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Förord 

 

Detta examensarbete som genomförts under våren 2017 är den avslutande delen av 

ekonomiingenjörsprogrammet på Högskolan i Gävle. Under dessa tio veckor har vi fått 

sätta prov på många av våra kunskaper som har införskaffats inom ämnet industriell 

ekonomi, främst inom inköp och processförändring.  

 

Vi vill skicka ett stort tack till fallföretaget och deras medarbetare som har ställt upp på 

intervjuer som hjälpt oss att utföra denna studie. Vi vill även tacka vår handledare Lars 

Löfqvist som under projektets gång har gett oss givande vägledning och synpunkter samt 

tack till examinator Lars Bengtsson som delade med sig av upplysande förslag. 

 

   

Mattias Lundström 2017-06-15  Victoria Moberg 2017-06-15 
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Sammanfattning  

Digitalisering är ett växande begrepp som principiellt innebär omvandling från manuellt 

till digitalt. Nu har även tillverkningsindustrin börjat angripa denna teknologiska 

utveckling för att förbättra organisationens processer vilket ska öka mervärdet till kunden. 

De flesta små- och medelstora företag (SMF) vet att de bör arbeta med att digitalisera 

deras verksamhet men de vet inte var de ska börja eller vad det är som ska göras. SMF har 

vanligtvis också begränsat med resurser både materiella och personella samt att dessa 

företag är flexibla vilket gör att de kan hantera speciella situationer effektivt. Att bruka ett 

processorienterat arbetssätt är viktigt för företag om de ska åstadkomma högre 

kundnöjdhet och lönsamhet. Inköp är en betydelsefull process eftersom de största 

utgifterna i ett företag vanligtvis är inköpta varor och tjänster, därför är det viktigt att 

utveckla dessa om SMFs vinst samt konkurrenskraftighet skall öka. I många fall ses dock 

inköpsprocessen enbart som en stödroll och potentialen i inköp används inte. Det finns 

fler fördelar än det prismässiga genom att utveckla sitt inköp, exempelvis kvalitet, 

minskad tid till kund eller minskad miljöpåverkan, men hur kan då digitalisering hjälpa till 

för att åstadkomma dessa. Av denna anledning har vi valt att undersöka hur 

inköpsprocesser kan effektiviseras med hjälp av digitala verktyg samt hur flexibiliteten 

påverkas ifall digitala verktyg används.  

 

För att lösa problemet har ett kvalitativt angreppssätt använts där studien har utförts på ett 

fallföretag som ligger beläget i Gävle. På detta fallföretag har empirisk data samlats in 

genom av observationer och intervjuer vilket senare sammanställdes i kartläggningar av 

deras inköpsprocesser. Med hjälp av tidigare forskning och våra egna kunskaper har vi 

analyserat kartläggningarna för att eftersträva förbättringar till fallföretaget och SMF 

överlag. 

 

Resultatet från kartläggningarna tyder på att det finns en viss differens hur personalen på 

fallföretaget köper in produkter. Detta beror till stor del av vilken produkt som skall 

anskaffas, där många av personalens erfarenhet är avgörande. Det uppmärksammades även 

att de anställda vet att de bör använda sig av digitala verktyg mer men de har ingen aning 

om var och hur de ska påbörja sin digitala resa, vilket andra studier också har visat. 

Slutsatsen vi drar av denna studie är att vid användning av digitala verktyg kan det bli en 

tidsbesparing framför allt i det administrativa arbetet. SMF behöver mer kompetens och 

utbildning om de ska kunna utnyttja digitaliseringens fulla potential. Att digitalisera sina 

inköpsprocesser såg vi inte hade en direkt påverkan på flexibiliteten gentemot kunderna. 

Nyckelord: digitalisering, informationshantering, inköp, SMF, processförbättring, 

effektivisering, flexibilitet.  
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Abstract 

Digitalization is a growing concept that principally means transforming from manual to 

digital. Now has the industrial sector also started to attack this technological development 

to improve the organizational processes which should increase the costumer value. Most 

small and medium-sized enterprises (SME) knows that they should work with digitalizing 

their business but they do not know where to begin or what to do. Usually SME has a 

limited amount of resources that are both material and personnel and these types of 

companies are flexible which enables them to effectively handle specific situations. To use 

a process oriented way of working is important for companies if they are going to 

accomplish an increase in costumer value and profitability. Purchasing is a meaningful 

process because the biggest expenses in a company are usually purchased goods and 

services, therefore it is important to develop these to increase SMEs profit and 

competitive advantage. In many cases is the purchasing process often seen as a support role 

and the potential is not used. There are more advantages than the price paid through 

developing purchasing, e.g. quality, decrease in time to customer or reduction on the 

environmental effects, but how can digitalization help to accomplish this. For this specific 

reason we chose to investigate on how purchasing processes can be more effective by using 

the digital tools and also how flexibility is affected with the use of digital tools. 

 

To solve the problem has a qualitative approach been used where the study has been 

conducted on a case company located in Gävle. On this case company has empirical data 

been collected through observations and interviews, which were later compiled in 

mapping of their purchasing process. With the help of previous research and our own 

knowledge, we have analyzed the mapping to seek improvements to the case company and 

SME in general.   

 

The result from the mapping implies that there is a difference on how the staff at the case 

company is purchasing their products. This depends on which product they are going to 

purchase, where many of the staffs experience is crucial. It was also noted that the 

employees know that they should use digital tools more, but they have no idea where and 

how to begin their digital journey, as other studies also have shown. The conclusion we 

draw from this study is that using digital tools can save time, especially in the 

administrative work. SMEs need more qualifications and education to take advantage of 

the full potential of digitization. To digitize their purchasing processes did not have a 

direct impact on the flexibility towards customers according to us. 

Keywords: digitalization, information management, purchase, SME, process 
improvement, efficiency, flexibility.   
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Ordlista för begrepp som används i rapporten 

 

Just In Time (JIT) - Lagerstrategi som innebär att minska lagernivåerna genom att 

leverera rätt kvantitet i rätt tid. 

 

Enterprise resource system (ERP) - Affärssystem vilket hanterar ett företags 

information till styrning och administration.  

 

Elektronisk fakturahantering (EFH) - Ett datoriserat system för hantering av 

fakturor. 

 

Små och medelstora företag (SMF) - Företag som har mindre än 250 anställda och 

omsätter mindre än 50 miljoner euro per år. 

 

Informations- och kommunikationsteknik (IKT) - Kommunikation mellan datorer 

eller människor som möjliggörs av informationsteknik (IT). 
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1. Inledning 

I detta kapitel beskrivs bakgrunden till studien, vilket syfte och frågeställningar samt 

avgränsningar som gjorts. 

 

1.1 Bakgrund 

 

Under historiens gång har det skett industriella revolutioner vilket har underlättat 

tillverkningen av traditionellt sett manuella arbetsmoment som i sin tur påskyndat 

samhällets utveckling och lagt grund för den världen som vi idag lever i. Den första 

revolutionen som inträffade under sent 1700-tal ökades produktiviteten med hjälp 

av mekanik. Ungefär 80 år senare påbörjades nästa revolution, där masstillverkning 

efter lina blev mer vanligt och koordineringen av mekanisering och manuell 

arbetskraft blev ännu bättre. Den tredje revolutionen tog kraft under de senare 

delarna av 1900-talet vilket utnyttjade maskiners automation för att repetitivt 

tillverka med lite tillsyn under redan definierade parametrar. Fjärde industriella 

revolutionen, även kallad industri 4.0 beskriver Lasi et al. (2014) som förändringar i 

tillverkningssystem som drivs av informationsteknik. Denna revolution utlöses på 

grund av flera förändringar på marknaden, exempelvis resurseffektivitet, flexibilitet, 

kortare utvecklingstider och individualisering av produkter på kundens krav. 

Visionen med detta är att tillverka en enskild produkt i en batch och samtidigt 

bibehålla de ekonomiska fördelarna av massproduktion (Lasi et al. 2014). 

 

Digitalisering är ett begrepp som kan anses tillhöra den tredje och den fjärde 

revolutionen vilket principiellt innebär omvandling från manuellt till digitalt. 

Användandet av digital teknik blir mer och mer vanligt i världen hos myndigheter, 

organisationer och privatpersoner. På senare år har även tillverkningsindustrin 

börjat angripa detta och det ses som ett bra hjälpmedel för att utveckla och förnya 

organisationens processer med målet att öka mervärdet till kunden. I praktiken kan 

digitalisering exempelvis innebära användning av RFID-taggar på varor för att följa 

flödet genom en fabrik eller att använda robotar för att svetsa samman två ytor. 

Sverige har goda förutsättningar för att använda sig av digitala verktyg i tillverkande 

företag då vårt land har bra infrastruktur gällande internet, exempelvis av de som 

arbetar i Sverige har 90 procent tillgång till internet på jobbet enligt IIS (2016). 

Svenska företag har dock halkat efter jämfört med omvärlden när det kommer till att 

digitalisera enligt Swedishict (2016). Svenska företag har en del styrkor som är 

viktiga för en lyckad digitalisering som exempelvis samarbetsförmåga, hög 

utbildningsnivå och det finns samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor och 
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akademi (Bossen & Ingemansson 2016). Sveriges företag har också bra 

teknikmognad samt att individer är bra på att använda sig av nya digitala lösningar 

(ibid.). På grund av bristande resurser och kortsiktigt tänk (Carter & Evans 2000; 

Welsh & White 1981) kan många av verktygen inom digitalisering emellertid vara 

svåra att införa hos SMF. Det finns sällan tid för företag av denna storlek att stanna 

upp och se helheten. 99,8 procent av alla företag i EU räknas som SMF 

(finanssektorn exkluderad) och år 2015 fanns det sju SMF per 100 invånare i Sverige 

(European Union 2016). Om svenska SMF ska utvecklas på ett digitalt plan är det 

viktigt att sätta en bra grund innan ytterligare digitalisering kan spridas. 

 

Enligt Forsberg et al. (1999) är det viktigt att de svenska företagen arbetar 

processorienterat när konkurrensen tätnar och har en bra förståelse av 

affärsprocesserna om kundernas behov ska tillfredsställas. Företag som arbetar med 

ett processperspektiv åstadkommer exempelvis högre kundnöjdhet och lönsamhet 

(Kohlbacher & Reijers 2013). Škrinjar et al. (2008) anser att en högre grad av 

processorientering leder till bättre prestanda på det finansiella och icke-finansiella. 

Det finansiella berör mått som dollar eller kronor medan det icke-finansiella mäter 

exempelvis produkternas kvalitet (Andersson 2013). En nödvändig process inom 

varje företag är inköp av varor och tjänster för att försörja ett företags interna och 

externa behov. 

 

Laios och Moschuris (2001) ser inköp som en viktig process eftersom de största 

utgifterna i ett företag vanligtvis är inköpta varor och tjänster. Därför är det viktigt 

att minska utgifterna om vinsten skall öka. En bristande struktur i inköpsprocessen 

kan enligt Van Weele (2016) leda till minskad kontroll över inköpskostnaderna. 

Även Grzybowska och Gajdzik (2014) anser att inköp kan förbättra organisationers 

kostnadseffektivitet. Om företag ska få kontroll över sina kostnader behövs då en 

samordnad och koordinerad process för att undvika för höga kostnader. Ifall 

inköpsprocedurerna inte är tillräckligt formaliserade leder det ofta till 

ostrukturerade beslut där efterföljden skapar problem vid användning av de inköpta 

produkterna (Van Weele 2016). Dåliga beslut tidigt i ett företags försörjningskedja 

drabbar det fokala företaget, dess leverantörer samt kunderna vilket SMF inte har 

råd med på grund av deras begränsade resurser. Med marknadens ökade krav på 

flexibilitet och snabba förändringar, vilket är en styrka hos SMF (Carter & Evans 

2000; Ghobadian & Gallear 1997; Julien 1992), är det viktigt att dessa typer av 

företag utvecklar sin inköpsprocess för att åstadkomma effektivitet och 

konkurrenskraftighet. Det finns inga tidigare studier som berör digitalisering i 

inköpsprocesserna. Därför är det intressant att studera hur ökad grad av 
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digitalisering kan utveckla och effektivisera en inköpsprocess i SMF, men även hur 

flexibiliteten påverkas.  

1.2 Syfte och Frågeställningar 

 

Denna studie fokuserar på digitalisering inom inköp i SMF och det övergripande 

syftet är att undersöka hur SMF kan digitalisera och effektivisera sina 

inköpsprocesser. 

