke värdeskapande aktiviteter och slöserier
samt arbeta med ständiga förbättringar i affärsprocesser.

BPI

Business Process Improvement. Ett verktyg som används vid arbete
med effektivisering av affärsprocesser.

BPR

Business Process Re-engineering. Ett sätt för företag att bryta sig loss
från gamla sätt att arbeta och åstadkomma radikala ändringar av
processer för att uppnå förbättringar i kritiska områden såsom
kostnad, kvalitet, service och svarstid.

BSC

Balanced Scorecard. En metod för att styra organisationer och företag
genom mätning.

Current state

Kartläggning av nuläget i en BPI.

ERP

Enterprise Resource Planning System

ESS

Engineering Source Substantiation. Ett system för verifiering och
säkring av att tillverkningsprocessen ger en produkt som möter
intentionen med konstruktionen.

Future state

Kartläggning av önskat framtida läge i en BPI.

GAS

GKN Aerospace Sweden AB

GKN

Guest, Keen, Nettlefold. Koncernens tre grundare.

GR/IR

Goods Receipt/Invoice Receipt. Används som mätetal på GAS och
visar differensen mellan mottaget gods och mottagna fakturor.

Materialmaster

Platshållare i SAP för all information som rör ett unikt
artikelnummer.

MCL

Material Cost Level. Mätetal på GAS som beskriver prisutvecklingen
på en detalj eller en portfölj baserat på index större eller mindre än
ett.

MPS

Material- och produktionsstyrning.

MRP

Material Requirements Planning. Ett affärssystem för att styra och
planera tillverkningen.

MS

Materialstyrare

NCR

Non Conforming Report. Mätetal som SIT använder.

OMS

Operational Management System. Företagets verksamhetssystem.

OTD

On Time Delivery. Mätetal som SIT använder. Mäter hur många
leveranser som var i tid.

OTP

On Time Parts. Ett mätetal som företag X använder för om
leverantören levererar materialet vid rätt tidpunkt.
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Parker

Parker Hannifin Manufacturing AB

PLS

Partial Least Squares. En statistisk metod för analys av en serier
ekvationer som bygger på historisk data för att skapa prognos.

PO

Purchase Order. Används vid engångsköp och projekt där avtal
inklusive leveransplanen är i ett och samma dokument.

PPAP/SQP

Ett önskat mätetal för kvalitetssäkring som företag X vill använda.

PPM

Parts Per Million

PULS-möte

Morgonmöte för att kolla pulsen i verksamheten.

Purchase requisition En beställning i ERP-systemet.
Q-krav

Kvalitetskrav

RFQ

Request For Quotation. En offertförfrågan till leverantör.

RQA

Recieving Quality Assurance. Kontrollberedare vid
godsmottagningen.

SA

Schedule Agreement. Används vid längre avtal där leveransplanen
skickas i ett separat dokument.

SAP

Affärssystem som GAS använder

SIT

Siemens Industrial Turbomachinery AB

SQA

Supplier Quality Assurance. Arbetar med att säkerställa kvaliteten från
leverantörer.

TCO

Total Cost of Ownership (total ägandekostnad).

Vendormaster

Platshållare för information om leverantör i SAP.

VSM

Value Stream Mapping. Kartläggning av produktionsflöden för att
identifiera slöserier.

ZPHP

Transaktionskod i SAP.
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1 Inledning
I en föränderlig värld där konkurrensen på företagsmarknaden blir allt hårdare innebär att
företagen behöver förbättra processerna för att säkra långsiktig varaktighet (Lindvall, 2011).
För att kunna förbättra processerna bör företag förstå vart de befinner sig i dagsläget för att
klara av morgondagens krav (Ljungberg & Larsson, 2001).
När det gäller mätning av processer har ekonomistyrning traditionellt sett endast tagit hänsyn
till rent ekonomiska tal som styrning, men i början av 2000-talet började dock diskussionerna
om processorientering i företagsvärlden (Ljungberg, 2002). Om utgångspunkten för
traditionell ekonomistyrning är att hänföra direkta och indirekta kostnader till ett
kostnadsobjekt, är objektet kund processorienteringens viktigaste utgångspunkt (Lindvall,
2011). Kunder i detta fall är intressenter som i olika mån blir påverkade av processen.
När man talar om processorienterade företag brukar mätning av processer ingå som en del i
arbetet (Ljungberg, 2002). Genom att mäta processer kan företag styra det dagliga arbetet för
att nå uppsatta krav (Ljungberg & Larsson, 2001). Om processerna mäts på rätt sätt kan
anställda få återkoppling av arbetet där resultatet från mätningen även kan ligga till grund för
ledningens viktiga beslutsunderlag för den dagliga styrningen (Andersen & Fagerhaug, 2006).
Den dagliga styrningen används för att planera samt genomföra förbättringar och ändringar.
Trots att det gått mer än ett decennium sedan arbetet inom processorientering påbörjades,
hävdar Gruenwald & Kohlbacher (2011) att det finns mycket kvar att utforska.

1.1

Bakgrund och problembeskrivning

GKN Aerospace Sweden AB (GAS) är ett företag som sedan september 2012 tillhör den
brittiska koncernen GKN. Företagets huvudkontor är beläget i Trollhättan där cirka 2 000
anställda arbetar med att tillverka motordelar samt komponenter inom flyg- och
rymdbranschen. Förutom tillverkning sker även underhåll och reparationer av kompletta
motorer. Företagets produkter finns i över 90 procent av de civila flygplanen och de största
kunderna är General Electric, Rolls-Royce, Pratt & Whitney och MTU (GAS, 2012).
GAS har sedan en längre tid använt sig av lean, men innan uppköpet av Volvo Aero
Corporation användes lean mest i olika projekt vid sidan av verksamheten. Numera är det en
viktig strategi inom hela företaget, där avdelningar inom företaget i olika grad har
implementerat lean i det dagliga arbetet. På inköpsavdelningarna, som ansvarar för inköp av
produktionsmaterial och förnödenheter till hela företaget, har leanprocessen nyligen inlett.
Hittills har arbetet på inköpsavdelningarna främst bestått i etablering av en daglig
drivningsstruktur samt visualisering av arbetsprocessen på respektive avdelning.
I dagsläget spenderas tid på att åtgärda dagliga problem som uppstår, vilket gör att det
proaktiva arbetet prioriteras bort och resulterar i att förändringsarbetet går långsamt.
Företaget tror detta kan bero på att de anställda har svårt att se sambanden mellan
arbetsuppgifter, uppföljningar och mål. Av denna anledning ser GAS ett behov av att på ett
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tydligt och visuellt sätt bryta ner övergripande mål och krav från interna samt externa kunder.
Kraven samt interna mål ska sedan ligga till grund för de uppföljningar som avdelningarna
är i behov av för att personalen ska kunna se sambanden och nyttan.
Inköpsavdelningarna är uppdelade i skråna kvalitet, materialstyrning och inköp, där kvalitet
och materialstyrning har mätetal på sina processer. Däremot ser GAS en
förbättringspotential för styrningen av inköp. Framförallt saknas mätetal för hur effektiv
inköpsprocessen är, därför bör lämpliga uppföljningar och mätetal identifieras. Mätetalen är
viktiga för avdelningen för att kunna ta ställning till och agera på för att ta över styrningen.

1.2

Syfte

Syftet med projektet är att kartlägga inköpsprocessen på GAS för att hitta mätetal vars syfte
är att öka effektiviteten för processen.

1.3

Frågeställningar

Efter genomfört arbete ska följande frågeställningar besvaras:
 Hur ser inköpsprocessen på GAS ut och hur kan den mätas?
 Vilket/vilka mätetal ska visualiseras för att inköpsprocessen ska kunna öka
effektiviteten?
 Hur ser personalen som utför arbetet på att bli bedömda genom mätning?

1.4

Mål

Målet med projektarbetet är att i slutet av mars 2016, kunna redogöra för om effektiviteten i
företagets inköpsprocess går att mäta.

1.5

Avgränsningar

Examensarbetet kommer utföras under tio veckor på inköpsavdelningarna 9161 och 9162
på GAS i Trollhättan. Arbetet avgränsas till att endast ta fram mätetal för inköp av
produktionsmaterial. Endast kartläggning av processen och intressenter kommer att utföras,
vilket innebär att implementering av eventuella förslag åligger företaget att ta ställning till
efter avslutat projekt. Dessutom kommer arbetet endast att undersöka inköpsprocessen med
en känd produkt och befintlig leverantör.
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2 Teoretisk referensram
I detta kapitel finns teori kring inköp, dess process och möjliga orsaker till problem. Dessutom beskrivs teori kring
för- respektive nackdelar till varför processer ska mätas och hur de kan mätas med hjälp av balanserade styrkort. I
den teoretiska referensramen förklaras även vad ett ERP-system är samt BPI. Kapitlet tar även upp diverse slöserier
ur ett leanperspektiv för administrativa processer.

2.1

Inköp

Inköp anses vara en viktig funktion i ett företag och kategoriseras enligt Weele (2012) som
en stödaktivitet. En stödaktivitet innefattar de aktiviteter som krävs för att stödja de primära
aktiviteterna så som produktion samt in- och utgående logistik. Weele (2012) definierar inköp
enligt följande:
”Styrning av företagets externa resurser på ett sådant sätt att leveranser av alla varor, tjänster,
förmågor och all kunskap som är nödvändiga för att driva, underhålla och styra företagets
primära och sekundära aktiviteter säkras på ett så fördelaktigt sätt som möjligt.”

Eftersom inköp fungerar som en försörjningskedja anser Caniato m.fl. (2014) att
inköpsaktiviteterna blir allt mer viktiga för företagen. Detta styrks även av Pohl & Förstl
(2011) då de påstår att inköpsarbetet bidrar till och kritiskt påverkar de ekonomiska resultaten
för företagen. Då inköpsaktiviteterna har en direkt inverkan på företagets resultat anser
Caniato m.fl. (2014) att de behöver mätas och följas upp genom lämpliga metoder, vilket
beskrivs i kapitel 2.2.
2.1.1

Inköpsprocessen

Enligt Weele (2012); Monczka m.fl.(2005) kan inköpsprocessen för ett företag se annorlunda
ut beroende på olika orsaker, däremot brukar de genomgå liknande faser. Weele (2012)
illustrerar hur en generell inköpsprocess ser ut genom att använda en modell enligt figur 2.1.
Denna modell kan användas som ett verktyg för att strukturera upp företagets inköpsprocess.

Definiera
specifikation

Välja
leverantör

Avtal

Beställning

Figur 2.1 Generell inköpsprocess inspirerad av Weele (2012).
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Under varje huvudaktivitet i processen ingår ett flertal aktiviteter vilka kan variera beroende
på flertalet faktorer, bland annat vilken inköpssituation som råder.
2.1.2

Inköpssituation

De steg som nämns i inköpsprocessen, enligt figur 2.1, genomförs inte alltid utan
förekommer oftast när ett företag köper en produkt för första gången, så kallat nytt inköp.
Inköpsprocessen kan därför se olika ut beroende på vilken typ av inköpssituation som
existerar. Enligt Weele (2012) finns det tre typer av inköpssituationer:
 Nya inköp: När företag köper en ny produkt från en ny leverantör. Eftersom
leverantören är okänd och inga produktspecifikationer har framställts medför att denna
inköpssituation präglas av ett högt risktagande och stor osäkerhet. Dessutom brukar
beslutsprocessen bli utdragen då många avdelningar påverkas av att en ny produkt och
en ny leverantör införskaffas.
 Modifierat omköp: Innebär att företag köper en ny produkt från en känd leverantör
eller att en existerande produkt ska köpas från en ny leverantör. Denna situation uppstår
när företaget inte är nöjd med befintlig leverantör eller om en bättre existerande produkt
har identifierats. Modifierat inköp anses som mer säker än nya inköp eftersom företag
redan känner till krav för produkten och hur de ska välja leverantör. Här fokuserar
inköpsprocessen främst på de fyra sista stegen i modellen (figur 2.1)
 Rutin omköp: Den vanligaste typen av inköp vilket innebär att företag köper en känd
produkt från en känd leverantör. Vid denna inköpssituation är osäkerheten för inköp av
produkter låg eftersom leverantören och kunden redan har kända krav samt villkor i
kontraktet. Inköpsprocessen för rent omköp omfattar endast de tre sista stegen från
modellen (figur 2.1)
2.1.3

Problem för inköpsprocessen

Weele (2012) redogör att inköpsprocessen innefattar många beslutshavare vilket gör att
oväntade händelser inte kan förutses. Processen kan enligt Weele (2012) påverkas av flera
orsaker vilket beskrivs nedan:
 Leverantörs- eller märkesspecifikationer: om en detaljrik specifikation är framtagen för en
särskild leverantör begränsar det inköparens förhandlingssituation. Genom att fokusera
på en leverantör begränsas kunskapsområdet vilket gör att den utvalda leverantören har
svårt att uppnå företagets krav vad gäller kapacitet och logistik.
 Otillräcklig kontroll av leverantör: val av leverantör är kanske det viktigaste beslutet i
inköpsprocessen. Därför bör en leverantör granskas noggrant för att undvika
överraskningar som konkurs, samarbetssvårigheter eller bristande förmåga att uppnå
bestämda kvalitetskrav.
 Personliga relationer: även om vänskapsrelationer är en förutsättning för att långvariga
relationer mellan företag ska fungera, bör inköpare ändå vara medvetna om att befintliga
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leverantörer kan stagnera bland konkurrenter på marknaden och överväga om de ska
behållas eller ej.
 Brist på vettiga kontraktsformat: kontrakt som inte är färdigställda eftersom det saknas
uppställda krav på produkten eller leverantören, eller kontrakt som inte har genomgått
en juridisk kontroll. Dessutom kan en leverantör använda sig av egna villkor eller
juridiska bestämmelser.
 Stort fokus på inköpspriset: i många fall är det vanligt att stort fokus läggs på inköpspriset
istället för den totala ägandekostnaden (TCO). Ett exempel kan vara att en leverantör
som anses vara billig i början, då priset på en detalj är låg, kan bli dyr i längden om de
levererar många återkommande avvikelser som gör att kunden behöver ha flera
leverantörsuppföljningar per vecka alternativt besöka leverantörerna. Därför är det
viktigt att inköparna baserar inköpsbesluten genom TCO-beräkningar för att få med
kostnaden under hela livscykeln.
 Undermåliga administrationsprocesser: exempelvis fakturor som betalas utan att jämföras
med dess sammankopplade dokument såsom inköpsorder eller leveransdokument.
Betydande tidsbesparingar kan åstadkommas om det administrativa systemet är
uppdaterat.
 Leveransproblem: leveransproblem kan uppstå på grund av försenade eller ofullständiga
leveranser, skador på produkter som orsakats av oaktsam frakthantering, kvalitetskrav
som inte har uppnåtts och problem vid streckkodsavläsning. Trots att dessa problem är
relativt vanliga är de ändå svåra att förutse. Grundorsaker till leveransproblemen brukar
vanligtvis orsakas av otydliga specifikationer, slarviga leverantörsavtal eller att
leverantörerna inte har utvärderats ordentligt.
Hur många av dessa problem som uppstår inom en inköpsprocess kan vara intressant att
undersöka för att få en effektiv process. Genom att mäta och sätta mål på processen ökar
styrningen mot en effektiv process som skapar nytta (Karlöf, 2009).

