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Abstract 

Purchases account for a large proportion of companies’ turnover. It has therefore long 

been an important factor to work efficiently with purchasing to achieve increased 

profitability in companies. Because of the importance of efficient purchasing, the interest 

in the purchasing process has increased. The existing research, on the other hand, is 

primarily aimed at how large companies can achieve competitiveness from the purchasing 

process. Thus, there is limited research on how small companies can efficiently manage 

their purchasing process. The study has been carried out with a case study at a small 

manufacturing company with the aim of investigate and recommend how small 

manufacturing companies can manage their purchasing process in an efficient way. The 

case study has used a deductive approach where the work began with the collection of 

existing theory linked to the purpose of the study. Based on the existing theory, the 

interview questions have been designed to investigate how the purchasing process can look 

at small manufacturing companies. These interviews laid the foundation for the study's 

empirical material. 

 

A comparison between the theoretical framework and empirical data has identified 

important factors for an efficient purchasing process in small manufacturing companies. 

This is presented in a recommendation model. Generally, it is significant that every step of 

the purchasing process gets enough focus because all the steps are based on each other.  To 

forget about parts of the purchasing process will negatively affect the efficiency. It is also 

important to have durability in mind when performing these steps. Using tools from the 

Lean philosophy can also help small manufacturing companies to streamline the purchasing 

process. The tools that the study has found useful have been to eliminate waste and to 

make use of continuous improvements and respect for people. 
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Sammanfattning 

Inköp står för en stor andel av företags omsättning. Det har därför länge varit en viktig 

faktor att arbeta effektivt med inköp för att uppnå en ökad lönsamhet i företag. Beroende 

på vikten av effektivt inköp har intresset för inköpsprocessen ökat. Den befintliga 

forskningen är däremot främst riktad till hur stora företag kan uppnå konkurrenskraft från 

inköpsprocessen. Därmed finns en begränsad forskning hur små företag på ett effektivt sätt 

kan hantera sin inköpsprocess. Studien har genomförts med en fallstudie på ett 

tillverkande företag med syftet att undersöka samt ge en rekommendation hur små 

tillverkande företag kan hantera sin inköpsprocess på ett effektivt sätt. Fallstudien har 

använt sig av en deduktiv ansats där arbetet började med insamling av befintlig teori 

knuten till studiens syfte. Baserat på den befintliga teorin har sedan intervjufrågor 

utformats för att undersöka hur inköpsprocessen kan se ut på små tillverkande företag. 

Dessa intervjuer lade grunden till studiens empiriska material.  

 

Genom en jämförelse mellan den teoretiska referensramen och empiri har viktiga faktorer 

för en effektiv inköpsprocess i små tillverkande företag identifierats. Detta presenteras i en 

rekommendationsmodell. Generellt är det betydande att varje steg inom inköpsprocessen 

får tillräckligt med fokus eftersom alla stegen bygger på varandra. Att glömma bort delar 

av inköpsprocessen kommer påverka effektiviteten negativt. Det är även viktigt att 

hållbarhet i åtanke vid utförande av dessa steg. Att använda sig av verktyg från Lean-

filosofin kan även hjälpa små tillverkande företag att effektivisera inköpsprocessen. 

Verktygen som studien har funnit användbara har varit att eliminera slöseri samt att 

använda sig av ständiga förbättringar och respekt för människan. 

 

Nyckelord: Små företag, Inköpsprocess, Inköp, Lean, effektiv 
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1 Introduktion 

Detta kapitel syftar till att introducera och presentera det bakomliggande problemet för arbetet. 

 

1.1 Bakgrund 

En viktig faktor för att uppnå en ökad lönsamhet hos dagens företag är att arbeta effektivt 

med inköpsarbetet. Detta är företag medvetna om och ett större fokus på inköp och dess 

positiva effekter är väl dokumenterade i dagens forskning (Perkins och Gunasekaran, 

1998). Genom detta ökade fokus som inköp fått har även intresset för inköpsprocessen 

ökat bland företag. En av anledningarna till detta är den stora andel av ett företags 

omsättning som inköp av varor och tjänster står för (Van Weele, 2012). Enligt Quayle 

(2003) kommer ungefär 80 % av omsättningen hos ett företag från inköpta varor och 

tjänster. Det finns även fördelar med inköp från ett hållbarhetsperspektiv. Genom att 

arbeta med hållbara inköp kan ett företags ekonomiska position förbättras. En anledning 

till detta är att företag får en förbättrad image på grund av att de blir förknippade med 

hållbarhet (Carter et al. 2000). 

 

Inköp står alltså för en betydande del av företagets omsättning och en effektiv 

inköpsprocess är därför ett måste för att företag ska kunna vara lönsamma i dagens 

konkurrenskraftiga marknad (Emiliani, 2000). Denna uppfattning delar även Barney 

(2012) som argumenterar för att en effektiv inköpsprocess är av betydande vikt för att 

uppnå konkurrenskraft. Även Degraeve och Roodhooft (1997) menar att en effektiv 

inköpsprocess ger stora möjligheter för företag att öka sin lönsamhet. 

 

En väg att gå för ett effektivt inköpsarbete kan vara att ta hjälp av Lean-filosofin som består 

av de två principerna “ständiga förbättringar” och “respekt för människan”. Detta beskriver 

Azadegan et al. (2013) som menar att Lean i inköp kan leda till minskad 

produktionskostnad. Vidare beskriver Azadegan et al. (2013) att implementation av Lean i 

inköp kan leda till att nära relationer med leverantörer byggs upp. 

 

Redan för 20 år sedan belyste Perkins och Gunasekaran (1998) att den forskning som finns 

inom inköpsområdet främst fokuserat på stora företag, något som har gjort att små företag 

hamnat i skymundan. Detta beskrev även O’donnell et al. (2002) som förklarade att 

forskningen är utformad för hur stora företag kan uppnå konkurrenskraft. Detta beskriver 

även Paik (2018) som menar att små företag oftast kämpar med mindre resurser och 

saknad av expertis inom inköpsområdet.  
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Små företag behöver sträva efter att hitta ett effektivt sätt för att producera mer på kortare 

tid och samtidigt kunna hålla en hög kvalitet och låg kostnad. Det behövs därför enligt 

Quayle (2002) forskning angående hur små företag kan arbeta med ständiga förbättringar i 

inköpsarbetet på ett effektivt sätt. Detta gör att en nyckel för ett välmående företag är att 

arbeta med ständiga förbättringar. Även Azadegan et al. (2013) är inne på samma spår och 

menar att ett företags inköpsarbete kan få positiva effekter genom att arbeta med Lean 

som har en grundprincip i ständiga förbättringar. Det saknas dock forskning kring hur små 

tillverkande företag kan arbeta effektivt med inköpsprocessen i kombination med Lean. 

Denna studie kommer därför undersöka detta gap angående hur små tillverkande företag 

kan arbeta effektivt med inköpsprocessen samt hur Lean kan användas i inköpsprocessen. 

1.2 Syfte 

Syftet med arbetet är att undersöka samt ge en rekommendation för hur små tillverkande 

företag kan hantera sin inköpsprocess på ett effektivt sätt. 

1.3 Forskningsfrågor 

 Hur kan en effektiv inköpsprocess se ut på små tillverkande företag? 

