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Sammanfattning 
 

I den ständiga utveckling som sker i teknologisektorn har digitalisering kommit att bli 

en ledande framgångsfaktor. Därför har nu organisationer börjat formats med hjälp utav 

digitalisering. Digitalisering vid lämplig användning och utformning kan skapa 

konkurrensfördelar. Den tidigare något förbisedda delen av verksamheters 

arbetsmoment, inköpsprocessen, har kommit att bli allt mer betydande Det är stora 

mängder information som organisationer måste behandla. I hantering finns ofta 

ineffektiva aktiviteter som gör att delar i processer blir kostsamma och tidskrävande. 

Studiens syfte var att undersöka hur digitalisering kan bidra till effektivare processer 

och på vilka sätt. 

  

Arbetet har realiserats genom en fallstudie där en abduktiv ansats varit 

tillvägagångssättet för insamling av empiriskt material. Detta material har erhållits från 

ett fallföretag där dess inköpsprocess studerats. I kombination med kontinuerlig och 

kompletterande teori-insamling har författarna bildat en uppfattning om hur långt 

forskningen kommit gällande samband mellan digitalisering och inköpsprocessen. Det 

empiriska materialet erhölls genom observationer, intervjuer och tio enkla frågor som 

lett till den nulägesbeskrivning som upprättats. Nulägesbeskrivningen visar att det på 

fallföretaget finns två processer för olika typer av inköp, som i studien delats upp enligt 

förrådsinköp och fritextinköp. Dessa innefattar olika aktiviteter. I dessa processer finns 

en handfull system och aktiviteter som efter en värdeflödesanalys visat sig ha potential 

att öka effektiviteten på diverse sätt. Genom att jämföra den teoretiska referensramen 

och nulägesbeskrivningen, visar det sig att processen på fallföretaget är i linje med den 

generella uppfattningen om hur en inköpsprocess är formad. Det visar sig också att 

fallföretaget arbetar med digitalisering på en nivå som involverar ERP system och en 

del egenutvecklade system. Dessa system arbetar främst mot interna behov av 

kommunikation och informationshantering. 

 

Det som visar sig i studien är att det överlag finns system som inte kan användas på 

önskvärt sätt. Det grundar sig i att onödiga aktiviteter sker även fast förutsättningen att 

hoppa över dessa finns. Det kan handla om kontroller, bristande informationshantering 

och dålig datakvalitet. För att effektivisera detta krävs ett gemensamt arbete för hela 

organisationen. För att digitaliseringen ska fungera på ett effektivt vis, bör alla system 

granskas och utformas efter en omfattande och övergripande digitaliseringsstrategi. När 

detta fastställts kan sedan effektivisering och optimering av befintliga system ta form. 

Det utgör grunden för att ett arbete med effektiviseringsmöjligheter såsom 

beställningspunkter, kontroller, ökad integration och nya applikationer kan möjliggöras. 

 

Nyckelord: Digitalization, IT, Digitalisering, Processer, Inköpsprocesser, 

informationssystem, Enterprise resource planning (ERP), Enterprise, Integration, 

System. 
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Abstract 
 

Within the constantly developing area of technology where digitalization has become a 

leading factor for success. Where digitalization in a rapid pace is being applied to the 

majority of businesses, and organizations now for the most part are constructed and 

based on digital solutions. To conquer the market space and becoming more competitive 

through the advantages that digitalization brings. This is where the previously to some 

extent overlooked part of businesses operations, the purchasing process, have come to 

be increasingly important. Since the amount of information and data that organizations 

today deal with, has incorrect management of information and ineffective purchasing 

processes during longer periods of time been seen to accumulate extensive costs, and in 

the end, time consuming measures. How can digitalization then contribute to a more 

efficient process, and in what ways. 

 

For the study to be carried out, an abductive approach was used where empirical 

material was acquired through observations, interviews and ten simple questions. This 

in combination with collecting theories, allowed the writers to form a perception on 

how far research has come in terms of connecting digitalization and the purchasing 

processes. This was done by the fact that the study was performed as a case study on the 

selected company’s purchasing department and its chosen environment. Furthermore, 

this opened up for the section regarding the company’s present situation which showed 

that purchasing mainly was done through two approaches, these are förrådsinköp and 

fritextinköp, that both contain slightly different activities. In these processes there are a 

handful of systems and activities that have the potential to increase efficiency in 

different ways. By comparison with the theoretical reference framework, it turns out 

that the process itself does not include any strange activities. It also shows that the case 

company is working on digitization at a level that involves ERP systems and its own 

developed systems. These systems work primarily towards internal communication and 

information management needs. 

 

Shown in the study is that there are systems that can’t be used as intended. This stems 

from the fact that unnecessary tasks are taking place, even though there are conditions 

that would allow these to not exist. These tasks can be seen as the likes of controls, 

faulty handling of information and poor quality of data. In order for the digitalization to 

work as efficiently as possible, all systems should be reviewed and designed according 

to a comprehensive digitalization strategy. Once this is determined, then the efficiency 

and optimization of existing systems can take shape based on this. As a result of this, 

work regarding concrete efficiency opportunities related to tasks such as order points, 

controls, increased integration and new applications can be made possible. 
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1 Introduktion 
 

Att processer kopplade till inköp på företag är viktiga menar Van Weele (2014) främst 

kan förklaras genom att det ofta handlar om stora summor pengar som inköp hanterar i 

relation till företagets storlek. Inköp involverar allt från hur varor levereras, 

kommunikation med leverantörer, vad som gäller angående frakten, pris och avtal som 

förhandlas fram. Från att beställning läggs tills dess att varorna är på plats kan ett antal 

processer som involverar informationshantering identifieras (a.a.). Denna 

informationshantering i sig bidrar inte i någon större utsträckning att öka värdet för de 

produkter företaget säljer, men kan då det blir förbisett istället bli mycket kostsamt för 

företaget (Cuylen, Kosch. & Breitner. 2015). Det kan medföra ökade kostnader i form 

av onödiga arbetsprocesser som för det mesta är väldigt repetitiva och tidskrävande, 

detta då det ofta handlar om att överföra eller anteckna stora mängder information. Det 

här är tid och resurser som hade kunnat användas i andra mer värdeskapande syften 

inom organisationen.  

  

Genom digitala och tekniska system har helt nya arbetssätt formats. Utveckling kan 

förklaras kort genom att det i början på 90-talet blev vanligt att företag skapade 

hemsidor som var tänkta att agera “skyltfönster” där produkter och tjänster visades upp. 

Detta har sedan följt den tekniska utveckling som skett, där E-handel tagit form och 

funnit sin plats. Det här har tidigare mestadels varit fokuserat mot privatpersoner, men 

med tiden har även företag gentemot andra företags e-handel kommit att bli vanligt då 

det blivit enkelt att nyttja och ta till sig. Det innefattar allt från aktiviteter online, handel 

företag emellan, men även internt och dessutom integration av processer som behandlar 

flera delar i organisationen. De steg som kommer efter detta är att hela verksamheter 

byggs kring digitala lösningar där alla tänkbara hjälpmedel, tekniker och produkter 

används för att skapa ett flöde som är följsamt mot förändring i marknaden (Umar, 

2005). 

 

För att förbättra befintliga system krävs dock ett åtagande vad gäller hela organisationen 

då det är ett omfattande arbete som ofta berör mer än bara den personal som arbetar på 

inköpsavdelningar. Det är därför viktigt att merparten av informationen når ut till t.ex. 

produktions- och ekonomiavdelningar, men också organisationen som helhet. Dessa 

system är i dagsläget allt som oftast digitala och kallas Enterprise resource planning 

(ERP) system (Ash & Burn, 2003). 

 

I dagsläget finns en avsaknad med studier som behandlar digitalisering med koppling 

direkt till inköpsprocesser. Det är väldigt aktuellt att applicera digitalisering på just 

inköpsprocessen i och med att det är stora mängder information som behandlas 

dagligen. Den här typen av informationstransktioner kräver även ett systematiskt sätt att 

behandlas på grund av att den måste stämma. Inköpsavdelningen är oftast en 

stödprocess till en organisations huvudprocess vilket gör att funktionen även måste vara 

kapabel till att på ett effektivt sätt hantera information från såväl produktions- och 

ekonomiavdelningar. 
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2 Syfte 
 

Syftet med studien är att undersöka hur digitalisering kan leda till effektivare processer. 

 

2.1 Frågeställningar 

• Vad karakteriserar inköpsprocesser idag? 

• Vilka moment i inköpsarbetet kan förändras på grund av ökad 

digitalisering och hur kan detta realiseras? 

• Hur kan digitalisering bidra till effektivare inköpsprocesser? 
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3 Metod 
 

För att svara på forskningsfrågorna beskrivs i metodavsnittet de tillvägagångssätt som i 

studien använts, och varför. Detta för att på ett transparent och ärligt sätt ge läsaren en 

tydlig inblick i arbetets olika skeden samt öka förståelsen för arbetet som helhet. 

 

I arbetets startskede diskuterade författarna sinsemellan vad som förväntades uppnås, 

och hur detta under studiens gång med hög sannolikhet kunde komma att ändras utifrån 

den information som erhålls. Utifrån den initiala vision och problematik som utstakades, 

efterforskades sedan sätt att angripa dessa på. Då det finns olika angreppssätt för hur 

olika studier kan härledas. Så beskrivs nedan de tre mest vedertagna sätten för att påvisa 

hur situationsanpassade dessa är, samt styrka resonemanget bakom vald ansats.  

 

3.1 Angreppssätt 
 

Induktiv ansats grundas på sinnesintryck, observationer och upplevelser som sedan 

gemensamt leder till en slutsats utifrån den information som erhållits. Resonemanget för 

induktion kan beskrivas med ett klassiskt uttryck: ”Solen har gått upp varje morgon 

hitintills, alltså kommer den att göra det nästa morgon också”. Slutsatsen i uttrycket dras 

här efter åtskilliga upprepade upplevelser och observationer (Walliman, 2011). 

 

Även fast det är ett bra tillvägagångssätt för att lära från sin omgivning i vardagen och 

dra slutsatser utifrån detta, så finns det även problematik med induktion. Viss hänsyn 

och reflekterande över de förhållanden som dessa slutsatser baseras på, bör hållas i 

åtanke. Hur många observationer som behövs och hur många situationer av liknande 

sort som bör uppstå innan en generaliserbar slutsats kan nås är inte tydligt (Walliman, 

2011). 

 

Deduktiv ansats grundas på allmänna påståenden, premisser och logiska argument som 

ska leda till en specifik slutsats. En hypotes upprättas som därefter genom prövning 

antingen kan motbevisas eller stärkas. Även deduktion har viss problematik när det 

kommer till tillförlitlighet, det kan vara att t.ex. premisserna är svaga och då blir även 

resultatet likaså (Walliman, 2011). 

 

Abduktiv ansats är ett begrepp som för allmänheten är ett betydligt mindre känt 

tillvägagångssätt för upptäckande än de mer vanligt omtalade induktiv och deduktiv 

ansats. Abduktion utgår från att tron gällande slutsatsen för de argument som framförts 

anses starkt, vilket gör att de observationer som argumentet baseras på är intressanta 

nog att följa upp. Här används ett kontrastivt resonemang där något som först är 

förvånande eller svårt att förstå övergår till ett ögonblick av insikt, vilket då väcker 

undran om det som framförts är sant.  

Det går från reaktion till en preliminär slutsats i den naturliga följden av ”Huh?” till 

”Aha!”. Tankegången där ”Huh?” innebär nyfikenhet gällande en företeelse, och ”Aha!” 
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innebär insikt gällande företeelsen och ger motiv för fortsatt utredning (Folger & Stein, 

2017). Det kan se ut enligt följande: 

 

Ett överraskande faktum B har observerats. Om A är sant, då är B en självklarhet. På 

grund av detta finns det anledning att tro att B är sant. 

 

Tanken med studien är att utifrån existerande teori som införskaffats, skapa en bild av 

hur dessa sammantaget och generellt bör fungera i en utvald miljö för ett fallföretag. 

Detta för att sedan jämföra dessa generaliseringar mot insamlad empiri för den utvalda 

miljön, vilket kommit att ställa teorierna på prov mot det faktiska nuläget. Jämförelsen 

har påverkat den generella uppfattning som teorin gav intryck för, och således bidragit 

till reflektioner som sedan gett anledning till att utveckla och ändra den teori som från 

början hade erhållits. Vidare har ändringar i rapportens struktur och innehåll kommit att 

ske i takt med nyfunnen information gällande nuläget kombinerat med den 

kontinuerliga litteratursökning som skett under studiens varaktighet. Alltså är det en 

abduktiv ansats som blivit valet av angreppssätt. Detta anses vara lämpligt dels för att 

huvudområdena för studien ständigt är under utveckling men också för att få en tydlig 

verklighetsuppfattning av vad som faktiskt sker och grunda detta i teori. 

 

3.2 Fallstudie 
 

En fallstudie är grunden i arbetet för att på relevant sätt analysera och koppla samman 

en inköpsprocess till möjliga förbättringar genom digitalisering, vilka kan appliceras i 

en verklig situation. En fallstudie möjliggör förståelse i hur ett beteende ter sig i en 

verklig situation för en specifikt utvald miljö (Biggam, 2015). Genom främst 

observationer och intervjuer har primära och sekundära data samlats in. Den primära 

datan har erhållits genom observationer och intervjuer på företaget, dessutom 

kompletterades denna data av befintliga beskrivningar om processen från företaget. 