 

Speciellt kommer följande frågeställningar att behandlas: 

 Hur kan inköpsprocessen i SMF effektiviseras och vad är möjligt att 

digitalisera? 

 Hur påverkar digitalisering av inköpsprocessen företagets flexibilitet? 

 

1.3 Avgränsningar 

 

I denna studie undersöker vi enbart inköpsprocesserna för råmaterial, komponenter, 

externa tjänster, produktionsmedel och produktionsverktyg. När det gäller 

digitalisering fokuserar vi på digitalisering av inköpsprocesserna inom ovan nämnda 

områden och inte andra områden såsom hur företag skyddar sin digitala information 

från obehöriga parter. Hur fallföretaget ska välja leverantör och hur deras tekniska 

specifikation av en produkt tas fram ingår inte i denna studie. Vi undersöker inte 

heller hur arbetsmiljön kommer att förändras i och med digitalisering.  
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2. Metod 

I detta kapitel beskrivs hur vi har gått tillväga för att genomföra vår studie.  

2.1 Fallstudie 

 

En fallstudie är en forskningsstrategi som oftast används när det är begränsad 

kontroll över det studerade fenomenet samt att det vanligtvis innehåller frågor som 

varför och hur (Yin 2009). En fallstudie består av vetenskapliga undersökningar och 

genomförs med hjälp av olika datainsamlingsmetoder (Ejvegård 2009; Harboe 

2013). Fallstudier börjar med att göra en ordentlig sökning av litteraturen och 

förberedda forskningsfrågor samt att veta vad som är styrkorna och vad det finns för 

begränsningar för fallstudien (Yin 2009). Yin (2009) beskriver en logisk grund för 

ett enda fall är att fånga omständigheterna för en vardaglig situation där exempelvis 

ett tillverkningsföretag tros vara representativt av många andra tillverkande företag 

inom samma industri. Kunskap från dessa typer av fall ger en lärorik erfarenhet om 

ett genomsnittligt företag. En nackdel med fallstudier är att det kan vara svårt att 

generalisera eftersom de studerade objekten är få (Ejvegård 2009; Yin 2009).  

 

Fallstudie som ansats valdes för att visa den komplexitet som finns i verkligheten för 

SMF. Insamlandet av empirisk data skedde på ett fallföretag där kriterier som 

företagsstorlek, närhet till företaget för att göra återkommande besök, väletablerat 

på sin marknad samt arbete med förbättringar av nuvarande processer ansågs viktiga 

för den explorativa studien. Vi är intresserad av att besvara forskningsfrågor om 

inköp, digitalisering och SMF. Dessa frågor är komplexa och explorativa om 

fenomen i en verklig miljö, därför passar en kvalitativ fallstudie bra till detta arbete. 

Fallföretaget behövdes för att kunna samla in data till att besvara frågeställningarna 

om effektivisering och påverkan på flexibilitet med digitalisering. Detta specifika 

företaget valdes även för att de funderar på att digitalisera deras verksamhet, 

klassificeras som ett SMF och att de har omfattande inköp.  

 

2.2 Observationer 

 

I fallstudien genomfördes observationer och det handlar om att forskaren deltar i 

exempelvis en process där de studerar händelseförloppet som pågår och får en 

inblick i vad det är som sker i nutid (Ejvegård 2009; Yin 2009). Enligt Yin (2009) är 

det bra att vara i en naturlig miljö när fallet ska observeras för att få en sådan verklig 
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observation som möjligt. Det som är en fördel med en observation är att forskaren 

förstår vad det är som sker eftersom observation går in på djupet av en process och 

man får se med egna ögon vad som händer (Ejvegård 2009). En observation kan 

dock misstolkas och forskaren kan få en subjektiv utgångspunkt under observationen 

(Ejvegård 2009; Harboe 2013). Enligt Ejvegård (2009) kan det påverka resultatet 

om de som blir observerade lätt blir påverkade av forskaren till exempel att de gör 

det som står i instruktionerna och inte hur de brukar göra. Vid en observation är det 

även bra att kunna använda sig av andra källor som exempelvis intervjuer (Ejvegård 

2009; Harboe 2013).  

 

I ett tidigt skede i projektet gavs en rundtur på företaget som gav oss en helhetssyn 

om hur fallföretagets verksamhet fungerar och hur de olika delarna är 

sammankopplade. Vi har även observerat hur inköp hanteras i deras affärssystem för 

att få en förståelse av hur processerna fungerar.  

 

2.3 Intervjuer 

 

En annan datainsamlingsmetod som använts är intervjuer. Enligt Yin (2009) är 

intervjuer en av de viktigaste källorna i en fallstudie. Dalen (2007) menar att det 

finns olika varianter av intervjuer, exempelvis de som är mer strukturerade, 

fokuserade eller semistrukturerade. Semistrukturerad intervju är den formen som är 

vanligast där fokuset ligger på ett visst ämne som har valts ut i förväg av forskaren 

(ibid.). Enligt Lantz (2013) innehåller denna intervjutyp en kombination av frågor 

som är öppna och fasta där respondenten ger sin syn på det som intervjuaren anser 

är meningsfullt. Eftersom en fallstudie oftast handlar om beteendehändelser eller 

mänskliga angelägenheter så är intervjuer en bra metod (Yin 2009). 

 

Enligt Ejvegård (2009) är det vanligt att en person intervjuas i taget när det kommer 

till forskningssammanhang och det kan ta tid att göra detta både för 

bearbetningsplanet och det empiriska planet. Därför är det viktigt att förbereda 

intervjuerna för att kunna ha stöd under intervjuen samt att välja ut personerna 

noggrant (Ejvegård 2009; Harboe 2013). Intervjufrågorna ska inte vara ledande och 

kunna följa fallstudiens ämne (Ejvegård 2009; Harboe 2013; Yin 2009). Efter att 

intervjuerna är klara är det bra att skicka sammanställd data till de som blev 

intervjuade för att de ska kunna ha möjligheten att kontrollera och göra rättelser om 

de behövs (Ejvegård 2009). Skulle forskaren låta personerna som blev intervjuade 
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läsa igenom och ändra på intervjun så är det den nya versionen som kommer att gälla 

(ibid.).  

 

Som komplement för att fördjupa förståelsen under projektets gång har intervjuer 

och informella samtal förts med VD, inköpsansvarig, lager- och IT-ansvarig, 

produktionsansvarig, produktionsplanerare, produktionstekniker och 

ekonomiassistent. Intervjufrågorna skickades till de berörda innan för att de skulle få 

en möjlighet att förbereda sig, dessa frågor finns i bilaga 1 och 2. De 

semistrukturerade intervjuerna har gjorts för att bibehålla en någorlunda struktur 

men samtidigt ge utrymme för diskussion angående ledningens uppfattning av 

processerna. Resultatet från intervjuerna har kommunicerats till de berörda för att 

garantera en rättvis och ärlig beskrivning av den nuvarande situationen. Intervjuerna 

kommer att presenteras i fem processkartläggningar samt beskrivning av det 

strategiska tänket hos fallföretaget. Genom jämförelse av teoretiska referensramen 

och den empiriska datan, skall aktiviteter inom kartläggningarna strävas att 

ytterligare bli mer digitala. 

 

2.4 Tillvägagångssätt 

I detta delkapitel förklarar gruppen hur studien har gjorts för att ge läsaren möjlighet att följa 

hur tankegången hos oss har skett. 

 

2.4.1 Forskningsansats 

 

Det finns tre olika forskningsansatser; deduktiv, induktiv och abduktiv. 

 

I en deduktiv ansats utgår forskaren med hypoteser som skapas av teoretiska 

föreställningar som sedan prövas mot ett empiriskt material (Alvehus 2013; Bryman 

& Bell 2013). En stegvis förklaring inom deduktiv ansats av Bryman och Bell (2013) 

är: teori, hypoteser, datainsamling, resultat, hypoteserna bekräftas eller förkastas, 

omformulera teorin. Denna typ av ansats är problematisk inom kvalitativ forskning 

eftersom en tolkningsprocess sker och det är svårt att förstå om tolkningen görs 

oberoende av forskaren (Alvehus 2013). 

Ett induktivt angreppssätt är det däremot teorin som är resultatet av en 

forskningsansats och denna process innebär att man drar generaliserbara slutsatser på 

grundval av observationer (Bryman & Bell 2013). 
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I verkligheten praktiseras oftast en eller annan form av abduktion enligt Alvehus 

(2013) som är en växling mellan empirisk och teoretisk reflektion. Alltså är varken 

empirin eller teorin fastställd och kan snarare ses som två dimensioner som kommer 

i kontakt med varandra och kontinuerligt omformas (Alvehus 2013). 

Denna studie har haft en tydlig form av abduktion då det har ständigt skett en 

växling av reflektion av den empiriska datan och den teoretiska referensramen. Det 

har aldrig varit hundra procent självklart vilka teorier samt empiri som lämpats bäst 

för att analysera och effektivisera inköpsprocesser utan dessa har reviderats och 

bearbetats under projektets gång.  

 

2.4.2 Projektets utformning 

 

Studien utgick med att undersöka vilka möjligheter och utmaningar det fanns för 

digitalisering i SMF men detta syfte behövde omformuleras. Detta på grund av det 

upptäcktes att fallföretaget hade problem med inköpsprocesserna och att det fanns 

en potential att digitalisera med ett gott resultat. Innan ett första formellt möte med 

fallföretaget hade en bild av digitaliseringens innebörd för SMF uppfattats men 

verkligheten visade någonting annat. Digitalisering är ett brett begrepp och en 

gemensam uppfattning saknades, var och hur kan denna teknologi förbättra 

kundvärdet var en fundering som vi hade. 

 

För att beskriva fallföretagets nuläge kartlagdes de nuvarande processerna och 

Oskarsson et al. (2011, s. 54) definierar begreppet process som “En kedja av aktiviteter 

med en tydlig början och ett tydligt slut, som är planerad och repetitiv, processerna har ett tydligt mål 

och en beskrivning av vilka steg som ingår samt vilka resultat som förväntas. En process innehåller ofta 

flera aktiviteter, operativa och administrativa och är funktionsöverskridande.” Att kartlägga 

processer anser Elg et al. (2007) innebär att identifiera och beskriva hur ett flöde av 

aktiviteter sker och enligt Bergman och Klefsjö (2012) är det viktigt att förstå 

processen innan förbättringsarbete påbörjas. Att sedan utgå från processen menar 

Elg et al. (2007) hjälper till att minska problem i arbetssättet och det kan även öka 

mervärdet till kunden.  

 

Kriterierna och bedömningen av processvalet gick till på detta sätt; var i 

förädlingskedjan sker mycket manuellt arbete som kan minskas med hjälp av digitala 

verktyg, vilken process kräver mycket informationsdelning och kommunikation 

internt och externt i ett företag samt var sker det en blandning av digitalt och 

manuellt arbete. De två processerna där det identifierades brister i och där gruppen 
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såg möjlighet att göra störst inverkan med minsta arbete var inköp och medföljande 

fakturering som studerades vidare.  

 

Genom intervjuer och observationer kartlades inköpsprocesserna i fallföretaget med 

hjälp av Microsoft Visio som är en programvara för flödesscheman och diagram. 

Inom dessa kartläggningar synliggörs det var det förekommer manuell- och 

elektronisk informationshantering. För att vidare bearbeta dessa har det sökts efter 

relevant teori som har använts för att kunna analysera resultatet med teorin och 

därefter svara på frågeställningarna. Ett ramverk för inköpsprocessen konstruerades 

med hjälp av tidigare forskning vilket gav en förenkling av vad som en sådan process 

bör innehålla. Detta ramverk beskrivs utförligare i kapitel 3.3.3.1. 

 

En processanalys på dessa gjordes och elva faktorer som (Harrington 1991 i Egnell 

1995, s 42-44) räknar upp kan funderas över i en processförändring är: Minimera 

onödiga administrativa rutiner, minimera icke-värdeskapande aktiviteter, ta bort 

dubbelarbete, förenkla, reducera ledtid, standardisera aktiviteter och 

arbetsmoment, utöka samarbetet med leverantörerna, automatisera och/eller 

mekanisera, bygg in processäkerhet, förenkla språket, underhåll och öka 

utnyttjandet av den utrustning som används i processen. Även koordinering mellan 

andra processer har funderats över i analysen av inköpsprocesserna. Inom en 

processanalys anser Rentzhog (1998) att dessa två frågeställningar är centrala: Varför 

ser processen ut på ett visst sätt? Hur bra är processens prestanda (nytta, 

effektivitet, anpassningsbarhet och flexibilitet)? 