2.2

Mätning av processer

På grund av en allt hårdare konkurrens på den globala marknaden har intresset för
processmätning ökat under de senaste åren (Bourne m.fl., 2000; Marchand & Raymond,
2008). För att företag ska uppnå värdsklasstatus och vara konkurrenskraftiga bör det finnas
tydliga mål mot ett framtida önskat tillstånd, vilket kan uppnås med hjälp av processmätning.
Om företag vet vart de befinner sig idag kan de styra arbetet mot det önskade tillståndet.
Enligt Ljungberg & Larsson (2001) räcker det inte med att mäta rätt saker, utan det måste
mätas på rätt sätt. Bititci m.fl. (2012) säger även att mätning inte får gå över styr och bli för
kontrollerande då ökad kontroll inte leder någon vart. För att skapa ett framgångsrikt
mätsystem där mätetalen anses relevanta menar Karlöf (2009) att medarbetarna bör
involveras för att skapa motivation och energi att upprätthålla mätetalen. Det gäller att gå
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från en ond cirkel till en god cirkel, vilket Bergman & Klefsjö (2012) beskriver enligt figur
2.2.

Figur 2.2 Goda respektive onda cirkeln, inspirerad av Bergman & Klefsjö (2012).

När det gäller processmätning råder det skilda tankar kring för- respektive nackdelar med att
mäta processer. Ljungberg & Larsson (2001) anser att mäta rätt är svårt men ger exempel på
några fördelar med att mäta processer:
 Ger svar på var företaget är idag och vart de ska: mätning hjälper till att visa vart ett företag
är idag, vart de är på väg och hur långt det är kvar. Utan mätning är det svårt att förändra
och utveckla processerna.
 Möjliggör benchmarking: om företag vill jämföra processer med andra konkurrenter eller
organisationer med liknande processer bör det finnas mätetal som gör det möjligt att
lära av varandras styrkor och svagheter (Bergman & Klefsjö, 2012).
 Identifierar problem: om företag mäter interna processer eller leverantörers prestanda är
det lättare att identifiera problem och dess orsaker.
 Tydliggör samband mellan insats och resultat: i det dagliga arbetet kan det vara svårt att se
och känna värdet av en arbetsinsats kontra resultatet som uppstår. Genom att mäta kan
ett resultat påvisa hur insatsen påverkar resultatet.
 Mätning motiverar: återkoppling och uppföljning av ett arbete på rätt sätt motiverar
anställda till att prestera ännu bättre (Bergman & Klefsjö, 2012).
 Underlättar inköpsbeslut: om företag har kontinuerlig bevakning av en leverantörs
kapacitet bidrar det till underlag för inköpsbeslut.
 Motiv till förändring: en mätning ger en bild av verkligheten, vilket krävs för att en
förändring ska uppstå. Det är viktigt att se gapet mellan verkligt och önskat framtida
läge.
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 Nödvändigt för ständiga förbättringar: mätning av processer brukar vara en drivande källa
för ständiga förbättringar.
Neely (1999) påstår däremot att det finns en del problem när det gäller mätning av processer,
bland annat är de mätetal som används i ett flertal organisationer sällan integrerade med
varandra eller anpassade till affärsprocesserna. Neely (1999) menar även att mätetalen ofta är
dåligt definierade vilket styrks av Bourne m.fl. (2000) som anser att företag bör fundera kring
vilken typ av mätning de bör använda. En annan författare som riktar kritik mot
processmätning är Lindvall (2011) som hävdar att processmätning är en modern variant av
”scientific management”, där människan ses som en maskin (Morgan, 1999). För att undvika
tankesättet kring människan som maskin, utvecklades bland annat begreppet ”human
factors”, som tar hänsyn till hur mänskliga faktorer påverkar arbetet (Derksen, 2014). Enligt
Kaplan & Norton (1999) är Balanced Scorecard (BSC) ett viktigt begrepp inom
processmätning som tar hänsyn till de mänskliga faktorerna och andra perspektiv.
2.2.1

Balanced Scorecard (BSC)

Kaplan och Norton grundade i slutet av 90-talet BSC, vars teorier ifrågasatte traditionell
ekonomistyrning (Ljungberg & Larsson, 2001). Den traditionella ekonomistyrningen
grundas i en redovisningssed som utvecklades för flera hundra år sedan, alltså långt innan
dagens informationssamhälle påbörjades (Kaplan & Norton, 1999). Informationssamhället
ställer högre krav på samverkan med externa intressenter, vilket i sin tur ställer högre krav på
företagets interna kompetens. BSC kompletterar den gamla synen på ekonomistyrning med
faktorer som påverkar företagets framtida resultat. Målsättningen och styrtalen, som är starkt
kopplade till företagets vision och strategi betraktas enligt Ljungberg & Larsson (2001)
utifrån fyra perspektiv: finansiellt, kund, process och lärande (figur 2.3).

Figur 2.3 De fyra perspektiven inom BSC.
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Finansiellt
BSC använder det traditionella ekonomiska talen, men Kaplan & Norton (1999) menar att
dessa måste väljas med omsorg. Att till exempel öka avkastning på arbetande kapital med
20 procent kanske är ett bra tal för en division, men ett dåligt tal för en annan division
beroende på vart i livscykeln divisionen befinner sig.
Kund
Företagsledningen identifierar de kunder och marknadssegment som divisionen ska riktas
till (Kaplan & Norton, 1999). Företag som försöker erbjuda allt får oftast en diffus profil
som kunderna har svårt att relatera till. Kunden kan ha olika kriterier för vad de värdesätter,
såsom kort ledtid, punktlig leverans, kvalitet eller innovativa produkter. Målsättningar och
mätetal bör därför utgå från de produkter och tjänster företaget vill erbjuda kunderna inom
valt segment, för att maximera kundtillfredsställelse.
Process
Företaget bör identifiera de processer som har störst inverkan på kundernas tillfredsställelse
och möjligheterna att nå de finansiella målen (Kaplan & Norton, 1999). I traditionella
modeller brukar företagen förbättra befintliga processer, medan BSC oftast identifierar helt
nya processer som är nödvändiga för att nå de kundrelaterade och finansiella målen
(Ljungberg & Larsson, 2001).
Lärande
Organisationens lärande kommer från tre källor: människor, system och rutiner (Kaplan &
Norton, 1999). Dessa tre källor bör kontinuerligt stärkas för att kunna nå kund- och
processmålen. Exempel på mätetal för lärande är persontillfredställelse, lojalitet, utbildning
och färdigheter.
Samtliga perspektiv måste kopplas till företagets vision och strategi samt skapa en balans
mellan externa förväntningar och intern kapabilitet (Ljungberg & Larsson, 2001). Dessutom
är det viktigt att skapa en balans mellan dåtid, nutid och framtid för att säkra långsiktig
varaktighet. Trots att företag har en formulerad vision och strategi, menar Kaplan & Norton
(1999) att det kan finnas olika tolkningar för vilka aktiviteter och mål som ska utföras samt
formuleras för att uppnå visionen.
I funktionsindelade företag har olika funktioner ofta varierande åsikt om hur den egna
funktionen ska prestera (Kaplan & Norton, 1999). När funktionerna arbetar tillsammans för
att skapa enighet kring mål, skapas oftast en ”blind fläck”, vilket innebär att funktionerna har
svårt att se betydelsen i de andras mål och därmed suboptimera. Fördelen med BSC blir en
gemensam syn på de mål som är viktigast för hela företaget. Dessutom har samtliga ledare
inom funktionerna varit involverade i att utforma de gemensamma målen, vilket skapar
engagemang och en teamkänsla där alla strävar åt samma håll. Även Lindvall (2011) menar
att leda företag är en social aktivitet, som främst handlar om att samordna människors
beteende och agerande för att uppnå framgång.
Morard m.fl. (2013) riktar kritik mot BSC och menar att metoden har vissa brister. Trots att
grundarna för BSC beskriver milstolpar och nyckelegenskaper med metoden, anser Morard
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m.fl. (2013) att konceptet är vagt och kan vara svårt att applicera i ett företag. Morard m.fl.
(2013) har forskat kring svagheterna och menar att partial least squares (PLS) bör användas
för att validera organisationens strategi på ett rationellt sätt. PLS är en statistisk metod för
analys av en serie ekvationer, vars underlag bygger på historisk data, med syfte att skapa
prognoser som företaget kan agera på.

2.3

ERP-system

Enterprise Resource Planning-system (ERP-system) är ett affärssystem som hjälper företag
att planera samt styra värdeskapande och värdestödjande processer (Magnusson & Olsson,
2008). Systemet används bland annat till att planera produktionen där information från olika
funktioner krävs. Några exempel på data som systemet kan använda för att planera
produktion och därmed säkerställa att material finns tillgängligt vid behovsdatum är ledtid,
säkerhetslager samt orderkvantitet.
Innan ERP-systemet utvecklades använde företag olika informationssystem för funktioner
så som produktion, marknad och inköp, vilket ledde till höga driftskostnader och bristande
datakvalitet. Tack vare att ERP-systemet är uppbyggt av moduler som är integrerade med
varandra, kan de olika funktionerna samverka med varandra i samma system. Dessutom kan
företagen välja vilka moduler de anser behöver samverka med varandra, vilket leder till att
systemet har en hög anpassningsförmåga för till exempel företag inom olika branscher.

2.4

Business process improvement (BPI)

Business process improvement (BPI) är enligt Zellner (2011); Adesola & Baines (2005) en
metod för att öka effektiviteten i administrativa processer. En BPI påminner om en
värdeflödesanalys (VSM), fast istället för att kartlägga ett produktionsflöde kartläggs
informationsflödet i en process för att identifiera slöserier1. För att en BPI ska bli grundligt
utförd bör de som arbetar i och nära processen delta vid kartläggningen eftersom det är de
som kan processen bäst (Lee & Chuah, 2001). Dessutom anser Bergman & Klefsjö (2012);
Karlöf (2009) att det skapar en känsla av delaktighet och ökad motivation bland de anställda.
Det som är svårt vid kartläggning av informationsflöde är att det är ett komplext och
”osynligt” flöde jämförelsevis mot en produkts flöde i en fabrik (Adesola & Baines, 2005;
Keyte & Locher, 2008; Weele, 2012). Detta eftersom mycket av informationen skickas via
elektroniska hjälpmedel.
Det finns olika strategier att använda när de administrativa processerna ska förbättras,
beroende på vad som ska uppnås och hur det påverkar organisationen kan det se olika ut för
olika företag. Zellner (2011); Lee & Chuah (2001) förklarar att en förbättring antingen ses
som radikal eller inkrementell, där business process re-engineering (BPR) kategoriseras som
radikal och BPI som inkrementell.

1

Rosmarie Östensen, Lean Director EPS, GKN Aerospace Sweden AB, e-post: 5 Februari 2016
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2.5

Lean i administrativa processer

Tidigare tänkte de flesta på lean som en filosofi för att uppnå resurssnåla verkstäder där
fysiska detaljer produceras, men Keyte & Locher (2008) anser att lean även går att applicera
på icke tillverkande och administrativa processer. För att undersöka hur effektiv en process
är finns det huvudsakligen två olika synsätt, resurseffektivitet och flödeseffektivitet, där lean
inriktas mot flödeseffektivitet (Modig & Åhlström, 2013). Resurseffektivitet fokuserar på att
använda resurserna så mycket som möjligt och mindre vikt läggs på flödet av information
som flödar genom resurserna.
När fokus istället ligger på enheten och dess flöde, kan flödeseffektiva processer uppnås
(Modig & Åhlström, 2013). Genom att mäta hur mycket en flödesenhet förädlas under en
specifik tidsperiod erhålls ett mått på flödeseffektivitet. För att räkna ut flödeseffektivitet
används formel 2.1 vilket anges i procent.
(2.1)
Modig & Åhlström (2013) beskriver två exempel där två patienter uppsöker vård eftersom
de misstänker att de har cancer, där en av dem får uppleva den resurseffektiva vården och
den andra en flödeseffektiv vård. I den resurseffektiva vården får en patient vänta 42 dagar
innan denne får svar på om den har cancer eller inte, medan den andra patienten som får
flödeseffektiv vård får vänta två timmar för samma svar. Modig & Åhlström (2013) menar
att för kunden i den flödeseffektiva vården, det vill säga patienten, har aktiviteterna varit mer
värdeskapande eftersom patienten inte behövt vänta lika länge på svar. Men Modig &
Åhlström (2013) menar även att när det handlar om människor kan väntan vara
värdeskapande, eftersom patienten kan behöva tid för att reflektera över provsvar och andra
aktiviteter som kan påverka patientens livskvalitet. Det som anses vara värdeskapande ur en
kunds perspektiv, kan alltså vara icke värdeskapande för en annan kund.
Ett annat begrepp inom processer är genomloppstid, där Modig & Åhlström (2013) anger
genomloppstiden enligt formel 2.2.
(2.2)
Inom leanfilosofin finns det åtta typer av slöserier (figur 2.4), där Keyte & Locher (2008) ger
exempel på slöserier ur ett kontorsperspektiv.
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Figur 2.4 Åtta typer av slöserier enligt Keyte & Locher (2008). Källa: GAS leanavdelning.