Utgångspunkten är att relevanta personer från företaget har valts ut som 

informationskällor, vilket sedan bidragit till att svara på studiens syfte.  

Intervjuerna har skett i samband med observationer där frågor som formats på förhand 

kommit att vara grunden, men frågor som uppkommit under intervjutillfället har tagits i 

beaktning. Det mesta av datan är kvalitativ. Dock har kvantitativa data även förekommit 

i semistrukturerade intervjuer samt i form av utskickade frågor. 

 

I de flesta studier ingår både kvalitativa och kvantitativa data då det är svårt att endast 

förhålla sig till den ena. Detta kan hjälpa till att göra studien mer relevant. Med den 

Kvantitativ delen menas forskning som handlar om en mätbar mängd eller storlek, d.v.s. 

kvantitet som mäts på ett strukturerat sätt. I studien är detta främst de strukturerade 

intervjufrågorna. Dessa kan t.ex. svara på en fråga om ”hur?”. Medan den kvalitativa 

delen handlar om forskning som ska ge fördjupande kunskaper om element i dess 

naturliga miljö genom åsikter, uppfattning och tolkning. Detta vilket i studien erhålls 

från intervjuer och observationer som t.ex. kan svara på en fråga om ”varför?” (Biggam, 

2015). 
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3.2.1 Observationer 

 

Observationer innebär enligt Hansson (2007) att en person bildar sin egen uppfattning 

om hur något fungerar i verkligheten, och är således alltid empirisk. När en observation 

utförs finns alltid en underliggande uppfattning om ett ungefärligt utfall hos personen 

som utför observationen. Detta gör att observationer är i behov av teori då de påverkar 

varandra i ett vetenskapligt arbete (ibid.). Enligt detta har således även observationer i 

denna studien varit till för att först skapa en uppfattning och nuläge om ett verkligt case, 

för att sen se om de teorier studien behandlat stämmer överens med verkligheten.  

 

Men därtill är observationerna också en grund till litteratursökning då dessa intryck lett 

till intressanta områden där specifika teorier tas upp. Eftersom den process som 

observerats inte är rent fysisk där manuella moment enkelt kan studeras visuellt, utan 

snarare en process som är svår att följa i de få fysiska skeden som förekommer, har 

observationerna bestått av att skapa en uppfattning om de arbetsuppgifter som finns. 

Detta gjordes genom att dels följa hur anställda arbetar, men också genom att ta del av 

hur systemen är uppbyggda för att förstå vilka funktioner dessa fyller samt hur de 

fungerar. Nuläget är viktigt för studiens uppbyggnad av främst två anledningar, dels för 

att författarna ska skapa en egen förståelse om vad som aktivt pågår, men även för att 

presentera detta till de informanter som vidare bidragit med information. Överlag har 

dessa individer redan mycket god kunskap om nuläget, men det har varit viktigt att 

författarnas uppfattning förmedlats, då detta har motverkat missuppfattningar och fokus 

bibehållits.  

 

3.2.2 Intervjuer 

 

Efter ett urval där all personal som är involverad inom inköpsavdelningen togs med i 

beaktning för sökandet av informanter till studien. Skedde sedan ytterligare ett urval av 

de personer som ansågs vara mest relevanta för studien. Detta under konsultation från 

avdelningens chef, som efter att då författarna förklarat studiens syfte, kunde bidra med 

kunskap om personal samt vad deras arbetsuppgifter behandlade.  

 

Det antal anställda som muntligt intervjuats under semistrukturerad form är två stycken. 

Detta gjordes på plats vid separata tillfällen i ett av fallföretagets konferensrum. 

Intervjuerna varade i cirka 25 till 35 minuter, vilket under varaktigheten författarna 

förde anteckningar med både dator, papper och penna. Vid ett av tillfällena efter att ha 

frågat om informantens tillåtelse spelades även det samtalet in. Detta för att kunna 

lyssna och återge tydliga svar eftersom det eventuellt kan bli hoppiga svar som 

förekommer i samtalen. Den kvalitativa data som vid dessa tillfällen insamlades var 

mycket snarlik. Inte bara för informanterna emellan, men också i relation till den 

information som sammanställts från de anteckningar och observationer som erhölls vid 

dels det muntliga introduktionsmötet gällande fallföretagets verksamheter. Men också 

det perspektiv och den problematik avdelningschefen beskrev i samband med arbetets 

uppstart. Denna empiri och dessa samband som författarna erhållit, gav förutom starten 
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av nulägesavsnittet också assistans till påbörjandet av litteratursökning samt många av 

de nyckelord som kommit att användas. Författarna upplevde att fler muntliga intervjuer 

inte krävdes, detta då mycket överensstämmande information från de fyra ovannämnda 

relevanta och kompetenta anställda kunde kopplas samman. Frågor som har upprättats 

till intervjuerna är tänkt att vara övergripande och styrande i samtalet. Men eftersom det 

är semistrukturerade intervjuer kommer alltså dessa vara grund för diskussion angående 

de punkter som tas upp.  

 

Som komplement till intervjuerna har vilket kan ses i bilaga 1, tio frågor formulerats. 

Dessa som sedan skickats ut via e-mail till de 7 anställda som är förknippade med 

inköpsavdelningen och bedömdes vara relevanta att involvera i studien. Av dessa var 

det en som ansåg sig själv vara olämplig att svara på frågorna, och en som inte svarade 

alls. Tanken är att alla ska få chansen att svara på tio likadana frågor. Detta för att se om 

uppfattningen för dessa frågor skiljer sig på olika arbetspositioner, eftersom de frågor 

som ställts i intervjuerna har anpassats efter de arbetsuppgifter informanterna ansvarar 

för.  

 

3.3 Litteratursökning 
 

Litteratursökningen för studien har utförts för att insamla, sammanställa och skapa 

förståelse kring befintlig kunskap inom de ämnen studien omfattar. Det här ska sedan 

bidra till att de argument som framförs, och det innehåll som presenteras, ska vara 

relevant och lättförståeligt (Biggam, 2015). Då observationer är en viktig del av studien, 

betyder det också att utförlig och trovärdig teori kring de områden som avses observeras 

är minst lika viktigt för att kunna förankra och presentera dessa iakttagelser på ett 

vetenskapligt sätt. 

 

Basen som författarna utgått från är att genom litteratursökning kunna fördjupa och 

utveckla nya kunskaper inom digitalisering, processer, inköp och dess för studiens 

relevanta avgreningar. Under studiens gång har ny litteratur eftersökts och analyserats 

då intrycken från observationerna kommit att påverka författarnas syn och uppfattning 

om vilka teorier som behövs för att stärka arbetets trovärdighet.  

 

De nyckelord som författarna valt att använda i studien är viktiga dels för att se till att 

stanna inom ramarna för de huvudområden som behandlats, men också för att dessa ord 

är högst relevanta och användbara när det kommit till sökning av teori och information 

kopplat till dessa. Den nästintill ständigt pågående litteratursökningen under arbetets 

varaktighet har mestadels skett på internet via Högskolan i Gävles hemsida och de 

databaser som finns tillgänglig där, exempelvis: ScienceDirect, SpringerLink, Google 

Scholar och eBook Collection. Men detta har även kompletterats med tryckt litteratur 

som anses vara intressant för att bidra till förklarandet av breda begrepp. 
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Teoriavsnittet som litteratursökningen har gett upphov till, består av konkret, betydande 

och förklarande information gällande de ämnen, teorier och avgreningar som är relevant 

för studiens syfte och resultat. Detta för att på ett strukturerat sätt återge det 

kunskapsvärde som insamlats och sammanställts, ge läsaren en tydlig, 

sammanhängande och lättbegriplig läsupplevelse. Det här ska leda till djupare förståelse 

gällande forskningen i dagsläget, hur detta kan appliceras samt för att öka studiens 

trovärdighet.  

 

3.4 Case Beskrivning 
 

BillerudKorsnäs är en svensk förpackningstillverkare där skogsmaterial är den främsta 

råvaran till produktionen. Företaget har rötter från lång tid tillbaka och har arbetat sig 

upp inom förpacknings- och skogsindustrin för att numera vara en av världsledarna 

inom branschen. I koncernen arbetar cirka 4400 anställda på flera olika platser i världen 

varav produktion bedrivs i Sverige, Finland och England. Den årliga omsättningen 

uppgår till ca 22 miljarder kronor. I och med deras långa historia, innebär detta att 

företaget har flertalet system som funnits en längre tid där det finns mycket brister och 

onödiga moment. Detta gör att BillerudKorsnäs är ett lämpligt fallföretag för studien. 

Inköpsavdelningar finns vid bolagets alla siter i Sverige, dock skiljer sig arbetet en del 

beroende vilken ort som är aktuell. Det här på grund av att det finns olika system på de 

olika anläggningarna, som är en biverkning av att det från grunden är flera bolag som 

slagits samman under en längre tidsperiod, vilket slutligen blivit en konstellation av de 

olika system som tidigare har använts på respektive håll. 

3.5 Presentation av resultat 
 

För att uppfylla studiens syfte, ska den data som erhållits och sammanställts enligt 

tidigare avsnitt, bistå till detta. Resultatet presenteras enligt följande: Först beskrivs ett 

nuläge som upprättas där den uppfattning författarna fått om processen visualiseras och 

beskrivs med hjälp av figurer. Kartläggningen har fått sin form utifrån kärnan i studien 

som är inköpsavdelningen. En överblick som ska göra det simpelt att se vad som händer 

rent konkret, skapas för att användas som underlag till att visualisera alla delarna i 

processen. 

  

Tanken var att använda sig av grunderna som värdeflödesanalyser innefattar för att 

skapa ett nuläge och sedan ta fram underlag till möjliga förbättringar i processerna. 

Olhager (2013) beskriver värdeflödesanalys som ett sätt att se vilka aktiviteter i en 

process som är värdeskapande och ickevärdeskapande, där även nödvändiga icke-

värdeskapande aktiviteter existerar. 

  

Vidare förklarar han att dessa aktiviteter bedöms vara värde- eller ickevärdeskapande 

utifrån det som gör att organisationen tjänar pengar. Kort sagt är värdeskapande 

aktiviteter alla som adderar värde till produkten, såsom montering och färdigställande 

av slutprodukten. Icke värdeskapande beskriver Olhager (2013) som allt från 
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transporter, tester av produkten och lagerhållning. Informationsflöden tas också med i 

analysen då det anses ha ett värde för produkten och verksamheten i att förenkla och 

effektivisera stödaktiviteter för en produkt. För att göra detta skriver (Olhager, 2013) att 

dessa frågor är till hjälp: 

 

• Vilka aktiviteter skapar värde? 

• Vilka aktiviteter är överflödiga? 

• Vilka aktiviteter krävs för att stödja de värdeskapande aktiviteterna? 

  

Eftersom studien syftar till att enbart titta på inköpsprocessen kopplades inte denna 

analys direkt till någon tillverkningsprocess eftersom studien har fokus mot en 

inköpsprocess. Därför behövdes en definition av huvudprocessen skapas som sedan 

agerade bollplank till vilka underaktiviteter som var värdeskapande eller inte. 

Definieringen av huvudprocessen gjordes genom att grovt kartlägga vad som händer 

från att behov uppstår till dess att betalning sker. 

  

Eftersom aktiviteterna som äger rum i processen mest är kopplade till olika system blir 

dessa såldes de som kommer att kartläggas. Och eftersom allt behöver stöd till sin 

huvudprocess avser studien att behandla information som måste in i systemen, alltså 

input, som en stödaktivitet. De aktiviteter som studien främst kommer att behandla som 

icke värdeskapande är likt det Olhager (2013) tar upp, kontroller och dubbelarbete. 

Dubbelarbete har innebörden att utföra samma arbete flera gånger, och eftersom 

processerna bygger på information tillhör därför information som bearbetas flera gånger 

den kategorin. 

 

Dessa definitioner har gjorts med hjälp av de tre frågor som ovan är punktade, men 

också efter att empiri samlats och det finns en tydlig bild över vilka aktiviteter som 

finns, där också syftet med processen har förtydligats för författarna. Dessa definitioner 

är också anpassade efter studien och dess syfte. Detta tillvägagångssätt anses av 

författarna vara lämpligt i den här studien då ett nuläge är nödvändigt för att skapa en 

bild av det som händer i systemen. 

  

Värdeflödesanalyserna har presenterats som beskrivningar med tillhörande figurer. 

Eftersom det handlar om empiriska data presenteras detta objektivt, under figurerna har 

dock intressanta iakttagelser angående värdeflödesanalysen påpekats, men det 

tydliggörs att det är just intressanta iakttagelser. Nedan följer en förklaring om vad de 

olika symbolerna i analyserna innebär, och detta är för att skapa en klar bild av hur 

tanken kring aktiviteterna är utformade (Se figur 1). 
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Figur 1: Innebörd av olika händelser till processkartor 

 

Som komplement till de värdeflödesanalyser som upprättats har författarna även gjort 

en värdeflödesanalys på liknande sätt för att visualisera de inputs och outputs som ERP 

systemet Maximo kräver. Inputs och outputs är viktiga för studien i och med att det är 

information som någonstans till systemen måste skrivas in manuellt i alla system. 

Denna processkarta över informationsflöde visar vilka system som finns, hur 

information flödar mellan system, men också om samma information hanteras manuellt 

flertalet gånger. Information som bara förs in i systemet en gång anses i studien som 

värdeskapande och information som dubbel hanteras anses inte bidra till något 

värdeskapande för processen. Den här modellen skapades efter behovet av att enkelt 

kunna se system, vilka system som involverar vilken data och i vilken omfattning 

systemen har. Detta efter litteratursökningen kopplad till teoriavsnittet datakvalitet. 