 

2.5 Validitet 

 

Bell (2016) beskriver validitet som utformningen av forskning med syfte att ge 

trovärdiga slutsatser samt att resultaten och beläggen som undersökningen främjar 

ska ge ett starkt stöd för tolkningarna som görs. Innebörden av validitet är att mäta 

det som ska mätas men det händer att annan data kan komma med ändå (Ejvegård 

2009; Yin 2009). En studie får hög validitet om det enbart mäts det som ska mätas 

och det gäller att kunna använda den insamlade datan konsekvent (ibid.). Harboe 

(2013) anser att validitet är att det ska vara en röd tråd genom hela arbetet, alltså att 

alla faser i arbetet ska vara relevanta med de problemställningar som arbetet har.   
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I samtal med VD valdes de sex som intervjuades ut eftersom de har en stark 

koppling till anskaffningen av produkter samt ekonomiassistenten som hanterar de 

fakturor som skapas i inköpsprocessen. För att öka trovärdigheten har gruppen till 

sitt yttersta försökt att vara objektiva och varit öppna för att behandla frågan på rätt 

sätt. Genom att skicka processkartläggningarna till de berörda så att de hade 

möjlighet att kontrollera att allt stämde för att ytterligare stärka vår validitet. 

 

2.6 Reliabilitet 

 

Tjora (2012) beskriver reliabilitet som redogörelse av vilka faktorer som kan visa 

varför resultatet framkom med denna forskare och de inblandade informanterna. 

Ejvegård (2009) och Yin (2009) menar att reliabilitet är när det ska kunna gå att 

mäta en händelse flera gånger och det ska bli samma resultat vid varje mätning, alltså 

mäta tillförlitligheten. Blir det samma resultat vid olika mätningar har händelsen en 

hög reliabilitet (Ejvegård 2009; Yin 2009). För att öka reliabiliteten är det viktigt att 

reflektera över kunskap och engagemang samt hur de påverkat studiens urval, analys 

och resultat (Tjora 2012). Genom att förklara hur fallstudien har genomförts på ett 

detaljerat sätt ökar det även reliabiliteten eftersom läsaren får en förståelse för hur 

studien har genomförts (Yin 2009). Omfattande kunskaper om området kan göra 

det lättare att ställa exakta frågor, men det kan även vara en nackdel då forskaren på 

förhand kan ha inställt sig på vissa svar (Tjora 2012). 

 

Inom digitalisering hade vi endast baskunskaper som gjorde att vi var öppensinnad 

om svaren från intervjuerna. Under denna explorativa studie har litteraturstudier 

och empirisk datainsamling skett på omlott vilket kan göra att möjligheten att 

upprepa studien är svår. De medvetna och omedvetna valen som har gjorts har skett 

i syfte att stärka studien och framställa en slutsats som är trovärdig. Eftersom vi inte 

har mätt någonting så är det svårt att framställa samma resultat igen.  

 

2.7 Generaliserbarhet 

 

Harboe (2013) menar att generaliserbarhet handlar om att kunna dra slutsatser från 

det mindre urvalet till den större kontexten och utgångspunkten kan exempelvis 

vara intervjuer. Halkier (2010) menar att när det kommer till generalisering av 

kvantitativ data som kan vara exempelvis enkäter, utförs denna metod på ett stort 
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urval av människor men har oftast då bara några frågor. Att generalisera kvalitativ 

data kan exempelvis innebära att intervjuer utförs med ett fåtal människor i 

förhållande till hur många det egentligen finns att intervjua, vilket gör att all 

information inte erhålls (Halkier 2010).  

Fallföretaget har flera anställda som köper in produkter och vi har enbart intervjuat 
sex av dem men vi anser ändå att bra slutsatser kan dras från detta urval. Kan vara 
svårt att generalisera eftersom inköpsprocesserna i fallföretaget är unika.   
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3. Teoretisk referensram 

I detta kapitel beskrivs de teorier som är relevanta för studien. 

 

3.1 Digitalisering 

 

Världen blir alltmer digitaliserad enligt Cöster och Westelius (2016) och det innebär 

främst teknik som hanterar information samt att allting ska vara uppkopplad mot 

internet där även komponenter ska kunna vara uppkopplade med varandra. 

Exempelvis att företag vill kunna sammankoppla alla deras enheter som kan vara 

utspridda över hela verksamheten (ibid.). När digitalisering skapas är det oftast en 

kombination av etablerade tekniker som arbetas på innovativa och nya sätt (Bossen & 

Ingemansson 2016). Att använda internetbaserad teknik kan förbättra de 

administrativa processerna, flexibiliteten av tillverkningen och kostnaderna (BarNir 

et al. 2003; Feeny 2001). Med dessa förbättringar kan det underlätta den interna 

effektiviteten och att ha en övergripande kontroll över kostnaderna (BarNir et al. 

2003). Det gäller för företag att de ska veta hur de ska kunna koppla 

kommunikationen med de föremål som de har med hjälp av den internetteknik som 

finns tillgänglig för att kunna lyckas bra med digitalisering (Wank et al. 2016). I 

studien som gjorts av Swedishisct (2016) om digitalisering visade det sig att 70 

procent av företagen vet att de måste göra någonting men det är bara 17 procent 

som vet vad de ska arbeta med.  

 

Det som industrier vill nyttja av digitalisering är att det ska kunna öka kundvärdet 

och då bör företagen ta vara på de kompetenser som de innehar (Bossen & 

Ingemansson 2016; Swedishict 2016). Även förbättrad arbetsmiljö, effektivisering 

av industriella processer genom ny teknologi och minskad miljöpåverkan med rätt 

metoder ses som några fördelar (Bossen & Ingemansson 2016). Dessa fördelar bidrar 

till ett mer hållbart samhälle vilket ska stärka Sveriges konkurrenskraftighet som en 

flexibel leverantör (ibid.). Det gäller att företagen kan omvandla de nuvarande 

processerna till digitala för att det ska bli övergripande rutiner (BarNir et al. 2003; 

Swedishict 2016). Detta kommer att underlätta för företagets satsning till att 

kostnadsbespara, lansera nya produkter och att effektiviteten förbättras (BarNir et 

al. 2003). BarNir et al. (2003) menar att företag som digitaliserar processerna kan 

bli mer innovativa samt få lägre kostnader. Det finns en positiv relation mellan 

innovation, affärsprocesser och digitalisering samt att det som kommer vara 

associerat med intern effektivitet är utvecklingen av de digitala processerna inom 

företaget (ibid.). 
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Digitaliseringens möjligheter är exempelvis nya affärsmodeller, produkter, tjänster 

och det tar oftast inte företagen tillvara på. Det företagen oftast anser vara 

digitalisering är att öka funktionaliteten och effektivisera deras nuvarande processer. 

Utmaningar som företagen har med digitalisering är identifiering av de möjligheter 

som finns med tekniken och kompetensförsörjning. Att arbeta med forskning och 

utveckling är bra för att kunna lyckas med digitalisering i företag samt att samarbeta 

med företag som inte är i samma bransch. (Swedishict 2016)  

 

3.2 SMF 

 

SMF utgör en gigantisk del av Europas arbetsmarknad där 99,8 procent av alla 

företag i EU räknas som SMF (finanssektorn exkluderad) och år 2015 fanns det sju 

SMF per 100 invånare i Sverige (European Union 2016).  

 

3.2.1 Definition av små och medelstora företag 

EU har 2003 tagit fram definitioner på de finansiella och personella gränser som 
gäller för SMF. 

1. Kategorin mikroföretag samt små och medelstora företag (SMF-Kategorin) utgörs 
av företag som sysselsätter färre än 250 personer och vars årsomsättning inte 
överstiger 50 miljoner euro eller vars balansomslutning inte överstiger 43 miljoner 
euro per år. (Europeiska unionens officiella tidning 2003, s.4)  

2. Inom SMF-kategorin definieras små företag innebär företag som sysselsätter färre 
än 50 personer och vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger 10 
miljoner euro per år. (Europeiska unionens officiella tidning 2003, s.4) 

3. Inom SMF-kategorin definieras mikroföretag som företag som sysselsätter färre än 
10 personer och vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger 2 miljoner 
euro per år. (Europeiska unionens officiella tidning 2003, s.4) 

 

SMF har andra förutsättningar än de större bolagen vilket gör att strategier och 
agerande skiljer sig gentemot större bolag. Nedan visas en figur som definierar 
utifrån EU:s  kriterium om vad som är ett mikroföretag samt SMF.  
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Figur 1, uppdelningarna av de personalstyrkemässiga samt ekonomiska trösklarna som EU har 
definierat. Figuren är inspirerad av Ask & Eriksson (2014). 

 

3.2.2 Styrkor hos SMF  

 

SMF ses ofta som mer flexibla (Carter & Evans 2000; Ghobadian & Gallear 1997; 

Julien 1992) och flexibilitet kan diskuteras i flera dimensioner inom ett företag, 

exempelvis hastighet, kostnad och förändring. Enligt Julien (1992) är flexibilitet en 

avgränsning mellan tid och kostnader. Flexibilitet kan även ses som ett företags 

möjlighet att göra snabba och effektiva förändringar på de inre och yttre 

förhållandena. Enligt Rentzhog (1998) är flexibilitet när en process kan hantera 

situationer och behov som är speciella men i en byråkratisk organisation är 

flexibiliteten låg eftersom de har regler och rutiner. Det är viktigt att kunna ha en 

viss flexibilitet i ett företag för att lätt kunna anpassa sig efter vad kunden vill ha som 

exempelvis snabbare transporter, en annan typ av emballage eller ledtid som är 

kortare (Oskarsson et al. 2014). 
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SMF har vanligtvis ett centraliserat beslutstagande och deras naturliga 

produktionsfaktorer ger SMF en förmåga att göra snabba förändringar (Julien 1992). 

Carter och Evans (2000) ser snabba responstider, närhet till kund och innovation 

som några av de konkurrensfördelar som SMF besitter. Då SMF för det mesta har en 

plattare struktur är det lättare att skapa enhetlig kultur (Ghobadian & Gallear 1997). 

Med minskad byråkrati medför detta en kortare beslutskedja hos SMF, dessa typer 

av företag är mer resultatorienterade samt har mindre motstånd till förändringar 

(Ghobadian & Gallear 1997). 

 

3.2.3 Svagheter hos SMF 

 

En svaghet som ofta nämns hos SMF är att de har begränsade resurser (Carter & 

Evans 2000; Van de Vrande et al. 2008; Welsh & White 1981) där dessa resurser 

kan vara både materiella och personella. SMF har inte tillräckligt utbildad personal 

(Carter & Evans 2000; Welsh & White 1981) och har en tendens att tänka 

kortsiktigt till följd av den instabila konkurrensmiljön. Detta kan leda till att mer 

omfattande investeringar och projekt inte genomförs, då det ses som alltför riskfyllt. 

Personal och kompetensutveckling sker endast på liten skala enligt Ghobadian och 

Gallear (1997) och den teknologiska kunskapen är bristfällig hos de anställda (Carter 

& Evans 2000; Min & Galle 2001). SMF har i allmänhet en mindre och begränsad 

kundbas (Carter & Evans 2000; Ghobadian & Gallear 1997) som de är väldigt 

beroende av, det kan vara förödande ifall de förlorar en kund. Med de bristande 

resurserna hos SMF kan de ha svårt att utveckla och kommersialisera produkter på 

ett effektivt sätt (Van de Vrande et al. 2008). Att genomföra elektroniska affärer 

värderas inte lika högt i SMF eftersom de inte har samma mängd av transaktioner 

som större företag (Min & Galle 2001). 

 

3.2.4 Teknologiska utmaningar hos SMF 

 

Det finns många SMF i Sverige och de arbetar oftast med teknik som är nya för just 

det företaget, en utmaning som de har är att få effektiv tillgång av kompetens och 

kunskap när det kommer till teknikområden inom digitalisering (Bossen & 

Ingemansson 2016). Det som skiljer SMF från stora företag är strategier, insikter 

och samarbeten med företag i olika branscher, dessa skillnader är väldigt stora inom 

digitaliseringen vilket också gör att många SMF inte hänger med (Swedishict 2016).  
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De stora företagen har mer samarbeten med universitet, forskningsinstitut samt 

konsulter och har därför kommit längre inom digitalisering än SMF (ibid.). 