 Överproduktion: innebär att man producerar mer, tidigare eller snabbare än vad som
behövs. Exempelvis skriva ut papper eller köpa saker innan de behövs.
 Väntan: invänta svar, information, attester eller godkännanden från andra personer i
processen anses som slöserier.
 Outnyttjad kreativitet: när ledningen styr och kontrollerar för mycket samt begränsar
ansvar och befogenheter kan det hämma kreativiteten hos de anställda.
 Transporter: onödig förflyttning av material och information. För många attester och
överlämnanden ger upphov till transporter.
 Lager: hög med papper på skrivbordet alternativ e-mail som väntar på att utföras.
 Rörelse: människliga förflyttningar till kopiatorn eller andra kontor.
 Överarbete: innebär arbete som upprepas, exempelvis extra kopior, onödiga eller
omfattande rapporter.
 Omarbete: kan vara alla typer av fel. Inom en inköpsprocess kan det vara felaktiga
underlag, antalet felaktiga detaljer som är återkommande där medarbetaren behöver göra
om, anpassa eller ändra informationen.
Av de åtta slöserierna anser Liker (2004) att överproduktion är den värsta, eftersom den ger
upphov till de resterande sju slöserierna.
I Bicheno´s (2008) handbok för service och tjänster nämns ”Seddons checklista” som ett
kraftfullt verktyg för att förstå ett system. Checklistan består av sex kategorier, vilka beskrivs
nedan.
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Syfte
Syftet är orsaken till varför en uppgift utförs (Bicheno, 2008). Syftet ska ses utifrån kundens
perspektiv och redogöra vilken nytta uppgiften skapar. De mått som definieras för processen
bör användas så att de bedömer om syftet uppnås eller inte.
Verkligt och falskt behov
Verkligt behov är de krav som kunderna ställer på systemet (Bicheno, 2008). Kunden är inte
villig att betala för väntan eller andra slöserier som inte tillför något värde för kunden. Falska
behov består oftast av misstag som uppstår vid försök att uppfylla kundens krav, såsom
felaktig information som behöver göras om. Ett exempel på falskt behov är en felaktig
blankett som levererats till nästa person i processen som inte kan fortsätta arbetet på grund
av felaktigheten. Personen som upptäcker felet kan behöva ringa till den personen som fyllt
i blanketten och be om en ny. Detta skapar ett falskt behov, eftersom om blanketten varit
rätt från början hade arbetet inte behövts göras om.
Duglighet eller förmåga
Enligt Bicheno (2008) redogör en process duglighet eller förmåga om systemet klarar av
belastningen den utsätts för, på ett stabilt och förutsägbart sätt. Genom att mäta processen
och bestämma ett målvärde för den, med en min- och maxgräns erhålls ett styrdiagram
(Bicheno, 2008; Bergman & Klefsjö, 2012). Med styrdiagrammet går det att avgöra om
processen är på väg att tappa kontrollen. Styrdiagrammet kan även avslöja hur stor variation
processen har. Vid analys kan till exempel variation av arbetsbelastning under en dag
upptäckas. På detta sätt kan orsaker till variation upptäckas, elimineras och därmed förbättra
systemets prestanda.
Flöde
Flödet genom processen måste uppfylla ett syfte, alltså nyttan som skapas för kunden
(Bicheno, 2008). Flödet bör vara resurssnålt, enkelt, stadigt, smidigt och snabbt. Inom alla
flöden finns det en flaskhals, alltså den aktivitet som tar längst tid. Inom administrativa flöden
bör variationen i flaskhalsen elimineras och behovet jämnas ut för att öka
genomströmningen.
Systemvillkor
Ett systems process, struktur, mätetal, chefer och personal lägger grunden för systemvillkor.
Bergman & Klefsjö (2012) menar att ett system inte är starkare än den svagaste länken.
Oförmågan att förstå hur alla länkar påverkar hela kedjan kan leda till suboptimering och fel
beslut. Enligt Bicheno (2008) kan Demings 94/6 regel anses relevant, vilket innebär att 94
procent av problemen orsakas av systemet och endast sex procent orsakas av personalen.
Därför bör processen och systemvillkoren ligga i fokus. Några exempel på saker som kan
undersöka hur väl processen och systemvillkoren fungerar är:
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 Hur många överlämningar sker?
 Hur komplex är processen? Hur många felaktigheter finns och kan personalen
påverka dem?
 Finns mätetal för processen som stöder flödet och förbättrandet av processen? Eller
finns de främst för att tillfredsställa ledningen? Stöder mätetalen ett lärande arbete eller
döljer de variationer?
 Skickas problemen vidare eller hanteras de vid källan?
 Finns det felaktig eller ofullständig information i systemet?
Ledningens tänkande
Ett talesätt på Toyota är att ”verkstadsgolvet är en återspegling av ledningen” (Bicheno,
2008). Chefernas kultur i systemet har stor inverkar på medarbetarna. Det framgår oftast
tydligt om cheferna främst vill tillfredsställa sina chefer, eller om de fokuserar på kundens
tillfredsställelse. Genom att skapa rätt mätetal kan systemet förstås till fullo och skapa ett
system som tillfredsställer kundens behov.
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3 Metodteori för insamling av data
En beskrivande studies syfte är att förklara hur något fungerar eller utförs medan en
problemlösande studie syftar till att hitta en lösning till ett identifierat problem (Höst m.fl.,
2006). För studien har båda synsätten använts, då studenterna ansåg att en utförlig
undersökning krävdes innan problemlösandet kunde ta fart.
Kartläggning som metod har valts då ett kvantitativt förhållningssätt ansågs ge en övergriplig
bild över problemet. Vidare fördjupas studien med en kvalitativ karaktär i form av fallstudie.
För de specifika procedurerna används metoder som intervju, observationer, bearbetning
och analys av data för att samla in underlag till studien (Höst m.fl., 2006). Nedan presenteras
dessa metoder samt studiens tillvägagångssätt.

3.1

Kvantitativ respektive kvalitativ data

I forskningssammanhang kan en studie vara kvantitativ eller kvalitativ. Kvalitativ data är
information som inte kan framställas genom mätning utan är rik på detaljer som utgörs av
ord eller beskrivningar (Ejvegård, 2009; Höst m.fl., 2006). Kvantitativ data, även kallad
hårddata, är däremot data som kan mätas eller anges i siffror (Ejvegård, 2009). Det som avgör
om en studie anses som kvalitativ eller kvantitativ beror på studiens syfte. Björklund &
Paulsson (2003) rekommenderar en kvalitativ studie när en djupare förståelse för ett specifikt
ämne, händelse eller situation ska uppfattas och en kvantitativ studie när information i form
av siffror ska analyseras. Däremot föredrar Höst m.fl. (2006) en kombination av kvalitativ
och kvantitativ data när det gäller komplexa problem som omfattas av människor och dess
förfarande. Vanliga metoder för en kvalitativ studie är observationer och intervjuer medan
enkäter samt matematiska modeller anses vara lämpade för kvantitativa studier.

3.2

Validitet, reliabilitet och objektivitet

För att en studie ska anses som trovärdig finns det enligt Paulsson & Björklund (2003);
Ejvegård (2009); Höst m.fl., (2006) tre mått som måste beaktas i vetenskapliga sammanhang;
validitet, reliabilitet och objektivitet. Med validitet menas utsträckningen av det som mäts
gentemot det som är avsatt att mätas, det vill säga fokus på problemet. Reliabilitet innebär
hur pålitlig studiens datainsamling och analys är med hänsyn till variationer. För att uppnå
god reliabilitet krävs att datainsamlingen och analysen är väl utförd. Det tredje måttet är
objektivitet vilket innebär hur personliga värderingar påverkar studien. En studies
objektivitet ökar när de olika valen för studien är tydligt motiverade vilket ger läsaren
möjlighet att ta ställning till studiens resultat. Tillsammans bildar de olika begreppen studiens
tillförlitlighet. Genom triangulering, det vill säga användning av två metoder för att
undersöka samma syfte, ökar tillförlitligheten i studien (Paulsson & Björklund, 2003)
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3.3

Litteratursökning

Litteratursökning är en vetenskaplig metodik som används för att klarlägga befintlig kunskap
inom valt område (Ejvegård, 2009). Insamling av litteratur utförs fördelaktigt genom att
använda lämpliga sökord eller nyckelord via bibliotekens databaser. Allt tryckt material som
böcker, artiklar, uppsatser och broschyrer anses vara litteratur (Ejvegård, 2009). Eftersom
information som erhålls från litteratursökning kategoriseras som sekundärdata bör
informationen ifrågasättas om det är en tillförlitlig källa. Sekundärdata innebär att någon
annan har inhämtat och tolkat data medan primärdata är data som författarna själv samlar in
och tolkar (Björklund & Paulsson, 2003).

3.4

Intervjuer

Syftet med intervjuer är att erhålla information om hur människor upplever en viss situation
(Dalen, 2015). Genom att utföra intervjuer kan värdefull information samlas in och skapa
kvalitativt underlag till studien. Dessutom kan respondenterna känna acceptans och
delaktighet genom att deras åsikter ligger till grund för det underlag som skapas.
Intervjuer finns i många olika former där Björklund & Paulsson (2003) beskriver
strukturerad, semi-strukturerad och ostrukturerad intervju. I strukturerade intervjuer bestäms
samtliga frågor och dess följd i en intervjuguide som inte får frångås under intervjun. Vill
intervjuarna istället anpassa frågorna efter respondentens svar, används den semistrukturerade intervjun (Ibid). Där bestäms ett eller flera ämnesområden, där frågorna
anpassas allt eftersom intervjun fortskrider. Den sista metoden, ostrukturerad intervju,
innebär att inga frågor bestäms i förväg utan tänks ut under intervjun.
Det är viktigt att vara grundlig vid utarbetandet av frågor för att få ett så rikt material som
möjligt (Dalen, 2015). Ledande frågor, det vill säga frågor där respondenten lätt kan svara ja
eller nej, eller endast svara på den exakta frågan bör undvikas. Frågor där respondenten
ombeds beskriva något är ofta bra då det ger fylliga svar och tillåter respondenten att tala
fritt från hjärtat. Även valet av respondenter, såsom kön, ålder och etnicitet, kan påverka
fylligheten i materialet.
Även om mycket vikt läggs vid frågorna, gäller det att skapa en atmosfär där de intervjuade
kan känna trygghet (Dalen, 2015). Genom att formulera en inledande del, där intervjuaren
förklarar vem man är, intervjuns syfte och hur publicering ska ske, skapas en trygg miljö. Här
är det även passande att informera om eventuell anonymitet.

3.5

Observationer

Enligt Björklund & Paulsson (2003); Ejvegård (2009) kan en observation ske på olika sätt,
bland annat genom att delta eller iaktta den undersökta händelsen. En deltagande observation
skapar större möjlighet att förstå en händelse på djupet eftersom observatören deltar i
händelseförloppet, medan en iakttagande observation sker vid sidan av den som utför
aktiviteten. Den sista nämnda observationen kan utföras med olika hjälpmedel, bland annat
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ett tidtagarur för att mäta tiden för en aktivitet eller händelse. Björklund & Paulsson (2003)
förklarar att observationen antingen kan ske i smyg eller genom att informera den
observerade i förväg. Att informera den observerade i förväg anser Ejvegård (2009) vara en
nackdel då den observerade kan bli känslomässigt påverkad av observatören vilket gör att
mätningarna av dess arbete blir missvisande.

3.6

Benchmarking

En process kan benämnas på olika sätt, där Bergman & Klefsjös (2012) definition på en
process lyder:
”en process är ett nätverk av aktiviteter, som upprepas i tiden, och vars syfte är att skapa
värde åt någon extern eller intern kund”

En metod för att förbättra en process där värdet inte anses tillräckligt, är benchmarking (ibid).
Vid benchmarking, även kallat processjämförelse, jämförs till exempel olika processer,
arbetssätt och dylikt. Bergman & Klefsjö (2012) menar att syftet är att jämföra den egna
organisationen med en annan för att sedan kunna dra nytta av resultatet. Detta går i linje med
Tuominen m.fl. (2012) som menar att benchmarking handlar om att lära sig av andras styrkor
och svagheter, för att sedan reflektera över resultatet och därmed få genombrott. Tuominen
m.fl. (2012) menar även att benchmarking ger en tidsvinst, då mycket lärdomar kan erhållas
inom en rimlig tidsplan. Genom att jämföras med andra skapas egna tankar och idéer på vad
företaget kan uppnå och därmed ökar kreativiteten (Sekhar, 2010). Om bevis finns för att
andra kan lyckas, ökar självförtroendet för det egna företagets framgångar. Bergman &
Klefsjö (2012) skiljer på fyra olika kategorier inom benchmarking, ”intern
processjämförelse”, ”processjämförelse med konkurrent”, ”funktionell processjämförelse”
och ”allmän processjämförelse”, se figur 3.1.

Intern
Processjämförelse
processjämförelse med konkurrent

Funktionell
processjämförelse

Allmän
processjämförelse

Jämförelse på
annan avdelning
eller företag, men
med samma
process

Jämförelse med ett
erkänt bra företag
som utför liknande
aktiviteter

Jämförelse med det
erkänt bästa
företaget oberoende
av
verksamhetsområde

Jämförelse med
samma process hos
en konkurrent

Figur 3.1 Kategorisering av olika sorters benchmarking. Figur inspirerad av Bergman & Klefsjö (2012).

Enligt Bergman & Klefsjö (2012) har kategorierna olika styrkor och svagheter, där bland
annat företaget vid en intern jämförelse kan ha svårt att se andra förbättringar än de som
redan existerar på företaget. Vid jämförelse med konkurrent kan konkurrenten vilja bevara
hemligheter samt framgångar och därmed neka företaget den åtkomst som krävs för
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utförandet av jämförelsen. Vid funktionell jämförelse finns fördelar med att det jämförda
företaget är inom samma bransch och därmed har kunskap som krävs för just den branschen
(Ibid). Exempelvis kan det vara svårt att utföra en processjämförelse mellan ett företag där
kvaliteten inte är viktig, med ett där kvaliteten är avgörande. Den allmänna jämförelsen kan
vara att föredra då det undersökta företaget med stor sannolikhet inte har någon anledning
att dölja framgångar inom vald process, samt att de är erkänt bäst för den process som önskas
förbättras.
För att lyckas med benchmarking krävs en noga utvald metodik, vilket illustreras i figur 3.2
enligt Bergman & Klefsjö (2012).

Figur 3.2 Strukturerat tillvägagångssätt av benchmarking, inspirerad av Bergman & Klefsjö (2012).

Till varje steg kan med fördel en checklista utformas som används vid utförandet av
benchmarking hos andra företag. Genom att utgå från samma checklista säkerställs att
resultatet har samma utgångspunkt och är därmed lättare att jämföra. Enligt Tuominen m.fl.
(2012) bör framförallt ett noggrant arbete utföras i planeringsfasen för att erhålla ett gediget
underlag, eftersom det är där förståelsen för den egna processen ligger i fokus.

3.7

Concept screening

Concept screening är en metod där förslag rankas utifrån kundkrav (Ulrich & Eppinger,
2012). Rankningen sker med plus, minus eller noll. Där plus innebär att förslagen lever upp
till kundkraven och minus att förslagen inte lever upp till kraven. Då ett förslag rankas som
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en nolla innebär det att det inte gör någon skillnad (Ibid). Screening är en snabb och
approximativ utvärdering av flera förslag som syftar till att lyfta fram de förslag som har flest
plus, det vill säga de förslag som möter flest kundkrav.