  

Syftet besvaras genom olika delar i studien där den första delfrågan, vad som 

karaktäriserar inköpsprocesser idag, besvaras genom den litteratursökning som utförs 

med hjälp av nuläget. Den andra delfrågan, hur digitalisering kan bidra till effektivare 

inköpsprocesser, försöker besvaras i nulägesbeskrivningarna och analys. Dessa delar 

leder även till svar på den tredje frågan, vilka moment som kan förändras genom ökad 

digitalisering, där även värdeflödesanalysen blir en viktig del i att visa på varför just 

dessa moment är lämpliga att arbeta med och varför de kan förbättras. 

 

3.6 Presentation av diskussion och analys 
 

Utifrån den teori och empiri som tagits upp i studien skapas en grund för diskussion och 

analys. Avsnittet behandlar och ställer dessa två informationskällor i jämförelse för att 

komma fram till de främsta samband och olikheter områdena emellan. Det här har lett 

till tankar kring hur detta kommer sig, samt blivit grunden till de punkter och åtgärder 

som eventuellt kan leda till möjliga förbättringar. Det handlar om förbättringar som 

riktas och bygger på digitalisering, men även andra typer av förslag som skulle kunna 

bidra till en mer effektiv inköpsprocess. Dessa tankar och resonemang är förankrade i 

studiens observationer och intryck vilka kommit att forma författarnas uppfattning. 
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För de förbättringsförslag som nämns, avses ingen tillhörande förklaring gällande 

tillvägagångssätt och implementering av dessa att ges, men kan då författarna finner det 

högaktuellt eventuellt komma på tal. Fokus riktas på möjliga förslag, effektivare 

arbetssätt och åtgärder kopplade till den fallstudie som arbetet baserats på. Utöver 

förslagen nämns även förmodade eventuella positiva effekter och förbättringar. 

  

Dessa förslag har delats upp i respektive områden där förbättringar inom ämnesområdet 

beskrivs med hjälp av en förklaring i relation till nuläget. Detta i kombination med hur 

författarna resonerat för att komma fram till dessa tankar och idéer. 

 

3.7 Avgränsning 
 

Eftersom perioden för studien förhåller sig till endast tio veckor, har författarna på 

grund av tidsbegränsningen valt att enbart ett fallföretag kommit att inkluderas i studien. 

Då fallföretaget har anläggningar och inköpsavdelningar på ett flertal orter, har 

författarna valt att fokusera på samt avgränsa sig till den inköpsavdelning som finns 

belägen i Gävle. Med detta sagt, måste dock ett specifikt undantag göras. Vilket är att i 

arbetet nämna ett huvudsystem som används för ett visst antal anläggningar inom 

koncernen. Detta då författarna snabbt konstaterade att det har direkt och betydande 

påverkan för ett av studiens huvudområden. Men därefter exkludera koncernens övriga 

involvering av inköpsavdelningar från studien. 

 

För att diskussion- och analysavsnittet ska vara möjligt att utföra, behandlades endast ett 

selektivt antal processer från nulägesavsnittet. Detta för att sedan på ett adekvat sätt 

kunna besvara studiens syfte. 

 

Studien har inte heller för avsikt att varken analysera eller diskutera olika 

tillvägagångssätt för hur implementation av förbättringar kan gå till, men kan då 

författarna finner det högaktuellt, komma på tal. Vidare är studien också helt avgränsad 

mot externa intressenters synpunkter och om så önskad involvering. 

 

3.8 Metodkritik 
 

3.8.1 Validitet 

 

Enligt Biggam (2015) innebär validitet att en studie ska vara utformad på ett godtagbart 

akademiskt sätt där kända, välfungerande metoder används för att samla in och 

analysera empiriska data. Vidare ska informationen vara representativ för en bredare 

massa än enbart den population som har observerats eller analyserats (ibid.). 

För att studien ska ha en god validitet kommer anställda på fallföretaget som är 

involverade inom studiens ämne frågas ut. Dessa anställda väljs ut av ansvariga på 

inköpsavdelning efter att författarna i studien informerat vad studien handlar om, vilket 
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innebär att förutsättningen är att dessa personer förstår och dessutom kan svara på 

frågorna. Även om dessa personer återger relevanta svar, kan icke relevant data 

framkomma i intervjuerna. Vilket gör att författarna måste skildra de svar som erhålls 

och sortera bort den data som inte bidrar till studien.   

 

3.8.2 Reliabilitet 

 

Reliabilitet innebär enligt Biggam (2015) i vilken utsträckning en studies empiriska 

datainsamling kan anses vara pålitlig. Den data som insamlas samt analyseras ska kunna 

backas upp med bevis och detaljer som ökar dess trovärdighet. Tillvägagångssätten för 

studiens empiri-insamling består av en kombination innehållande beprövade och vad 

som anses vara giltiga forskningsstrategier i form av, observationer, semistrukturerade 

intervjuer samt utskick av intervjufrågor. Men då intervjuer används för insamling av 

data bör aspekten där informanten eventuellt medvetet eller undermedvetet försöker 

behaga den som intervjuar med sina svar tas i beaktning (ibid.). 

 

Reliabiliteten för studien styrks då en utförligt skriftlig återgivning och dokumentation 

av allt som utförts går att ta del av. Detta då om arbetets trovärdighet ifrågasätts, 

dokumenteringen går att refereras till för att påvisa att de steg som tagits varit rättvisa 

och så opartiska som möjligt. Vidare bidrar transparent dokumentering av arbetets 

utförande till att kunna repetera utförandet och uppnå upprepade resultat (Biggam, 

2015). 

 

Det som kan påverka reliabiliteten i den här studien är att den data som erhållits 

dokumenterats på bristfälligt vis då intervjuerna är semistrukturerade och eventuellt kan 

skilja sig åt beroende på vilka delar i processen den strategiskt utvalda personen svarar 

för. Det sekretessavtal som författarna tecknat gentemot fallföretaget påverkar även 

resultat till viss del då specifik information får exkluderas, och då total transparens inte 

uppnås.  

För att öka arbetets reliabilitet skickades avsnittet nuläge, innehållande den uppfattning, 

data och information som sammanställts, till en individ med befattningen Management 

inbound supply. Detta för att få granskning av i vilken utsträckning författarnas 

skildring överensstämmer med avdelningens överordnads perspektiv och betraktande av 

situationen, samt för att eliminera eventuella misstolkningar av den empiri kopplad till 

intervjuer och observationer. 

 

Som svar på huruvida det beskrivna nuläget motsvarade managerns perspektiv, gavs 

följande kommentar som skriftlig återkoppling; ”Ser jättebra ut!”. Vilket författarna 

anser stärka arbetets reliabilitet. 

3.8.3 Generaliserbarhet  

 

Generaliserbarheten för studien anses vara låg. Detta då den utförts mot enbart ett 

fallföretag med fokus på arbetsprocesser för en specifik avdelning av koncernens många 

anläggningar. Med ytterligare fallstudier och kompletterande litteraturforskning kan 
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generaliserbarheten med tiden gradvis komma att öka (Biggam, 2015). Då studien 

ämnar undersöka ett speciellt område utan att störa de variabler och den data som 

samlas in, används tillvägagångssättet okontrollerade observationer i samband med 

kompletterande datainsamling. För att kunna nå generaliserbar kunskap skulle istället ett 

experimentellt tillvägagångssätt för observationer vara lämpligt då det används för att 

påverka och alternera de faktorer och variabler som undersöks (Hansson, 2007). 

 

3.8.4 Etiska betänkligheter 

 

Det finns ett flertal problematiska aspekter när det kommer till samhälleliga och etiska 

perspektiv gällande skrivande och publicering. För att nämna några kan det sträcka sig 

från att lita på kollegial granskning, författarskap, intressekonflikter och ekonomiska 

incitament, till dåligt uppförande och personlig anknytning som kan påverka utkomsten 

av arbetet. Men det finns också många steg som kan tas för att undvika denna 

problematik. Några av dessa är: Klargör författarskapet, dokumentera allt, alla författare 

måste ta ansvar för arbetet, undvik okvalificerade personer, vidkänn om assistans har 

nyttjats, klargör om det finns ekonomiska incitament, klargör alla källor och referenser 

samt var alltid ärlig, transparent och aldrig begå bedrägeri i någon form (King, 2012). 

För att i arbetet ta dessa etiska aspekter i beaktning, har författarna enbart tagit assistans 

av kvalificerade personer i form av handledare, examinator, fallföretagets kontaktperson 

och relevant personal. 

 

3.8.5 Källkritik 

 

För att säkerställa att källorna i arbetet varit lämpliga har de åtgärder som gjorts skett 

enligt litteratursökningsavsnittet. Men källorna kan ändå ifrågasättas. Svårigheter i att 

hitta information och artiklar till ämnet har uppkommit då en avsaknad av specifika 

artiklar kopplade mellan digitalisering och inköpsprocesser uppstod. De sökord som 

användes kan även bidragit till detta. Därför kan den teori som presenteras bli ifrågasatt 

då andra sökord hade återgett annorlunda teori. 

 

4 Teoretisk referensram 
 

Enligt den introduktion, bakgrund och nuläge som beskrivits leder det till att teorier 

inom ämnen digitalisering, inköpsprocesser, informationshantering och relevanta 

avgreningar är aktuella för att förklara den kunskap som i nuläget finns om dessa 

ämnesområden. Det här innefattar breda definitioner av den aktuella teorin samt ett 

fördjupande av dessa kunskaper. Detta ger upphov till den teoretiska referensramen som 

nedan följer. 
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4.1 Inköpsprocessen 

Van Weele (2014) Karakteriserar och beskriver inköpsprocessen som de aktiviteter 

vilket sker från att ett inköpsbehov uppstår tills dess att betalning av detta inköp skett, 

enligt figur 2. Det innefattar allt från det att ett behov uppstår, val av leverantör, villkor, 

pris, avtal, beställningar, orderuppföljning och leveranser.

 

Figur 2: Inköpsprocessen, Källa: Van Weele (2014). 

 

I inköpsprocessen i en organisation behandlas mycket information i olika stationer i 

processen. Några av dessa informationspunkter är likt det som sammanfattats ovan 

artiklar, lagerplatser och leverantörer (Van Weele, 2014). Det finns det ett par 

huvuddelar i de system som inköpsadministrationen måste innehålla. Dessa förklarar 

Van Weele (2014) kort sammanfattat enligt nedan: 

 

• Anmodan och beställning 

 

Denna punkt innebär det behov som internt kopplas till beställningar av produkter och 

det som hör till, kvantitet, leveransdatum och ekonomisk information. 

 

• Produkt-, kontrakts, och leverantörsdatabas 

 

Vidare behandlas behovet och en inköpsorder skapas. Leverantören behöver 

informationen om vad som är aktuellt, avtal, leveransadress, pris och kvantitet. Utan 

denna information kan och bör inte leverantören leverera produkter. 

 

• Orderuppföljning 

 

Nästa steg är att följa upp hur det som man kommit överens om med leverantörer 

stämmer, även kallad leveransbevakning. Alltså uppföljning angående avtalade 

leveranstider och i vilken utsträckning varorna levereras efter dessa. En annan del i detta 

är också att efterfråga så kallade orderbekräftelser för att säkerställa att leverantören fått 

rätt information och rätt beställning, men då kan även leverantören fylla i information 

från deras sida vad gäller leveranstider eller liknande. 
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• Leverans 

 

Vid leverans av produkter medföljer fraktsedel och orderkopia. Leveransen kontrolleras 

manuellt efter den information som medföljer på orderkopian och även att det inte hänt 

något med produkterna under leveransen. Vad gäller fraktsedeln delas denna vidare 

efter godkännande vid kontroll till ekonomi och administration. 

 

• Fakturahantering och betalningar 

 

Sist skickar leverantören en faktura på det som levererats. Oftast stämmer fakturan 

överens med orderkopian men det händer att det dyker upp skillnader och därför måste 

dessa jämföras innan betalning av faktura kan ske. Stämmer inte informationen på dessa 

två dokument måste ordern följas upp för att se vad som hänt och varför inte orderkopia 

och faktura matchar med varandra. 

 

4.2 Digitalisering 
 

Digitalisering är enligt Legner, Eymann, Hess. et al. (2017) den process där 

uppgradering från analoga system överförs till digitala. Riedl, Benlian, Hess. et al. 

(2017) skriver i sin studie att digitala förändringar är den process som tar olika 

organisationer från att vara digitaliserade till viss del, till att integrera digitalisering i 

hela verksamheten. 

 

För många företag kan digitalisering och automatisering innebära en stor möjlighet till 

omfattande förbättringar. Tillverkning och tillverkningsindustrin i norden har under de 

två senaste decennierna genomgått drastiska förändringar. Detta i takt med den allt mer 

föränderliga och snabba tekniska utveckling som råder. I samband med de framsteg som 

görs, kan en ökning och effektivisering av diverse produktionsorienterade 

verksamhetsprocesser konstateras (Nordic Council, 2015; Beier, Niehoff, Ziems, & 

Xue, 2017). 

 

Betydande faktorer för dessa förbättringar kan kopplas till digitalisering och 

automatisering av processer. Digital integration i arbetsprocesser och produkter som 

tillåter att dessa är uppkopplade mot varandra, även känt som Internet-of-things, 

möjliggör informationsutbyte och används för att optimera effektiviteten av dess 

utförande. Det underlättar kommunikations- och informationshantering, både inom den 

egna organisationen, men också genom att möjliggöra närmare samarbeten med kunder, 

intressenter och andra aktörer (Nordic Council, 2015). 