 

Företagen i Sverige måste bli bättre på att kunna nyttja vad digitaliseringen har för 

möjligheter och de bör synliggöra digitaliseringens möjligheter för att kunna öka 

deras egen drivkraft för att ställa om sig digitalt (Swedishict 2016). När företag ska 

implementera digitalisering i SMF finns det några faktorer att tänka på som exempel 

att undersöka vad det finns för möjligheter inom företaget, även vilka fördelar som 

finns med att utveckla deras digitalisering samt hur de kan öka fördelarna (Wank et 

al. 2016).  

 

3.3 Supply chain management och inköp 

 

Supply chain management är en övergripande filosofi som grundar sig i att ha ett 

holistiskt perspektiv över sin försörjningskedja från råvara till slutkund. Mentzer et 

al. (2001, s.4) definierar det som “a set of three or more entities (organizations or 

individuals) directly involved in the upstream and downstream flows of products, services, 

finances, and/or information from a source to a customer”. Översättningen av denna 

definition till svenska lyder: En uppsättning av tre eller mer parter (organisationer eller 

individer) som direkt är involverade i ett bakåtgående och framåtgående flöde av produkter, 

tjänster, pengar samt information från ursprung till en kund. 

 

Inköp är en process som sker för att anskaffa produkter såsom varor och tjänster för 

att säkerställa att ett företags mål uppnås och det är allt vanligare att köpa än att själv 

framställa allting utan externa inblandade. Att samarbeta mellan parter är då viktigt 

att göra om konkurrenskraft skall skapas. 

 

3.3.1 Integrering av information i försörjningskedjan 

 

För att skapa en effektiv försörjningskedja är det enligt Prajogo och Olhager (2012) 

viktigt med integrering av information mellan parterna i kedjan. Att helt förlita sig 

på teknologi utan att vilja dela med sig av kritisk information gör inte att företagen 

får en meningsfull koppling. Information och kommunikation spelar en central roll i 

försörjningskedjan, informationsteknik (IT) gör att företag kan öka volymen och 

komplexiteten av information som behöver kommuniceras till deras 
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handelspartners. IT gör också att företag kan dela information i realtid, såsom 

lagernivåer, leveransstatus och produktionsplanering. Studien visar att en effektiv 

IT-koppling förbättrar integrationen mellan parterna och det är främst 

materialflödet som berörs. (Prajogo & Olhager 2012) 

Informations och kommunikationsteknik (IKT) har starkt influerat den ökade 

globaliseringen och sammankopplingen av ekonomier som numera påverkar 

varandra. Enligt Tartue och Gatautis (2014) är det väl känt att IKT påverkar 

konkurrenskraftighet samt ekonomisk tillväxt för företag, organisationer och länder 

som kan utnyttja teknologin. Författarna anser även att införandet av IKT har blivit 

känt som ett viktigt villkor för SMF, det är vanligare för företag att överväga IKT 

som ett viktigt steg för att ta konkurrenskraft från de globala marknaderna. De ser 

några barriärer mot IKT-tillämpning och dessa är: begränsade resurser, teknologi 

och förmågan att använda systemen på rätt sätt. Fastän SMF vanligtvis har en mindre 

komplicerad struktur, vilket innebär att mindre företag har bättre flexibilitet till 

förändringar så anser Levy och Powell (1998) att informationssystem inte ökar 

flexibilitet utan det endast förstärker det nuvarande sättet att resonera. Deras studie 

pekar på att detta leder till att företag införskaffar informationssystem för att öka 

effektivitet och produktivitet av nuvarande processer istället för ständigt arbete med 

att öka flexibilitet och konkurrenskraftighet. Tartue och Gatautis (2014) påtalar att 

företag som använder IKT tenderar att prestera bättre och har det enklare att 

differentiera produkter från deras konkurrenter. IKT har också en kraftfull positiv 

påverkan på flexibilitet men även den sociala och ekonomiska prestandan (ibid.). 

Sammanfattningsvis säger Tartue och Gatautis (2014) att IKT kan förbättra i det 

stora hela som finansiell och operativ prestanda för SMF om det används på rätt sätt. 

Deras forskning tyder på att IKT positivt påverkar extern och intern kommunikation 

samt att IKT spelar en stor roll i innovationsprestandan för SMF.  

 

3.3.2 Inköp 

 

Inköp är en viktig del i ett företag och kan ses som en huvudprocess eftersom den 

ekonomiska delen kan förbättras med hjälp av ett effektivt inköp (Grzybowska & 

Gajdzik 2014; Laios & Moschuris 2001; Skoog & Widlund 2001; Van Weele 2016). 

Van Weele (2016) menar att inköp inkluderar de aktiviteter som generar fakturor 

från de externa parterna, alltså de affärer som företag behandlar mellan varandra, till 

exempel att hyra in tillfällig personal. Laios och Moschuris (2001) ser inköp som en 

viktig process eftersom de största utgifterna i ett företag vanligtvis är inköpta varor 

och tjänster, därför är det viktigt att minska dessa om vinsten skall öka. Enligt 

Andersson (2013) finns det vissa faktorer som kan påverka kostnaderna som 
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exempelvis det kulturella och fysiska avståndet till leverantörerna, värdet av 

inköpet, fraktskador, stölder och inköparens kompetens. Det är också viktigt att 

arbeta effektivt med leverantörer för att till exempel minska utgifterna (Van Weele 

2016).    

 

Oftast ses inköpsprocessen enbart som en stödroll och potentialen i inköp används 

inte, istället fokuseras det på att exempelvis uppnå bättre priser (Grzybowska & 

Gajdzik 2014; Van Weele 2016). Det är viktigt för företag att arbeta 

processorienterat om de vill utveckla en konkurrenskraftig leverantörsbas, speciellt 

när det kommer till inköpsfrågor (Van Weele 2016). När en organisation är lönsam 

och har en situation som är stabil blir det oftast att cheferna inte bryr sig om varken 

inköpsprocessen eller strategin (Grzybowska & Gajdzik 2014). Det gäller för 

inköpsfunktionen att kunna hitta en bra balans mellan eget kapital och effektivitet, 

för de bör ta hänsyn till att det kan bli svårt att hitta den balansen eftersom det kan 

vara motstridiga mål och filosofier i ett företag (Laios & Moschuris 

2001). Inköpsfunktionen kan bli ännu viktigare i framtiden då det troligtvis finns 

behov av att förkorta produktutvecklingscyklerna, mer komplicerade material samt 

utseendet på produkterna kommer ändras (Grzybowska & Gajdzik 2014). Ett 

strategiskt inköp innebär exempelvis att kunna arbeta med leverantörer på ett 

långsiktigt håll som exempelvis att skriva ramavtal (Skoog & Widlund 2001; Van 

Weele 2016). Det varierar mellan ett företags olika inköpskostnader i omfattning 

och vid inköp av till exempel dyra objekt är det bra att skapa relationer som är 

långsiktiga och sker i ett nära samarbete, detta för att kunna få leverans i tid och till 

ett bra pris (Andersson 2013; Laios & Moschuris 2001; Van Weele 2016). I 

inköpsbesluts-processen gäller det även att integrera de inkommande objekten med 

konsumtionsprocessen (Laios & Moschuris 2001).  

 

Att mäta resultatet i inköp är viktigt för att det ska kunna tas bättre beslut, 

kommunikationen förbättras med de andra avdelningarna, målen synliggörs och kan 

även motivera till att fortsätta arbeta effektivt med inköp (Van Weele 2016). Det 

finns några mätetal för att kunna se hur effektivt inköpsprocessen är som exempelvis 

leveransprecisionen som leverantörerna har, hur många aktiva leverantörer det finns 

i leverantörsbasen eller prisförändringar (Skoog & Widlund 2001; Van Weele 

2016). Ett företag kan ha produktansvariga vid inköp då en anställd ansvarar för en 

viss produkt. Det har sina fördelar eftersom de blir insatta i just denna produkt, har 

en bredare förståelse samt att det blir ett frekvent samspel med leverantören (Skoog 

& Widlund 2001). Detta kan betyda att det kan bli en tidsbesparing i företaget 

(ibid.). Enligt Laios och Moschuris (2001) är det viktigt i en inköpsbeslutsprocess att 

tänka på att det exempelvis finns personal som har kompetens eller hur 
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inköpspersonalen är utspridda i organisationen. Att inköparen har erfarenhet inom 

området är bra eftersom den vet hur arbetsuppgifterna ska utföras, vad de finns för 

risker samt hur den ska kunna förebygga svårigheterna som kan komma (Skoog & 

Widlund 2001).  

 

Vanligtvis har företag en decentraliserad eller centraliserad inköpsorganisation. En 

decentraliserad inköpsstruktur är att varje enhet ansvarar för sin del i 

inköpsaktiviteterna (Gadde & Håkansson 1998; Van Weele 2016). En nackdel med 

denna struktur är att de olika enheterna kan förhandla med samma leverantör och 

där kan enheterna bli konkurrenter till varandra istället (ibid.). Enligt Van Weele 

(2016) är denna struktur även utspridd i företaget, enheterna i företaget kan få 

inköpsvillkor som är olika, svårt att kunna få en expertis för inköp och det är inte 

standardiserat agerande med leverantörerna. Professionaliteten kan även minskas 

hos inköparen om det är en stark decentralisering i företaget (Gadde & Håkansson 

1998). Fördelarna med decentraliserad struktur är färre inköpsprocedurer, har inte 

samma behov av samarbetet internt och kan ha en kommunikation som är direkt 

med leverantörerna (Van Weele 2016). Den centraliserade inköpsstrukturen är 

enbart att en enhet hanterar inköp där de kan ha inköpsspecialister som arbetar 

(Gadde & Håkansson 1998; Van Weele 2016). Här tas det enligt Van Weele (2016) 

centrala beslut om leverantörsval och produktspecifikationer. Därefter förbereds 

leverantörskontrakten och förhandlas fram som oftast gäller i flera år framåt. Denna 

struktur har sina fördelar, exempelvis åstadkoms bättre avtal med leverantörerna 

och det är enklare att kunna standardisera produkterna (Gadde & Håkansson 1998; 

Van Weele 2016). Enligt Gadde och Håkansson (1998) kan det bli effektivare att 

dela ut resurserna till olika inköpare med en centraliserad struktur. En potentiell 

nackdel är att ledningen för varje enhet i beslutstagandet av inköp har ett begränsat 

ansvar (Gadde & Håkansson 1998; Van Weele 2016). Detta eftersom cheferna tror 

att de kan förhandla fram bättre avtal på egen hand, alltså kan den interna 

kommunikationen brista (ibid.). 

 

3.3.3 Inköpsprocesser 

 

Inom den teoretiska förklaringen av inköpsprocesser finns det en liknande grund 

men dessa förklaras olika djupt och vilka steg som bör ingå samt varför dessa steg 

görs. Nedan beskrivs processen utifrån sex olika författare och slutligen 

sammanfattas dessa för att konstruera ett ramverk för inköpsprocesser specifikt till 

denna studie.   
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Inköpsprocessen börjar med att ett behov uppstår och därefter utförs det en teknisk 

specifikation som exempelvis kan innehålla kvantitet och produktegenskaper (Kotler 

et al. 2016; Nathan u.å.; Persson 2006; Van Weele 2016). För att se vad det finns 

för potentiella leverantörer görs det en leverantörssökning för att inköparen ska veta 

att det är rätt leverantör som väljs ut (Kotler et al. 2016; Laios & Moschuris 2001; 

Nathan u.å.; Persson 2006; Van Weele 2016). Sen utförs det en värdering av de 

anbud som företaget har fått för att sedan göra en anbudsbegäran samt förhandlar 

med leverantören (Skoog & Widlund 2001; Van Weele 2016). Efter att 

leverantören har valts kommer de överens om kontraktets bestämmelser och villkor 

(Nathan u.å.; Van Weele 2016). När företag använder sig av planeringssystem görs 

beställningen genom systemet och där matchas materialbehovet ihop med 

materialvolymen som krävs i produktionen under den givna produktionstiden (Van 

Weele 2016). När en order läggs utfärdas en inköpsorder och där står det 

exempelvis leveransvillkor, kvantitet, pris, datum för leverans, ordernummer och 

en beskrivning av produkten (Laios & Moschuris 2001; Nathan u.å.; Skoog & 

Widlund 2001; Van Weele 2016). Enligt Van Weele (2016) skickas en inköpsorder 

oftast elektroniskt men undantag finns och den ska vara tydlig så att leverantören 

förstår vad det är som ska hanteras. När en inköpsorder har skickats till leverantören 

begärs det ofta att en orderbekräftelse ska skickas tillbaka för att inköparen kan 

kontrollera att inköpsordern stämmer överens med orderbekräftelsen (Persson 

2006; Skoog & Widlund 2001; Van Weele 2016). När leveransen har kommit 

kontrolleras det att det är rätt innan ordern accepteras eller reklameras (Laios & 

Moschuris 2001; Nathan u.å.; Persson 2006). När fakturan har inkommit 

kontrolleras den med inköpsorder och följesedeln (Nathan u.å.; Persson 2006). 