3.8

Tillvägagångssätt

Efter att syftet med studien identifierats påbörjades litteratursökningen som skedde med
hjälp av svenska och engelska sökord via Högskolan Västs databas Primo. Via primo
hamnade studenterna även i databaserna Emerald, Science Direct, Wiley Online och
Taylor&Francis. Följande användes även referenslitteratur från tidigare examensarbeten och
vetenskapliga artiklar som hittades vid litteratursökningen. De sökord som användes var;
purchasing process, procurement, KPI, ERP, process measurement, benchmarking,
management control, measurement system, mätetal, processmätning, mätsystem,
inköpsprocess, business process improvement, BPI.
Figur 3.3 redogör tillvägagångssättet för examensarbetet vilket beskrivs mer detaljerat nedan.

Litteratursökning

Intervjuer

Kartlägga
inköpsprocessen
(BPI)

Benchmarking

Analysera
benchmarking &
BPI

Förslag på
mätetal &
förbättringar

Analysera för
& nackdelar
med
mätetalen

Figur 3.3 Tillvägagångssätt för vald studie.

3.8.1

Intervjuer

Innan intervjuerna påbörjades utformades semistrukturerade frågor (bilaga A-C) eftersom
denna intervjustruktur ansågs som mest lämplig, då styrande frågor ville undvikas och
anpassa frågorna efter respondenternas svar. Innan intervjuerna som gav underlag till studien
initierades, utfördes även en provintervju för att testa intervjuguiden vilket Dalen (2015)
rekommenderar. Efter provintervjun omformulerades frågorna för att få fram väsentligt
material. Då studenterna tillbringat en längre tid på avdelningen innan examensarbetet, där
arbetet och intervjuerna utfördes, valdes ett flertal respondenter ut med avseende på kön,
ålder och varierande erfarenhet. Detta för att få olika synvinklar på problem och tankar (Ibid).
För att undvika missförstånd och gå miste om detaljer valde studenterna att spela in de
respondenter som gav godkännande. Respondenterna blev informerade om detta och gav
möjlighet till anonymitet. Sammanlagt intervjuades sju inköpare, fyra chefer och en
huvudplanerare under en timma vardera. Först intervjuades cheferna för att undersöka
huruvida de delade samma åsikter om vilka aktiviteter som är viktigast för inköp. Därefter
intervjuades inköparna för att jämföra om de såg samma problemområden som cheferna.

18

Identifiering av mätetal för att öka effektiviteten inom inköp

Efter intervjuerna diskuterades resultatet och utifrån chefernas och medarbetarnas svar
avgränsades inköpsprocessen till att endast fokusera på processen ”purchase requisition” till
lager. Detta förslag förankrades och godkändes av ansvariga chefer. Begränsningen innebar
att aktiviteten triggas av en huvudplanerare, varpå denne blev intervjuad och efter intervjun
bestämdes att en BPI skulle utföras.
3.8.2

Kartläggning med hjälp av BPI

För att få en ordentlig insyn och förståelse för den valda inköpsprocessen insågs att en
kartläggning var nödvändig. Detta genomfördes med hjälp av en business process
improvement (BPI) som är en metod för att kartlägga informationsflödet i en process. På
GAS används BPI för att uppnå Business Process Excellence (BPE) som är en av fyra
grundstenar för att uppnå Business Excellence (figur 3.4).

Figur 3.4 Företagets fyra grundstenar för att uppnå Business Excellence. Källa: GAS leanavdelning.

För att kartläggningen av processen skulle bli väl genomförd skickades en kallelse till utvalda
roller som är inblandade i processen (inköpare, SQA, materialstyrare, RQA och
huvudplanerare). Dagarna innan BPI-workshopen påbörjades hade studenterna ett
avstämningsmöte med företagets Lean Director för att kontrollera och anpassa det
färdigställda undervisningsmaterialet som finns tillgängligt på företagets interna teamsite.
Dessutom skrevs ett ”project scope” vilket kan liknas med en projektbeskrivning med syfte,
mål, avgränsningar, deltagare, beställare, kunder samt start- och slutdatum. Därefter
genomfördes BPI-workshopen under två halvdagar där nuläget ”current state” (bilaga D)
identifierades första dagen och ett framtida önskat läge ”future state” (bilaga E) identifierades
andra dagen. BPI-workshopen genomfördes genom iakttagande observationer eftersom det
var de deltagande rollerna i processen som utförde kartläggningen. Tillvägagångssättet för en
BPI enligt GAS arbetssätt visas i figur 3.5, där steg 1-6 genomförs i detta examensarbete och
steg 7-8 lämnas till företaget att verkställa efter avslutat arbete.
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Figur 3.5 Åttastegsmodellen som GAS använder för BPI. Källa: GAS leanavdelning.

3.8.3

Benchmarking

Under projektets gång genomfördes även benchmarking på tre företag för att jämföra GAS
mätetal med andra företags mätetal av inköpsprocessen. Dessutom var det intressant att
undersöka relevansen i mätetalen. De företag som valdes ansågs tillhöra kategorierna allmän
och funktionell benchmarking, vilket Bergman & Klefsjö (2012) beskriver enligt figur 3.1 i
kapitel 3.6. För att få nya tankar och idéer på vilka mätetal GAS kan applicera ansågs
benchmarking vara en lämplig metod. För att passande personer skulle närvara vid
benchmarkingen och att materialet skulle bli användbart skickades en intervjuguide (bilaga
C) till företagen innan besöket.
3.8.4

Sammanställning och analys av benchmarking samt resultat
från BPI och concept screening

När benchmarking och kartläggning av inköpsprocessen var utförd sammanställdes resultatet
från dessa metoder för att hitta förslag på mätetal och förbättringar för inköpsprocessen.
Därefter analyserades för- respektive nackdelar med mätetalen och dess förbättringar.
Mätetalen som genererades värderades via en concept screening, där mätetalen viktades med
plus, minus och noll utifrån de krav som inköparna och cheferna anser att mätetalen bör leva
upp till. De krav som användes har sammanställts från intervjuer med chefer och inköpare
samt BPI-workshopen. För att studenterna inte skulle influera varandra utfördes en concept
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screening av varje student där de sedan diskuterade varandras resultat och skapade en
gemensam concept screening (bilaga F).
3.8.5

Validitet och reliabilitet för studiens tillvägagångssätt

Reliabiliteten och validiteten för studiens intervjuer anses vara god. Detta eftersom en
provintervju genomfördes innan de andra intervjuerna som gav underlag till studien, samt
att intervjupersonerna var avslappnade under intervjuerna då de känner studenterna sedan
innan. En del intervjuer spelades även in i syfte att undvika missförstånd. Respondenterna
valdes utifrån olika åldrar och erfarenheter, däremot var det få kvinnliga inköpare som
intervjuades vilket möjligen kan påverka insamlingen av underlaget.
När intervjuerna genomförts insågs att en BPI-workshop behövde genomföras för att
kartlägga inköpsprocessen. Under BPI-workshopen deltog inte samtliga sju inköpare som
intervjuades utan endast två, vilket troligen påverkar resultatet. Dessutom är ledtiderna i BPIworkshopen uppskattningar då det saknas verklig data för ett flertal aktiviteter. Det som
höjer reliabiliteten för BPI-workshopen är att flera roller från andra funktioner deltog vilket
bidrog till ett bredare perspektiv. Positivt är också att resultatet från BPI-workshopen stämde
överens med resultatet från intervjuerna, vilket ökar tillförlitligheten då triangulering har
använts.
Benchmarkingen skedde vid olika tidpunkter under studiens gång. Ett företag besöktes innan
nulägesanalysen var helt klart vilket påverkade resultatet från det besöket. De resterande
företagen besöktes när kartläggningen var helt klar och mer kunskap om GAS inköpsprocess
hade införskaffats, vilket underlättade vid en del följdfrågor. Däremot var företagen inte lika
tillmötesgående jämfört med de inköpare som intervjuades på GAS, vilket kan ha påverkat
resultatet.
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4 Nulägesanalys
Detta kapitel åskådliggör inköpsavdelningarnas nuläge med deras befintliga mätetal och dess uppföljning samt hur
kommunikation- och informationsflödet mellan inköp och andra funktioner på GAS ser ut. Dessutom redovisas
resultatet från intervjuerna vilket styrks av citat. Vidare beskrivs resultatet från BPI-workshopen i form av ”current
state” och ”future state” samt resultatet från benchmarkingen. Avslutningsvis redogörs förslag på mätetal.

4.1

Befintliga mätetal och dess uppföljning

I dagsläget mäter inköpsavdelningarna på GAS följande mätetal; supplier non-conformance
report (SNR), escaper, leveransprecision, servicenivå, betalningsdagar leverantör och
varulager före produktion. Samtliga mätetal indelas i olika kategorier (figur 4.1) som finns
visualiserade på whiteboardtavlor där PULS-möten genomförs tre gånger i veckan för de
olika inköpsavdelningarna. På PULS-mötena finns en agenda där mätetal och personliga
aktiviteter för den kommande veckan diskuteras på måndagar medan leverantörsrisker
utifrån kvalitet, leverans, kostnad samt projekt diskuteras på onsdagar. Genomgång av
eventuell åtgärdslista, övrig information och personliga leveranser inklusive åtaganden
diskuteras på fredagarna. När det gäller mätetalen är det endast servicenivån som diskuteras
på måndagarna medan de övriga mätetalen (SNR, escaper, leveransprecision, betalningsdagar
leverantör och varulager för produktion) tas upp på respektive avdelningsmöte en gång i
månaden.
Övergripande för hela inköp visualiseras mätetal på en enskild whiteboardtavla som, förutom
kategorierna Q, D, C, även fokuserar på mjuka delar så som lean och människor, se figur 4.1.
De två avdelningarna 9161 och 9162 har varsin tavla för att visualisera mätetalen. Båda
avdelningarna visualiserar den egna avdelningens servicenivå på respektive tavla, men
avdelning 9161 har även de månadsvisa mätetalen utskrivna på papper och tillgängliga på
tavlan (figur 4.1), dock följs de inte upp på PULS-mötena.
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Figur 4.1 Mätetal som är visualiserade på respektive avdelningstavla.

Nedan beskrivs de mätetal som följs upp på månadsmötena:
 SNR: antal förfrågningar från leverantör till GAS om att godkänna avvikande
detaljer.
 Escaper: antal detaljer vars defekter orsakad av leverantörer som GAS upptäcker
internt. Det vill säga, omedvetna fel som leverantören inte har upptäckt. Mäts i Parts
Per Million (PPM).
 Leveransprecision: hur väl leverantörerna levererar material till GAS inom avtalad tid.
 Servicenivå: hur väl inköp förser produktion med material inför nästkommande vecka.
 Betalningsdagar leverantör: antal dagar innan GAS betalar en faktura.
 Varulager före produktion: hur mycket material som ligger i lager.
Förutom ovanstående mätetal finns även personliga scorecards för varje inköpare, vilket
däremot inte visualiseras utan endast finns i en fil på datorn. Tidigare har inköparnas
mätetal diskuterats med ansvarig chef en gång i månaden, vilket vissa av medarbetarna
saknar. Detta eftersom de själva ansågs ha bättre koll på utvecklingen av sina scorecards,
varför de ser ut som de gör och vad som händer. Dessa mätetal beskrivs nedan.
 MCL: beskriver prisutvecklingen på en detalj eller en portfölj baserat på index större
eller mindre än ett. Där prisutvecklingen beräknas från 2006 års priser. Tar hänsyn till
både volym och pris, exempelvis vid volymökning och när index är över ett ökar MCLkurvan, medan volymökning och index är mindre än ett minskar MCL-kurvan.
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 Prisdifferens: fakturapris som jämförs med inköparnas prognostiserade inköpspris. Det
är positivt om kurvan går uppåt eftersom det visar att fakturan är lägre än budget.
 Betalningsvillkor: antal dagar från fakturadatum till betaldatum.
 GR/IR: differens mellan värde på antal godsmottag och mottagna fakturor. GR
differens betyder att GAS har mottagit mer gods än vad som är fakturerat. IR differens
visar tvärtom.
 Sena ”purchase requisitions”: antal sena beställningar som visar om inköparen,
internbeställaren eller om båda två är sena.
 Återförda kostnader: kostnader som GAS ska få från leverantören på grund av SNR,
escapes eller express leveranser.
 Inkommande gods: fraktkostnader per inköpare.

4.2

Kartläggning över kommunikations- och
informationsflöden

GAS styrs av ERP-systemet SAP där samtliga behovsdatum, ledtider, lagerstatus och annan
input, som krävs för att tillfredsställa kundbehov finns samlat. Genom ERP-systemet ges
information som avdelningarna inom processen kan agera på, men ibland kan även
preliminär information erhållas genom möten och andra beslutsforum. Ett exempel är när
ett ändrat behov uppstår hos kunden och GAS behöver undersöka om alla led i kedjan kan
tillfredsställa behovet. Vid material- och produktionsstyningsmöten (MPS-möten) samlas
roller som tillhör ett visst värdeflöde i produktion för att diskutera och besluta till exempel
produktionstakt, varulagernivåer, konfigurationsändringar och eventuella problem.
Figur 4.2 illustrerar en övergripande bild över de kommunikations- och informationsflöden
som uppstår vid beställning från kund, till beställning av material från leverantör. Kunden
kommunicerar till marknadsavdelningen om vilka och antal produkter de har behov av.
Behovet diskuteras på MPS-möten där representanter från marknad, produktionsledning och
planering samt inköp är involverade. Produktionsplaneringens roll är att med hjälp av diverse
olika planeringsverktyg avgöra om produktionen kan tillfredsställa kundens behov eller inte.
Vidare undersöker inköp om leverantörerna klarar av den ändrade efterfrågan. När rollerna
har enats om ett gemensamt beslut läggs slutligen den nya produktionsplanen in i ERPsystemet, som samtliga parter använder för att skapa skarpa behov och beställningar. För att
tillhandahålla alla ritningar för behovet agerar konfiguration som stödprocess till värdeflödet.
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Figur 4.2 Kartläggning över kommunikations- och informationsflödet på GAS.