 Hur kan Lean användas i inköpsprocessen på små tillverkande företag? 

1.4 Avgränsning 

Detta arbete är avgränsat till att endast undersöka hur små tillverkande företag arbetar 

med inköpsprocessen. Arbetet är även avgränsat till att endast fokusera på inköp av 

material till produktion. 
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2 Metoder 

Detta kapitel syftar till att redogöra samt motivera vilka metoder som har använts för att utföra 

studien. 

 

2.1 Kvalitativ- och kvantitativ metod 

Enligt Blomkvist och Hallin (2015) kan insamlad data antingen vara kvalitativ eller 

kvantitativ. Kvalitativa data kännetecknas oftast av att det beskrivs med ord och att 

intervjuer och observationer är vanligt förekommande metoder. Denna typ av data 

används ofta vid studier som går in på djupet för att undersöka något (Biggam, 2008). 

Enligt Bryman (2011) kan en studie som är kvalitativ ge en djupare förståelse i det 

ämnesområdet som studien inriktar sig mot. Det är däremot svårt att uppnå en 

generaliserbarhet vid en kvalitativ studie eftersom studien endast utgår från ett fåtal 

specifika fall. Kvantitativa data kan enkelt förklaras som information som presenteras i 

form av siffror och denna typ av data är därför vanligt förekommande inom statistiska 

undersökningar (Bryman, 2011). De metoder som oftast används vid kvantitativa data är 

enkätstudier och experiment (Blomkvist och Hallin, 2015).  

 

Utgångspunkten för denna studie har varit att undersöka hur små tillverkande företag kan 

hantera sin inköpsprocess på ett effektivt sätt. Detta har utförts genom att undersöka hur 

ett fallföretag hanterar sin inköpsprocess och därmed har ett specifikt fall studerats. Detta 

leder till att en kvalitativ metod har använts i detta arbete. Empiriska data har samlats in 

genom semistrukturerade intervjuer. 

2.2 Forskningsansats 

Vid genomförande av ett vetenskapligt arbete är det enligt Blomkvist och Hallin (2015) 

främst två olika sätt som teori används på. Antingen används litteraturen som hjälp för att 

identifiera teorier och idéer vilket resulterar i att dessa testas. Denna teori kallas för en 

deduktiv ansats. Ifall studien istället bygger på att en empirisk studie har utförts utifrån det 

problem som är identifierat och därefter använder teorin för att öka förståelsen för det 

resultat som återges har studien en induktiv ansats. En enkel förklaring av induktiv ansats 

är att det finns en öppenhet kring att det empiriska resultatet kan leda till en annan teori 

än vad som först förutspåddes (Blomkvist och Hallin, 2015).  
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Det finns även abduktiv ansats som används som ansats när det sker en växling mellan 

teorier och idéer i litteraturen och det empiriska material som studien bygger på. Den 

abduktiva ansatsen kan enligt (Bryman, 2011) ses som en kombination av deduktiv och 

induktiv ansats eftersom båda dessa kan användas beroende på hur situationen ser ut. Detta 

kan ge arbetet en styrka i form av ett större utrymme till förändringar kan ges. 

 

Den forskningsansats som denna studie bygger på är en deduktiv ansats. Studien började 

med ett möte med fallföretaget och därefter ett möte med handledare och examinator där 

studiens forskningsfrågor diskuterades. När forskningsfrågorna var godkända spenderades 

det tid åt att hitta befintlig teori kring det område denna studie har undersökt.  

2.3 Fallstudie 

För att få fram empiri kan en användning av en forskningsstrategi vara till stor hjälp. Detta 

menar Biggam (2008) och förklarar att en forskningsstrategi kan vara att använda sig av 

fallstudie. En fallstudie passar bra när studien har ett fokus på ett fenomen som ligger i 

samtiden som finns inom ett verkligt sammanhang. En fallstudie är alltså en empirisk 

undersökning som studerar fenomen som finns i verkligheten och passar bäst när gränsen 

mellan vad som är fenomen och vad som är verklighet inte är helt klarlagt (Yin, 2009). 

Genom att använda en fallstudie kan nya dimensioner upptäckas och passar bra som 

forskningsmetod ifall det finns en positivitet till att nya dimensioner upptäcks. Fallstudie är 

också bra att använda när studien riktar sig till frågeställningar som inleds med hur eller 

varför (Blomkvist och Hallin, 2015). Ejvegård (2009) beskriver att en fördel som kan 

utvinnas av att använda sig av en fallstudie är att det inte behövs bestämda frågeställningar, 

utan det kan växa fram under arbetets gång. För att summera innebörden av en fallstudie 

kan en enkel förklaring vara att det är att undersöka en specifik händelse (Merriam, 1993). 

Eisenhardt (1989) menar att fallstudier oftast kombineras med datainsamlingsmetoder som 

exempelvis intervjuer, enkäter eller observationer. Dessa kan antingen vara kvalitativa 

eller kvantitativa. Sammanfattningsvis kan en fallstudie förklaras som en undersökning av 

en specifik händelse. Dessa händelser kan vara ämnen som väckt intresse hos författaren 

(Merriam, 1993). 

  

Sammanfattningsvis har detta arbete använt sig av en fallstudie. Arbetsgången för denna 

fallstudie inleddes med studiens syfte som bygger på att undersöka hur små tillverkande 

företag kan arbeta för att uppnå en effektiv inköpsprocess. Genom syftet byggdes en 

kunskap om vad befintlig forskning och kurslitteratur har åstadkommit inom ämnet genom 

litteratursökning och denna kunskap blev grunden till den teoretiska referensramen i 

arbetet. Empirin har tagits fram genom intervjuer på fallföretaget där en uppfattning om 

hur verkligheten ser ut kunde utvinnas. Den framtagna empirin ställdes sedan mot teorin 

som därefter utformade arbetets analys och diskussion. Arbetet summeras sedan med en 
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slutsats där studien förklarar vad arbetet har lett fram till. Arbetsgången för denna 

fallstudie illustreras översiktligt i figur 1. 

 

Figur 1. Modell för metodik (Författarna) 

 

2.3.1 Primärdata och sekundärdata 

Primärdata kan beskrivas som de data som har tagits från ursprungskällan. Exempel på 

primärdata kan vara modeller eller teorier som är presenterade av en forskare. Ifall det 

istället är någon som har tolkat den data som kommer från ursprungskällan är det istället 

en sekundärdata. Vanligen kommer sekundärdata från internet, tidningar och 

vetenskapliga artiklar (Neville, 2010).  Primärdata brukar även bestå av observationer 

eller intervjuer (Bryman och Bell, 2017). Detta arbete har använt primärdata från 

fallföretaget i form av intervjuer. Sekundärdata har kommit genom litteratursökningar där 

kurslitteratur och vetenskapliga artiklar har använts. 