Enligt Skoog & Widlund (2001) är fakturorna förknippade med de prestationer som 

leverantören har åstadkommit innan de får fakturan betald och genom att inköparen 

attesterar fakturan är det ett tecken på att leverantören har utfört det som den skulle 

leverera. Van Weele (2016) menar på att det som är grunden för värderingssystem 

för inköparen av deras leverantörer är fakturan, följesedeln och inköpsordern. 

Därefter ska dessa dokument bevaras (Nathan u.å.).  

 

3.3.3.1 Konstruktion av inköpsprocess utifrån tidigare forskning 

 

Utifrån det avsnittet bildas en enklare förklaring och en generell uppfattning för de 

viktiga momenten som en inköpsprocess bör innehålla. 

 

1. Upptäcka ett behov eller en avsaknad lösning på ett ärende 
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2. Teknisk specifikation på eventuell produkt och vad lösningen ska generera 

3. Leverantörssökning, vilka kan erbjuda adekvat lösning 

4. Värdering av leverantör, exempelvis finansiell status, avstånd och policy 

5. Val av leverantör utifrån värderingen 

6. Överenskommelser, avtal och villkor för affärshändelser mellan företagen 

7. Beställning hos leverantören genom inköpsorder 

8. Mottagande av orderbekräftelse, kontroll/matchning mot inköpsorder 

9. 3-vägs kontroll av faktura, inköpsorder och följesedel 

10. Bevara dokumenten 

11. Utvärdera affärshändelsen, bra eller dålig, hur kan det bli ännu bättre 

 

3.4 Digitala verktyg 

 

Ett ERP-system hanterar och integrerar information om de viktiga delarna i ett 

tillverkningsföretag, exempelvis planering, inköp, lager och försäljning (Hamilton 

2003; Investopedia 2017). Om ett företag har mer än 25 anställda ökar behovet av 

ett ERP-system eftersom organisationen behöver mer koordination för kontroll och 

planering (Hamilton 2003). En företagsledning använder affärssystem för att 

systematisera och standardisera funktioner samt arbetsmetodik. De anser att ERP är 

ett ledningsverktyg som kan förbättra deras strategiska planering (Teittinen et al. 

2013). Operatörerna har dock ett annat synsätt på ERP, att leverera rätt produkt i 

rätt tid samt hur de ska förbättra uppgifterna relaterade till produktionen (ibid.).   

 

SMF vet dock inte hur de ska kunna använda sig av ERP-system eftersom det oftast 

finns kunskapsbrist och används därför inte effektivt (Hamilton 2003; Lenny Koh & 

Simpson 2005; Teittinen et al. 2013). Hamilton (2003) menar att om ERP inte 

används effektivt, betalar företagen onödiga pengar för systemet. Enligt Teittinen et 

al. (2013) studie blir det problematiskt att behålla de teknologiska och mänskliga 

delarna fungerande och producera information till bokföringen. De flesta anställda 

hade grundkunskaper i systemet men de visste inte hur de kunde korrigera 

eventuella fel (ibid.). Lenny Koh och Simpson (2005) menar på att SMF oftast bara 

använder ERP-system som en riktlinje och för att planera deras tillverkning.  

 

Fördelen med att använda sig av ERP-system är att det kan förbättra flexibilitet av 

förändringar, förbättra responstider samt att detta kan skapa konkurrensfördelar 

(Lenny Koh & Simpson 2005). Några andra fördelar är minskade omkostnader, 

lager, material, arbetskraft och förbättrad kundservice (Hamilton 2003). Teittinen 
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et al. (2013) menar att ERP kan göra det lättare att förmedla visionen, öka 

transparens och implementera standardiseringar hos SMF. Det är viktigt att 

ledningen är engagerade vid implementeringen av ett sådant system (ibid.).  

3.4.1 Elektronisk inköp 

 

Det finns många fördelar för både leverantören och inköparen genom att arbeta med 

elektronisk anskaffning, exempelvis att transaktionskostnaderna minskar och att 

inköp blir mer effektivt (Kotler et al. 2016). Van Weele (2016) menar att om ett 

företag använder sig av inköpsprogram kan det betyda en kostnadsbesparing och att 

utnyttja leverantörernas kompetens kan förbättra företagets innovationsprocesser. 

Enligt Min och Galle (2001) använder SMF elektronisk handel som ett sätt att kunna 

skapa långsiktiga relationer med deras leverantörer och inte för att minska 

pappershanteringen inom företaget (Kotler et al. 2016). Om ett företag har många 

leverantörer kan de spara tid ifall de använder elektronisk handel. Genom att arbeta 

med ett elektroniskt inköpsprogram kan pappersarbetet elimineras och programmet 

hjälper till att hålla koll på alla inköpsdokument samt minskar tiden mellan order 

och leverans (Kotler et al. 2016).  SMF använder inte heller potentialen som finns 

med elektronisk handel, de vet inte om fördelarna och är oroliga över att det kostar 

mycket att implementera (Min & Galle 2001). Med ett elektroniskt inköpsprogram 

kan företag bli effektivare och istället ägna sig åt strategiska problem, inventering 

eller utveckla sina leverantörer (Kotler et al. 2016). För att företag ska arbeta mer 

effektivt med elektronisk anskaffning gäller det för ledningen att kunna intressera de 

anställda av att använda sig av detta och att utbilda de anställda inom området (Min 

& Galle 2001). 

 

3.5 Företagsekonomiska begrepp och ekonomisk 

styrning 

 

Effektivitet definieras ibland som grad av måluppfyllelse, nyttan en utförd prestation 

åstadkommer men det behöver inte innebära att arbeta hårdare utan den kan istället 

ökas genom att arbeta smartare (Andersson 2013). Olhager (2000) anser att det 

finns både yttre och inre effektivitet där det handlar om att producera rätt produkter 

till ett lågt pris per enhet. “Effektivitet är att göra rätt saker” (Andersson 2013, s. 27). 

Produktivitet definieras som kvoten av utflöde och inflöde vilket kan mätas direkt 

med data från olika aktiviteter (Andersson 2013; Ax et al. 2015; Olhager 2000). 

“Produktivitet är att göra saker rätt” (Andersson 2013, s. 27). 
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Dagens turbulenta affärsmiljö har skapat en ännu större medvetenhet om de 

finansiella dimensionerna vid beslutstaganden, då detta många gånger bestämmer 

företagets riktning kan det hända att fokus läggs på kortsiktiga lösningar 

(Christopher 2016). Problemet med detta kan vara att långsiktiga lösningar inte får 

något utrymme eftersom det tar längre tid innan återbetalningen kommer (ibid.). 

Ett resultat som är positivt har också ett betalningsflöde som är positivt men det kan 

vara en tidsförskjutning på grund av att kunderna oftast har 30 dagar på sig att betala 

fakturan (Ax et al. 2015).  

 

Skulle ett företag fortsätta satsa på deras nuvarande produkter kan det ge en hög 

lönsamhet på kort sikt men samtidigt kan det göra att införandet av nya produkter 

hindras eftersom det kan ge förluster på kort sikt (Andersson 2013; Ax et al. 2015). 

Även ökat kassaflöde, som väldigt enkelt kan beskrivas som inbetalningar - 

utbetalningar under en viss period är enligt Christopher (2016) ett mål som 

styrelsen vill uppnå. Det som påverkar betalningsförmågan hos ett företag är 

betalningsströmmarnas nettoflöde, alltså likviditeten (Andersson 2013). Många 

företag fokuserar på att minska de interna kostnaderna men enligt Christopher 

(2016) ligger en av de största möjligheterna för kostnadsreduktion utanför företaget.  

Detta genom att förbättra samarbetet med sina partners (ibid.). Kostnader och 

intäkter påverkas av en transaktion som är grunden för att kunna beräkna resultatet 

och lönsamheten i ett företag (Andersson 2013). Lönsamheten kan vara ett 

effektivitetsmått som beräknas ut genom relationen av två storheter inom företaget 

(Andersson 2013; Ax et al. 2015). Genom att förbättra informationen kan även 

styrningen i ett företag bli bättre (Andersson 2013). Strategin på ett företag ska 

behandla övergripande tankegångar som företagen har, exempelvis hur de ska agera 

och deras mål (Ax et al. 2015). Det som kan påverka medarbetarnas agerande är om 

företaget har information tillgängligt, exempelvis restriktioner, mål, kundvärde och 

strategier (Andersson 2013). 

 

Leverantörsreskontra tillhör den sidoordnade redovisningen där var och en av 

företagets leverantörer upptar ett konto. Enligt Thomasson et al. (2013) används 

reskontran ofta som ett försystem till den vanliga bokföringen. Detta ger också 

underlag angående de olika leverantörernas fakturor, vilka som ska betalas eller har 

betalats. Med hjälp av detta kan övrig information användas vid framtida beslut och 

skapar möjlighet att följa upp statistik på olika inköp (Törngren 2016). 
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4. Resultat 

I detta kapitel beskrivs resultatet av det empiriska materialet som införskaffades. 

 

4.1 Fallföretaget 

 

Studien utfördes på ett företag som grundades 1946, företaget tillverkar mekaniska 

precisionsdelar på projekt av deras kunder och hållbarhet ses som är en naturlig del i 

deras verksamhet. Företaget är placerat i Gävle, har 33 anställda och omsätter 

ungefär 40 miljoner kronor. De 800 unika produkttyperna som tillverkas per år sker 

genom legotillverkning, vilket innebär att de tillverkar på kontrakt åt ett annat 

företag. Företaget använder ERP-systemet Monitor för att sköta inköp av 

exempelvis råmaterial som stål och olika komponenter till produktion. Monitor är 

ett affärssystem som är till för tillverkande företag och de erbjuder 

konsultverksamhet, support och utbildning samt att de är främst till för SMF. I detta 

affärssystem finns det moduler av olika slag och täcker de aktiviteter som de 

tillverkande företagen har. Företaget har monitors basutbud som innefattar: 

tillverkning, inköp, försäljning, lager, verkstadsinformation, beslutsstöd samt 

tillägget kvalitet. Ett annat datorsystem vid namn EKO 2000 används för att sköta 

bokföring samt intern och extern redovisning. De som var inblandade i intervjuerna 

var VD, Lön/ekonomi-administration, Sälj/inköp, planering, produktionsledning 

samt leverans & IT. Nedan, i figur 2, visas fallföretagets organisationsstruktur vilket 

visar hur organisationens ledning är uppbyggd.  
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Figur 2, fallföretagets organisationsstruktur. 

 

4.2 Processkartläggning och intervjuer 

Kartläggningen av de nuvarande inköpsprocesserna gjordes i samtal med de inblandade i 

fallföretaget.  

 

4.2.1 Övergripande strategiskt ansvar för inköp, inköpsansvarig 

 

Inköpsansvarige ansvarar för det strategiska i inköpsprocessen och har 

huvudansvaret, t.ex. undersöker att leverantörerna är godkända och skriver avtal 

med leverantörerna. I dagens läge finns det ungefär 50-60 leverantörer i monitor 

som är godkända samt 40-50 leverantörer utanför Monitor, alltså ungefär 100 

leverantörer totalt. Det är svårt att minska på leverantörerna men det är något som 

de vill göra. Inköpsprocessens mål är att skapa lönsamhet, täcka behoven och att få 

rätt produkt till rätt pris. De gör en leverantörsutvärdering och har nyligen skapat 

en blankett för detta, där det ingår kvalitet, kvalitetspolicy, kvalitetssystem, miljö, 

certifieringar, organisation, ansvar och arbetsmiljö. De har dock inte kommit fram 

till vad gränsvärdet ska vara för att godkänna en leverantör. Inköpsansvarig tycker 

att de bör vara mer målstyrda i inköpsprocessen eftersom de nu endast tillgodoser 

företagets behov och att de bör ha mer systematiska inköpsstrategier. De mäter inte 

effektiviteten i inköpsprocessen men de vill börja göra det som exempelvis mäta 

tillgängligheten i produktion för att se vad de finns för brister som kan förbättras. 
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Inköpsansvarig attesterar och konterar fortfarande fakturan för 

produktionsplaneraren. I dagsläget gör de en uppföljande utvärdering på 

leverantörerna varje år. Det blir dock svårt med snabba sammanställningar för de 

leverantörer som inte finns i monitor för att se exempelvis vad som har köpts in, hur 

många, hur ofta och varför så många. De vill kunna se mer statistik och kunna göra 

analyser för att ta beslut. Inköpsansvarig anser att det är ett förlegat system att 

hantera leverantörsfakturorna pappersmässigt. Inköpsansvarig vill att alla inköpare 

ska fundera mer på hur de köper in varor istället för vad de köper in. Att köpa in via 

webbshop gör att leverantören agerar digitalt men det betyder inte att fallföretaget 

blir mer digitala.       