 

Digitalisering och automatisering bidrar inom allt från lagerhantering och flexibilitet för 

vad marknaden efterfrågar, till produktion, innovation, administration, forskning och 

utveckling. Genom att ligga i framkant rent teknologiskt kan företag stärka sin 

konkurrenskraftighet samt säkra marknadsandelar (Nordic Council, 2015). För visuell 

överblick, se figur 3. 



 

 

15 

 

 
Figur 3: Generella nivåer av digitalisering och automatisering i tillverkande företag 

(Nordic Council, 2015). 

 

Den tekniska utvecklingen har lett till en viss avindustrialisering, där bland annat 

robotiserade produktionssystem och automatiserade kommunikationssystem har kommit 

att byta ut tidigare manuellt utförda uppgifter. Denna effektivisering har gjort att många 

verksamheter inte längre har lika stort behov av personal och lyckats blivit mer 

konkurrenskraftiga samt kostnadseffektiva (Nordic Council, 2015).  

 

Från en miljömässig ståndpunkt är digitalisering ett verktyg som kan hjälpa till att 

minska resursåtgång, minskade utsläpp och energibesparing. Detta kan således bidra till 

att påverka hållbarhet i bred skala då dessa effekter kommer att påverka människans 

hälsa i positiv riktning (Beier, Niehoff, Ziems, & Xue, 2017). 

 

4.3 Digitalisering inom företaget 
 

Genom ökad användning av digitaliserade system kan effekter som minskade kostnader, 

bättre service, effektivare processer och bättre arbetsmiljö uppnås (Ash & Burn, 2003). 

En viktig del i att lyckas med detta är att se de anställda, de är en viktig del i att en 

implementering och arbete med digitala lösningar ska fungera (Ash & Burn, 2003).  

 

En till viktig aspekt i hur vida dessa implementationer blir lyckade är den vilja och 

hängivenhet som ledningen i företaget visar, ofta kan korta perioder efter 

implementationen vara positiva men det svåra är att bibehålla effekterna (Quaadgras, 

Weill. & Ross, 2014). I företagets nätverk kan dessa system samarbeta eller samla 

information från leverantörer, kunder och konkurrenter om det önskas, vilket innebär att 

företagets övergripande mål och visioner, såväl som kärnverksamheten måste stanna i 

fokus för att implementationer av digitala lösningar ska vara i enlighet med dessa mål 

(Tobias, H 2002). 

 

När organisationer utforskar möjligheter att anamma nya digitala system skapas ofta en 

digital strategi. När denna strategi tar form är det ett par viktiga aspekter som kommer 
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att påverka hur lyckat och effektivt förändringen blir. Detta involverar en organisations 

villighet att ta tills sig nya teknologier, förändringar i hur värde skapas till 

kärnprocessen, förändringar i strukturen i organisationen och kanske den viktigaste 

punkten, finansiella faktorer, som oftast utgör avgörande om det ens är möjligt att göra 

förändringar. Lyckas de förändringar som görs och införandet av digitalisering kommer 

det att bidra till en mer effektiv verksamhet genom ökad kundnöjdhet och lönsamhet 

(Matt, Hess, & Benlian, 2015). 

 

Digitalisering kopplat direkt till inköp handlar i många fall om huruvida den 

informationshantering som sker är av god kvalitet. När system inte kopplas samman 

genom lösningar som gör att information kan flöda sömlöst och inte behöver hanteras 

manuellt riskeras mycket av informationen att bli fel, främst för att mänskliga faktorn 

blir inblandad. (Van Weele 2014). Vidare skiver Van Weele (2014) att ett fungerande e-

handelssystem där de som beställer varor internt kan lägga dessa beställningar efter 

standardiserade och automatisk informationshantering kan ge upphov till goda 

administrativa effekter och dessutom ökad kundservice. Dessa lösningar är inte enkla att 

få att fungera och det kräver tydliga processer och även en anpassning mellan företag 

och leverantör vad gäller system (Van Weele 2014). 

 

4.4 Datakvalitet 
 

Då data på ett eller annat sätt oftast genomsyrar en verksamhets operativa och 

strategiska processer är det viktigt att den data som används är korrekt och av hög 

kvalitet.  

Det är så enkelt som att dålig datakvalitet kan leda till avsevärda negativa konsekvenser, 

medan god datakvalitet anses vara kritiskt för en organisations effektivitet och framgång 

(Haug, Zachariassen & van Liempd, 2011). 

För att förklara de typer av data organisationer generellt har att göra med, så kan de 

delas in i tre kategorier: 

• Master data, som innefattar karaktärsdragen för affärsenheter, t.ex. kunder, 

produkter, anställda och leverantörer. Den här typen av data skapas oftast bara 

en gång, används frekvent och alterneras sällan. 

 

• Transaktionsdata, som innefattar beskrivningar för relevanta aktiviteter, t.ex. 

ordrar, fakturor, betalningar, leveranser och lagringsuppgifter. Då 

transaktionsdata är baserat på master data, kan i de här fallen felaktig master 

data bli mycket kostsamt. 

 

• Historisk data, som innefattar just historik gällande master data och 

transaktionsdata. 

 

Att insamla och bearbeta data, främst master data, har trots teknologisk utveckling likt 

digitalisering fortfarande visat sig vara problematiskt. Detta då strukturen för 
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informationshantering inom organisationer ofta varit otillräcklig när det kommer till att 

kommunicera och koordinera den stora volym data som digitalisering i dagsläget tillåter 

att insamla. Här kan inkompatibilitet mellan olika system, stödverktyg, mjukvaror och 

mänskliga inslag komma att leda till bristande datakvalitet, tidskrävande arbetsmoment 

och oönskade kostnader (Haug, Zachariassen & van Liempd, 2011). 

 

Att använda sig av ett ERP-system (Enterprise Resource planning) anses vara ett bra 

tillvägagångssätt för att få bukt på detta genom ökad integration av datahantering. Men 

vid bristande planering inför införandet av ett ERP-system kan detta istället leda till 

ytterligare problem. Då ERP-systemet är tänkt att knyta samman all datahantering, 

betyder det också att om lågkvalitativa eller felaktiga data förs in någonstans i enheten, 

kan detta per automatik komma att påverka funktionen för andra delar i systemet samt 

dess helhet (Haug, Zachariassen & van Liempd, 2011). 

 

4.5 Electronic Data Interchange (EDI) 
 

EDI handlar om hur information flyttas mellan företag, leverantörer och kunder. Tanken 

är att om alla parterna använder samma typ av data eller system som kan hantera 

varandras data kommer alla utbyten av information där emellan bli effektivare. I och 

med detta försvinner även behovet att behandla dokument fysiskt (Hansen & Hill, 1989. 

Banerjee & Sriram, 1995).  

 

Fördelarna med EDI inom verksamheter är dock stora och kan bidra till stabilare 

tillgång av produkter på lager, lägre lagerhållningskostnader, högre leveranssäkerhet 

och minskade ledtider (Hansen & Hill, 1989). 

 

När information likt detta hanteras manuellt skapas granskningsmoment av ordrar, 

fakturor och dokument automatiskt då en människa fysiskt måste komma i kontakt med 

dokumentet när detta dokument används (Hansen & Hill, 1989). EDI medför alltså ett 

behov av nya typer av kontroller eller granskning av information när det anammas mer 

och mer.  

 

Dessa nya kontroller måste anpassas efter organisationen ifråga, det kan handla om allt 

från interna kontroller till externa kontroller, och dessa i olika utformning. Men att 

utforma dessa kontroller och granskning av data som transporteras är viktigt för att 

möjliggöra de fördelar som EDI i övrigt anses möjliggöra (Lee & Han, 2000).  
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4.6 Enterprise Resource Planning (ERP) 
 

De flesta organisationers strukturella uppbyggnad består oftast av ett flertal funktionella 

enheter som tillsammans ska skapa en helhet och tjäna verksamhetens mål. Men 

emellanåt kan dessa enheter ses tjäna sitt egna ändamål i första hand, vilket resulterar i 

att det övergripande slutmålet kommer i andra hand och skymundan. Detta anses 

suboptimalt och har ofta att göra med svagheter i flödet för informationsutbytet 

enheterna emellan, och det informationssystem som används. Genom att använda sig av 

ett ERP-system ökar man drastiskt möjligheterna att på ett systematiskt och strategiskt 

sätt bemöta denna problematik. Men detta under förutsättningen att de som 

implementerar ERP i sin verksamhet har erhållit tillräcklig kunskap inom dess 

användningsområde för att hantera och nyttja det på korrekt vis. Den ofta justerbara 

men begränsade programvaran som ett ERP-system i grunden är, möjliggör att systemet 

i varierande grad kan skräddarsys efter organisationens specifika behov. Vid korrekt 

implementering och hantering av ett ERP-system bidrar det till värdeskapande och 

effektivisering inom allt från operativa processer, kunskap- och informationsdelning, till 

strategisk planering, standardisering och hantering av kundorder. Detta visualiseras i 

figur 4 (Nazemi, Tarokh, & Djavanshir, 2012; Van Weele, 2014). 

 

Organisationen måste ha klart för sig varför ett ERP-system behövs, vad det kan kosta i 

relation till dess fördelar, samt hur det kan komplettera och integrera de arbetssätt som 

avses användas. Utan att inom organisationen ställa rätt frågor och göra grundlig 

efterforskning, kan problematik där efter redan påbörjad implementering komma att 

upptäckas i form av uteblivet stöd för någon av verksamhetens kärnprocesser, och det 

då är svårt att längre se fördelar och rättfärdiga dess fortsatta användande. Detta kan 

leda till att organisationen antingen överger ERP-projektet, på nytt försöker justera 

programvaran efter det som upptäckts, vilket ändå kan leda till brister i systemet, eller 

till och med försöker omstrukturera hur verksamheten opererar. Samtliga som är 

extremt kostsamma och bör undvikas. (Nazemi, Tarokh, & Djavanshir, 2012). 
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Figur 4: Visar vad olika processer eller aktiviteter bidrar till värde i en organisation. 

(Nazemi, Tarokh, & Djavanshir, 2012). 

 

4.7 Enterprise Application Integration (EAI) 
 

Integration är ett begrepp som innebär att få olika saker att fungera tillsammans. Detta 

betyder för företag att få olika delar inom organisationen och dess processer att operera 

som en enhet för att effektivisera verksamheten. Det här kan innefatta att integrera IT-

system, olika resurser och arbetssätt. Ofta kan verksamheter tro att införskaffning av 

nya system ska lösa de problem som finns. Medan det i många fall är ett bättre samt mer 

kostsamt alternativ att utveckla redan befintliga system för att effektivisera dess 

samverkan och funktion (Raffai, 2008). 

 

Den teknologi och möjligheter som EAI har medfört, agerar nu bland annat som stöd åt 

utvecklandet av informationssystem. Detta i samband med det behov av förändring som 

nu kan ses hos organisationer gällande exempelvis dess handelsvillkor, strategier och 

informationsutbyte (Irania, Themistocleousa & Love, 2003). 

 

Nu kan informationssystem integreras med tidigare omaka system för att bilda en mer 

omfattande infrastruktur. För att underlätta och ge förståelse kring EAI 

integrationskapacitet, vilka typer av applikationer och system som kan integreras med 

befintlig teknologi, skildras i Figur 5 en övergripande struktur (Irania, Themistocleousa 

& Love, 2003). 
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Figur 5: Övergripande struktur för enterprise application integration (Irania, 

Themistocleousa & Love, 2003). 

 

Den initiala kostnaden för att investera i ett nytt informationssystem har länge varit, och 

är fortfarande oftast mycket kostsam. Ändå teknologier snabbt utvecklats och ersatt en 

efter en annan och alltid varit högt eftertraktade av företag för att snabbt kunna införa 

detta i organisationen. Mycket i hopp om att snabbt kunna vinna konkurrensfördelar 

genom att då få högre kapacitet och prestanda gentemot sina konkurrerande aktörer 

(Irania, Themistocleousa & Love, 2003). 

Ett gott exempel på en sådan här typ av teknologi är Enterprise Resource Planning 

(ERP). En mängd verksamheter har setts haft bråttom med att försöka införa ERP för att 

bemöta problematiken kring systemintegration och bristen på enhetlighet bland dess 

arbetssätt, system och processer. Men kort inpå implementering har många förstått att 

det som var förväntat inte skulle kunna uppnås, åtminstone inte utan att ta ett stort steg 

bakåt och utvärdera situationen samt dess användningsområde. Företag har därefter 

försökt att skräddarsy sitt ERP efter parametrar som bättre lämpat bemöter dessa krav 

och förväntningar. Möjligheten till anpassning i efterhand har dock inte varit helt enkel. 

Detta då ERP-system är en begränsad lösning som inte erbjuder mycket i form av 

flexibilitet när det kommer till att samarbeta med andra applikationer (Irania, 

Themistocleousa & Love, 2003). 

 

Mycket av det som har beskrivits gällande ERP har fått organisationer att se sig om 

efter andra alternativ. Då EAI har anpassningsbar mjukvara som erbjuder flexibilitet och 

möjligheter till integrering och sammanslagning av en mängd system och teknologier, 

har detta i kombination med andra teknologiers brister lett till att EAI-lösningars 

popularitet ökat drastiskt (Irania, Themistocleousa & Love, 2003).  