4.3

Intervjuer

I detta avsnitt har de intervjufrågor som gav relevant material för studien valts ut där en
sammanställning över resultatet redogörs nedan. Först redovisas svar från cheferna och
därefter inköparna.
Fråga 1: ”Vilka anser du vara de tre viktigaste aktiviteterna inom inköpsprocessen?”
Enligt chef A är följande aktiviteter viktigast:
 Sourcingprocessen, det vill säga att sammanställa data och vilka strategier som
behövs. Utvärdera leverantörer, få in offerter och förhandla.
 Leverantörsuppföljning
 Kvalitets- och processäkring hos leverantören
Chef B anser att följande aktiviteter är viktigast:
 Lägga beställning
 Avvikelsehantering hos leverantören
 Kommunicera volymändringar och ledtider
Och chef C säger att dessa tre aktiviteter är viktigast:
 Offereringsprocessen, hur snabbar vi upp den och hur effektiva är vi. Parallellänka,
när man får in en förfrågan ska man vara snabb på att svara.
 Standardiserat arbetssätt
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 GR/IR hanteringen. Tror att inköparna lägger mycket tid på det.
Fråga 7A-B: ”Finns det något område du ser förbättringspotential inom? Hur anser
du att processen kan förbättras? Vad anser du inte bör förändras?”
Chef A: I de administrativa processerna finns stort förbättringspotential, mycket tid går åt
till att ta fram underlag, rätt revisioner och hitta specifikationer. Stor potential kring
administrering av kvalitetssäkring, avvikelsehantering, ESS-krav.
Chef C: Alla tre aktiviteter (offereringsprocessen, standardiserat arbetssätt, GR/IR
hantering) är viktiga men tror att standardiserat arbetssätt ger störst generisk effekt eftersom
det kan ge stor effekt om alla gör samma.
Svaren från cheferna påverkade avgränsningen vid kartläggning av inköpsprocessen.
Fråga 3B: ”Hur skulle du vilja mäta processen?”
Inköpare A ansåg att processen inte bör mätas kontinuerligt, utan att utföra en värdeflödesanalys och mäta innan samt efter analysen skulle skapa värde för processen.
”Går det att mäta? Nej men alltså, vad är syftet med att mäta processen?”
”Det går ju säkert att mäta, men frågan är hur lång tid ska det ta?”
”Jag skulle inte vilja att den mäts kontinuerligt, jag tror att man ska göra en mätning för att
hitta förbättringar. Alltså om man gör en BPI, en värdeflödesanalys och sen se att det blev
skillnad sen.”

Inköpare B kommer inte på hur processen ska mätas, utan tycker att de mätetal som finns är
bra, men att de ibland är för komplexa.
”Leveransprecision är ett vettigt värde, men vi har så mycket fel i mätningen, många gånger
tycker jag att vi gör mätningar för komplexa”

Fråga 4: ”Hur ställer du dig till att processen mäts?”
De flesta av respondenterna var eniga i denna fråga. De har inget emot att processen mäts,
så länge syftet är väl genomtänkt och ger en rättvis bild.
Inköpare A:
”Det kommer bli en väldig stress om man mäter hela tiden. Det är ju inte det som är
nyckeltalet för anskaffning, att vi ska vara snabba internt, utan vi ska ju göra rätt saker i rätt
tid. Det som är lite farligt tror jag, det är att det blir lite storebrorssyndrom, alltså man börjar
mäta sådana här saker kontinuerligt, då finns det nog risk att man känner sig övervakad och
det är inte därför man mäter, det är ju därför man inte ska göra tidsstudier i produktionen
heller, utan syftet är ju att hitta fel i processen och inte individen.”

Inköpare C:

”Det är väl alltid bra att mäta någonting för att se om man ska jobba med det och om man
kan förbättra det, men sen är ju frågan vad det är som ska förbättras? Vad det är som är
intressant att se. Jag menar, pratar man om att titta på ledtid från upphandling tills att det är
klart, det kan ju vara av vikt, men det är ju inte alltid det är tiden, det kan ju vara annat som
styr. Sen kan man snarare tycka resultatet ifrån den och det mäter vi ju redan, kvalitetsutfall
och leveransprecision. Upphandlingen, görs den bra eller dåligt kan ju resultera i bättre och
sämre utfall sen längre fram på det vi faktiskt mäter.”
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Inköpare D:
”Vad skulle det ge då? Då får du ett svar på liksom ja den här request for quotation (RFQ)
tog så här lång tid. Ja men visst om man skulle få en viss data över tid så skulle den bli
värdefull, om man då kategoriserar RFQ, det här var kanske komplexa detaljer, det här var
medel och det här är enkla och så här lång tid ser vi på ett ungefär att det tar att ha en
leverantör på plats. Då skulle det ju kunna vara en nyttig information för organisationen så
att säga, och veta på ungefär hur lång tid det tar att få fram en leverantör, eller beslut av
leverantör”

Fråga 5: ”Finns det något du blir frustrerad över i ditt dagliga arbete?”
Respondenterna kom på många saker som de blir frustrerade över i sitt dagliga arbete, några
exempel är:
 Exportkontroll, svårt att hitta och veta vilka krav som finns
 GR/IR, ibland svårt att koppla faktura till godsmottagning av detalj
 Avsaknad av elektronisk signering
 Felaktiga ”purchase requisitions”
 För många informationsvägar (säger samma saker fast på olika möten)
 Svårt att hitta information och filer, finns på många olika ställen (teamsite, OMS,
excelfiler vid sidan om)
 Dåligt underhåll av ERP-systemet, delvis på grund av att inte alla arbetar i systemet
 Långa beslutsvägar, mycket hinner ändra sig under tiden vilket leder till omarbete
 Arbetssätt är personberoende
 Sänkt kostnadsgräns på GSC-möte, ger mindre ansvar och mer arbete i form av
presentationer
 SAP är inte användarvänligt
 Ibland tas beslut på lägsta pris istället för att lita på leverantörsteamets synpunkter
kring totalkostnad
Fråga 8: ”Anser du att du får vänta länge tills du får tillbaka ett ärende från en annan
part, t.ex. huvudplanerare, produktion, chef? Vad tror du det beror på? Hur får du
reda på att aktiviteten/delmomentet hos dem är klart?”
De flesta anser att det går snabbt att få tillbaka ett ärende inom den egna avdelningen tack
vare det korta avstånden mellan rollerna, men tycker det tar lång tid att få respons från andra
avdelningar.
Inköpare A:
”Alla de här överlämningarna, alltså, varje gång man ska göra någonting som någon annan
ska göra så tappar man ju tid. Mycket tid går ju åt till när det inte är rätt i systemet, hade alla
bara följt systemet inklusive en själv, ingen nämnd ingen glömd, alla missar ju, men hade man
gjort som tyskarna vill så hade det blivit bra tror jag. Då funkar ju SAP som det ska, men så
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fort man hoppar över något steg eller försöker snabba på saker och ting så biter man sig själv
lite i baken”

Inköpare D:
”Det är ju väldigt personbundet och hur mycket de har att göra där, det är olika, jag kan inte
klaga på dem när jag vet hur mycket de har att göra. Den som skriker högst kommer först i
kön. Nej men det som jag känner mest det är ju det här med ritningsändringar och få fram
nya ritningar, det är ju där, det är min erfarenhet att det här med att bestämma hur en ritning
ska se ut, det tar väldigt lång tid. Att våga ta ett beslut, det tar lång tid.”

På en följdfråga av de semistrukturerade frågorna svarade inköpare B:
”Så länge systemet underhålls och hålls uppdaterat bör inga problem uppstå”

4.4

BPI för inköpsprocessen ”purchase requisition till
lager”

På GAS finns ett flertal olika inköpsprocesser beroende på vad det är för typ av
inköpssituation. Den generella inköpsprocessen enligt företagets verksamhetssystem (OMS)
visualiseras enligt figur 4.3.

Initiera anskaffning

Välja leverantör

Upprätta beställning

Hantera
inkommande logistik

Figur 4.3 Generell inköpsprocess enligt OMS.

Under varje huvudaktivitet i inköpsprocessen ingår ett flertal aktiviteter, vilket inte kommer
studeras i denna rapport. Endast kartläggning av aktiviteterna upprätta beställning samt hantera
inkommande logistik kommer redogöras på detaljnivå med hjälp av ”current state” i en BPI
(bilaga D).
4.4.1

”Current state”

Första steget i en BPI är att utförligt kartlägga hur processen ser ut i dagsläget. Resultatet av
kartläggningen från ”purchase requisition till lager” återfinns i bilaga D och förklaring till
symbolerna syns i figur 4.4, där den lila aktivitetssymbolen representerar processen ”purchase
requisition till lagd beställning”. Flödet av aktiviteter som utförs i följd är angivna i lodrätt
riktning, medan parallella aktiviteter är angivna vågrätt. Från aktiviteterna finns pilar som
visar vilken eller vilka aktiviteter som triggas av föregående aktivitet. Processen kan dock se
olika ut beroende på ett flertal faktorer, vilket medför att vissa aktiviteter har flera olika pilar
vars slutpunkt är vid olika aktiviteter.
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Figur 4.4 Förklaring av de symboler som användes vid utförd BPI-workshopen.

Syftet med att utföra en BPI är att identifiera slöserier, ledtider, resursförbrukning samt om
standardiserat arbetssätt finns angivet för aktiviteten. Totalt identifierade BPI-deltagarna 38
slöserier i processen och för flertalet aktiviteter konstaterades att standardiserat arbetssätt
saknas. Samtliga ledtider och resursförbrukning återfinns i bilaga D, där ledtiden för ”current
state” är 96 dagar och resursåtgången omvandlad till 1,31 dagar, vilka använts för att räkna
ut effektiviteten enligt formel 2.1.
𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 "𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒" =

1,31
= 1,4 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡
96

Extremfallet vars ledtid varierar från några månader till ett år är när en ”purchase requisition”
leder till ändring av en produkt, som kräver stränga kvalitetskrav och tester. Dock är företaget
oftast medveten om dessa ändringar innan, där involverade roller kan påbörja arbetet i god
tid innan ”purchase requisition” behöver skapas.
4.4.2

”Future state”

Då resultatet av kartläggningen vid ”current state” överskred examensarbetets avgränsningar
beslutades att ”future state” skulle avgränsas till att endast kartlägga processen ”purchase
requisition till lagd beställning”. Resultatet av kartläggningen visas i bilaga E.
Avgränsningarna innebär att förbättringsförslagen nedan endast är för 19 av de slöserier som
identifierades i processen (”purchase requisition till lagd beställning”). De resterande
slöserierna för hela processen (”purchase requisition till lager”) har därför inte tagits med i
beaktning. Kartläggningen i ”future state” baseras på ett framtida önskat läge, det vill säga
hur inköparna vill att processen ska se ut, men på grund av lagar, regler, policy och säkerhet
kan inte vissa aktiviteter i processen uteslutas. Utifrån ”future state” förslog inköparna
följande förbättringsförslag vilka bör implementeras för att ”future state” ska förverkligas:
 Undersök möjligheten att ta bort så ”purchase requisitions” blir i förfluten tid, till
exempel när behov tidigareläggs kan det resultera i att en ”purchase requisition” skapas
i förfluten tid.
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 Genomlys SQA-instruktioner för Q-krav och om det finns möjlighet för systemstöd
(Poka Yoke2).
 Materialstyrare och inköpare går igenom planed-delivery-time
materialmaster) en gång per år för alla aktiva material.

(ledtid

i

 Vad ska tas upp på PULS-möten? Gör uppföljning på hur införandet av PULSmöten har fungerat och vad för nytta det skapat.
 Undersök vilken data inköparen behöver för att skapa PO/SA.
 Vilken data ska huvudplaneraren kontrollera innan en ”purchase requisition”
skapas/skickas. Systemstöd för att rätt data/fält är ifyllt.
 Standardiserat arbetssätt för inköparen när den sätter sig in i en ”purchase
requisition”, t.ex. revisions ändring vilket har betydelse för kontrollberedning. Vad tittar
man på? Och vad gör man med detta?
 Undersök om det går att koppla SA till ”purchase requisition” automatiskt.
 Beskriv för internkund/materialuppläggare vem som är rätt inköpare.
 Utred hur ett autogenererat mail kan göras för ”purchase requisitions” som förfallit
och förfaller inom en viss tid ex. en månad.
 Undersök vilken data som ska finnas i materialmaster och ZPHP.
 Utreda om skapandet av ”purchase requisition” kan göras av inköpare och ej
huvudplanerare.
 Inställning i SAP att SAP-mail skickas till Outlook-mail, skapa så detta gäller för alla
automatiskt.
 Lathund/instruktion för byte av inköparkod i vendormaster och materialmaster.
Säkra att GR/IR spärrar går till ny inköpare.
 Elektronisk signering vid beställning.
Om förbättringsförslagen införs uppskattas ledtiden sjunka från 96 till 42 dagar och
resursåtgången minska från 1,31 dagar till 0,31 dagar, vilket baseras på antaganden utifrån
BPI-workshopen. Enligt formel 2.1 blir den nya effektiviteten 0,7 procent.
𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 "𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒" =

0,31
= 0,7 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡
42

År 2015 skapades 1 400 ”purchase requisitions”, denna siffra har använts som ”flödesenheter
i arbete” och ledtiden för processen som ”cykeltid” för att räkna ut genomloppstiden. För
att beräkna genomloppstiden för ”current state” har formel 2.2 använts där resultatet visas
nedan.
𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑙𝑜𝑝𝑝𝑠𝑡𝑖𝑑 "𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒" = 1 400 × 96 = 134 400
2

Poka Yoke är en filosofi inom Lean som säkerställer att inga fel kan uppstå (Liker, 2004).
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Formel 2.2 användes även för att beräkna genomloppstiden för ”future state”.
𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑙𝑜𝑝𝑝𝑠𝑡𝑖𝑑 "future state" = 1 400 × 42 = 58 800

Genomloppstiden för samtliga ”purchase requisitions” som skapas under ett år antas sjunka
från 134 400 dagar till 58 800 dagar om ”future state” implementeras.
En av GAS kriterier för ”future state” är att betrakta varje aktivitet och undersöka om den
är värdeskapande för slutkunden. Med värdeskapande aktivitet menas de aktiviteter som på
något sätt ändrar funktionen på ärendet, till exempel tillägg av kvalitetskrav. Av de 29
aktiviteter som ”future state” utgick från var det 20 aktiviteter som ansågs vara icke
värdeskapande och 9 värdeskapande.
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5 Benchmarking
I detta kapitel redogörs resultatet från de företag som har besökts för att undersöka vilka mätetal de använder för att
mäta effektiviteten för inköpsprocessen.