 

4.2.2 Produktionsplanerare 

Nedan visas kartläggningen av inköp för produktionsplaneraren.  

 

 

 
Figur 3, kartläggning av inköpsprocess för produktionsplaneraren. Större bild finns i bilaga 3. 

 

Produktionsplaneraren ansvarar för att förse produktionen med råvaror och 

komponenter för att tillverka precisionsdelarna. Ett första steg är att behovsberäkna 

utifrån kundbehoven, vilket sker för att matcha behovet till det som ska tillverkas. 

Sedan skapas en tillverkningsorder vilket kalkylerar materialåtgången för en specifik 

vara. Efter detta behovsberäknas materialbehovet för en tillverkningsorder. Med 

detta som underlag genereras orderförslag till ett inköpsorderförslag. Inköpsordern 

mailas sedan till leverantör och när ett ordererkännande anländer så kopplas dessa 

dokument ihop för att kontrollera att allting stämmer. Inköpsordern skrivs därefter 

ut och lageransvarig hämtar den. När leveransen inkommit kontrolleras 

inköpsordern mot följesedeln för att säkerställa att rätt produkter anlänt. 
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Följesedeln lämnas sedan till ekonomiassistenten som parar ihop dokumentet med 

fakturan. Den huvudansvarige får fakturan av ekonomiassistenten och attesterar den 

innan den lämnas tillbaka till ekonomiassistenten.  

 

Produktionsplaneraren använder endast affärssystemet för inköp av varor, där all 

information som behövs finns tillgänglig. Den avvägningen som görs handlar oftast 

om kostnad eller kvantitet. Produktionsplaneraren bedömer i dagsläget inte 

leverantörerna på något vis och är inte inblandad i mätning av inköpets effektivitet. 

 

4.2.3 Produktionsansvarig 

Nedan visas kartläggningen av inköp för produktionsansvarig.  

 

 

Figur 4, kartläggning av inköpsprocess för produktionsansvarig. Större bild finns i bilaga 4. 

 

Produktionsansvarig köper in exempelvis olja/smörjmedel och förnödenheter. Först 

inventeras det för att se vad det är som behövs beställas, därefter sker beställningen 

av varor via telefon eller mail. Sen skrivs inköpsorder ut och lageransvarig hämtar 

den. Leveransen inkommer med en följesedel och lageransvarig kontrollerar att rätt 

varor har levererats för att sedan gå till produktionsansvarig för att lämna över 

följesedeln. Produktionsansvarig konterar följesedeln och går med den till 

ekonomiassistenten. Därefter delar ekonomiassistenten ut fakturan med följesedeln 

till produktionsansvarig för godkännande och sen går tillbaka med de till 

ekonomiassistenten.   
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När det kommer till att beställa olja går produktionsansvarig mycket på erfarenhet 

och det finns ingen instruktion om hur inventeringen ska gå till. Inventeringen av 

oljor sker en gång i veckan av produktionsansvarig.  

 

4.2.4 Produktionstekniker 

Nedan visas kartläggningen av inköp för produktionsteknikern.  

 

 

 
Figur 5, kartläggning av inköpsprocess för produktionsteknikern. Större bild finns i bilaga 5. 

 

Produktionsteknikern ansvarar för inköp av verktyg till produktionen och här 

beställs det dagligen. I produktionen finns det en inköpslista där operatörerna 

skriver upp vad det är för verktyg som måste köpas in. Från denna lista beställer 

produktionsteknikern in produkterna via webbshop, mail eller telefon samt att en 

orderbekräftelse kommer från leverantören. Därefter kommer leveransen med en 

följesedel och sedan kontrollerar de att rätt varor har levererats med 

orderbekräftelsen och följesedeln. Fakturan inkommer och produktionsteknikern 

kontrollerar att den stämmer överens med följesedeln samt gör en kontering på 

följesedeln. Sedan går produktionsteknikern med fakturan och följesedeln till 

ekonomiassistenten.  

 

I denna inköpsprocess använder de inte monitor på grund av praktiska skäl eftersom 

de inte kan se lagersaldo hos leverantören. Det är viktigt att veta att varorna finns 

hos leverantören för att de behöver få in varorna snabbt, just in time eftertraktas för 

att de vill slippa lagerhållning. Det finns förberett för att kunna beställa via monitor 

men det blir komplicerat. Produktionsteknikern får köpa in varor för 20000 kronor 

och över den summan måste det tas en diskussion med ekonomichefen. Vid större 
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inköp handlas det på offert för att kunna få ett bra pris och de föredrar kvalitet 

framför pris.  

 

4.2.5 Leverans- och IT-ansvarig 

Nedan visas kartläggningen av inköp för leverans- och IT-ansvarig.  

 

 

 
Figur 6, kartläggning av inköpsprocess för leverans- och IT-ansvarig. Större bild finns i bilaga 6. 

 

Leverans- och IT-ansvarig köper in tjänster som extern bearbetning exempelvis 

härdning från leverantörer inom Sverige. Det börjas med att göra en fysisk 

inventering där ansvarig kontrollerar vad som behövs köpas in och därefter 

kontrolleras bitarna som ska iväg, ibland vägs även bitarna. Sen beställs tjänsten via 

Monitor för att sedan skicka iväg bitarna på bearbetning. När leveransen av varorna 

har kommit in till fallföretaget registrerar ansvarig i Monitor att de har mottagit 

leveransen och kontrollerar att inköpsorder stämmer överens med följesedeln. 

Kvalitetsavdelningen kontrollerar att antalet inlevererade och utlevererade stämmer 

samt att bitarna är godkända. Därefter konterar ansvarig fakturan som 

ekonomiassistenten har lämnat över. Sen går ansvarig med fakturan och följesedeln 

till ekonomiassistenten.  

 

Leverans- och IT-ansvarig kan antingen beställa efter körplanen eller samfrakta 

varorna men oftast sker det med samfrakt. Om det beställs efter körplanen behövs 

det göras dagligen då de har ungefär 30-40 beställningar per vecka. Det fungerar 

inte bra att beställa via körplanen då allt inte är registrerat i Monitor som det ska. 

Detta görs för att vara kostnadseffektiv och ha miljövänlig frakt. Leverans- och IT-

ansvarig värderar leverantörerna två gånger om året och anser att det är viktigt att 
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det blir korrekt uppföljning på leverantörerna. När elektronisk fakturahantering 

kom på tal var personen mycket positiv till det. Leverans- och IT-ansvarig får inget 

ordererkännande av många företag och har inga tidsavtal med leverantörerna. 

 

4.2.6 Ekonomiassistent 

Nedan visas kartläggningen av fakturahanteringen för ekonomiassistenten.  

 

 

 
Figur 7, faktureringsprocessen för ekonomiassistenten. Större bild finns i bilaga 7. 

 

Ekonomiassistenten ansvarar för hanteringen av leverantörs- och kundfakturor samt 

löneberäkning och bokföring av dessa. Flödet för leverantörernas faktura börjar med 

att den anländer till företaget, via mail eller post. Om fakturan kommer på mail 

skriver ekonomiassistenten ut den och stämplar för att visa att fakturan har blivit 

sedd. Efter att gods har anlänt får ekonomiassistenten en följesedel av den som köpte 

in en viss produkt. Därefter sker kontering på fakturan och sedan delas fakturan och 

följesedel till den som köpte in. Sedan när dessa två dokument har attesterats får 

ekonomiassistenten tillbaka dokumenten för att kunna registrera i 

leverantörsreskontran i bokföringsprogrammet och arkiveras i pärmar. Slutgiltigen 

sker betalning när det anses lämpligt för att behålla en hög likviditet. 

 

I denna process används inte Monitor vilket gör att det blir svårt att samverka 

mellan olika leverantörsnummer och bankgironummer. Fallföretaget hanterar ca 

2500 fakturor per år och ekonomiassistenten anser att det är utdaterat med 

pappershantering och att det kan bli mycket smidigare om det sköts elektroniskt. 
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5. Analys och diskussion 

I detta kapitel kommer resultatet att analyseras med den teoretiska referensramen och sedan 

diskuteras för att effektivisera inköpsprocesserna. 

 

Då inköp till en väldigt stor del påverkar företags finansiella och icke-finansiella 

prestanda och är det första steget i försörjningskedjan är det viktigt att ständigt 

arbeta med förbättringar om företag ska skapa konkurrenskraft för att överleva på 

sin marknad. Om ett dåligt beslutstagande tidigt i ett företags försörjningskedja sker 

kommer det att påverka alla efterföljande moment vilket kan orsaka rejäla problem 

som drabbar kunderna och konsumenterna negativt. Inköpssidan och deras processer 

ses oftast som en stödfunktion och används inte till sin fulla potential, fokus läggs i 

många fall på priset då anskaffning betraktas som en kostnad (Grzybowska & Gajdzik 

2014; Van Weele 2016) och inte som investering. Det finns dock många fler 

fördelar än det prismässiga genom utveckling och förbättring av sitt inköp, några 

enkla exempel är: förbättrad kvalitet, minskad miljöpåverkan, minskad tid till kund 

samt att personalen blir mer skicklig inom sitt yrke. Genom att kombinera 

förbättrade produkter och minskade kostnader bidrar också till ökad lönsamhet, 

alltså effektivitet i relation till en annan storhet (Andersson 2013; Ax et al. 2015). 

En av de största möjligheterna för kostnadsminskning ligger oftast utanför företaget, 

detta genom att utveckla samarbetet med sina leverantörer (Christopher 2016). 

Långsiktigt arbete och planering sker inte på samma nivå som i de större företagen 

och det kan hända att SMF arbetar mer reaktivt jämfört med att arbeta efter en 

förbestämd vision och strukturerade mål. Detta visade sig på fallföretaget där de i 

vissa fall har ett någorlunda reaktivt arbetssätt inom deras inköp. Att skapa 

kortsiktiga lösningar är enligt Christopher (2016) mer vanligt i dagens affärsmiljö 

och det kan orsaka framtida bekymmer för SMF. Eftersom betalningsförmågan på de 

kortfristiga skulderna värderas av de likvida medlen kan en mer effektiv process 

medföra att SMF klarar av oväntade och problematiska tillstånd. Kompetensen hos 

de som köper in är avgörande då de kan förstå vad som kännetecknar en bra produkt 

till ett specifikt ändamål. Med ett gemensamt arbetssätt och effektivare processer 

som lägger kunden i fokus kan SMF öka sin konkurrenskraftighet. 

 

5.1 Hur kan inköpsprocessen i SMF effektiviseras och 

vad är möjligt att digitalisera? 

 

För att enklare kunna förstå analysen visas nedan vårt ramverk av inköpsprocessen 
från kapitel 3.3.3.1. 
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1. Upptäcka ett behov eller en avsaknad lösning på ett ärende 

2. Teknisk specifikation på eventuell produkt och vad lösningen ska generera 

3. Leverantörssökning, vilka kan erbjuda adekvat lösning 

4. Värdering av leverantör, exempelvis finansiell status, avstånd och policy 

5. Val av leverantör utifrån värderingen 

6. Överenskommelser, avtal och villkor för affärshändelser mellan företagen 

7. Beställning hos leverantören genom inköpsorder 

8. Mottagande av orderbekräftelse, kontroll/matchning mot inköpsorder 

9. 3-vägs kontroll av faktura, inköpsorder och följesedel 

10. Bevara dokumenten 

11. Utvärdera affärshändelsen, bra eller dålig, hur kan det bli ännu bättre 

 

Utifrån våra kartläggningar av inköpsprocesserna på fallföretaget märks det att de 

utförs på olika sätt, men det första steget från kapitel 3.3.3.1 utför de ungefär lika. 