 

Informationssystem har i dagsläget blivit en stor faktor inom det som kopplar samman 

organisationsnätverk, både internt och externt. EAI anses vara ett värdefullt verktyg för 

beslutsfattande personal inom organisationer då de utför utvärderingar gällande vad som 

är möjligt att integrera.  
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Enligt den övergripande strukturen i figur 5, kan tre omfattande underkategorier 

urskiljas. Dessa är: intra- och interorganisatorisk applikationsintegrering samt hybrid 

applikationsintegrering. För att bättre förstå de här kategorierna finns ett antal 

tillhörande karaktäriseringar som åskådliggörs i figur 6 (Irania, Themistocleousa & 

Love, 2003). 

 

 

Figur 6: Karaktärisering för underkategorierna i den övergripande strukturen sedd i 

figur 5. (Irania, Themistocleousa & Love, 2003). 

Summerat kan EAI teknologin användas till att som helhet utveckla en standardiserad 

och anpassningsbar infrastruktur innehållande en mängd olika teknologier. Detta som 

med lite omsorg är fullt möjlig att sköta och upprätthålla (Irania, Themistocleousa & 

Love, 2003). 
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4.8 Internet of Things (IoT) 
 

IoT (Internet of Things) är det ständigt utvecklande konceptet för att varje fysiskt 

föremål har potentialen att bli, eller att stödja en form av programmerbar elektronisk 

anordning ansluten till internet. Detta möjliggör automatisk datainsamling för 

produkter, ett kostnadseffektivt mätningssystem med data- och informationsutbyte både 

ner- och uppströms som kan assistera i en mängd olika användningsområden för 

industrier och samhället. Dessa smarta lösningar, också kända som smart things, syftar 

till att koppla samman internet och den virtuella världen med den fysiska världen. Detta 

för att få bukt på ineffektivitet och den kostnad avbrottsmoment likt då information 

överförs från en resurs till en annan medför (Fleisch, 2010). 

 

Exempelvis då informationen för en streckkod ska föras över till ett 

lagerhanteringssystem, eller manuella moment då data upprepat förs in i affärs- och 

informationssystem för hand. IoT har många värdeskapande aspekter som både företag 

och konsumenter kan dra nytta av. I tabell 1, åskådliggörs sju av de mest drivande 

aspekter kopplat till olika steg i värdekedjan. De fyra första relaterar till bakomliggande 

orsaker för kommunikation mellan maskiner, medan de tre sista relaterar till användar-

integration (Fleisch, 2010). 
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Tabell 1: Värdeskapande drivkrafter för IoT (Fleisch, 2010) 
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5 Nuläget 
 

Efter ett inledande introduktionsmöte där en överskådlig genomgång av fallföretagets 

verksamheter, samt mer specifik information gällande den avdelning detta arbete är 

avgränsat mot presenterades. Har sedan författarna genom observationer, utskickade 

intervjufrågor och semistrukturerade intervjuer, med relevant utvald personal kunnat 

bilda en uppfattning om det rådande nuläget för dess arbetsmoment och 

inköpsprocesser. 

 

Detta gav upphov till en huvudprocess som förklaras med figur 7. Från det att ett behov 

uppstår tills dess att varorna levererats är inköpsprocessen aktuell, dessutom i visst fall 

även kopplade till fakturor då dessa inte stämmer överens med inköpsordern. Överlag 

involverar processen allt som har med leverantörskommunikation, detaljer om 

produkter och hantering av beställning. Figur 7 visar alltså de övergripande momenten 

som delats i två bitar, den ena biten innefattar förberedelser och allt tills dess att 

beställning skickats, och den andra biten innefattar allt från dess att beställning gått iväg 

tills att varor och faktura inkommer. Under dessa två delar finns även beskrivet vilka 

aktiviteter som utförs i de olika delarna (Se figur 7).  

 

Figur 7: Huvudprocessen 
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Huvudprocessen är en överblick över det aktiviteter som utförs. Därför bidrog vidare 

empirisk data till ett behov av att kategorisera i hur inköp sker beroende på vad som 

köps in, då det skiljer sig en del i tillvägagångssätten. Dessa två processer är 

Förrådsinköp och Fritextinköp. 

 

5.1 Förrådsinköp 

 

Förrådsinköp ses som de inköp där man kopplar varor eller produkter till artikelnummer 

såsom, förbrukningsvaror, verktyg, utrustning och reservdelar med mera. Alltså 

involverar detta stora mängder olika produkter och dessa inköp sker därför frekvent. 

Processen kring förrådsinköp startar då efterfrågan eller ett behov uppstår. Här följer 

sedan en rad manuella moment enligt interna attest-regler. En saldokontroll utförs där 

det konstateras om relevant produkt finns tillgänglig eller ej. Om produkten finns 

tillgänglig i lager erhålls den direkt mot godkännande och uppdatering av saldot. Saknas 

produkten i lagerhållning skapas en inköpsrekvisition med relevant avtal och offert. 

Därefter skickas en inköpsorder som ska besvaras med en orderbekräftelse för att kunna 

gå vidare till leveransbevakning av den placerade ordern. Sedan bevakas ordern utifrån 

avtalat leveransdatum för att se om detta uppfylls. Vid inleverans inspekteras och 

registreras beställningen samt leverantörsskuld processas enligt fakturering. Den 

beskrivna processen visualiseras i figuren nedan (Se figur 8). 

 

Figur 8: Förrådsinköp 
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”Påminna om orderbekräftelser” är en viktig aktivitet då det är genom dessa bekräftelser 

det finns information om när leverans av varor är planerade eller möjliga från 

leverantörens sida. Vissa av de beställda varorna kan levereras tidigare än resterande 

produkter. Är det viktigt att produkterna kommer i tid är det således väldigt viktigt att få 

information kring detta då det annars kan vara aktuellt att börja hitta andra sätt att få 

produkten om det visar sig vara bråttom. 

 

För att erhålla bekräftelserna skickas email till leverantörer där dessa efterfrågas och det 

här är en aktivitet som inte är automatiserad utan e-mailen skickas manuellt. 

Bekräftelsen kommer tillbaka via email och nästa steg är då att kontrollera 

informationen så att ordern stämmer och även kolla datum då varorna ska levereras för 

att sedan föra in detta datum i Maximo, vilket också sker manuellt för varje bekräftelse 

som erhålls. Det görs också för att följa upp att leverantören faktiskt levererar varor 

enligt den utlovade kvaliteten.  

 

”Kommunicera med leverantörer angående leverans” är en aktivitet som involverar 

mycket. Främst är innebörden att om leveransen som erhålls från leverantören är 

felaktig, eller att det som beställts inte är inkluderat måste denna information delas med 

leverantören och det är vad inköpsprocessen får göra i det skedet. 

  

Det som svaren från de frågor som har ställts till de utvalda personer säger att det finns 

vissa aktiviteter som i nuläget sköts manuellt men som har möjligheter att vara 

automatiska via digitala lösningar. Vid förrådsinköp är avtal också en del i inköpet, men 

oavsett om avtal finns måste ändå beställningar göras manuellt vilket medför väldigt 

mycket ineffektivt arbete då detta ofta kan handla om ordrar i mångtal, och ibland 

väldigt små ordrar värdemässigt. Eftersom förrådsinköpen involverar 

förbrukningsartiklar sker detta således även ofta. 

 

För att tydliggöra detaljer i det som sker i process kopplat till kontroller och 

godkännande har figur 9 upprättats som är tagen från figur 8, men som är ”inzoomat” på 

detaljer kring inköpsrekvisition till dess att orderbekräftelse inkommer. När 

inköpsrekvistionen skapas måste denna kontrolleras och godkännas för att sedan bli till 

en inköpsorder, som bygger på samma information och data som rekvisitionen, som 

sedan även den behöver godkännas och kontrolleras för att sedan vara färdig att skicka 

iväg till leverantören.  
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Figur 9: In zoomat för att visa kontroller / godkännaden 

 

Manuellt införande av leveransdatum (Se bilaga 2, 4 och 6) är en detalj som påpekas 

genomgående i de svar som återgetts i intervjuer och frågor. Det innebär att i systemet 

Maximo krävs manuellt arbete för att efterfråga orderbekräftelser, via mail, och sedan 

föra in leveransdatum manuellt i systemet. Det här är en tidskrävande och omfattande 

aktivitet som sker på daglig basis. 

 

5.2 Fritextinköp 

 

Fritextinköp består ofta av olika tjänster och engångsinköp som inte kan kopplas till 

artikelnummer. Vid dessa köp krävs avtal. Finns inte ett avtal måste en offert efterfrågas 

för det behov som uppstått. Är kostnaden för beställningen av fritextinköpet mindre än 

10 000 kr kan den som gör beställningen själv godkänna köpet. Överstiger summan 10 

000 kr måste beställningen godkännas av inköpsavdelningen.  

För de här inköpen uppfattas ofta problematik gällande utebliven information från den 

som lägger beställningen gällande tjänst, produkt eller leverantör, vilket försvårar 

informationshanteringen och införing i system. Beställaren får sedan en bekräftelse med 

information om köpets villkor. Om det är en produkt som beställs levereras den till 

godsmottagningen där efter att beställaren mottagit leveransmail kan kvittera ut varan 

och leverantörsskulden processas enligt fakturering (se figur 10).  
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Figur 10: Process vid Fritextinköp 

 

När inköpsavdelningen är involverade, vilket de är i dessa typer av köp över 10.000kr 

kan de se till att alla omständigheter kring inköpet blir fördelaktigt utifrån företagets 

perspektiv. Villkor och avtal är saker som kan diskuteras och ändras men även 

leveransdatum och liknande. Köpen där inköp inte är inblandade kan därför ibland bli 

ofördelaktiga och med dåliga villkor. Detta möjliggörs då beställaren själv kan 

godkänna order under 10 000kr.  

 

Eftersom det är beställaren som erhåller bekräftelse av ordern, och ofta inte lägger 

någon vikt vid att kontrollera all information om villkor och liknande, kan dessa köpa 

bli mer kostsamma än vad det nödvändigtvis behövt bli då dessa aspekter kan ändras 

från den beställning som gjorts mot den orderbekräftelse som erhålls. Detta är 

information som kanske inte alla anställda bryr sig om eller kontrollerar att det är 

fördelaktigt för företaget, utan mest bara kontrollerar att den produkt eller de avtalade 

varorna bekräftats.  

 

En till återkommande punkt som framkom var att det i fritext- och förrådsinköp skiljer 

sig i hur kontroller av ordrar och information sker, där det visar sig att det vid 

förrådsinköp är väldigt mycket kontroller i förhållanden till vad det är som köps in. 

Även om avtal finns sker kontroller eller godkännanden i samma utsträckning.  
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5.3 Digitalisering och system 
 

Det finns ett antal olika inköps- och underhållssystem som är involverade i 

inköpsprocessen för att digitalt täcka de behov som uppstår. Det absolut största systemet 

som används är Maximo följt av IFS som båda är typer av ERP-system. Både dessa 

system används på grund av att innan Billerud och Korsnäs gick samman till ett bolag 

användes de olika systemen på respektive håll. 

 

Vid sidan av detta finns det även allt från egenutvecklade system likt supply mastern 

där de upprättar alla sina leverantörer, till andra stödsystem som är till för att utföra 

uppgifter som ERP-systemen för stunden inte fullständigt hanterar. Det här kan 

innefatta prislistor, dataanalyser, supply mastern och fakturahanteringssystem. Det här 

har lett till att informationshanteringen inte alltid är optimalt. 

 

Det finns kompatibilitetsproblem t.ex. då ett verktyg känt som price data base används, 

där allt direktmaterial enligt artikelnivå, kategori och pris läggs in, men också känslig 

information gällande avtal och avtalsändringar som uppdateras för hand. Informationen 

i det här systemet ska spegla det som återges i Maximo, vilket inte alltid visar sig 

stämma överens. Detta då digitaliseringen och automatiseringen mellan dessa system 

inte är av tillräckligt hög grad för att på ett smart sätt tillåta synkronisering och 

automatisk uppdatering av den data som förs in. 

 

Istället utförs detta moment återigen manuellt, där samma data den här gången läggs in i 

Maximo, vilket inte bara är tidskrävande men också lämnar utrymme för misstag och 

inkonsekvent data. Det här är problematiskt då filen från price data base innehållande 

betydande information årligen används som budgetfil, vilket då är kritiskt att den 

överensstämmer med huvudsystemen (se figur 11 nedan). 
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Figur 11: Datamap över Input / Output till system 

 

Maximo kräver tre källor av information och data för att fungera, den första är 

leverantörsdatabasen som ”matar” Maximo med de leverantörer som finns. Den andra är 

BKprice som är ett system vars syfte är att “mata” och hämta data som Maximo 

hanterar med priser och artikelinformation. Detta system möjliggör att erhålla listor på 

informationen som är anpassad efter excel vilket innebär att det blir möjlig att analysera 

data på ett sätt som Maximo ensamt inte klarar av. Den sista källan är manuellt införda 

data, vilket i det här fallet syftar på all information som inte existerar i systemet, utan 

som då manuellt införs. Det avser även ändringar i redan befintliga data som sker 

manuellt.  

 

BKprice kräver alltså data som är anpassad efter excel och en viss mall för att fungera. 