5.1

Parker Hannifin Manufacturing Sweden AB

Parker Hannifin Manufacturing Sweden AB (Parker) i Trollhättan är ett företag som tillverkar
hydraulpumpar och motorer. Enheten ingår i Parker Hannifin Corporation med huvudsäte i
Cleveland, USA. Företaget har arbetat med lean sedan mitten av 90-talet och är kända för att
ha kommit långt med implementering av lean i verksamheten. Parker har bland annat uppnått
silvernivån i Win Certification (koncernens certifiering) inom områdena lean och kvalitet.
Vad gäller lean har Parker framför allt lyckats med införandet av kanban-systemet, eftersom
de lyckats införa systemet både i den egna fabriken och hos några leverantörer. Detta har
bidragit till bättre kontroll på leveranser och lagernivåer. Parker använder både elektroniska
och fysiska kanban-kort som signalerar när en beställning ska göras. Förutom kanban
används också MRP-körningar som går dagligen eller veckovis, beroende på leverantörens
ledtider. Dessa behov skapar antingen automatiska order eller så tittar en avropare på de
meddelanden som skapats och gör en bedömning av de verkliga behoven i affärssystemet
(JD Edwards).
De mätetal som företaget lägger mest fokus på är:
 Leveransprecision: visar om leverantören levererar för tidigt, i tid eller försent.
 Ständiga förbättringar: hur många förbättringsförslag (antal och pengar) de får in från
leverantören.
 Strategic Purchase Price Index (PPI): mäter vad företaget betalade för en artikel förra året
vid samma tidpunkt, exempelvis februari 2015 jämförs med februari 2016.
 Deflation: mäter prissänkningar på artiklarna som köps.
 Spend management: inköpsvärdet per leverantör, det vill säga vad leverantörerna
fakturerar till företaget.
 Kvalitet: mäter antal felaktiga detaljer från leverantören.
Ovanstående mätetal mäter viktiga aspekter men Parker har inga mätetal som mäter hur
effektiv deras inköpsprocess är.

5.2

Företag X

Företag X har valt anonymitet och benämns därmed inte vid namn. Företaget är verksam
inom fordonsbranschen och har arbetat med lean sedan mitten av 2000-talet.
Företagets inköpsprocess består av två olika faser, projekt och serie. I projektfasen undersöks
vilka produkter som ska användas inom serieproduktion. Projektet är en styrd process och
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består av olika etapper som styrs utifrån gate:er då etapperna måste vara klara. I etapperna
samlas bland annat kravbilder, material- och leverantörsinformation in som underlag för det
slutgiltiga valet av leverantör och produkt. För att hantera informationen som samlas under
projektet använder företaget affärssystemet PLM.
När projektet är klart påbörjas serietillverkning, där företaget använder affärssystemet
Movex. I Movex registreras vald leverantör, pris och villkor med mera. I systemet skapas en
seriebasorder med leveransplan från kund. Vidare alstras en behovsplan ut till leverantören
som är kopplad till seriebasordern, där material till slut avropas från.
Företaget använder följande mätetal för projekt- och seriefasen:
 On Time Parts (OTP): Mäter om leverantörerna levererar materialet vid rätt tidpunkt.
Mätetalet ligger som grund till något företaget kallar för AS51.
 AS51: Ett viktat mått för hur bra leverantörerna anses vara. Måttet mäter hur väl
leverantörerna levererar i tid, till rätt kvalitet och hur väl de svarat på offerter, där
allvarlighetsgraden av ärendet viktas olika. Måttet mäts i färgerna grön, gul och röd, där
röd anses sämst. Om en leverantör blir röd krävs en åtgärd och handlingsplan.
 Logistics provider rating: Eftersom företaget står för transporter från leverantörer till
företaget, mäter de hur väl transportören har levererat i tid och om allt underlag med
mera är korrekt.
 Transportkostnader: Mäter kostnader för ordinära- och specialtransporter.
Specialtransporter innebär transporter som sker på grund av akut behov och där
företaget väljer att betala extra för transporter i syftet att få hem produkterna snabbt.
Det är framförallt kostnaderna för specialtransporter företaget är intresserade av
eftersom de ger upphov till onödiga kostnader.
Företaget uppdaterar mätetalen en gång i veckan för att hitta eventuella trender. Förutom
den veckovisa avstämningen uppdateras mätetalen i ett mötesrum där olika avdelningar
samlas för att diskutera utfallet och rapportera till ledningen i Europa, vilket sker en gång i
månaden. Dessa mätetal mäter viktiga aspekter, men företaget ansåg inte att de hade mätetal
för hur effektiv inköpsprocessen är.
Vid intervjun ställdes frågan ”På vilket sätt skulle du vilja mäta processen?” till
projektinköparen, där respondenten svarade att det vore önskvärt att mäta:
 Svarstider – till exempel tiden det tar för leverantören att offerera
 Orderläggning – Hur väl lyckas företaget lägga order i tid?
 PPAP/SQP – En form av kvalitetssäkring där respondenten såg potential i att hitta
mätetal för förseningar
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5.3

Siemens Industrial Turbomachinery AB

Siemens Industrial Turbomachinery AB (SIT) i Trollhättan är en tillverkare av
brännkammare till stationära gasturbiner. Dessutom tillverkar de även ett fåtal
rymdprodukter samt utför lejder (aktiviteter som företag av olika skäl väljer att lägga ut till
annan leverantör) till GAS.
På SIT finns det operativt och strategiskt inköp där de strategiska inköparna har hand om
första delen av inköpsprocessen och ansvarar för avtal, prislistor, utvecklingsprojekt,
leverantörskommunikation samt kapacitetssäkring. Den andra delen av inköpsprocessen
utförs av de operativa inköparna som lägger beställningar, gör månadsvisa prognoser, driver
projekt, har daglig kontakt med leverantörerna, bedriver kvartalsmöten och arbetar med
ständiga förbättringar. All information som krävs för inköp samlas i affärssystemet SAP. Det
som initierar att en operativ inköpare ska lägga en beställning triggas av att en tekniker
generar ett behov eller att det finns en anmodan i SAP. Inköparna har ingen leveransplan där
avrop sker automatiskt, utan orderlägger varje inköp för sig.
De mätetal som SIT använder och rapporterar till huvudkontoret i Finspång representeras
nedan:
 Leveransprecision: mäter om leverantören levererar inom avtalad tid. Leverantören får
vara antingen tre dagar sen eller 30 dagar tidig utan att bli straffad.
 Non Conforming Report (NCR): anger hur många kvalitetsfel som levererats från
leverantören.
 Servicegrad produktion/montage: mäter hur mycket material som produktionen kan
förses med.
 On time delivery (OTD) per månad: hur många leveranser som levererats i tid.
 OTD medel per månad: samma som ovan fast anger ett medeltal.
 Ren accept: hur många leverantörer som ordererkänner enligt SITs ordererkännande
och inte sitt egna.
 Anmodan med för kort ledtid: hur mycket behov som skapats inom den avsatta ledtiden.
 Prognosbekräftelse: hur många leverantörer som bekräftat SITs prognoser inom avtalad
tid (en vecka).
 Ordererkännande: hur många som har ordererkänt det som skickats ut.
 PO kort ledtid: andelen PO som skapats med för kort ledtid av totalt antal PO.
 PO med senare behov: andelen PO där behovet behövts senareläggas av totalt antal PO.
 Antal orderpositioner per månad: antal order som läggs varje månad.
 Dual Source: hur många dual source (fler än en leverantör för samma produkt)
leverantörer företaget har.

34

Identifiering av mätetal för att öka effektiviteten inom inköp

Av ovanstående mätetal är det endast mätetalen leveransprecision och NCR som diskuteras
vid den dagliga styrningen i Trollhättan. De har även en månadsuppföljning på dessa mätetal,
där en åtgärd krävs om en leverantör har haft antigen fler än sex NCR tre månader i rad eller
haft lägre leveransprecision än 95 procent, tre månader i rad.
Precis som de andra benchmarkade företagen fokuserar SITs mätetal på hur bra
leverantörerna presterar och har inget mätetal för hur effektiva de är i den egna processen.
När de två inköparna som deltog i intervjun blev tillfrågade hur de skulle vilja mäta processen
sa de att de inte har något förslag på mätetal då endast ett mätetal inte kan mäta en hel
process, då det beror på ett flertal faktorer, bland annat hur stort företaget är och hur ”tunga”
leverantörer man har. Inköpare S1 sa bland annat:
”Svårt att mäta hur effektiv man är i inköpsprocessen! Hur ska man mäta det?”

Båda inköparna ansåg även att man inte ska ha ett mätetal för mätandets skull utan det måste
ge någonting. En av inköparna ansåg även att systemet borde uppdateras en vecka i månaden
för att skapa stabilare processer och ett jämnare flöde.
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6 Förslag på mätetal
Genom nulägesanalysen och benchmarkingen har följande mätetal framställts vilket går att
applicera både på den avgränsade och hela inköpsprocessen:
 Ständiga förbättringar inköp: mäter antal förslag som inköpsavdelningarna skapar och
hur mycket pengar de genererar om förslagen implementeras.
 Ständiga förbättringar leverantör: mäter antal förslag på förbättringar som leverantörerna
initierar och hur många av dessa som avdelningen väljer att arbeta vidare med.
 Hur nöjda leverantörerna är med GAS: mäter vad leverantörerna anser om GAS. Kan
exempelvis bestå av kriterier som hur väl GAS levererar beställningar i tid och till
vilken kvalitet beställningarna levereras.
 Total ägandekostnad (TCO) för leverantörer: mäter hur mycket pris per detalj är samt alla
andra kostnader som uppstår för att få detaljer i rätt tid, kvalitet och kvantitet till GAS.
 Leverantörskostnader: kan vara en del av TCO eller användas enskilt. Konton skapas
för varje leverantör där leverantörsteamen kan ange hur mycket tid de lagt på att lägga
beställningar, skapa kvalitetskrav, följa upp leverantörer med mera i syftet att identifiera
vilka leverantörer som är mest resurskrävande.
 Antal felaktiga ”purchase requisitions”: mäter hur många ”purchase requisitions” som är
felaktiga när de kommer till inköp och därmed skapar slöserier.
 Ledtid för ”purchase requisitions”: mäter hur lång ledtiden är mellan olika aktiviteter eller
roller.
 Slöserier i processen: mäter hur mycket av arbetstiden som medarbetarna spenderar på
de åtta slöserierna inom lean.
 Antal utbildningar: mäter hur mycket utbildning medarbetarna erhållit som gör att de
ständigt utvecklas personligen men även i processen.
 Antal datumändrade purchase order (PO): mäter hur många PO som GAS har ändrat
ursprungligt datum.
 Andel skapade ”purchase requisitions”: anger i procent hur många ”purchase
requisitions” som är skapade av de som är planerade att göra för till exempel en
månad.
 Antal inkomna offerter inom avsatt tid: mäter antalet offerter som leverantören har
skickat in i tid.
 Antal beställningar som skickats inom avsatt tid: mäter hur många beställningar som GAS
skickar till leverantörerna inom utsatt tid.
 Reklamationer från interna kunder: mäter antalet reklamationer från interna kunder.
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För att veta vilket av ovanstående mätetal som möter kraven från inköparna och cheferna
rankades mätetalen via en concept screening (bilaga F). Mätetalen med högst rankning är:
 Ständiga förbättringar inköp
 Antal felaktiga ”purchase requisitions”
 Slöserier i processen
 Antal beställningar som skickats inom avsatt tid
En mer utförlig beskrivning över de kundkrav som angivits i concept screening beskrivs
nedan:
Enkelt att förstå: hur enkelt mätetalet är för involverade roller att förstå hur de kan påverka
mätetalet för att uppnå eventuella mål samt vad mätetalet visar.
Lätt att framställa: hur kostsamt eller hur lång tid mätetalet tar att framställa. Ju mer innovation
i systemstöd som krävs, desto svårare antas det vara att framställa. Detsamma gäller manuellt
arbete, där det manuella arbetet bör vara minimalt.
Minskar slöserier: anger om mätetalet bidrar till att minska de åtta slöserierna inom lean.
Fokus på processen: anger om mätetalet är individberoende, eller om det fokuserar på
processens utfall.
Kan användas proaktivt: om mätetalet kan användas så avdelningarna kan arbeta i förebyggande
syfte.
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7 Analys
Nedan analyseras definitionen kring effektivitet som därefter relateras till resultatet från benchmarkingen. Därefter
analyseras för- respektive nackdelarna med de förslag på mätetal som har framställts, följt av en analys kring GAS
befintliga mätetal och dess uppföljning. Kapitlet avslutas med en analys kring studenternas val av mätetal. Samtliga
delar i analysen reflekteras till den teoretiska referensramen.

7.1

Effektivitet

Eftersom examensarbetet syftar till att hitta mätetal som ska mätas för att öka effektiviteten
i inköpsprocessen ställer vi oss frågan, vad är det som avgör om en process är effektiv?
Effektivitet kan studeras ur olika synvinklar där bland annat resurseffektivitet och
flödeseffektivitet är två olika synsätt för hur effektiv en process kan vara (Modig & Åhlström,
2013). Svaret på hur effektiv en process är beror på vem som tillfrågas, vilket Modig &
Åhlström (2013) exemplifierar med de två patienterna som misstänker cancer. Patienten som
får uppleva den resurseffektiva vården, där fokus är att effektivt utnyttja resurser som tillför
värde, medför till effektivitet ur sjukhusets perspektiv men inte för patienten som får vänta
vilket Keyte & Locher (2008) påstår är ett slöseri. Den andra patienten som får uppleva den
flödeseffektiva vården, där fokus ligger på patienten, är mer värdeskapande för kunden,
eftersom flödeseffektivitet i detta fall handlar om att tillgodose behov. För en del handlar det
inte alltid om att arbeta snabbast eller generera mest output för att kategoriseras som effektiv.
Att vara effektiv handlar om att skapa värde för kunden, vilket även Bicheno (2008) säger.
I vår studie handlar effektivitet om att skapa medvetenhet mellan olika roller och därmed
minska fel tidigt i processen eftersom de ger upphov till slöserier längre fram i processen.
Det är dock inte säkert att detta går att generalisera på alla processer och företag, utan
företagen bör fundera på vad de anser med effektivitet och utifrån vems synvinkel, innan de
implementerar mätetal för att öka effektiviteten.
Tack vare benchmarking kunde vi jämföra hur andra företag ser på effektivitet, där samtliga
företag anser att det inte finns ett enda mätetal för hur effektiv inköpsprocessen är. Företagen
mäter traditionella ekonomistyrningsmått, men kompletterar med mått som tar hänsyn till
hur processen kan bli effektiv genom att minska de problem som Weele (2012) anser finns
för en inköpsprocess.
Det företag som var mest anmärkningsvärt vid benchmarking var SIT som mäter den egna
processen genom bland annat hur många order som läggs och om de skapas inom en för
kort ledtid. Trots att mätetalen mäter den egna processen anser vi inte att den mäter
effektiviteten, men att den kan ge värdefull information för framtida beslut, som till exempel
stabilare prognoser.
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7.2