Alla upptäcker på något sätt att det finns ett behov att köpa in produkter men att de 

sker på olika vis. Vissa inventerar för att se vad det är som behövs köpas in medan 

andra har anställda som säger till när det behövs köpas in. Enligt Laios och 

Moschuris (2001) är det viktigt att integrera konsumtionsprocessen med de inköpta 

produkterna, vilket fallföretaget gör med deras inventering och även i deras 

affärssystem. I några av de nuvarande processerna går några inköpare och inventerar 

vissa produkter manuellt innan beställning sker men det skulle underlätta tidsmässigt 

om detta kunde utföras digitalt som exempelvis med hjälp av RFID. Fallföretaget 

arbetar med JIT i de flesta fall men exempelvis förnödenheter har de i lager och det 

skulle underlätta tidsmässigt att kunna inventera digitalt. Det finns inga 

instruktioner på hur inventeringen ska gå till, vilket skulle vara bra ifall en anställd 

exempelvis skulle bli sjuk så kan någon annan ta över. Själva tiden för att inventera 

kan förmodligen besparas med hjälp av annorlunda metoder men vi har ingen 

självklar lösning för detta.  

 

Fallföretaget har även gjort en ny blankett för leverantörsutvärdering där det i steg 

fyra i kapitel 3.3.3.1 handlar om att utvärdera leverantörerna på olika punkter och 

därefter i steg fem välja leverantör utifrån denna utvärdering. Eftersom denna 

blankett är ny har de ännu inte bestämt gränsvärdet för att godkänna en leverantör 

men det är en bra början i steget mot en bättre process. Därefter i steg sex är det 

överenskommelser och avtal med leverantörerna och i fallföretaget är det 

inköpsansvarig som ansvarar för det. Steg sju till nio i kapitel 3.3.3.1 utför de 

relativt lika men de gör vissa steg på olika sätt. Beställningarna kan ske via monitor, 

mail, webbshop eller telefon. Det som skiljer sig åt är att leverans- och IT-ansvarig 

oftast inte får ett ordererkännande och har inget tidsavtal med leverantörerna. Detta 
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verkar oftast gå bra men det kan hända att leverantören har ändrat någonting på 

ordern som har beställts eller att leveransen inte kommer i tid. I ett förebyggande 

syfte bör fallföretaget kräva att leverantörerna skickar ut ett ordererkännande för att 

undvika komplikationer. När leveransen inkommer kontrolleras det att rätt varor 

har anlänt och alla kontrollerar att faktura, inköpsorder och följesedel stämmer 

överens med varandra men att det kan ske vid olika tidpunkter. Därefter bevarar 

fallföretaget dokumenten i pärmar. Att utvärdera sina leverantörer, alltså det sista 

steget i kapitel 3.3.3.1 utförs varje år men det görs inte av alla inköpare.  

 

Fallföretagets inköpsprocesser följer det som finns i kapitel 3.3.3.1 relativt bra. De 

som arbetar med inköp i fallföretaget ansvarar för varsitt område som de har 

erfarenhet av men samtidigt sköter de inte alla steg i processen. Exempelvis hanterar 

inköpsansvarig leverantörsvärdering medan en annan anställd sköter de andra 

stegen. Enligt Skoog & Widlund (2001) har det sina fördelar eftersom de blir insatt i 

de produkter de har hand om, får en bredare förståelse och ett frekvent samspel 

med leverantören samt att detta kan betyda en tidsbesparing. Några nackdelar med 

att arbeta decentraliserat är att de kan ha olika inköpsvillkor, kan vara svårt att få en 

viss expertis inköp och att ha ett standardiserat tänk med leverantörerna är svårt 

(Gadde & Håkansson 1998; Van Weele 2016). Fallföretaget arbetar inte lika mycket 

med är att utvärdera själva affärshändelsen, vad som gick bra eller dåligt. Detta kan 

vara bra att göra för att se hur samarbetet egentligen går med leverantörerna. 

 

Enligt Laios och Moschuris (2001) kan effektivt arbete med leverantörerna göra att 

företaget kan minska deras utgifter, detta är något som bör ses över i ett företag om 

vinsten ska öka. Fallföretaget strävar efter att minska deras leverantörsbas, vilket 

förhoppningsvis ska leda till bättre och effektivare samarbete med leverantörerna. 

Inköpsansvarig på fallföretaget anser att de bör vara mer målstyrda i deras 

inköpsprocesser och att de ska ha mer systematiska inköpsstrategier eftersom de idag 

endast tillgodoser företagets behov. Det är svårt för fallföretaget att göra 

sammanställningar för de leverantörer som inte är i monitor och inköpsansvarig 

tycker att det skulle vara intressant att se exempelvis vad som köpts in, hur många, 

hur ofta eller varför så många. Eftersom de har ungefär 40-50 leverantörer utanför 

monitor blir detta svårt att utföra för hela inköpsprocessen. Enligt 

produktionsteknikern finns det förberett för att kunna beställa verktyg till 

produktionen via monitor men att det är komplicerat eftersom de behöver veta 

lagernivåerna hos leverantören och det går inte att se i Monitor. Att det finns 

förberett men inte används är onödigt och det skulle underlätta att de utfördes i 

monitor för att kunna arbeta mer systematiskt. Det kan innebära lite extra arbete för 

produktionstekniken att först kolla lagernivåerna i webbshopen och sedan beställa i 
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Monitor men det är bättre överlag att fullt utnyttja Monitor. Fallföretaget mäter 

inte effektiviteten i inköpsprocesserna men de vill göra det för att kunna se 

eventuella brister och enligt Van Weele (2016) är det viktigt att göra det om 

inköpsprocessen ska bli bättre.  

 

I de kartlagda inköpsprocesserna framhävs att det är en del pappershantering som 

exempelvis vid fakturahanteringen och inköpsorder som skrivs ut. De går även och 

lämnar över fakturan och följesedeln för hand i pappersform till de behöriga för 

kontering. Enligt Min och Galle (2001) ser SMF elektroniska system som ett sätt att 

kunna skapa långsiktiga relationer med deras leverantörer och inte som ett sätt att 

minska på pappershanteringen inom ett företag. Det skulle dock underlätta för 

fallföretaget att utnyttja de elektroniska systemen för att hantera deras dokument, 

det kan bli mycket arbete i övergångsperioden men lönar sig efter ett tag. Om 

fallföretaget minskar på pappershanteringen bidrar de även till reducerad 

miljöpåverkan. Genom att arbeta effektivt med ett elektroniskt system kan de 

fokusera på exempelvis strategiska problem istället för att hantera papper (Kotler et 

al. 2016) och det är något som även inköpsansvarig på fallföretaget insett. 

Fallföretagets inköpslista för produktionsverktyg hanteras i dagsläget i pappersform 

som skulle kunna vara digitalt för att slippa gå och hämta den innan beställning.  

 

 

Utmaningen enligt Swedishict (2016) är att identifiera möjligheterna och ta tillvara 

på dessa. Många SMF använder sig av digitala verktyg där (Hamilton 2003; Kotler et 

al. 2016; Lenny Koh & Simpson 2005; Teittinen et al. 2013; Van Weele 2016) ser 

många fördelar med att använda ett ERP. Att helt förlita sig på ett system kan också 

medföra ett par bekymmer som exempelvis sårbarhet mot cyberattacker eller 

implementerings- och underhållskostnader. Om ERP och IKT används på rätt sätt 

kan det exempelvis förbättra integrering (Prajogo & Olhager 2012; Tartue & 

Gatautis 2014), flexibilitet (Lenny Koh & Simpson 2005), minskade 

transaktionskostnader (Kotler et al. 2016), ledning och styrning (Teittinen et al. 

2013), ökad transparens (Teittinen et al. 2013), tidsbesparing (Kotler et al. 2016) 

och minskat administrativt arbete (Kotler et al. 2016).  I fallföretaget ser vi stora 

möjligheter till tidsbesparing om de skulle använda sig mer av digitala verktyg, 

speciellt i det administrativa arbetet. Även intern och extern integration samt 

transparens kan förbättras ifall de nyttjar digitala verktyg. Att använda sina system 

effektivt är viktigt där Hamilton (2003) anser att det är onödigt att spendera stora 

summor på ett system som inte utnyttjar dess fulla potential. Många SMF vet dock 

inte hur de ska kunna använda ERP-system och de saknar kunskapen som behövs 
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(Hamilton 2003; Lenny Koh & Simpson 2005; Teittinen et al. 2013). Därför är det 

viktigt enligt Min & Galle (2001) att ledningen är med och utbildar det anställda 

samt att skapa intresse för att arbeta mer med elektroniska system. Fallföretagets 

ledning är positiv till förändringar vilket är viktigt för att kunna motivera de 

anställda till att arbeta med digitalisering.  

 

Eftersom bokföringen sker via EKO2000 och inköp oftast sker via Monitor uppstår 

det problem eftersom dessa två program inte samverkar speciellt bra med varandra. 

Detta gör till exempel att leverantörsnumrena är olika i dessa program som gör det 

problematiskt för fallföretaget och enligt Teittinen et al. (2013) kan detta vara ett 

problem vid användning av ERP-system att olika system inte fungerar med varandra. 

Systemet EKO2000 är utgående vilket gör att fallföretaget bör undersöka vad det 

finns för andra lösningar och det skulle förmodligen underlätta om de har ett system 

som hanterar inköp och bokföring. Det skulle vara bra också för att exempelvis 

inköpsansvarig kan använda leverantörsreskontran för att följa upp statistik på olika 

inköp som företaget har gjort. Faktureringen är inte effektiv som den sköts idag och 

det finns stora möjligheter att förbättra detta hos fallföretaget. 

 

Wank et al. (2016) menar att om ett företag ska kunna lyckas bra med digitalisering 

gäller det att veta hur de ska koppla kommunikationen med föremålen i företaget 

med internettekniken som finns tillgänglig. I intervjuerna kom det fram till att det är 

många som vet att de måste göra någonting när det kommer till att digitalisera men 

att det kan vara svårt att veta vad och hur. Detta menar även Swedishict (2016) att 

många företag vet att de bör göra något men det är få som vet vad de ska göra när 

det kommer till att arbeta med digitalisering och i fallföretaget fanns ingen 

gemensam bild av vad digitalisering innebar för dem. Det gäller att företagen kan 

omvandla de processer de har från traditionellt vis till att det blir digitalt och att det 

ska bli övergripande rutiner (BarNir et al. 2003; Swedishict 2016). Detta kan vara 

svårt när SMF inte riktigt vet vad de ska göra när det kommer till digitalisering och 

vart de ska börja någonstans. Att kunna identifiera vad det finns för möjligheter 

inom digitalisering med den tekniken som finns är en utmaning för många företag 

(Swedishict 2016). Skulle företag undersöka möjligheterna med digitalisering skulle 

nog fler förstå att det ger många fördelar och arbeta mer med det. Med detta krävs 

det att företaget har resurser att kunna utföra de och det är någonting som SMF 

oftast saknar (Carter & Evans 2000; Van de Vrande et al. 2008; Welsh & White 

1981). Att införa ett system har en viss kostnad men det finns även kringgående 

kostnader för exempelvis utbildning och underhåll. 
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Eftersom SMFs har begränsade materiella och personella resurser med sällan 

tillräckligt utbildad personal ses större projekt och investeringar snarare som en risk 

än en möjlighet. Att våga göra kvalificerade chansningar är nödvändigt om en 

avsevärd förändring skall ske. Att digitalisera sin verksamhet ses som ett brett 

koncept och kan resultera i många fördelar såsom förbättrad arbetsmiljö, 

effektivisering av processer och minskad miljöpåverkan (Bossen & Ingemansson 

2016). Genom att fullständigt gå in i den digitala världen blir det lättare att förmedla 

information vilket med hög sannolikhet förbättrar intern och extern effektivitet. Vi 

förespråkar dock att bryta ner verksamheten till i mindre digitaliserings-delar för att 

sedan kunna hantera helheten kan likaväl vara klokast innan ett fortsatt arbete med 

att ytterligare digitalisera resterande processer.  

 

 

 

 

5.2 Hur påverkar digitalisering av inköpsprocessen 

företagets flexibilitet? 