När priser ändras i avtal eller liknande är det dessa prislistor som används för att 

uppdatera priser och även ta bort och lägga till artiklar. Ofta får prislistor om artiklar 

efterfrågas av leverantören som sedan skickar över deras excelfil. Denna kan dock skilja 

mot den mall som BKprice kräver för att hantera data. Till leverantörsdatabasen krävs 

ett manuellt arbete där information om leverantören skrivs ned. I dagsläget finns stora 

mängder leverantörer i system där även samma leverantör kan finnas flera gånger.  
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Datakvalitet är något som är återkommande i olika beskrivningar. Svårigheter med att 

se till att den data som funnits i system sedan förut, men också nya data som ska in i 

systemen är av samma kvalitet eller att de som lägger in data har samma kvalitet. Det 

här påverkar flera delar i processen där leverantörsdata, prisdata och artikeldata är de 

som påverkas mest. Biverkningen kan till exempel bli att ett aktuellt avtal med priser 

finns, kommer inte dessa priser återspeglas i systemen (se bilaga 4 och 5). 

 

6 Diskussion & Analys 
 

6.1 Inköpsprocessen 
 

Inköpsprocessen hos fallföretaget och den breda beskrivning som Van Weele (2014) 

skriver om är av samma karaktär och skapar inte mycket funderingar kring processen i 

sig. Digitala system bygger på information och data där syftet med system är att 

underlätta annars manuella aktiviteter (Nordic Council, 2015; Beier, Niehoff, Ziems, & 

Xue, 2017). Digitalisering är därför ett verktyg som kan effektivisera och automatisera 

aktiviteter i processer (Matt, Hess, & Benlian, 2015). Att då de system som anammas i 

organisationen samarbetar med processerna för att nå det mål organisationen har, likt 

det som framgår i figur 4, är grunden för att dessa ska anses vara försvarbara att 

fortsätta arbeta med (Matt, Hess, & Benlian, 2015; Beier, Niehoff, Ziems, & Xue, 

2017). Utifrån de värdeflödesanalyser som utförts kan det snabbt konstateras att det är 

mycket manuellt som genomförs. 

  

För att ett lyckat arbete med digitalisering ska vara möjligt skriver Matt, Hess, & 

Benlian, (2015) att en övergripande digitaliseringsstrategi mer eller mindre är ett måste. 

En strategi som främst är utformad utifrån hela organisationens perspektiv och där alla 

processer hamnar i ett konsensus angående hur arbetet med stöd av digitalisering ska 

ske. Det är viktigt för att systemen ska fungera som helhet. När system byggs upp med 

fokus att få en enskild process att fungera kan enligt Nazemi, Tarokh, & Djavanshir 

(2012) suboptimering uppstå då dessa system främst har i syfte att hjälpa processen det 

är skapt för. Biverkningen av detta kan innebära att både personal och andra system som 

är i behov av ett samarbete, inte får den tillgång till interaktion som hade varit 

nödvändigt. Detta som enligt Haug, Zachariassen & van Liempd (2011) kan leda till 

bristande datakvalitet, ineffektivitet och kostnader, något som i studien kunnat 

observeras både hos fallföretaget och i teorin. 

 

Det finns aktiviteter som kan ifrågasättas om de över huvud taget ska existera utifrån de 

övriga aspekter som finns i fallföretaget, t.ex. borde processen kunnat se annorlunda ut 

om alla varor som köps in är avtalsbundna. När beställningspunkter är involverat i 

processerna borde högre utnyttjande av dessa vara något att sträva efter. Genom en 

beställningspunkt borde systemet känna av artiklar som faller i behov av att köpas in, 

detta sker idag genom saldokontroll. Vidare skapar behovet en inköpsrekvistion och 

slutligen en inköpsorder. Detta sker dock manuellt, men det finns en direkt möjlighet att 
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ta bort dessa manuella uppgifter genom att låta system självt skapa inköpsrekvistioner 

och inköpsorder. Detta borde skapa ytterligare möjligheter för att ta bort onödiga 

moment såsom vissa av kontroller och godkännanden. Manuella inköpsrekvisitioner är 

en aktivitet som kan ifrågasättas då dessa är tänkt att specificera ett behov, för att sedan 

kunna bedöma om det är ett faktiskt behov eller inte. Kopplas detta till fallet 

förrådsinköps skapas majoriteten av ordrarna av saldokontrollen vilket innebär att denna 

skapar rekvisitioner utifrån lagersaldo utan ett faktiskt underliggande behov. Här skulle 

istället inköpsorder vara aktuella att skapas i första steget då dessa rekvisitioner blandar 

in både kontroll och godkännande i processen. 

  

Ställer man förrådsinköpsprocessen i relation till fritextinköpsprocessen har 

förrådsinköp hårdare former av kontroller och krav på godkännande oavsett prissummor 

kontra fritextinköps inkonsekventa tillvägagångssätt för ofta dyrare inköp. Detta kan 

anses vara bakvänt då förrådsinköpen i grunden bygger på i större utsträckning 

standardiserade data vilket gör att varje inköp rent systematiskt sätt fungerar likt tidigare 

inköp. Alltså borde det vara större angelägenhet att se till att förrådsinköp som 

dessutom sker i större utsträckning än vad fritextinköp gör, blir automatiserade. 

  

Efter ovanstående analys och tillhörande diskussion, anser författarna att en genomgång 

i huruvida de kontroller och godkännanden som krävs i samband med de olika typerna 

av inköp som sker, är viktiga att se över. Detta för att alla dessa godkännanden och 

kontroller ofta sker manuellt, det handlar om mängdarbete som görs varje vecka och 

som är ineffektivt samt tidskrävande. Genom att minska antalet personer som i 

slutändan är involverade i ERP-systemet Maximo och när dessa beställningar läggs, och 

om de personer som behandlar data i systemet får en grundlig utbildning, skulle 

informationen i större utsträckning bli mer korrekt. Detta bygger på att det skapas en 

standard i hur information till dessa inköp struktureras och läggs in i systemet. Något 

som enligt Haug, Zachariassen & van Liempd (2011) är tänkt att leda till förbättringar. 

  

En förutsättning för att fritextinköp ska vara oproblematiska är att den som gör en 

beställning bifogar rätt information, alltså leverantör, vad inköpet involverar, avtal eller 

offert och vilket pris det handlar om grovt. Eftersom att det är olika beställare skiljer sig 

den här informationen från gång till gång som leder till att dessa inköp sker med olika 

kvalitet. Den påverkar alltså i den grad den som använder systemets kunskap om hur 

man väljer leverantör och artiklar. Och därför kan även samma typ av beställning görs 

borde den tekniskt sätt inte alltid vara exakt likadan beroende på den som skapar “input” 

eller inköpsrekvistionen. 

 

6.2 Digitalisering och system 
 

Fallföretaget arbetar enligt nuläget dagligen i stor utsträckning med diverse system, 

verktyg och applikationer. Ett antal av dessa är egentillverkade, kompletterande och 

konstruerade för att utföra uppgifter som anpassats efter verksamhetens olika 

arbetsmoment och processer, vilket huvudsystemet för närvarande inte på egen hand 
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kan sköta. Huvudsystemet som främst används är ERP-systemet Maximo, där 

merparten av all information finns samlad. Härifrån utförs majoriteten av 

inköpsavdelningens mest operativa aktiviteter, och då behovet uppstår, nyttjar de andra 

stödprocesserna.  Här finns det som tidigare beskrivet både digitaliserade, 

automatiserade och manuella inslag beroende på vad som avses utföras. Enligt de 

observationer som gjorts och den empiri som presenterats, ställd i relation till relevant 

insamlad teori, har ett antal aspekter kring hur enheten som helhet opererar kunnat 

konstateras. Detta innebär enligt Nordic Council (2015) i figur 3 en blandning av low 

till moderate nivå av digitalisering. Och för att sträva mot nästa steg krävs åtgärder och 

främjanden till större inblandning av leverantörer i systemen. 

 

Förbättring genom ökad integrering av system i organisationen är något som enligt 

Irania, Themistocleousa & Love (2003) kan föra processer framåt för att utvecklas. Men 

även integrering mot leverantörer skulle vara att önska vilket i detta fall Nordic Council 

(2015) menar skulle ta nivån från moderate till Advanced (Se figur 3). Detta skulle 

kunna möjliggöra förkortade processer, mindre administrativt arbete och ökad 

effektivitet. Genom att få till ett utökat samarbete mellan företag och leverantörer skulle 

leverantörer då kunna hålla koll på lager i realtid. När ett behov uppstår ser då 

leverantören det direkt, och vilka varor som behövs. Den relation med leverantörer som 

är nödvändig för detta skulle även innebära fler förbättringar som anpassning av 

prislistor och liknande. Det här för att matcha det format som krävs för att ladda upp 

data i fallföretagets huvudsystem, Maximo, som då skulle ske direkt utan manuell 

kontroll. 

 

Grundtanken där fallföretaget vill använda sig av ett omfattande system likt Maximo är 

god, men går lite i stöp då de även använder systemet IFS som i arbetet enbart kort har 

nämnts. Då ett ERP-system implementeras är det menat att detta ska täcka in alla 

aspekter gällande en organisations resurser (Nazemi, Tarokh, & Djavanshir, 2012; Van 

Weele, 2014). 

  

Här kan bristande datakvalitet konstateras på grund av användandet utav flera 

huvudsystem. Att endast nyttja ett huvudsystem är att föredra enligt teoriavsnittet för 

ERP. Även avsnittet för EDI påpekar detta då allt utbyte av data och information blir 

mer effektivt (Hansen & Hill, 1989. Banerjee & Sriram, 1995). 

 

För att säkerställa bättre datakvalitet anses en genomgång av den data i de system som 

används vara behövlig. Idag finns en lång historik av exempelvis leverantörsdata som 

aldrig setts över. Det finns alltså okänt antal data i leveranstörsdatabasen som 

förmodligen är utdaterade och antingen behöver uppdateras eller helt tas bort. Detta i 

och med att där brister tidigare uppstått har förmodligen ny data gällande samma 

leverantör lagts in. Alltså blir en naturlig åtgärd att i det här fallet gå igenom 

leverantörsdatabasen och rensa bort onödiga poster. I och med att leverantörsdata tillhör 

kategorin masterdata som enligt Haug, Zachariassen & van Liempd (2011) i minsta mån 

ska revideras, är det alltså en viktig aktivitet att säkerställa från första början. 
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Det är viktigt att för ett längre tidsperspektiv möjliggöra att data som ska föras in i 

system sker enligt ett standardiserat sätt för att förhindra att data fortsättningsvis brister 

i kvalitet. EDI är något som skulle kunnat bidra till ökad datakvalitet då detta skulle 

involvera leverantörer mer samt hur information hanteras. Att skapa en miljö där 

systemintegration är i hög koppling mot leverantören borde vara att eftersträva för att 

uppnå ovanstående effekter. Men även för att ett automatiskt och mer konsekvent 

system med uppdatering av information ska kunna bidra till bättre uppföljning av 

prestationer i processen. Betydelsen här är mest att ha något konsekvent att mäta från 

vecka till vecka, detta för att sedan möjliggöra förbättringar kopplade till olika varor och 

leverantörer. 

  

Vidare ska användandet av ett ERP-system kunna reducera antalet stödsystem, 

effektivisera och reducera manuella moment, eliminera duplicering av data samt säkra 

hög datakvalitet. (Haug, Zachariassen & van Liempd, 2011). Om Maximo bättre skulle 

kunna skräddarsys för verksamhetens processer, möjliggör detta att en mängd moment 

inom inköpsprocessen skulle kunna automatiseras, vilket i sin tur leder till ökad 

effektivitet och värdeskapande. 

  

I avsnittet för nuläget kan det vid flertalet tillfällen uppfattas brister som påverkar 

möjligheter till effektiv och högkvalitativ datahantering. Detta på grund inkonsekvent 

tillvägagångssätt för uppläggning av order och diverse inköp, inkonsekvent införande av 

ursprungsdata samt det upprepande momentet av manuell inmatning av data i system 

som i slutändan måste överensstämma. Det här har oundvikligen utmynnat i bristfällig 

och dålig datakvalitet mellan de olika system och stödverktyg som är tänkta att genom 

interaktivt arbete tillsammans fylla sin funktion i inköpsprocessen. Allt detta kan till 

viss del härstamma från den sammanslagning av de bolag som i dagsläget utgör 

fallföretaget, och användandet av dess för vissa områden inkompatibla ERP-system. 

Fleisch (2010) talar om ineffektivitet och kostnader kopplat till de avbrottsmoment som 

uppstår då information inte per automatik överförs från en resurs till en annan. Med IoT 

som är en avgrening av digitalisering, skulle efter korrekt användande av smart things, 

kunna bidra till att koppla samman hur information behandlas mellan de olika systemen. 

Och då enligt punkt 5 i tabell 1 ge personal omedelbar och tydlig feedback för det som 

utförts, öka processens hastighet samt precision. 

 

I studien finns det en del punkter som är märkbart intressanta. När ett ERP-system är 

befintligt är tanken att det ska möjliggöra smidigare transaktioner av information mellan 

olika funktioner i verksamheten för att snabba upp processer och minska kostnader. 

Detta genom att information om priser, leverantörer och lager finns samlat i systemet 

(Nazemi, Tarokh, & Djavanshir, 2012; Van Weele, 2014). Men när denna information 

då har brister innebär det att vid nästa tillfälle den informationen avses användas 

behöver den uppdateras, och sker inte detta automatiskt betyder det att manuella insatser 

krävs för att rätta den data som är bristfällig. Det här är ineffektivt av flera anledningar, 

dels för att manuella insatser alltid innebär en risk för att datakvaliteten som förs in inte 
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är i linje med den önskade kvaliteten, och vidare innebär detta att nya insatser kommer 

att krävas för att åtgärda i grunden samma fel återigen. 

  

Enligt teorin är ERP ett system som mest riktas mot interna aktiviteter och händelser. 