BPI-workshop

Eftersom inköpsprocessen är komplex och berörs av flertalet roller inom företaget var
kartläggning av processen, med hjälp av en BPI, nödvändig för att kunna effektivisera
processen, vilket styrks av Zellner (2011); Adesola & Baines (2005). Dels för att förstå de
problem som uppstår men även för att skapa delaktighet hos medarbetarna samt skapa
förståelse för hur de påverkar efterföljande aktiviteter, som går i linje med Weeles (2012);
Kaplan & Nortons (1999) teorier. Utan BPI hade det varit svårt att hitta ett mätetal som har
ett syfte, motiverar och är en drivande källa till förbättringar, vilket Ljungberg & Larsson
(2001) förespråkar.
Bichenos (2008) checklista för att förstå ett system samt Keyte & Lochers (2008) åtta slöserier
inom lean blev tydliga tack vare BPI-workshopen. Falska behov identifierades framförallt
genom de felaktiga ”purchase requisitions” som gav upphov till många slöserier så som
överarbete, omarbete och lager. Även flödet och dess värdeskapande för kunden togs hänsyn
till under BPI-workshopen, vilket troligtvis är en av framgångsfaktorerna till de förslag som
genererades i ”future state”. Dock bör försiktighet vidtas vid framläggning om en aktivitet är
värdeskapande eller inte, eftersom deltagarna kan uppfatta deras roll och aktiviteter som
onödiga, vilket inte är syftet. Syftet är att identifiera icke värdeskapande aktiviteter för att
hitta förbättringar som skapar effektiva flöden där frustrationsmoment i det dagliga arbetet
minskas eller helst elimineras.
Under BPI-workshopen för ”current state” blev det tydligt att fel indata ger upphov till
slöserier längre fram i processen eftersom de inte hanteras vid källan. Enligt Bicheno (2008)
är det avgörande att hantera felen vid källan. Därför är det viktigt att systemet hålls
uppdaterat, vilket styrks av inköpare B:
”Så länge systemet underhålls och hålls uppdaterat bör inga problem uppstå”

Slöserierna uppstår eftersom standardiserat arbetssätt och instruktioner saknas. De
förbättringsförslag som BPI deltagarna genererade anser vi tydliggör vem som har ansvar för
indatan och hur den ska utformas.
Samtliga förslag som ”future state” resulterade i är idéer som inköparna kom fram till, men
en del av de förslag som genererades under BPI-workshopen är förslag som studenterna
funderat kring efter att ha intervjuat flera inköpare. Men eftersom inköparna kom på dessa
antas detta bidra till ett ökat engagemang för att implementera och upprätthålla förslagen.
Detta eftersom förslagen skapats av de som arbetar i processen, vilket även Karlöf (2009);
Bergman & Klefsjö (2012); Lee & Chuah (2001) påstår att det ska göra.
Av de 19 slöserier som identifierades i den del av processen som ligger till grund för ”future
state” har studenterna analyserat kring problemen och ser följande förbättringspotential:
 För att öka visualiseringen för ”purchase requisitions” kan en gemensam inbox i
Outlook skapas där samtliga inköpare får ”purchase requistions”. Istället för att gå in i
SAP kan inköparna tydligt se när de får ”purchase requistions” och därefter prioritera
när de ska beställas. Detta skulle även skapa en bättre överblick om vissa inköpare har
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fler ärenden och om möjligt avlasta andra inköpare. Dock bör företaget avgöra om detta
är genomförbart eller om ”purchase requisitions” endast kan utföras av den ansvariga
inköparen.
 Många inköpare är frustrerade över tillfällen då de kontaktat en annan roll och
meddelat att det finns felaktigheter i ”purchase requisition” som måste åtgärdas, vilket
inte signaleras i systemet. Eftersom inköparen mäts på om de lagt beställningen för sent,
anser de inte att det är ett rättvist mätetal eftersom de kan vänta på andra roller och
därmed bli sena. Om mätetalet ska behållas bör systemstöd undersökas där ärendet går
att följa hela vägen. Till exempel ska en enkel knapptryckning i systemet skicka vidare
ärendet till en annan enhet så ärendet går att följa, samt vid behov mäta hur lång ledtiden
är om det anses relevant. Om det även går att ställa in vilken prioritet ärendet har blir
det tydligare att förstå hur bråttom det är, så länge funktionen inte missbrukas. Detta
tror vi ger en tydligare visuell bild över vart ärendet är och bör leda till mindre
telefonsamtal för att undersöka ärendet.
När vi analyserade effektiviteten i ”current state” jämfört med ”future state” såg vi framför
allt hur detta påverkar processen. För ”current state” är effektiviteten i processen 1,4 procent
medan ”future state” är 0,7 procent, vilket är en försämring. Däremot har genomloppstiden
minskat från 134 400 till 58 800 dagar, vilket ger en högre flödeseffektivitet. Om ”future
state” implementeras antas processens flödeseffektivitet att öka eftersom de fel som
genererar icke värdeskapande aktiviteter minskas. Flödeseffektivitet är därmed något som
företaget bör sträva efter i alla processer för att skapa kundnytta som Kaplan & Norton
(1999) anser är viktigt.
Om inköpsavdelningarna fortsätter med BPI-workshops kommer medarbetarna förvärva
mycket kunskap och lättare upptäcka förbättringspotential i det dagliga arbetet. Ju fler BPIworkshops desto bättre, eftersom det leder till att grundorsaker för problem identifieras,
vilket företaget kan arbeta vidare med för att minska Keyte & Lochers (2008) slöserier.
Dessutom anses att fler BPI-workshops kommer stärka företagets lärande inom människor,
system och rutiner vilket även Kaplan & Norton (1999) anser är nödvändigt, eftersom det
skulle innebära mindre ”brandsläckningar” och mer proaktivt arbete vilket företaget
efterfrågat.

7.3

Förslag på mätetal

Då resultatet av benchmarkingen visar att företagen kompletterar mätetalen med mått som
tar hänsyn till hur processen kan bli effektiv genom interaktion med leverantörer, anses
leverantörsrating som ett viktigt mått för att tidigt undvika problem. Det är även viktigt att
ha goda relationer där företaget och leverantörerna tillsammans arbetar med ständiga
förbättringar och lär av varandra. Nedan beskrivs för- respektive nackdelarna kring de
mätetal som har framställt:
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Ständiga förbättringar inköp
Mäter antal förslag som inköpsavdelningarna skapar och hur mycket pengar de genererar om
förslagen implementeras. Avdelningarna bör starta med några mindre förbättringsförslag och
fira dess framgångar för att skapa motivation till att fortsätta med större projekt. Allt för
tidskrävande projekt kan leda till avtagande engagemang.
Fördelar: Medarbetarna får inflytande och möjlighet att ge förslag på förbättringar för
återkommande problem. Eftersom de arbetar i processen och ser problemen leder till att de
har de bästa lösningarna. Skapar motivation att driva igenom förändringar då de är
motiverade till att förändringen sker eftersom förslagen påverkar deras arbetssituation. Om
genomförda förslag mäts i pengar skapas återkoppling till ledningen för det proaktiva arbetet
som inköpsavdelningarna utför.
Nackdelar: Kan vara resurskrävande att driva igenom alla förslag. Det kan även uppstå
konflikter om medarbetarna har olika syn på vad som anses vara den bästa lösningen på
problemet.
Ständiga förbättringar leverantör
Mäter antal förslag på förbättringar som leverantörerna initierar och hur många av dessa som
avdelningen väljer att arbeta vidare med. Förslagen kan gälla allt från hur detaljer ska packas
för att minimera transportkostnader, till hur inköpsprocessens aktiviteter kan förbättras.
Fördelar: Skapar ett öppet klimat mellan leverantören och GAS där de hjälper varandra att
hitta förbättringar som gynnar båda parter. Om förslagen leder till sänkta kostnader för GAS
kan de motivera leverantören genom att erbjuda dem vissa förmåner. Även här tror
studenterna att leverantörerna är de som har flest idéer för att sänka kostnader eftersom de
tillhör en del av processen.
Nackdelar: Kräver engagemang från leverantören vilket kan vara svårt att påverka. Kräver
även att GAS bestämmer vilken sorts belöning leverantören ska erhålla för att bli motiverade.
Om GAS väljer att implementera förslag från leverantörerna bör det granskas ordentligt,
eftersom leverantörerna kan bli giriga och ge förbättringsförslag som endast gynnar dem och
inte GAS. Möjligheten finns även att de genomför förbättringar utan att kommunicera detta
till GAS, eftersom GAS då kan kräva lägre priser eller liknande.
Hur nöjda leverantörerna är med GAS
Mäter vad leverantörerna anser om GAS. Kan exempelvis bestå av kriterier som hur väl
GAS levererar beställningar i tid och till vilken kvalitet beställningarna levereras.
Fördelar: Ger en objektiv bild över inköpsavdelningarnas arbete med avseende på kvalitet
och effektivitet. Även här tror studenterna att det är leverantörerna som enklare kan
identifiera brister hos inköpsavdelningen eftersom det är leverantörerna som erhåller delar
av processens output.
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Nackdelar: Kräver engagemang från leverantören och därmed måste GAS även hitta
incitament för varför de ska införa mätetalet. Mätetalet anger endast graden av nöjdhet och
inte konkreta förslag för hur GAS kan bli bättre.
Total ägandekostnad (TCO) för leverantörer
Mäter hur mycket pris per detalj är samt alla andra kostnader som uppstår för att få detaljer
i rätt tid, kvalitet och kvantitet till GAS. Exempel som kan hänföras en leverantör är
kostnad för leverantörsuppföljning i tid (veckomöten), kostnader för undermålig kvalitet,
kostnad för resor (besöka leverantör vid problem) och kostnader för försenade leveranser.
Fördelar: Ger en rättvis bild över hur mycket priset per detalj blir när hänsyn tas till
kringkostnader. Kan användas i proaktivt syfte när GAS gör leverantörsval för att minska
kostnader. Ger beslutsunderlag för ledning och andra beslutsforum till varför en leverantör
ska väljas.
Nackdelar: Kan vara svårt att bestämma vilka kriterier som ska mätas och hur länge.
Kräver mycket resurser för att sammanställa all information för att få en rättvis bild. Kräver
kontinuerlig uppdatering för att informationen inte ska bli inaktuell. Kan även vara svårt att
bedöma till exempel hur mycket en försenad leverans kostar företaget.
Leverantörskostnader
Kan vara en del av TCO eller användas enskilt. Konton skapas för varje leverantör där
leverantörsteamen kan hänföra kostnader i form av arbetad tid. Till exempel ange hur
mycket tid de lagt på att lägga beställningar, skapa kvalitetskrav, följa upp leverantörer med
mera i syftet att identifiera vilka leverantörer som är mest resurskrävande.
Fördelar: Ger en tydlig bild över vilken leverantör som GAS lägger mest resurser på och
varför. Kan användas i proaktivt syfte när GAS gör leverantörsval.
Nackdelar: Kräver att medarbetarna själva redogör hur mycket tid de lagt på vilken
leverantör och aktivitet, vilket kan resultera i merarbete. Kan leda till att mer resurser
behövs för att redogöra tid för leverantörer som inte har några större problem. Kräver
systemstöd.
Antal felaktiga ”purchase requisitions”
Mäter hur många ”purchase requisitions” som är felaktiga när de kommer till inköp och
därmed skapar slöserier. Kan användas före och efter implementering av förbättringarna
(”future state”) för att undersöka om processen blivit bättre eller inte. Kan även mätas
kontinuerligt efteråt för att säkerställa en stabil process.
Fördelar: Genom att mäta felaktiga ”purchase requisitions” erhålls en överskådlig bild
över hur många fel som är skapade tidigt i processen. Mätetalet kan därför användas för att
eliminera tidiga fel som skapar merarbete genom hela processen.
Nackdelar: Finns inget systemstöd i dagsläget som gör det enkelt för inköparna att ge
signal om att en ”purchase requisition” är felaktig och skulle därmed behöva göras
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manuellt. Kräver att inköparna anser att mätetalet är väsentligt för att vilja utföra det
manuella arbetet, alternativt skapa systemstöd så det sker per automatik.
Ledtid för ”purchase requisition”
Mäter hur lång ledtiden är mellan olika aktiviteter eller roller. Eftersom ledtiden kan variera
beroende av skapandet av ”purchase requisition”, kan de delas upp i olika kategorier för att
möjliggöra analys av orsaker. Till exempel kan ”purchase requisitions” med
revisionsändringar vara en klass och ”purchase requisitions” med detaljer utan ändringar en
annan klass.
Fördelar: Ger en tydlig bild över hur lång tid processen tar och vart det tar längst tid,
vilket kan vara användbart för att få rätt data till SAP. Kan användas för att bestämma om
till exempel en BPI behövs för att identifiera slöserier i den del av processen som tar längst
tid.
Nackdelar: Säger ingenting om varför ledtiden blev till exempel tio dagar. Att försöka
minska ledtiden kanske inte är värdeskapande i sig, utan att eliminera fel och slöserier är det
som är värdeskapande. Kräver även systemstöd för att kunna räkna ut den faktiska ledtiden
på enkelt sätt.
Slöserier i processen
Mäter hur mycket av arbetstiden som medarbetarna spenderar på de åtta slöserierna inom
lean.
Fördelar: Ger en tydlig bild över de aktiviteter som upplevs vara värdeskapande eftersom
”man löste problemet”, men som egentligen är slöserier.
Nackdelar: Svårt att mäta på ett praktiskt sätt. Kräver att medarbetarna gör en manuell
logg över de slöserier som dagligen utförs.
Antal utbildningar
Mäter hur mycket utbildning medarbetarna erhållit som gör att de ständigt utvecklas
personligen men även i processen. Det kan vara allt från hur personen kan förbättra dess
förhandlingsteknik till hur lean kan införas i det dagliga arbetet.
Fördelar: Att utbildas skapar variation och inspiration i arbetet och därmed skapas en
större kunskapsbas. Kan ge nya synsätt för hur personalen och företaget kan utvecklas på
bästa sätt. Kan även göra att medarbetarna kan förverkliga personliga mål de har med sitt
arbete. Ger även företaget ett långsiktigt tänkande och eventuella konkurrensfördelar.
Nackdelar: Kan vara svårt att motivera hur mycket pengar en ökad kunskapsbas ger och
därmed inte prioriteras hos ledningen.
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Antal datumändrade Purchase Order (PO)
Mäter hur många PO som GAS har ändrat ursprungligt datum. Genom att mäta antal
datumändringar kan orsaker till varför de ändrats identifieras. Detta kan leda till att PO inte
ändras lika ofta, vilket ger samtliga parter förutsättningar för att utföra arbetet i tid.
Fördelar: Mäter hur väl GAS lyckas med prognoserna. Om GAS kan öka precisionen på
prognoserna kommer de få ett stabilare materialflöde från leverantörerna.
Nackdelar: Påvisar inget om varför ändringen utförts utan kräver då även utredning.
Andel skapade ”purchase requisitions”
Anger i procent hur många ”purchase requisitions” som är skapade av de som är planerade
att göra för till exempel en månad, baserat på de datum som finns i SAP.
Fördelar: Ger en tydlig överblick om avdelningen hinner med det som ska utföras eller om
de bör omprioritera.
Nackdelar: Påvisar inget om kvaliteten på ”purchase requisitions” utan endast kvantiteten.
Här krävs systemstöd för en enkel hantering av mätetalet.
Antal inkomna offerter inom avsatt tid
Mäter antalet offerter som leverantören har skickat in i tid.
Fördelar: Ställer krav på att leverantörerna offererar i tid och därmed inte försenar
efterföljande aktiviteter.
Nackdelar: Det kan vara komplicerat att övertyga leverantörerna om att offerera i tid. I
värsta fall kan en leverantör dra sig ur om denne inte får vara sen med offerten.
Antal beställningar som skickats inom avsatt tid
Mäter hur många beställningar som GAS skickar till leverantörerna inom utsatt tid.
Fördelar: Ger en överskådlig bild över om leverantören fått förutsättningar att kunna
leverera i tid.
Nackdelar: Påvisar inget om kvaliteten på det som beställs eller hur mycket arbete som
lagts ner för att hinna skicka beställningen i tid.
Reklamationer från interna kunder
Mäter antalet reklamationer från interna kunder. Till exempel kan en funktion i SAP skapas
där det går att skicka tillbaka ett ärende till föregående person. För att få reda på vad som är
fel kan även en funktion för kommentarer finnas där personen kan beskriva vad som är fel
och vad personen förväntas få tillbaka.
Fördelar: I det dagliga arbetet kan många fel förekomma men uppmärksammas inte
eftersom personen löser problemet och inte meddelar föregående person om att felet
uppstod. Detta kan undvikas om det på ett smidigt sätt går att meddela i systemet om fel
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uppstått. Hur många fel som uppstår och varför synliggörs där förbättringsarbete kan
utföras för att minska felen.
Nackdelar: Kräver systemstöd. Påvisar inget om hur lång tid processen tar, utan anger
endast hur mycket fel som finns.
Eftersom GAS redan har mätetal i dagsläget tror vi inte att införandet av nya mätetal
kommer generera till förändringsmotstånd hos medarbetarna, eftersom flertalet av de vi
intervjuade påstod att de är positiva till mätning. Däremot kan det vara svårt att motivera
varför det nya mätetalet ska införas eftersom medarbetarna redan tycker att de har många
mätetal. De anställda påpekar att mätetalen måste ge något och inte vara krångliga att ta
fram eller förstå. De ska även vara tydliga, enkla och inte bli personliga utan ska fokusera
på processen, vilket går i linje med Bititci m.fl. (2012). Många av de vi intervjuade sa att
mätetal endast ska finnas om de mäter något väsentligt och inte bara för att de ska mätas,
vilket även Bicheno (2008) påstår. Dessutom måste det mätas på rätt sätt, vilket styrks av
Ljungberg & Larsson (2001). Dessa tolkningar har gjorts i form av observationer under
studien samt följande citat:
Inköpare A:
”Går det att mäta? Nej men alltså, vad är syftet med att mäta processen?”
”…syftet är ju att hitta fel i processen och inte individen”