 

Eftersom SMF ofta lever på sin flexibilitet som är en av deras största styrkor (Carter 

& Evans 2000; Ghobadian & Gallear 1997; Julien 1992) är det viktigt att undersöka 

hur digitalisering av inköpsprocesser kommer att påverka flexibiliteten. Att kunna 

anpassa sig efter kundens önskemål och snabbt göra förändringar är viktigt om 

mervärde till kunden ska frambringas. Enligt Rentzhog (1998) beskrivning minskar 

flexibiliteten med ökad byråkrati där det finns regler och rutiner. Fallföretaget har 

ingen stark byråkrati och fördelningen av ansvaret gör att de är relativt flexibla med 

hur de hanterar sitt inköp i dagsläget. Varje inköpare ansvarar för sin del och har en 

viss summa som de får köpa in för men vid större inköp tas diskussion direkt med 

ekonomichefen. De behöver alltså inte fatta beslut i flera steg utan inköparen kan 

samtala direkt med ekonomichefen, vilket gör att besluten kan fastställas snabbt och 

det tycker vi är flexibelt. Inom fallföretagets inköpsprocesser är det främst 

produktionsplaneraren som agerar flexibelt gentemot kunden då det behovsberäknas 

utifrån kundbehoven. Även Leverans- och IT-ansvarig använder sig av en flexibel 

lösning genom att samfrakta varorna för extern bearbetning för att undvika hög 

kostnad och miljöpåverkan. 
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Julien (1992) anser att flexibilitet oftast blir en avvägning mellan tid och kostnader, 

det är också problematiskt enligt Laios och Moschuris (2001) att hitta en balans 

mellan eget kapital och effektivitet. Att reducera tidsåtgången och samtidigt minska 

kostnaderna är förmodligen en svår prestation för SMF med deras otillräckliga 

resurser. Regler och rutiner är dock något som vi anser behövs för att skapa en mer 

digital inköpsprocess, att inte utfärda dessa två kan göra att varje situation sköts på 

ett unikt sätt vilket kan vara skadligt i längden. I fallföretaget ser vi gärna att de 

utvecklar regler och rutiner i den mån som går utan att minska flexibiliteten för 

mycket. Med detta antyder vi inte att det såklart finns specialfall som kräver unika 

lösningar men i ett övergripande perspektiv bör det finnas ett någorlunda 

standardiserat arbetssätt om en enhetlig hantering ska åstadkommas. Om företag kan 

angripa deras utmaningar och problemlösning som en enad front bör flexibiliteten 

kvarstå och inte minskas. Att minska antalet manuella steg inom inköpsprocessen 

bör bidra till snabbare och mer precisa beslutstaganden då människan kan använda 

datorernas kraft som hjälpmedel. 

 

Att utnyttja IKT kan skapa konkurrenskraftighet men kunskapen att använda det på 

rätt sätt är vanligtvis bristande (Carter & Evans 2000; Min & Galle 2001; Tartue & 

Gatautis 2014). Om en inköpsprocess ska bli mer digital behövs det förmodligen 

mer utbildning och kompetens inom SMF. Tidigare forskning tyder även på att det 

finns bristande kunskaper inom ERP (Hamilton 2003; Lenny Koh & Simpson 2005, 

Teittinen et al. 2013). Ett ERP kan enligt Lenny Koh och Simpson (2005) förbättra 

flexibilitet och responstider. Om alla inköpare på fallföretaget använder sig av 

monitor kan flexibiliteten till snabba förändringar förbättras, exempelvis inom deras 

fakturahantering. Även förändringar inom inventeringen kan utvecklas om de nyttjar 

digitala verktyg mer eller att kommunicera på ett mer flexibelt sätt. Däremot anser 

Levy och Powell (1998) att informationssystem inte ökar flexibiliteten. Många 

teknologiska framsteg inom detta område har hänt sedan 1998 så Levy och Powells 

slutsats om flexibilitet kanske inte riktigt stämmer överens med hur 

informationssystem påverkar idag.  

 

 

Att digitalisera sin verksamhet kan även förbättra administrativa processer (BarNir et 

al. 2003; Feeny 2001) vilket ger bättre kontroll och översikt av sina kostnader. Då 

kan beslut baseras och tas på ett mer effektivt sätt vilket ger SMF möjligheter att 

göra nya investeringar för att stärka sin konkurrenskraft. Om inköpskostnaderna kan 

reduceras eller att leverantörernas prestanda förbättras genom optimerad 

informationsdelning kan kundernas mervärde öka med hjälp av de digitala 

verktygen. Inköpsprocessens flexibilitet ser vi inte har en direkt inverkan på 
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kundens önskemål men det hjälper företagen att ta effektivare beslut. Eftersom 

kunden sällan är delaktig i inköpsprocessen märker de inte av ifall inköpsprocessen 

är flexibel eller inte. Fallföretagets flexibilitet i kundens synpunkt är nog tydligare i 

produktionen, då de är kundorderstyrda. Om en inköpsprocess ska bli mer flexibel 

är det viktigare att leverantörerna är flexibla och genom att utveckla leverantörernas 

flexibilitet kan företagets prestanda ökas.  
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6. Slutsats 

I detta kapitel framförs studiens slutsats utifrån syftet som var att undersöka hur SMF kan 

digitalisera och effektivisera sina inköpsprocesser. 

 

Inom de flesta SMF är kortsiktigt istället för långsiktigt arbete vanligare. Detta beror 

mest troligt på att de har bristande finansiella och personella resurser. Om dessa 

typer av företag ska ständigt utvecklas och överleva på sin marknad är det viktigt att 

förnya och förbättra deras nuvarande processer. Med hjälp av digitala verktyg inom 

inköpsprocesserna kan en hel del tidsbesparing ske vilket innebär en effektivisering, 

främst i det administrativa arbetet. I denna studie visade det sig att 

pappershanteringen var det största besväret och där kan digitalisering göra stor 

verkan. Att effektivt nyttja ERP och andra digitala verktyg minskar en stor del av 

pappershanteringen, vilket ger bättre kostnadskontroll, intern kommunikation och 

minskar miljöpåverkan. Det är då viktigt att SMF arbetar hårt för att omvandla 

processerna från manuella till digitala och då krävs det mer utbildning hos 

personalen. I denna fallstudie såg vi att det behövs utfärdas en viss grad av 

standardisering för att skapa ett gemensamt sätt att tänka angående 

inköpsprocesserna och digitalisering. Att standardisera kan däremot drabba 

flexibilitet men i denna fallstudie ser vi ingen direkt påverkan på flexibiliteten. 

Flexibilitet anses vanligtvis är viktigt i företaget utåt istället för inåt, att då utveckla 

sina leverantörers flexibilitet är nog klokast i denna process. Genom att fullständigt 

gå in i den digitala världen kan informationsflödet förbättras vilket ger SMF mer tid 

att utveckla de andra processerna till att bli mer digitala, men då krävs det att en 

gemensam bild angående ämnet skapas. Att undersöka vad det finns för kompetenser 

och möjligheter inom företag är viktigt för att se vad det behövs för resurser för att 

kunna digitalisera. Som vi nämnde tidigare är det viktigt inom digitalisering att bryta 

ner verksamheten till mindre delar för att sedan kunna hantera helheten. Detta bör 

göras för att förbättra processerna inom företaget som exempelvis minska på 

pappershanteringen för att sedan kunna digitalisera helheten.        

 

6.1 Förslag till fallföretag 

 

 Använda EFH för att minska pappershanteringen, detta kommer leda bli en 

tidsbesparing i leverantörsreskontran.  
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 Se över EKO2000, finns andra system som har både inköp och bokföring i 

samma då EKO2000 kommer att utgå inom en snar framtid. Monitors egna 

bokföringsprogram kan vara ett alternativ. 

 Börja mäta effektiviteten i inköpsprocesserna för att kunna se hur väl det 

fungerar och förbättringsmöjligheter. 

 Att göra instruktioner för hur inventeringarna går till så att andra också kan 

göra den ifall personalen är tillfälligt frånvarande. 

 Införa avtal för alla leverantörer som är återkommande för att undvika 

komplikationer vid eventuella konflikter. 

 Standardisera inköpsprocesserna till en viss del för att frambringa en 

gemensam styrka.  

 Utbilda personalen inom era digitala verktyg, så att de också kan utvecklas 

och förändra processerna till det bättre. 

 

6.2 Förslag till fortsatta studier 

 

Digitalisering har en väldigt stor potential att förbättra tillverkande företags 

processer, denna trend kommer förmodligen inte att sluta här. Till vidare forskning 

rekommenderar vi att göra fler undersökningar angående hur digitala verktyg kan 

förbättra små och medelstora företags processer, exempelvis lager, produktion, 

marknadsföring och kvalitet. Specifikt inom inköpsprocesser hade det varit 

intressant att göra kvantitativa studier som berör tids- och kostnadsbesparingar med 

digitala verktyg, exempelvis inventering av förnödenheter. Det skulle även vara 

intressant om andra forskare kartlägger inköpsprocesserna i andra SMF för att stärka 

studiens trovärdighet.  

 

6.3 Teoretiskt bidrag 

 

Tidigare studier har inte berört vad som går att digitalisera i en inköpsprocess, 
eftersom det här är outforskat område så anser vi att detta är vårt vetenskapliga 
bidrag. Även hur flexibilitet påverkas av att digitalisera inköpsprocesserna har 
saknats i tidigare studier, vilket är värt att diskutera vidare.   
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Bilagor 

 

Bilaga 1 - Intervjufrågor till inköp 

 

Hur ser hela inköpsprocessen ut? Från behov till leverans.  

Hur ser processen ut vid valet av leverantörer (leverantörsbedömning)? 

Hur många leverantörer har ni? 

Hur tänker ni kring eran nuvarande leverantörsbas?  

    Behövs alla leverantörer, öka, minska, behålla, vad har ni för plan? 

Vad anser du att inköpsprocessen har för mål? 

    Hur mäter ni målet?             

Gör ni någon form av leverantörsutvärdering? 

    Om ja, vad ingår i denna värdering? 

    Om nej, varför sker det inte? 

Vem sköter vad när det ska köpas in material och tjänster? 

Vad anser du att det finns för problem med ert inköp? 

Vad är det ni sköter i monitor när det kommer till inköp, vilka aktiviteter? 

    Använder ni något annat system än monitor vid inköp? 

    Vilka produkter köper ni in utanför monitor? 

    Hur gör ni då? 

    Som vi har förstått sker inköp av vissa verktyg utanför monitor fastän det finns 

    förberett i systemet, när är tanken att detta ska börja användas? 

    Hur är fakturorna kopplade till Monitor? (leverantörsnummer, problematiskt) 

Hur ser en inköpsorder ut? Visa gärna 

Hur ser era leverantörsfakturor ut? Visa gärna 

Hur sköter ni leverantörsfakturorna? Elektroniskt eller för hand? 

Mäter ni effektiviteten i inköpsprocessen? Exempel antal ordrar, ledtider i 

administrationen, prisreduceringar, leverantörernas leveransprecsion, antal 

avvisningar, minskning i ledtider mm. 

Artikelnivåer, automatisk rapportering när det börjar vara lite varor, ser ni det i 

(varning) monitor eller måste ni kontrollera lagernivåer manuellt i systemet? 
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Bilaga 2 - Intervjufrågor till ekonomiassistent  

 

Kan du beskriva flödet för hanteringen av leverantörsfakturor, från mottagande av 

faktura till bokföring. 

Kan du definiera och förklara aktiviteter i processen 

    Vad gör du för hand? 

    Vad gör du via datorn? 

Kan du visa hur en leverantörsfaktura ser ut i monitor? 

Finns det någon koppling till inköpsordern, papper eller datoriserat? 

    Hur är det kopplat? 

    Hur sker den informationsdelningen från inköp? 

    Hur sker kommunikationen mellan fakturahantering och inköp? 

Sker det någon återkoppling till inköp efter en hanterad faktura? 

    Vad förmedlas i denna återkoppling? Utveckla gärna. 

Använder ni historisk data för att ta beslut angående leverantörsutvärdering? 

Hur många leverantörsfakturor hanterar ni på ett år? 
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Bilaga 3 – Inköpsprocess för produktionsplanerare 

 



 

50 

 

Bilaga 4 – Inköpsprocess för produktionsansvarig 
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Bilaga 5 – Inköpsprocess för produktionstekniker 
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Bilaga 6 – Inköpsprocess för leverans- och IT-ansvarig 
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Bilaga 7 – Faktureringsprocess för ekonomiassistenten 

 