2.3.2 Litteratursökning 

Litteratursökning genomförs oftast genom att söka i databaser efter böcker, rapporter 

eller artiklar som är relevanta för det ämne som fallstudien behandlar. Ett sätt att hitta 

relevant information är att använda sig av bibliotekets databaser. I dessa databaser finns det 

hjälp att tillgå för att få en specifik och avgränsad sökning för att kunna gallra bort den 

litteratur som inte är relevant för författarna. Detta kan utföras genom att använda 
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nyckelord (Ejvegård, 2009). Ett problem som kan uppstå vid litteratursökning är enligt 

Blomkvist och Hallin (2015) överläsning. Begreppet överläsning betyder att en författare 

börjar läsa in sig på ett brett område för att få en uppfattning om hur befintlig teori om 

ämnet ser ut, och även för att bygga kunskap om ämnet för egen del. Detta kan leda till att 

många artiklar som författaren läser inte kommer vara relevant för arbetet, och detta 

resulterar i att det blir överläsning. Blomkvist och Hallin (2015) menar även att en bra 

start vid litteratursökning är att börja med läroböcker eftersom de oftast innehåller 

grundläggande översikt om området som boken behandlar. Dessa läroböcker innehåller 

även referenslistor som kan användas för att hitta liknande litteratur inom det området. 

 

En viktig aspekt vid insamling av litteratur är att vara källkritisk. Detta kan innefatta att 

vara uppmärksam på att författaren inte är partisk eller att källorna stämmer överens 

(Ejvegård, 2009). För att vara på den säkra sidan kan artiklar som är granskade av andra 

forskare användas. Dessa artiklar kallas för “peer review” och är oftast mer teoretiskt 

beskrivande (Blomkvist och Hallin, 2015). Några enkla steg som kan vara bra att ha med 

sig vid ett vetenskapligt arbete vid valet av vetenskapliga verk presenteras av Ejvegård 

(2009) och är följande: 

 Äkthetskrav. Läsaren bör alltid ifrågasätta ifall författaren är upphovsman till det 

publicerade verket. 

 Oberoendekrav. Sträva efter att använda primärkällan eftersom texten kan vara 

omvandlad av en eventuell sekundärkälla. 

 Färskhetskrav. Använd den senaste källan eftersom forskning och nya upptäckter 

sker konstant. 

 Samtidighetskrav. Sträva efter att använda de artiklar där tidsrymden mellan 

undersökningen och publikationen är kortast möjligast. 

 

I denna studie användes kurslitteratur till en början för att kunna bygga en grund att stå på 

inom det valda området. Detta gjorde att författarna fick kunskap och förståelse kring det 

valda ämnet, och genom detta kunde en tydligare avgränsning utföras kring vad som var 

relevant för studien. De böcker som har använts kommer från tidigare kurser som har lästs 

på Högskolan i Gävle. De vetenskapliga artiklar som arbetet har använts sig av har hittats 

genom sökning i artikeldatabaserna ScienceDirekt, EmeraldInsight och Google Scholar. 

För att få artiklar med en högre trovärdighet har författarna prioriterat artiklar som är 

granskade (peer review). Majoriteten av de granskade artiklarna som finns att tillgå är 

skrivna på engelska, författarna har därför använt engelska sökord. De sökningar som har 

gjorts på de olika databaserna har exempelvis bestått av att kombinera nyckelord och även 

olika titlar som “Purchasing”, “Purchasing process”, “Purchasing small firms”, “effective 

purchasing”, ”Lean” och ”Lean purchasing”. Artiklar som inte behandlar examensarbetets 
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nyckelord har exkluderats. Detta har lett till att de artiklar som är lämpliga för studien har 

använts. Författarna har även studerat dessa artiklars referenslistor för att försöka hitta fler 

artiklar som är kopplade till ämnet. Dessa artiklar har sedan sparats i 

referenshanteringsprogrammet Mendeley. I programmet Mendeley har även en mapp 

skapats där de artiklar som studien har använt finns inlagda för att lättare kunna 

strukturera och ha en överblick av det insamlade materialet. 

2.3.3 Intervjuer 

2.3.3.1 Intervjuer som insamlingsmetod 

En av de vanligaste metoderna för att samla in empiriska data inom kvalitativ forskning är 

att använda sig av intervjuer (Biggam, 2008). Anledningen till detta är att genom 

användning av intervjuer kan kunskap utvinnas angående hur enskilda individer tänker 

kring frågeställningar. Intervjuer ger även ökade möjligheter till att göra oväntade 

upptäckter, något som är av viktig karaktär i kvalitativ forskning. En kvalitativ intervju kan 

antingen vara ostrukturerad eller semistrukturerad. Vid en ostrukturerad intervju har inte 

några förberedelser gjorts på förhand. En semistrukturerad intervju är istället organiserad 

på förhand. Intervjufrågorna är oftast indelad i olika teman eller områden som frågorna 

kommer beröra och är nedskrivna i en intervjuguide (Blomkvist och Hallin, 2015).  

2.3.3.2 Förberedelse 

Inför detta examensarbete kontaktades tillverkande företag som ligger under definitionen 

av små företag för deltagande i studien. Efter att fallföretaget godkänt sitt deltagande 

planerades intervjuer in. Författarna valde att intervjua tre personer som var ansvariga för 

inköp på fallföretaget. Innan utförandet av en intervju bör vissa förberedelser göras. Det är 

av hög vikt att göra rätt urval av respondenter och frågor (Ejvegård, 2009). Därmed valdes 

respondenter som arbetar med inköp på fallföretaget och en semistrukturerad 

intervjuguide togs fram med utgångspunkt från den teoretiska referensramen.  Biggam 

(2008) och Ejvegård (2009) menar att semistrukturerade intervjuer är lämpliga för 

insamling av kvalitativa data då de är mer flexibla. Denna flexibilitet kommer av att en 

semistrukturerad intervju grundas på frågor av öppen karaktär samt av möjligheten att 

ställa följdfrågor. Med öppna frågor kan respondenten tala fritt vilket kan leda till djupa 

svar som inte påverkas att frågorna är ledande. 
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2.3.3.3 Utförande 

Det finns flera faktorer som kommer att ha en betydande påverkan på intervjutillfället. 

Det är viktigt att den som intervjuar medför en lugn och trevlig ton samt försöker skapa 

ett förtroende hos respondenten. För att bygga upp ett förtroende kan en bra idé vara att 

inleda med att informera om att det som sägs inte kommer att spridas utan tillåtelse 

(Ejvegård, 2009). Under tiden som intervjun genomförs är det betydande att söka 

regelbunden ögonkontakt med respondenten. Det är även viktigt att inte läsa upp flera 

frågor efter varandra eller att avbryta respondenten utan låta han eller hon tala fritt (Trost, 

2005).  

 

För att respondenterna skulle känna sig trygga fick de välja plats för intervjuerna. Platsen 
som valdes var ett konferensrum på fallföretaget. Konferensrummet där de tre 
intervjuerna utfördes hade en lugn miljö utan störande ljud. Det avsattes även god tid för 
intervjuerna för att ingen av parterna skulle behöva känna stress under intervjun.  

 

Intervjuerna inleddes med en kort konversation, och författarna bjöd respondenten på 

fika. Därefter informerades respondenten om syftet för arbetet och hur intervjun skulle gå 

tillväga samt att vad som sägs kommer att hanteras konfidentiellt. Detta för att bygga upp 

en lugn trevlig ton samt ett förtroende hos respondenten. Därefter frågades respondenten 

om det är okej att spela in intervjun vilket samtliga gav sin tillåtelse till. Att spela in 

intervjun minskar sannolikheten att vad som sägs misstolkas och att ingen information 

glöms av. 