Inköpare B:
”Leveransprecision är ett vettigt värde, men vi har så mycket fel i mätningen, många gånger
tycker jag att vi gör mätningar för komplexa”

Inköpare C:
”Det är väl alltid bra att mäta någonting för att se om man ska jobba med det och om man
kan förbättra det, men sen är ju frågan vad det är som ska förbättras? Vad det är som är
intressant att se. Jag menar, pratar man om att titta på ledtid från upphandling tills att det är
klart, det kan ju vara av vikt, men det är ju inte alltid det är tiden, det kan ju vara annat som
styr. Sen kan man snarare tycka resultatet ifrån den och det mäter vi ju redan, kvalitetsutfall
och leveransprecision. Upphandlingen, görs den bra eller dåligt kan ju resultera i bättre och
sämre utfall sen längre fram på det vi faktiskt mäter”

Då GAS endast diskuterar servicenivån en gång i veckan och de resterande mätetalen en
gång i månaden på respektive avdelningsmöte, ställer vi oss frågan om det är värt att införa
fler mätetal? Just nu ”hänger” bara mätetalen på whiteboardtavlorna och det känns som det
inte finns någon tydlig struktur för hur de ska följas upp. Om cheferna anser att mätetalen är
viktiga bör de vara ansvariga för att skapa en tydlig drivningsstruktur för när de ska mätas
och diskuteras samt att de hålls uppdaterade. Om inte cheferna är med och driver det från
sin sida kommer inte medarbetarna att prioritera det heller, eftersom cheferna styr kulturen
och påverkar medarbetarna vilket även Bicheno (2008) menar.
Andra frågor som vi ställer oss är om alla är medvetna om hur mätetalen fungerar? Det vill
säga, vilka faktorer är det som påverkar mätetalen? Vet personalen vad de måste göra för att
kunna påverka mätetalet? Skapar mätetalen något värde för de anställda? Ska mätetalen
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hängas upp och visualiseras om de ändå inte följs upp? Finns det mätetal som kan tas bort
för att de inte är relevanta? GAS bör därför fundera över vilka mätetal de vill använda, vilket
även styrks av Bourne m.fl. (2000).
Vid införande av mätetal är det också viktigt att säkerställa att de inte går emot en annan
avdelnings mätetal och därmed suboptimera vilket Kaplan & Norton (1999) anser bör
undvikas. Exempelvis kan det vara en fördel för inköpsavdelningen att boka snabba
transporter för att få hem material i tid och därmed säkra leveranser, men om avdelningen
som har hand om transporter mäts på hur mycket transportkostnad företaget har går dessa
två mätetal emot varandra. När inköp bokar extratransporter och får material i tid visar
mätetalet en positiv siffra för inköpsavdelningen, men för transportavdelningen visar det en
negativ siffra. Därför bör val av mätetal väljas så de samverkar på alla nivåer i organisationen
i enlighet med Neelys (1999); Bergman & Klefsjös (2012) teorier.

7.4

Val av mätetal

Av de mätetal som analyserats ansågs att antal felaktiga purchase requistions, ständiga förbättringar
inköp, ständiga förbättringar leverantör, och TCO för leverantörer skulle införas. Medan resultatet
från concept screening påvisade att antal felaktiga purchase requistions, ständiga förbättringar,
slöserier i processen och antal beställningar som skickats inom avsatt tid är de mätetal som GAS bör
implementera, se tabell 7.1.
Tabell 7.1 Val av mätetal utifrån resultat från concept screening jämförelsevis med studenternas val efter analys av
för- respektive nackdelar.

Antal
Ständiga
Ständiga
TCO
felaktiga
förbättringar förbättringar
för
purchase
inköp
leverantör leveran
requisitions
törer
Val utifrån
analys
Val utifrån
concept
screening
Slutgiltigt
val

X

X

X

X

X

X

X

Slöserier i
processen

Antal
beställningar
som skickats
inom avsatt
tid

X

X

X

Även om concept screening ger en objektiv bild över mätetalen används inga siffror för hur
”dåligt” eller ”bra” mätetalet är med avseende på de olika kraven. Detta gör att mätetalet
slöserier i processen väljs bort eftersom det anses vara ett av de mätetal som är svårast att införa
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samt underhålla, dessutom balanserar det inte upp för de positiva egenskaper som genereras
om mätetalet införs. Det är snarare något som kan mätas under en viss tidsperiod i syfte att
samla in data som underlag för förbättringsåtgärder. Antal beställningar som skickats inom avsatt
tid väljs också bort av studenterna då den endast mäter utfallet och inte kvaliteten på arbetet.
Därför valde vi att behålla mätetalen antal felaktiga ”purchase requisitions” och ständiga förbättringar
inköp.
Avslutningsvis anser vi att mätetalet antal felaktiga ”purchase requisitions” ska införas på den
avgränsade processen ”från purchase requisition till beställning”. Genom att implementera
de förbättringsförslag som genererats vid ”future state” och mätning av antal felaktiga ”purchase
requisitions” hanteras felen vid källan, vilket leder till en effektiv process där slöserierna
minskar. Detta tack vare att BPI ökat medvetenheten hos involverade roller där
förbättringsförslagen tydliggör vem som ska göra vad och hur samt att systemet signalerar
när en aktivitet är redo för behandling och mindre ansvar ligger på att individen måste
komma ihåg att aktiviteten ska utföras. Vi anser även att ständiga förbättringar inköp bör mätas
generellt för inköpsavdelningarna för att upprätthålla det proaktiva förbättringsarbetet.
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8 Slutsatser
De slutsatser som vi kommit fram till är att det är svårt att hitta ett enda mätetal som kan
representera effektiviteten för hela inköpsprocessen. Eftersom det är en komplex process
som påverkas av många faktorer, bland annat leverantörer, interna funktioner och roller är
det enklast att dela upp processen och därefter hitta mätetal för det företaget anser viktigt att
mäta. Av de företag som besöktes under studiens gång konstaterades att inget av företagen
hade mätetal för hur effektiva de är i deras process. Företagen visualiserar, precis som GAS,
endast mätetal för hur leverantörerna presterar, däremot finns det några mätetal för den
interna processen men som inte mäter effektiviteten.
Kopplat till studiens frågeställningar kan vi konstatera att personalen som utför arbetet, i
detta fall inköparna, är positiva till mätning så länge det är relevant, värdeskapande,
opersonligt och enkelt att förstå. De enda mätetal som vi anser att GAS ska mäta för den
avgränsade processen (från ”purchase requisition” till beställning) är:
 Antal felaktiga ”purchase requisitions”
Mätetalet mäter inte hur effektiv processen är, utan mäter hur ofta fel uppstår vilket skapar
en ineffektiv process. För att mätetalet ska vara relevant behöver GAS implementera de
förbättringsförslag som genererats under BPI-workshopen, vilket företaget uppmanas att
göra. Mätetalet måste mätas innan och efter införandet av förbättringsförslagen för att ge
önskad effekt.
Förutom detta mätetal föreslås även följande generella mätetal för att på sikt få en effektiv
process:
 Ständiga förbättringar inköp
Våra förhoppningar är att ovanstående mätetal ska hjälpa inköpsavdelningarna att arbeta mer
proaktivt istället för att dagligen ”släcka bränder”. Förhoppningarna är även att mätetalen
ska underlätta för de anställda att se sambanden mellan arbetsuppgifter, uppföljningar och
mål som de kan ta ställning till samt agera på för att ta över styrningen.
Avslutningsvis vill vi uppmana GAS att fortsätta genomföra BPI-workshops för andra delar
av inköpsprocessen för att på så vis identifiera slöserier som inte behandlats i detta
examensarbete.
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A.

Intervjuguide chefer

1. Vilka anser du vara de tre viktigaste aktiviteterna inom inköpsprocessen?
2. Vilka är involverade i de viktigaste aktiviteterna?
3. Vilka anser du är de viktigaste aktiviteternas beställare?
A)Vad triggar behovet?
4. Vilka anser du är de viktigaste aktiviteternas kunder?
A)Hur säkerställs att behovet tillfredsställs i dagsläget?
5. Vilka krav anser du att det finns på inköpsprocessen?
A)Vem efterfrågar kraven?
6. Hur mäter man resultat/tillfredsställda behov i dagsläget?
A)Vad anses vara ett bra resultat?
B)Vad anses vara ett dåligt resultat?
7. Finns det något område du ser förbättringspotential inom?
A)Hur anser du att processen kan förbättras?
B)Vad anser du inte bör förändras?

Bilaga

A:1
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B.

Intervjuguide inköpare

Enligt inköpscheferna är det inköpssituationen rent omköp som de anser har bäst
förbättringspotential. Eftersom processen är frekvent innebär små ändringar stort
genomslag. Vad anser du om detta?
Processen
1. Vilka tre aktiviteter anser du har störst förbättringspotential inom inköpsprocessen?
A) Hur anser du att processen kan förbättras?
B) Vad bör inte förändras?
2. Finns det någon del av inköpsprocessen som du anser tar för lång tid?
A) Vad tror du det beror på?
3. Mäts processen i dagsläget?
A) Hur mäts processen?
B) Hur skulle du vilja mäta processen?
4. Hur ställer du dig till att processen mäts?
5. Finns det något du blir frustrerad över i ditt dagliga arbete?
A) Vad och hur kommer det sig?
6. Känner du dig överbelastad?
7. Vad är det bästa med ditt jobb?
Beroenden av andra
8. Anser du att du får vänta länge tills du får tillbaka ett ärende från en annan part, t.ex.
huvudplanerare, produktion, chef?
A) Vad tror du det beror på?
B) Hur får du reda på att aktiviteten/delmomentet hos dem är klart?
9. Anser du att du kan påverka tiden det tar för andra parter att utföra
aktiviteter/delmoment?
A) På vilket sätt?
B) Hur skulle du vilja påverka?

Bilaga
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C.

Intervjuguide benchmarking

1. Vilket affärssystem använder ni för att lägga beställningar?
2. Hur ser inköpsprocessen för rent omköp ut?
A) Vilka är processens kunder/intressenter?
B) Hur triggas varje aktivitet?
3. Vilken information behöver ni för att kunna göra en beställning?
A) Brukar informationen finnas i rätt tid och till rätt kvalitet?
B) Om information saknas, vad händer då?
4. Mäter ni inköpsprocessen i dagsläget?
A) Om ja, hur mäts processen?
B) Vilka mätetal används?
C) Hur ofta följer ni upp mätetalen?
D) Känner ni att de fungerar?
E) Hur länge har ni mätt processen?
F) Har mätetalen förändrats sedan ni började mäta?
G) På vilket sätt skulle du vilja mäta processen?
5. Används mätetalen för att kunna arbeta proaktivt?
6. Finns det någon del av inköpsprocessen som du anser tar lång tid?
A) Vad tror du det beror på?
7. Hur anser du att processen kan förbättras?

Bilaga
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D.

Bilaga

Current state av inköpsprocessen ”purchase requisition till lager”
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E.

Bilaga

Future state av inköpsprocessen ”purchase requisition till beställning”
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F.

Bilaga

Concept screening av förslag på mätetal

F:1