Det finns tydligt en gråzon mellan interna och externa samarbeten gällande just 

informationshantering. Detta är ett utbrett problematiskt område att få till ett lämpligt 

fungerande arbetssätt. Det skrivs dock om åtgärder som kan bidra till att möjliggöra 

smidigare informationshantering. Genom att arbeta med EDI strävas arbetet mot ett 

samarbete mellan företag, leverantör och kunder för att i största mån standardisera den 

data som parterna använder (Hansen & Hill, 1989. Banerjee & Sriram, 1995). Detta 

visade sig vara ett bekymmer i fallföretaget i studien. Information som behövdes 

erhållas enligt en mall, erhölls istället på andra sätt vilket skapade onödiga 

arbetsmoment för att anpassa dessa efter kravmallen. När saker hanteras fysiskt av en 

människa skapas det ett naturligt granskningsmoment som gör att kontroll sker med- 

eller omedvetet. EDI kan anses behöva sådana moment då ett EDI-system bidrar till att 

fysisk behandling av dokument och information utesluts. Därför är det alltid viktigt att 

ha detta med i åtanke när fysiska moment byts ut mot digital hantering (Hansen & Hill, 

1989. Lee & Han, 2000). I fallföretag är det uppenbart att en problematik gällande just 

kontroller finns. 

  

Ett hjälpmedel för att organisera informationen är EAI. Detta riktas då också mot ett 

samarbete mellan företag, leverantör och kunder men innebär i större utsträckning att 

EAI är ett kompatibelt system som kan hantera olika typer av data för att sedan anpassa 

den efter de befintliga system som finns, likt ERP (Raffai, 2008. Irania, 

Themistocleousa & Love, 2003). 

  

Enligt figur 5 är EAI uppdelat i tre delar, Intra-organisational, Hybrid och Inter-

organisational application integration. I nuläget kan fallföretaget direkt kopplas samman 

med organisational application integration för att de har ett ERP-system och de har 

andra egna system som är anpassade efter deras organisation. Inter-organisational syftar 

på business to business informationsutbyten vilket är egentligen det av betydelse i 

studiens fall då fallföretag till majoriteten verkar i den miljön. 

  

EAI handlar här om att integrera business to business applikationer genom 

informationshanteringssystem. Fallföretaget anses enligt figur 6 i studien ha en loose 

integration för att de saknar en mer utbredd integration mot externa samarbetskällor. 

Detta går helt i linje med den nivå av digitalisering som företaget anses uppnå enligt 

figur 3, som är moderate. Det återkommer alltså indikationer på att ett lämpligt nästa 

kliv i digitaliseringstrappen vore ökad integration av samarbetspartners system för att 

möjliggöra effektivare processer.  
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7 Slutsats 
 

Utgångspunkten för studien var att undersöka hur digitalisering kan leda till effektivare 

processer. Efter att ha fullföjt studiens tillvägagångssätt har det visat sig att 

inköpsprocesser idag till stor del består av digitala system som kan behandla stora 

mängder information och transaktioner. Mycket i en inköpsprocess sköts idag av dessa 

system, men som ofta innehåller manuella aktiviteter för att fullända processen som 

helhet. Dessa aktiviteter är således nödvändiga men kan ifrågasättas då dessa även kan 

utföras på alternativa sätt. För att utföra dessa arbetsuppgifter krävs koordination av 

data från olika delar internt i verksamheten men också externt. 

Men som påvisats i studien sker ett antal av dessa manuella moment vid upprepade 

tillfällen då ett flertal av de system som används inte är kompatibla. Dessa upprepade 

inslag av mänsklig faktor har lett till ineffektiva processer, samt inkonsekvent och 

bristande datakvalitet. Den faktor som främst anses vara bakomliggande till detta, 

härstammar från fallföretagets koncern som helhet och användandet av två digitala men 

inte fullt integrerade huvudsystem. 

  

För att specificera vilka delar som kan effektiviseras med hjälp av digitalisering måste 

en tydlig uppfattning om vad inköpsprocessen ska bidra till inom organisationen finnas. 

När detta klargjorts borde därefter effektivisering av processen med detta i åtanke ske. 

Det viktigaste steget i strävan mot att detta realiseras bör vara en tydlig, klar och 

överkomlig digitaliseringsstrategi som organisationen fastställer. Att ha kompatibla och 

integrerade system som samarbetar kräver att alla delar inom en organisation samarbetar 

vad gäller de digitala arbetssätt som avses tillämpas. Annars kan system eller enkla 

applikationer som optimeras utifrån olika ändamål inom organisationen skapa 

bekymmer då dessa allt som oftast anpassas i förhållande till den enskilda processen i 

fråga. 

 

Momenten som kan förändras med hjälp av digitalisering är processen kring det 

vardagliga men ändå viktiga köpet som sker i stor omfattning. Att digitalisera denna 

funktion är lämpligt då det ofta handlar om varor och leverantörer vars information 

redan finns i system och används gång efter gång. Det kan konstateras att det finns flera 

sätt som detta kan göras genom med hjälp av nya mer utvecklade system eller ökat 

utnyttjande av befintliga digitala system där potentialen i dagsläget är suboptimerad. Att 

en process innefattar många system innebär varken att den är effektiv eller ineffektiv.  

 

För att sedan systemen rent tekniskt ska kommunicera på smidiga sätt krävs ett 

standardiserat sätt att inhämta och föra in data till dessa system. Att inhämtning av data 

sker på ett sätt som i största mån innehåller och är format likt tidigare och framtida data 

som ska föras in i system. Att få hög datakvalitet innebär att mindre bekymmer vid 

senare tillfällen uppstår när redan inlagda data kräver redigering som en följd av 

oregelbundna data. 
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Med allt detta sagt, och för att svara på studiens syfte, anser författarna att efter ha tagit 

arbetets samtliga delar i beaktning, att de aspekter som främst på ett konkret sätt skulle 

kunna bidra till ökad digitalisering och effektivare processer är: 

 

• Skapa en tydlig digitaliseringsstrategi som innefattar hela organisationen 

• Brukandet av endast ett ERP-system 

• Standardisera sätt för att erhålla, införa och nyttja data, vilket i sin tur säkrar god 

datakvalitet 

• Införandet av omfattande infrastruktur genom förslagsvis EAI vilket tillåter ökad 

integrering av system samt kompetenta informationssystem 

• Se över kontroller. Manuella kontra automatiserade 

• Implementera beställningspunkter som i systemen sköts per automatik 

 

Digitalisering erbjuder möjligheter som ämnar att automatisera informationshantering. 

Att då applicera digitalisering för att frigöra arbetstid till personal som annars gått åt till 

nödvändiga men inte värdeskapande aktiviteter är väldigt lämpligt. Genom att göra detta 

kan den traditionella inköpsprocessen kortas ned och göras effektivare. Exempel på 

aktiviteter som i högsta grad blir påverkade av digitalisering i olika utsträckning är 

repetitiva arbetsuppgifter, kontroller och beställnings proceduren. Alla dessa punkter 

kan bli effektivare genom digitalisering om det sker under rätt omständigheter. 

 

Resultatet av studien är en ökad förståelse mellan digitalisering kopplat till just en 

inköpsprocess. Dessa två faktorer påverkar varandra och det är viktigt att de verkar 

tillsammans för att skapa en effektiv och följsam process. I den här studien begränsas 

resultatet av ett antal saker. Exempelvis har endast ett fallföretag använts vilket gör att 

resultatet i den här studien inte garanterar samma resultat i andra fall. Vidare har endast 

inköpsavdelningens perspektiv på det aktuella fallföretaget iakttagits vilket gör att 

externa faktorer bortsetts från, vilket hade varit intressant att ta med i studien.  

 

7.1 Fortsatt forskning 
Att på liknande sätt utföra studier hos andra fallföretag, gärna inom olika branscher och 

förutsättningar för inköpsfunktionen, skulle behövas för att stärka resonemanget från 

den här studien. Givetvis hade det varit intressant att undersöka flera fallföretag i 

samma studie där man kan jämföra skillnader och likheter. Nedan följer några konkreta 

förslag för fortsatt forskning: 

 

• Integration mellan ERP, EDI och EAI 

• Implementering av förbättringsförslag rent praktiskt  

• Hur man kan optimera implementering och användning av ERP system 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 
 

Frågor som skickats via e-Mail 

 

1. Kan du beskriva hur din arbetsprocess ser ut? Vilka moment är det du gör för att 

uppfylla din arbetsuppgift?  

 

2. Vad är målet med inköpsprocessen?  

 

3. Hur tycker du att de befintliga systemen ni använder fungerar idag?  

 

4. Vad anser du vara den mest ineffektiva delen av inköpsprocessen?  

 

5. Hanterar du/ni mycket fysiska dokument? och i så fall varför?  

 

6. Vilket område inom inköpsprocessen anser du kunna dra mest nytta av 

digitalisering?  

 

7. Finns det moment som du anser vara onödiga?  

 

8. Utför du några onödiga manuella moment? Vilka är dessa?  

 

9. Hur skulle man genom digitalisering kunna förbättra dina arbetsuppgifter?  

 

10. Vilka arbetsuppgifter har du som du själv anser vara värdeskapande respektive icke 

värdeskapande?  
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Bilaga 2 
 

Svar på frågor från person 1, Inköpare 

 

1. Samordna och skapa inköpsordrar utifrån inköpsrekvisitioner som förrådet skapat 

genom saldokontroll. Frisläppa inköpsordrar, granska och registrera 

orderbekräftelser. Bevaka att orderbekräftelser kommer och inleveranser blir gjorda 

i tid. 

 

2. Säkra behov av material och bidra till brukets utveckling och lönsamhet. 

 

3. Inte speciellt bra ur ett inköpsperspektiv. (Maximo 

 

4. Manuellt inknappande av alla leveransdatum från ordererkännanden 

 

5. Nej 

 

6. Automatorder vid lagerpåfyllning av förrådsartiklar. Automatisk uppdatering av 

leveransdatum 

 

7. Varför behövs inköprekvisitioner? Det borde skapas en inköpsorder direkt vid 

saldokontrollen. 

 

8. Se punkt 6 

 

9. Automatorder vid lagerpåfyllning av förrådsartiklar. Automatisk uppdatering av 

leveransdatum. Tex via EDI uppkoppling med leverantören.  

 

10. Anser inte att denna tjänsten värdeskapande. Borde skötas av förrådet. Det är bara 

ett avrop av artiklar, mot befintliga leverantörer. 
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Bilaga 3 
 

Svar på frågor från person 2, Inköpare 

 

1. Enligt er sammanfattning. 

 

2. Målet med inköpsprocessen är idag att det skall finnas kontroll på alla inköp som 

görs, men det finns stora brister, se punkt 1. 

 

3. Maximo är inte ett inköpssystem och det märks tydligt. Det finns inget systemstöd för 

inköpsfunktionen utan majoriteten hanteras manuellt och de stöd som finns är andra 

integrerade system som hämtar data ifrån Maximo (BKPrice, SpendDB, SupplierDB, 

Power BI, bevakningsfiler-excel, etc). 

 

4. Från Inköpsrekvistion ->godkänd inköpsorder (IO) samt hantering av 

ordererkännande (OE) information-hur det manuellt läggs in på varje inköpsorder. 

 

5. Ibland OE, säkerhetsdatablad, faktura eller liknande som skickas på post som vi 

hänvisar till mail. Annars avtal som skall vara orginal vilket är ok. 

 

6. Hela flödet. 

 

7. Enligt tidigare förklaring. 

 

8. Enligt tidigare. 

 

9. Minska den administrativa arbetstiden som läggs på bevakning av OE och leveranser 

samt inmatande av OE information. Det kostar mycket att låta inköpare hantera sådant 

istället för ett system. 

 

10. Icke värdeskapande: enligt tidigare förklaring. Värdeskapande: relation med 

verksamheten (kommunikation, tillit och förståelse), när jag har lyckats byta leverantör 

till någon bättre (kvalitet, pris, ledtid)/hittat fler leverantörer eller när jag gjort en bra 

förhandling och fått villkor som är anpassade till behov och komplexitet. När vi 

förhandlat bättre priser alternativt kortare ledtider. När vi lyckats fasa ut leverantör som 

inte presterar/påverkar oss negativt. När verksamheten har ett problem/haveri som jag 

hjäpler till att hitta en lösning på genom att jaga hem något brådskande, hitta alternativ 

leverantör eller lösning. 
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Bilaga 4 
 

Svar på frågor från person 3, Inköpare 

1 Jag arbetar med huvudfokus på förrådslagda artiklar. Arbetsprocessen vi arbetar med 

idag är på 

övergripande nivå enligt Behov - Förberedelse av beställning - Beställ - Bekräfta - följ 

upp leverans - Ta emot - Betala 

Behov 

Behov uppstår på förrådslagda artiklar genom 3 olika vägar. 

• Uttag av artikel triggar en beställningspunkt som genererar ett behov enligt 

EOQ. 

• En funktion vi kallar saldokontroll, dvs. kontroll av saldo kontra 

beställningspunkter. 

• Reservation av artikel i förråd, antingen enligt planerat eller omgående arbete. 

• Omköp av reparand/utbytesartikel som skrotas, behovet uppstår i vad vi kallar 

reparationsarbetsorder. 

Saldokontroll görs två gånger i veckan. 

Kontroll av reservationer görs en gång per dag. 

Beställning av reparand enligt reparationsarbetsorder görs löpande allt eftersom de 

uppstår. 