 

Efter att respondenten blivit informerad om hur utförandet av intervjun kommer ske 

startades inspelningen och de förberedda frågorna ställdes. Författarna delade upp ansvaret 

under intervjun där en ställde frågor och den andra utförde korta anteckningar ifall nya 

frågor skulle dyka upp under intervjun. Frågorna ställdes en i taget och respondenten fick 

tala fritt utan avbrott. När alla förberedda intervjufrågor var avklarade ställdes de 

eventuella följdfrågor som hade uppkommit. Intervjun avslutades sedan med att fråga ifall 

intervjurespondenten hade något att tillägga utifrån de frågor som hade ställts. 

2.3.3.4 Efterarbete 

Efter att utförandet av intervjuerna är klart behöver ett efterarbete genomföras. 

Efterarbetet inleddes med att bearbeta anteckningarna och transkribera intervjuerna. Att 

transkribera menas att vad som sagts under intervjun skrivs ner. Biggam (2008) menar att 

transkribering av intervjuer kommer att berika sammanställningen av kvalitativa data. 

Intervjufrågorna utformade efter den teoretiska referensramen. Detta underlättade arbetet 

med att koppla empiriska data från intervjuerna med den teoretiska referensramen för att 

kunna bygga upp en analys och diskussion. 
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2.4 Metodkritik 

Enligt Ejvegård (2009) krävs det att utförandet av en studie ska ske på rätt sätt för att 

kunna uppnå en vetenskaplig nivå. I metodkritiken kommer de två begreppen validitet och 

reliabilitet diskuteras för att undersöka vetenskapen i denna studie. Blomkvist och Hallin 

(2015) förklarar att validitet och reliabilitet används för att bedöma kvaliteten i ett 

vetenskapligt arbete. Uppnås en hög reliabilitet behöver inte validiteten vara hög. Ifall det 

däremot skulle vara tvärtom, att hög validitet uppnås, då förutsätts det att reliabiliteten 

också är hög. Även studiens generaliserbarhet kommer att diskuteras för att undersöka hur 

något från ett enskilt fall går att tillämpa generellt (Blomkvist och Hallin, 2015). 

2.4.1 Validitet 

Blomvkist och Hallin (2015) menar att validitet i grund och botten handlar om att studera 

rätt sak. Enligt Golafshani (2003) används validitet för att undersöka ifall den forskning 

som har utförs verkligen mäter det som var syftet med studien. Validitet används också för 

att undersöka hur trovärdig forskningen är. Validitet bestäms oftast genom att flera frågor 

ställs och letar oftast svar från annan forskning som har utförts. Även Trost (2005) 

förklarar att validitet handlar trovärdigheten och hur det skall mätas. Enligt Blomkvist och 

Hallin (2015) kan validitet uppnås genom att den teori som används i teoriavsnittet och 

sedan i analysen överensstämmer med det framtagna syftet och frågeställningen. En 

validitet uppnås även genom att den framtagna problematiseringen, syftet och 

frågeställningarna samverkar med de utvalda metoderna för insamling av data (Blomkvist 

och Hallin, 2015). 

 

Denna studie har avgränsat sig till ett specifikt ämnesområde. Detta har gjort att rätt saker 

studerats och det som inte har ansetts vara relevant för arbetet har inte använts. Effekten 

av detta har blivit att arbetet har fått mer plats för att kunna studera rätt saker. Det har 

däremot varit svårt att hitta artiklar och böcker som berör små tillverkande företag. Detta 

har gjort att författarna har fått rikta in sig på små företag i allmänhet vid insamling av 

sekundärdata. Validiteten kan ha påverkats negativt av detta eftersom små tillverkande 

företag skulle kunna skilja sig mot små företag i allmänhet. Författarna har även haft 

studiens syfte i bakhuvudet under hela arbetsprocessen, både vid val av 

datainsamlingsmetod samt när analys och diskussion skulle knytas ihop för att slutligen 

kunna få fram en slutsats. De intervjuer som utfördes på fallföretaget valdes ut av de 

ansvariga för inköpsarbetet hos företaget efter att författarna förklarade inom vilket 

område studien kommer rikta sig mot. Detta ger studien validitet eftersom det är rätt 

person på rätt plats. Den framtagna rekommendationsmodellen har presenterats för 

fallföretaget för att få ett godkännande. Detta har utförts för att stärka arbetets validitet. 
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2.4.2 Reliabilitet 

Blomkvist och Hallin (2015) förklarar att reliabilitet handlar om att studien utförs på rätt 

sätt. Enligt Golafshani (2003) är en nyckel för att uppnå hög reliabilitet att studien är 

trovärdig. Enligt Biggam (2008) kan reliabilitet förklaras som till vilken grad en studies 

empiriska datainsamling kan anses vara pålitlig. Detta innebär att det ska finnas bevis som 

backar upp det insamlade data för att kunna ha en högre trovärdighet. Detta kan utföras 

genom att empiri från exempelvis intervjuer noggrant och strukturerat antecknas. Det är 

viktigt att varje del av intervjun antecknas för att kunna styrkas ifall trovärdigheten på 

studien ifrågasätts. Enligt Trost (2005) är reliabilitet i forskning när den mätning som 

studien har utfört kan ge samma resultat när en annan kvalitativ mätning utförs vid ett 

annat tillfälle och tidpunkt. 

 

För att kunna uppnå en hög reliabilitet i arbetet frågade författarna sina 

intervjurespondenter ifall det var okej att spela in intervjuerna, något som respondenterna 

godkände. Genom att spela in intervjuerna kan båda parter säkerställa att allt som 

framkommer under intervjun kommer att komma med. Detta leder till en hög reliabilitet 

eftersom det finns underlag att visa ifall det skulle behövas bevis som backar upp insamlade 

data. Studien har endast använt intervjuer för insamling av empiriskt material, något som 

kan påverka reliabiliteten negativt. Genom att använda observationer i kombination med 

intervjuerna hade författarna kunnat få en övergripande bild av hur arbetet såg ut i 

praktiken. En jämförelse mellan observation och intervju hade sedan kunnat utföras för att 

se ifall det överensstämmer med varandra, detta hade kunnat öka reliabiliteten. 

2.4.3 Generaliserbarhet 

Enligt Ejvegård (2009) kan generaliserbarhet förklaras som hur det framtagna resultatet 

kan användas och tillämpas av andra personer eller organisationer som är i likartade 

situationer. En fallstudie kan enligt Blomkvist och Hallin (2015) aldrig uppnå statistisk 

generaliserbarhet. Anledningen till detta är att utifrån ett enstaka fall kan inte resultatet 

från detta innebära att det är statistiskt sannolikt att det kommer se likadant ut för alla 

andra fall. Istället pratas det om analytisk generaliserbarhet som innebär att i analys och 

diskussionsdelen diskuterar hur fallstudien kan vara möjlig att tillämpa på andra liknande 

fall. För att kunna uppnå en analytisk generaliserbarhet krävs det därför att allt redovisas 

väldigt detaljerat (Blomvkist och Hallin, 2015).  

 

Alla små tillverkande företag är beroende av att köpa in material, och har därmed behov av 

en inköpsprocess. Studien har utgått från en generell inköpsprocess som visas i figur 2. 

Anledningen till att en generell inköpsprocess har använts är för att den ska vara möjlig att 

använda på alla små tillverkande företag. Detta gör att generaliserbarheten i denna studie 

ökar. Ett problem kan däremot vara att inköpsprocessen för små tillverkande företag kan 
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variera. Generaliserbarheten i denna studie hade kunnat öka om fler företag hade 

undersökts. Genom att använda fler fallföretag i studien hade en bredare bild av 

verkligheten eventuellt kunnat ges. De specifika fallet som författarna har undersökt skulle 

kunna skilja sig från mängden, och detta kan ge en låg generaliserbarhet.  

 

2.4.4 Forskningsetik 

Enligt (Blomvkist och Hallin, 2015) är etiska överväganden under examensjobbsprocessen 

av betydelse. Författarna förväntas uppföra sig på ett etiskt korrekt sätt. Med detta menas 

att författarna ska arbeta efter en etisk kodex. Denna etiska kodex består av fyra stycken 

huvudkrav som samtliga måste vara uppfyllda för att examensarbetet ska vara fullt etiskt. 

De fyra huvudkraven är informationskravet, samtyckskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet innebär att medverkande i studien måste informeras 

om studiens syfte. Samtyckskravet innebär att medverkande har godkänt sitt deltagande i 

studien. Konfidentialitetskravet innebär att insamlad information inte ska kunna delas utan 

tillåtelse. Nyttjandekravet innebär att insamlad data endast får användas för att undersöka 

studiens syfte (Blomvkist och Hallin, 2015). För att utföra detta arbete på ett etiskt 

korrekt sätt hade författarna dessa fyra huvudkrav vid åtanke. För att nå upp till 

informationskravet informerades fallföretaget om studiens syfte innan arbetet påbörjades. 

Samtliga intervjupersoner blev även informerade om studiens syfte innan intervjuerna 

sattes igång. Efter att intervjupersoner blivit informerade om studiens syfte säkerställde 

författarna att de som intervjuades godkänner sitt medverkande för att nå upp till 

samtyckskravet. Innan intervjuerna påbörjades förklarade även författarna för 

intervjupersonerna att vad som sägs inte kommer att spridas utan deras tillåtelse samt att 

informationen endast kommer användas för att undersöka studiens syfte för att nå upp till 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
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3 Teoretisk referensram 

Detta kapitel syftar till att presentera befintlig teori knutet till studiens syfte. Denna 

teori kommer sedan ligga till grund för utformning av det empiriska resultatet. 

 

3.1 Definitioner 

Inköp  

“Hantering av företagets externa resurser på ett sådant sätt att leveranser av alla varor, 

tjänster, förmågor och all kunskap som är nödvändiga för att driva, underhålla och styra 

företagets primära och stödjande aktiviteter säkras på ett så fördelaktigt sätt som möjligt” 

(Van Weele, 2012). 

Inköpsprocessen 

 “Omfattar att fastställa inköpsbehov, välja leverantör, komma fram till rätt pris, 

specificera villkor och krav, att utfärda kontrakt eller order och att följa upp för att se till 

att leveranser och betalningar sker i rätt tid” (Van Weele, 2012). 

Små företag 

Företag med fler än 10 anställda och färre än 49 anställda med en maximal omsättning på 

10 miljoner euro (Europeiska Unionen, 2005). 

Stora företag 

Företag med fler än 250 anställda med en maximal omsättning på 50 miljoner euro och en 

balansomslutning som överskrider 43 miljoner euro (Europeiska Unionen, 2005). 

Kritisk produkt 

Produkt som endast kan köpas hos en enda leverantör hos fallföretaget. 

Lönsamhet 

“Ekonomiska effektiviteten hos en verksamhet” (lönsamhet - Uppslagsverk - NE.se, n.d.). 

Effektivitet 

“Förhållandet mellan insatserna i en verksamhet och verksamhetens resultat” (effektivitet - 

Uppslagsverk - NE.se, n.d.) 

Tillverkande företag 

De typer av företag som omvandlar råvaror till produkter. 

Lean 

“En filosofi som är inriktad på att ta bort slöseri i alla former och att främja material-och 

informationsflödet i hela värdekedjan för att uppnå snabbare kundrespons, högre kvalitet 

och lägre kostnader” (Van Weele, 2012). 
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Affärssystem 

”Ett IT-system som stöder flera viktiga funktioner i en verksamhet, t.ex. i ett företag” 

(Affärssystem – Uppslagsverk – NE.se, n.d). 

3.2 Inköp 

Inköp handlar enligt Van Weele (2012) om att styra ett företags externa resurser på ett 

sätt att samtliga leveranser av kunskap, tjänster och varor gynnar företagets förmåga att 

hantera dess primära samt stödjande aktiviteter på högst gynnsamma sätt. För att hantera 

samtliga leveranser på ett gynnsamt sätt består inköp av ett flertal aktiviteter. 

Aktiviteterna som ingår i inköp är följande: fastställa specifikationer för vad som ska köpas 

in, val av leverantörer, förhandla och skriva kontrakt med leverantörer, lägga 

beställningar, kontrollera ordrar för att säkerställa att de levereras efter vad som är 

överenskommet samt uppföljning och utvärdering av de övriga aktiviteterna. Dessa 

aktiviteter lägger grunden för inköpsprocessens olika steg (Van Weele, 2012).  

3.2.1 Effektivt inköp 

Generellt definieras inköpseffektivitet enligt Van Weele (2012) av hur väl en handling får 

ett uppställt mål att uppnås och därmed hur väl varje enskilt steg i inköpsprocessen 

hanteras. Effektivitet för inköp är knutet till de två koncepten resultateffektivitet och 

resurseffektivitet. Resultateffektivitet är kopplat till vilken grad företag når uppsatta mål 

inom inköp. De uppsatta målen är vanligtvis att inköp ska bestå av korrekta kvantiteter, 

material, leverantör, tid, plats och pris. Uppsatta mål kan även inkludera minskandet av 

leveransrisker och innovation för processen eller produkten. Resurseffektivitet är istället 

kopplat till vilka resurser som krävs för att nå upp de uppsatta målen (Van Weele, 2012).  

 

Genom åren har inköp främst koncentrerat sig på att köpa produkter till lägsta möjliga 

pris. Detta har dock förändrats genom den roll som inköp har fått och inköp behöver 

spendera mer tid på leverantörssamarbeten och mindre tid på pappersarbete och 

förhandling av pris. Detta beskriver Jahnukainen och Lahti (1999) som menar att ett 

effektivt inköp kan uppnås ifall leverantörerna arbetar som en del i företaget och har 

samma information att tillhandahålla.  

 

Denna bild delar även Janda och Seshadri (2001) som menar att samarbeten med en 

mindre andel leverantörer kan vara ett sätt att uppnå ett effektivt inköpsarbete. Enligt 

Quayle (2002) kan ett effektivt inköpsarbete ha en signifikant påverkan på lönsamheten 

hos ett företag. Detta menar också Perkins och Gunasekaran (1998) och menar att en 

nyckel för att arbeta effektivt med inköp är att sträva efter långa leverantörsrelationer. 
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3.2.2 Hållbara inköp 

Hållbara inköp handlar om att inköp ska ske på ett sådant sätt att det inte påverkar 

framtiden negativt. Hållbarhet har blivit en viktig fråga för många människor, något som 

har bidragit till att företag som endast fokuserar på vinst inte accepteras av allmänheten. 