Förberedelse 

Efter att behovet uppstått görs en förberedelse av beställning. Enkelt sagt genereras 

rekvisitioner som sedermera skapas inköporder av. I förberedelsearbetet kontrolleras att 

behovet är verkligt, om det redan finns beställningar på artikeln, är volymen rimlig i 

enlighet med förbrukning, om den är av särskild vikt att få hem omgående, har vi köpt 

den förut och var. Detta arbete kan givetvis variera i tid baserat på artikelns dignitet och 

ens egen kunskap om leverantör och artikel. 

Beställ 

Inköporder skapas genom rekvisitionen, en knapptryckning i systemet. Kontrollera 

valuta, leverantör, mailadress, och skicka order till leverantör via systemet. Är ordern 

över 200 000SEK i värde måste den attesteras på högre instans och gärna med 

bestyrkan från förråd innan den skickas till leverantör. 

Bekräfta & Följ upp leverans 

Kort sagt följer vi upp att vi får bekräftelse på ordern, ser över att pris är enligt 

avtal/ÖK, för in vilket datum planerad leverans är. När ordern är bekräftad följer vi upp 

att vi får leverans enligt bekräftat datum. Om bekräftat datum avviker kraftigt från ledtid 
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eller när vi har behov av artikel förfrågas hur vi kan lösa snabbare leverans med 

leverantör. 

Ta emot 

Här gör inte vi på inköp något så länge artikel och volym stämmer överens med beställt. 

Förrådet gör inleverans och lägger godset på hyllan. Om volym avviker eller om vi fått 

fel artikel tar vi på inköp kontakten mot leverantör. 

Betala 

Har system för automatmatchning av fakturor mot inköporder, således godkänner 

ekonomi alla betalningar som stämmer överens mot inköporder och släpper för 

betalning. Inköp hanterar endast fakturor om de avviker från inköpordern. 

 

2 Målet med inköpsprocessen, eller inköpsorganisationen som helhet, är att säkra 

tillgång på artiklar och aldrig vara orsak till stopp i produktion. 

3 I det generella, bra. Det finns vissa brister ie. ”nice to have”-funktioner som saknas. 

Exempelvis automatisk generering önskat leveransdatum i förhållande till ledtid med 

beaktande till arbetsdagar. 

Att slippa extra knapptryckningar vid skapande eller ändring av order. De stora 

bristerna ligger nog egentligen i datakvalitet och användning av våra system. 

Exempelvis saknar vi en bra kategorisering av artiklar som gör att vi kan följa upp det 

arbete som görs. Jag tror vi kan ha mycket att vinna i att arbeta med FLER artikelförda 

tjänster och produkter för att minimera s.k. fritextköp. Vi behöver konsolidera inköp till 

färre leverantörer och säkra avtal på alla stora leverantörer och samtidigt ha det städat i 

denna data. 

4 Datakvalitet på artiklar och avtal. Vi har många avtal med inaktuella ledtider och 

priser som skapar följdfel på artiklar och inköpen av dem. 

5 Nej. I så stor utsträckning som möjligt jobbar jag digitalt. Ett fåtal leverantörer som 

inte innehar mail exempelvis och vi får skicka order per snigelpost. 

6 Egentligen inom alla delar, men främst inom uppföljning. Att ha realtidsinformation 

via EDI på bekräftelser och leveransuppföljning är något vi skulle dra nytta av. Vi 

skickar ju idag order ”via systemet” men egentligen är det ju bara en automatisering av 

mail-processen. Vi har inget egentligt digitalt informationsutbyte. EDI-integrationer 

skulle spara arbete för såväl inköp, våra leverantörer och ekonomi. Vår brist här skulle 

jag säga är att vi har så dålig datakvalitet att vi inte vet vad som händer vid eventuell 

uppstart av EDI. 

7 Att använda inköpsrekvisitioner från saldokontroll känns onödigt. Skulle likväl kunna 

generera inköporder direkt. Hade vi litat på vår datakvalitet skulle hela 
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skapandeprocessen vara automatiserar där man gör en kontroll av dagens order och kan 

frisläppa utan att passera gå. 

8 Skapandet av inköpsrekvisitioner enligt ovan. 

9 Tror jag gled in rätt mycket på detta i fråga 6. En motfråga är ju hur ni definierar 

digitalisering, det är en ganska bred term. I det generella är jag helt för att jobba digitalt 

– men i det stora hela gör vi ju redan det, vi arbetar sällan i pappersform. Frågan är ju 

till vilken utsträckning man tar hjälp av digitala system att göra arbetet åt en. I min värld 

så innebär digitalisering att informationsflöden kommer närmare varandra vilket också 

gör att vi kommer närmare våra leverantörer och kunder. Vad är värdet i 

informationsflödet? Det data som rör sig i flödet, varför jag åter lägger vikt vid 

kvaliteten i vårt data och registervård. 

10 I grund och botten är inköp en supportfunktion till verksamheten. Vi skapar värde 

när vi skapar värde för verksamheten. På väldigt grundläggande nivå skapar vi värde när 

vi säkerställer rätt produkt/tjänst, med rätt kvalitet, till rätt pris, till rätt plats, till rätt tid. 

Arbetsuppgifter där jag arbetar som en robot och inte påverkar något av ovan är icke 

värdeskapande. Känslan av att skapa värde får jag personligen när jag ser hur mitt 

arbete hjälper verksamheten. Exempelvis när det finns ett akut behov av något och jag 

får göra vad jag kan för att få fram given produkt till användaren i rätt tid. Det kan vara 

att något i en maskin är på väg att haverera, får vi inte in reservdel X i rätt tid så står 

produktionen stilla. Jag löser utmaningen, användaren med behovet är nöjd och 

produktionen är nöjd eftersom maskinen går. I detta fall är tiden viktigare än priset. I ett 

annat scenario kan det vara tvärt om. Men det kan även vara en sak som att optimera 

beställningsparameter så att vi minskar bundet kapital i förråd utan att göra avkall på 

tillgänglighet eller risk för stopp i produktion. Jag själv är skolad inom six-sigma och 

lean production – att ständigt jobba med förbättringar tycker jag är värdeskapande. 

Kopplat till detta så är reducering av slöseri värdeskapande. Och slöseri finns det 

överallt, slöseri med tid, slöseri med pengar, slöseri med resurser. Det finns inget mer 

frustrerande för mig än att göra saker av anledningen att det är så man alltid har gjort. 

Finns det en bättre väg bör den beprövas eller åtminstone belysas. 
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Bilaga 5 
 

Sammanfattning av Semistrukturerad intervju med koppling till frågorna 

från person 4, Business Controller 

 

Vad arbetar ni idag med för system på inköpsavdelningen? 

Egenutvecklade system men även erkända kommersiella system. 

Supply Mastern eller Leverantörsregistret - Här skapas alla leverantörer och innehåller 

all leverantörsdata.  Sedan matar systemet de övriga systemen som är i behov utav 

leverantörsdata. 

Inköpsunderhållssystem – De som finns på Billerudkorsnäs är Maximo och IFS. 

Maximo är det system som är aktuellet på de gamla Korsnäs bruken och IFS gäller vid 

de flesta bruk som Billerud tidigare hade innan sammanslagning för ett par år sedan. 

Nedan ett förtydliganden vilket system som gäller för vilket bruk: 

Maximo - Gävle, Frövi, Rockhammar, Bomhus Energi 

IFS - Skärblacka, Gruvön, Karlsborg 

Basware – Detta är ett fakturahanteringssystem som hjälper till med kontering, 

matchning och attest. Alla användare hanterar basware utifrån att man konterar fakturor, 

men dom som jobbar i verktyget är ekonomi/bkse. För inköps personal behövs inte 

Basware användas i stor utsträckning. Dock krävs det när fakturor inte matchar 

orderkopior.  

Agresso - Ekonomisystemet där betalningar egentligen görs. Nästan bara 

ekonomiavdelning hanterar agresso. 

Dessa system är de största som används. Men som komplement har man även skapat 

hjälpmedel via exempelvis Excel för att skapa listor och analysera data. 

Price data base - Här skrivs allt direktmaterial in manuellt på artikelnivå, kategori, 

artikel och priser. Används av BKse, finans och lokala inköpare. Vad gäller dessa 

artiklar ska detta system visa sanningen. Såklart ska även helst Maximo innehålla denna 

data men det är inte alltid sanningen. Det är även den här filen som används till 

budgetfil en gång på år. De som har tillgång till filen är ungefärligt 6 personer som är 

kategoriansvariga inom de områden som de arbetar mot. 

SpendKuben - Hanterar artikelkategorisering, subkategorisering och priser som kan ses, 

såväl som kontoplan och massa former av variabler. Alla på inköp jobbar i detta 

program men i olika grad beroende på vilken roll man har. 

Power BI – Samma funktion som SpendKuben men presenterar data på annorlunda sätt. 

Datatypen är som excel:s men presenterar data på ett lite enklare sätt. Jämfört med excel 
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kan man enklare klättra i grafer osv. Systemet är cirka ett halvår gammalt. Utvecklas 

mycket och det är microsoft som utvecklar det. Överlag används detta mer av strategiskt 

inköp. 

BKAgreement –  Avtalsdatabas, Här laddas alla avtal upp. Det finns om varje avtal en 

kort beskrivning, vilket bruk det gäller, vem inköparen är, spend och kategorisering. 

Avtalen skapas i grunden från en egengjord mall i word. Avtal finns även som fysiska 

dokument. Mycket av informationen skrivs in manuellt i programmet vilket gör att det 

kan skilja sig beroende på vem det är som skriver in data. 

Supplier – Mäter nyckeltal, t.ex. monopolsituation. Vilka valmöjligheter till leverantörer 

finns när detta material ska köpas in. Hand knackning av data och ingen spegling till 

annat system. Alltså första hands info som förs in. 

Excel fil för reklamationer – hemmabyggd applikation där info angående reklamationer 

finns. Finns mest till för att se hur många fall av reklamationer och incidenter som finns. 

Alla dessa system är en produkt av att företaget har en historia där ett antal uppköp av 

företag gjort att många system funnits. Därför har alla dessa ”hemmabyggda” system 

skapats för att anpassa och möjliggöra någorlunda kompatilitet mellan systemen. Detta 

utifrån företagets ”personliga behov”.  

Vilka är de största bristerna eller möjligheterna just nu? 

Bristfällig datakvalitet – T.ex. Leverantörsregistret. Skiljer sig i den data som finns, 

samma leverantör läggs in många gånger för att en annan person kanske inte hittar den 

som finns. 

Integrations sidan – Med alla olika system där info ska transporteras mellan olika 

system. 

Kompetens – Egen byggda system som måste läras ut hur dessa fungerar och hålla 

igång, uppdatera. 

En viktigt sak att fundera över är att det förmodligen inte hjälper i nuläget att 

exempelvis införskaffa ett nytt supersystem som ska ordna allt. Det kommer inte 

fungera om datakvaliteten är så bristfällig som den är idag. Alltså är det viktigare att 

ordna till datakvaliteten före eventuellt nya implementationer av stora system. 

Kortsiktiga möjligheter – Leverantörsregistret, tvätta data och sedan en koppling mot 

externdatabas för att få bättre och enklare info om leverantörer. 

Långsiktiga möjligheter – I framtiden hade någon typ av varukorgshantering likt 

internetbutiker har exempelvis Dustin eller NetOnNet. Det ska vara enkelt att hitta det 

man söker efter och alla ska kunna förstå hur man navigerar i systemen. 
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Bilaga 6 
 

Sammanfattning av semistrukturerad intervju med koppling till frågorna 

från person 5, Inköpare 

 

Förrådsinköp 

Artikelfört material 

Behov uppstår i Maximo -> saldokontroll -> godkännande -> inköpsrekvisition -> 

godkännande -> inköpsorder -> godkännande 

Allt godkänns manuellt, detta på grund av interna attest-regler. 

Inköp får orderbekräftelse -> om inte denna erhålls ska leverantören påminnas -> om 

leveransen inte kommer ska även detta påminnas -> faktura -> kontroll om faktura 

stämmer överens med order -> om dessa inte stämmer kommer inköp få kontrollera vad 

som hänt 

När avtal finns borde finns borde eventuellt vissa förrådsinköp kopplat till vissa artiklar 

vara automatiserade med hjälp av beställningspunkter. Detta för att minska det manuella 

arbete och dessutom för att minska antalet stationer som ett behov måste passera innan 

det skickas iväg till leverantör. Med automatiserade informationsinmatning av t.ex. 

leveransdatum skulle dessutom leveransprecision kunnat mätas vilket vore bra. 

Fritextinköp 

Kan vara tjänster eller olika typer av service-tjänster eller engångsinköp/investeringar. 

Beställare tar in offert, under 10.000kr i värde kan denna person även godkänna själv. 

Över 10.000kr i värde skickas denna vidare till inköp för godkännande. Dålig info på 

offert / beställning medför merarbete i form av för att ta reda på mer information som 

borde funnits redan från beställaren. 

Behörigheter kan påverka i den utsträckning detta måste involvera flera personer. Vissa 

personer har tillgång att godkänna mer eller mindre hela flödet. 

Beställare får bekräftelse (på bekräftelsen ska det stå info om villkor och diverse), detta 

har beställaren ofta inte någon större kunskap om. -> leverans till godsmottagning -> 

Beställare får mail om att varorna kommit -> hämtas -> faktura. 

Vad gäller reglering av t.ex. Kontroller och diverse är det diskutabelt att det vid 

fritextinköp finns personer som har tillgång till varje steg i kedjan medans det vid 

förrådsinköp krävs kontroll vid nästan varje steg, när detta egentligen borde kunnat vara 

helautomatiserat för att snabba upp denna process. 

 