De företag som inte tar ansvar för hållbarhetsaspekten kan snabbt försämra sitt rykte som 

tagit lång tid att bygga upp. Detta leder till att företag spenderar mycket resurser på att 

förbättra hållbarhetstänket (Van Weele, 2012). Ett hållbart inköp kan enligt Carter et al. 

(2000) förbättra företagets image, något som kan ha positiv inverkan på ekonomin. För att 

uppnå hållbara inköp krävs ansvarstagande inom tre aspekter. Socialt, miljömässigt och 

ekonomiskt ansvar. För att uppnå socialt ansvar krävs det att de anställda har goda 

arbetsförhållanden samt möjlighet att utveckla sina kunskaper och kompetens. 

Miljömässigt ansvar syftar till att använda sig av naturliga resurser, det är även viktigt att 

hantera avfall och återvinning på ett sätt som är gynnsamt för klimatet. Det ekonomiska 

ansvaret handlar om att ha en god lönsamhet i företaget under en lång tidsperiod. Alla 

dessa tre aspekterna går in i varandra, och hållbart inköp kan endast uppnås när företaget 

ansvarar för alla tre aspekterna (Van Weele, 2012). 

3.2.3 Digitalisering i inköp 

Digitalisering förklaras enligt Iveroth et al. (2018) som det sociala och organisatoriska 

förändringarna som har inträffat efter att datorisering har skett runt om i världen. 

Datorisering kan förklaras som den process som har skett vid omvandling från det analoga 

till det digitala. Ett exempel på datorisering kan vara att gå från pappersform till att 

använda sig av en dator. Genom digitalisering har sättet för kommunikation förändrats 

markant. Idag kan kommunikation ske dygnet runt och vart som helst. Detta leder även 

till att information sprids allt snabbare. Detta kan ge negativ effekt, eftersom människor 

kan känna en press av att ständigt vara uppdaterade angående vad som händer i 

organisationen (Iveroth et al. 2018). Digitalisering kan även ha en positiv inverkan på 

miljön. Detta beskriver Bechtsis et al. (2016) som menar att genom digitalisering kan 

minskning av resurser och utsläpp uppnås.  

 

I tillverkande organisationer kan digitalisering till exempel kännetecknas av affärssystem. 

Dessa affärssystem hjälper företaget att hålla reda på in- och utgående material som flödar i 

företaget. Genom detta får företaget en bättre överblick på vad som finns tillgängligt i 

lager (Iveroth et al. 2018). Digitalisering av ett företag genom implementation av ett 

affärssystem behöver däremot inte betyda att det kommer ge en positiv effekt. Det kan 

skilja sig beroende på vad för affärssystem som används. För att få ut maximal effekt av ett  

affärssystem och genom detta kunna digitalisera inköp krävs det att ett avancerat 

affärssystem används (Van Weele, 2012). 
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3.2.4 Skillnader i inköpsarbete mellan stora och små företag 

Enligt Paik et al. (2009) utför små företag och stora företag sina inköp på liknande sätt. 

Detta anses dock vara fel väg att gå eftersom små företag och stora företag skiljer sig åt, 

inte bara storleksmässigt utan även på andra områden. Små företag har inte samma 

köpkraft som stora företag har. Detta innebär även att små företag inte har samma 

leverantörssäkerhet. Denna bild delar även Wagner et al. (2003) som menar att de 

bristande resurserna som små företag oftast lider av resulterar i ett bristande inflytande på 

deras externa verksamheter. Små företag lider även av brist i både interna resurser och 

saknaden av chefer med kunskap i inköpsområdet. Detta beskriver även Ellegaard (2006) 

som menar att små företag oftast saknar utbildad personal inom inköpsområdet. Effekten 

av denna brist på inköpsutbildning inom små företag blir att inköp inte prioriteras i samma 

utsträckning. Den tid och kraft som finns att tillgå spenderas på andra delar i företaget där 

personal har en större kunskap och känner att de kan bidra mer (Ellegaard, 2006). Denna 

nedprioritering av inköp kan enligt Ellegaard (2009) leda till att små företag inte har någon 

uppfattning om de positiva effekter som en välfungerande inköpsprocess kan ge ett 

företag.  

 

Enligt Adams et al. (2016) har små företag en styrka i att de lättare kan anpassa sig till 

förändringar som sker i omvärlden, något som stora företag har svårare att utföra eftersom 

de inte har samma utrymme att agera fritt. Stora företag har istället sina styrkor i att det 

inte har avsaknad av resurser i samma utsträckning som små företag. Stora företag har även 

långsiktiga mål, medan små företag ofta lägger ett stort fokus på att lösa de kortsiktiga 

problemen och glömmer bort att tänka vad som skall uppnås långsiktigt. Vidare beskriver 

Adams et al. (2016) att stora företag har en väl utvecklad och definierad inköpsprocess. 

Små företag har däremot inte samma välutvecklade inköpsprocess eftersom de spenderar 

sina resurser på andra delar i företaget. Detta kan ge små företag negativa effekter i form 

av kunskapsbrist och makt och kan leda till svårigheter att få leverantörer att ingå i 

samarbeten. Små företag har även en nackdel i att kunna få leverantörer att ingå i 

samarbeten eftersom de har mindre inköpsvolymer och på grund av det inte har samma 

inköpskraft som stora företag har, som arbetar med större volymer vid inköp. Morrissey 

och Pittaway (2004) beskriver även att befintliga samarbeten är något som är en vanligare 

företeelse hos stora företag och är inte lika utspritt i små företag.  

 

Enligt Quayle (2002) saknar små företag den positiva bild som ett effektivt inköpsarbete 

kan ge med sig. Detta beror på att små företag inte ser några problem med det befintliga 

inköpsarbetet eftersom de inte har något att jämföra med. En nyckelfaktor för att få små 

företag att bli mer medvetna och vilja förändra inköpsarbetet är att få in expertis inom 

företaget. För att ett effektivt inköpsarbete ska uppnås hos små företag anser Perkins och 

Gunasekaran (1998) att arbete med ständiga förbättringar är en nyckel. Fokus bör läggas 
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på att förenkla de aktiviteter som är väsentliga och ta bort de aktiviteter som inte har 

någon funktion i företaget.  

 

Under 70-och 80 talet låg fokus för inköp endast på att hitta lägsta möjliga pris. I början av 

90-talet insåg företag vikten av den totala kostnaden för ett inköp istället för att endast 

fokusera på priset i sig. Effekten av detta blev att företag intog ett bredare fokus för inköp 

där bemötandet mot leverantörer var centralt för att förhandla fram en låg totalkostnad 

för inköp. Samtidigt gjorde global kompetens att företag utmanades i kvalitet och 

innovation. Ett resultat av detta skifte av fokus var att teori för inköpsarbetet utvecklades. 

Dock är denna teori endast baserad på stora företags inköpsarbete. Det finns därför 

svårigheter för små företag att försöka efterlikna hur stora företag utför inköpsarbetet. 

Utfallet blir oftast ett misslyckande och det krävs att små företag utformar sina egna 

tillvägagångssätt för inköpsarbetet (Morrissey och Pittaway, 2004). 

3.3 Inköpsprocessen 

Enligt Van Weele (2012) består inköpsprocessen av sex olika steg som alla är 

sammankopplade. Detta innebär att resultatet inom ett steg kommer att påverkas av 

resultatet från de tidigare stegen. Det är därmed viktigt att sköta varje steg på ett bra sätt 

eftersom utförda fel i tidiga stegen kommer försämra resultatet av samtliga efterliggande 

steg och då även inköpsprocessens effektivitet i helhet. Enligt van der Valk och Rozemeijer 

(2009) kommer effektivitet från varje steg inom inköpsprocessen att öka om inköpare får 

gott om tid för att utföra varje steg. Även ett ständigt utbyte av information mellan 

inköpare och leverantör kommer att påverka effektiviteten inom varje steg i 

inköpsprocessen. Enligt Degraeve och Roodhooft (1997) är inköpsprocessen en 

bidragande faktor till företags lönsamhet. Det är därför av stor vikt att ständigt arbeta med 

att förbättra inköpsprocessen för att uppnå effektivitet. Bergman och Klefsjö (2012) 

förklarar att den traditionella synen på inköpsprocessen fokuserar på att ha många 

leverantörer och att priset ska vara det lägsta möjliga. Den nya synen på inköpsprocessen 

tänker däremot tvärtom, och en strävan om att reducera antalet leverantörer för att kunna 

bygga starka band med ett fåtal är i fokus istället. Det strävas även efter en öppen dialog 

med leverantörer för att kunna bygga ömsesidiga relationer (Bergman och Klefsjö, 2012). 

 

Figur 2. Inköpsprocessen (Van Weele, 2012) 
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3.3.1 Definiera specifikation  

Van Weele (2012) menar att definiera specifikation är det första steget i inköpsprocessen 

och handlar först om att bestämma vad företaget ska tillverka själva och vad som beställas. 

Om företaget bestämmer sig för att varan eller tjänsten ska beställas kommer denna vara 

eller tjänst hanteras vidare.  Därefter gäller det som inköpare att ta fram specifikationer 

för kvalitet, logistik och underhåll samt undersöka vilka juridik- och miljökrav som finns 

för det som ska beställas. Kvalitetspecifikationen beskriver vilken kvalitet den inköpta 

varan eller tjänsten ska uppfylla. Logistikspecifikationen bestämmer tid och plats för 

leverans samt vilken kvantitet som ska beställas. Underhållsspecifikationen talar om för 

leverantören hur en beställd vara kommer att underhållas och därmed vilka reservdelar 

som kommer behövas. För att utföra steget och definiera specifikation på ett effektivt sätt 

menar (van der Valk och Rozemeijer, 2009) att en nyckelfaktor är att ta fram noggranna 

specifikationer som stämmer överens med verkligheten.  

3.3.2 Val av leverantör 

Att välja leverantör är det andra steget inom inköpsprocessen. För att göra goda val av 

leverantörer gäller det Enligt Oskarsson et al. (2013) att ha goda specifikationer som 

förberedelse. Som inköpare är det viktigt att ta hänsyn till specifikationerna och välja en 

leverantör som kan uppfylla uppställda krav. Inköpare kan bland annat ställa krav på 

kvalitet, leveranstid, leveransprecision och frekvens för leveranser. Inköpare ska sedan 

bedöma och välja mellan olika leverantörer som uppnår de uppställda kraven från 

specifikationerna. För att bedöma leverantörerna bör en analys för den totala kostnaden 

för en beställning tas fram. Enligt Ho, Xu och Dey (2010) bör dock andra faktorer än bara 

pris tas i åtanke för ett optimalt val av leverantörer. Inköpare bör även ta hänsyn till 

kundorienterade faktorer som flexibilitet, kvalitet och leveranser. 

 

En viktig fråga att ta hänsyn till vid val av leverantör är hur många leverantörer som skall 

användas. Skulle exempelvis en leverantör få problem är det bra att ha andra leverantörer 

som kan ta över leverans av produkten. Exempel på fördelar med att ha en leverantör är 

exempelvis bättre relationer med leverantör och enklare att starta gemensam utveckling 

av produkter och processer tillsammans med leverantören. Nackdelar kan exempelvis vara 

att det finns andra leverantörer som erbjuder lägre pris och osäkerhet ifall leverantören 

inte kan leverera. Fördelar vid arbete med flera leverantörer är att lägsta pris kan uppnås 

genom att jämföra de olika leverantörerna. Även möjlighet för att kunna få snabbare 

leverans ökar med flera leverantörer. Nackdelar kan vara brist på engagemang från 

leverantörer (Olhager, 2013). 
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3.3.3 Avtal 

Enligt Oskarsson et.al (2013) är det tredje steget inom inköpsprocessen att sluta avtal. 

Detta steg går ut på att komma fram till ett avtal med den leverantör som valdes ut i det 

föregående steget i inköpsprocessen. Van Weele (2012) menar att förberedelse inför 

förhandlingar om avtal är av betydelse för goda avtal. För en god förberedelse är det 

viktigt att de tidigare stegen i inköpsprocessen har hanterats på ett korrekt sätt. Vidare 

menar Oskarsson et.al (2013) att innan ett avtal kan slutas behöver först inköpare och 

leverantör förhandla med varandra för att säkerställa att de kommer överens. Därefter ska 

det som kommits överens om skrivas ned i form av ett kontrakt. I kontraktet ska det på ett 

konkret sätt framkomma vad som är överenskommet. Kontrakt kan exempelvis innefatta 

bestämmelser för hur produkter ska vara förpackade vid leverans, när leverans ska inträffa 

samt prognoser för åtgång av produkten. Detta går i linje med Van Weele (2012) som 

menar att det som inköpare är viktigt att ha kunskaper om förhandling och kontraktering 

för att således förhandla fram och skriva kontrakt som gynnar företagets förmåga att vara 

lönsamt. Oskarsson et.al (2013) menar även att det är viktigt att kontraktet tar upp vad 

som händer om någon av parterna bryter mot vad som är överenskommet.  

3.3.4 Beställning 

Enligt Van Weele (2012) är det fjärde steget i inköpsprocessen beställning. En beställning 

inleds med en materialrekvisition eller inköpsanmodan som möter ett behov som uppstått. 

Behovet beräknas vanligtvis med hjälp av ett planeringsverktyg som är kopplat till hur 

mycket som kommer behövas för produktion samt vad som finns i det nuvarande 

varulagret. När varulagret inte når upp till vad som krävs för produktion meddelar 

planeringsverktyget inköpsavdelningen att en beställning behövs i form en 

materialrekvisition eller inköpsanmodan vilket oftast sker elektroniskt.  

 

Van Weele (2012) menar att det vid beställning är viktigt att som inköpare tydligt bistå 

leverantörer med instruktioner samt tydlig information. Därmed innehåller vanligtvis en 

inköpsorder en beskrivning av produkten, ordernummer, vilken kvantitet som beställs, 

enhetspris, faktura- och leveransadress. Denna information måste även vara inkluderad i 

fakturor och leveransdokument. Van Weele (2012) poängterar även att om de tidigare 

stegen i inköpsprocessen hanterats väl kommer inköparen att vara väl förberedd vilket gör 

att beställning kommer ske på ett mer effektivt sätt. 

3.3.5 Bevakning av leverans 

Det femte steget i inköpsprocessen är enligt Van Weele (2012) bevakning av leverans. 

Detta steg går ut på att bevaka de beställningar som lagts för att inte något oförberett ska 

kunna inträffa. Inköpare följer upp och har regelbunden kontakt med leverantörer för att 

försäkra sig om att leveranser kommer ske efter vad som är överenskommet. När leverans 

inkommer är det viktigt att kontrollera att leveransen når upp till vad som utlovats om 
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exempelvis kvalitet, kvantitet och pris. Om leveransen inte når upp till vad som utlovats 

är det viktigt att företaget meddelar leverantören om vilka problem som funnits för att de 

ska kunna förebygga det i framtida leveranser. 

3.3.6 Utvärdering 

Det sjätte och sista steget i inköpsprocessen är enligt Van Weele (2012) att utvärdera och 

följa upp inköpsprocessen. Eventuella garantiärenden och vitesklausuler måste hanteras 

och extraarbete måste administreras. Det är väsentligt att extraarbete rapporteras för att 

inköpare ska kunna få en god helhetssyn över kostnaderna för inköp. Det är även viktigt 

att utvärdera och uppdatera information om leverantörer. Information om leverantörers 

kvalitet, konkurrenskraft, leveranser, aktuella förmåga samt förmåga att förbättras ska 

antecknas. Dessa anteckningar kan sedan vara en god grund vid framtida projekt eller vid 

val av leverantör. Genom detta kommer företaget kunna fokusera på att arbeta med 

leverantörer med högt förtroende och bevisad prestationsförmåga. Detta leder i sin tur i 

många fall att företag som arbetar med denna typ av utvärderingar får ett färre antal 

leverantörer. 

3.4 Leverantörsbedömning 

Den större roll leverantörerna har tagit i företagens affärskedjor har lett till att ett större 

behov av att bedöma leverantörernas förmåga har uppstått. Många organisationer kräver 

att leverantörer skall klara av mer än att bara uppfylla de krav som ställs på material och 

service. De vill att leverantören ska klara av att mätta det behov som företaget efterfrågar 

under en längre tid framöver. Detta leder till att företag behöver samla fördelar och 

nackdelar om leverantörerna. Det är också av stor vikt att leveranserna kan ske med en 

kontinuitet. Detta kan undersökas genom informationsinsamling. Denna insamlade 

information kan ge en tydlig bild om det finns några klagomål att föra fram. Detta kan 

sedan användas för att förhandla fram ett avtal med leverantören som kräver en 

kontinuitet (Van Weele, 2012).  

3.4.1 Kraljic’s klassificeringsmatris 

Ett tillvägagångssätt för att få en bättre förståelse vid leverantörsbedömning kan vara att 

använda sig av Kraljic’s klassificeringsmatris som bygger på att klassificering av produkter 

(se figur 3). Matrisen togs fram av Kraljic (1983) och är baserad på två viktiga faktorer. 

Vinstpåverkan och leveransrisk. Vinstpåverkan mäts enligt Kraljic (1983) genom kriterier 

som kvalitet, inköpsvolym och procentandel av total inköpskostnad. Detta går i linje med 

Van Weele (2012) som menar att ju större volym och penningsummor som är inblandade, 

desto större påverkan kommer inköpen ha på vinsten. Leveransrisken vägs mot hur många 

potentiella leverantörer som finns, kostnad för att avbryta ett samarbete med leverantör 

och byta till en annan och även hur tillgängligheten ser ut på produkten både på kort och 

lång sikt (Kraljic, 1983). En hög leveransrisk är att endast köpa en produkt från en 
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leverantör utan att ha andra inköpsalternativ. En låg leveransrisk är ifall en produkt har ett 

stort utbud av leverantörer och även låga kostnader (Van Weele, 2012). De olika 

klassificeringarna av produkterna är hävstångsprodukter, icke-kritiska produkter, 

flaskhalsprodukter och strategiska produkter och klassificeras med hjälp av vinstpåverkan 

och leveransrisk (Kraljic, 1983). 

 

 

Figur 3. Kraljic’s klassificeringsmatris (Gelderman, C. J. och Van Weele, A. J, 2003). 

 

3.4.1.1 Hävstångsprodukter 

Hävstångsprodukter kännetecknas av att det är en kombination av specialprodukter och 

standardprodukter. Det finns dock en stor tillgång av dessa produkter. Ett tillvägagångssätt 

som är lämpligt för dessa produkter är att försöka avgränsa sig till en eller ett fåtal 

leverantörer och göra en stor beställning av produkter hos dessa. Effekten av detta kan bli 

att leverantörer ger rabatt för att stora kvantiteter beställs (Olhager, 2013). Eftersom det 

är leverantören som är beroende av inköparen behövs det i detta steg inte några 

långtidskontrakt att binda upp sig på. Detta eftersom inköparen kan välja efter lägsta pris 

och kunna konkurrera ut flera leverantörer för att få ner priset till det lägsta möjliga 

(Caniëls och Gelderman, 2005).  

3.4.1.2 Icke-kritiska produkter 

De produkter som inte har några speciella problem från ett inköps synvinkel kallas för 

icke-kritiska produkter. De har vanligtvis en liten påverkan på företagets vinst och många 

leverantörer finns att tillgå. Ett problem som kan uppstå med dessa produkter är att 

kostnaderna för hantering kan bli högre än vad värdet på produkterna är. En viktig aspekt 

med dessa produkter är att de bör organiseras effektivt för att tid kan sparas som kan 
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avläggas på andra produkter som behöver mer tid (Van Weele, 2012). Rekommendation 

vid hantering av icke-kritiska produkter är att minska på komplexiteten som kan uppstå 

kring hantering av logistik och administration. Grundidén är att fortsätta upprätthålla en 

styrka i inköpet genom att försöka slå samman de olika inköpskraven som finns uppsatta i 

företaget (Caniëls och Gelderman, 2005). 

3.4.1.3 Flaskhalsprodukter 

Flaskhalsprodukter kan beskrivas som produkter som inte genererar några stora belopp 

pengamässigt, men som har en leverans som är sårbar. Det finns endast en leverantör som 

har produkten som efterfrågas och det är leverantören som har övertaget. Effekter av detta 

kan bli höga priser och långa leveranstider samt att servicen kan vara dålig (Van Weele, 

2012). En rekommendation för företag som har dessa produkter är att acceptera hur läget 

ser ut, och vara medveten om att de inte kommer vara dessa produkter som bidrar med 

vinst i företaget. För att försöka få dessa flaskhalsprodukter att arbeta mot en inte lika 

kritisk del i matrisen är ett alternativ att försöka vara uppmärksam på ifall det dyker upp 

nya eller liknande leverantörer på marknaden som kan erbjuda ett lägre pris och samtidigt 

ett bättre samarbete (Caniëls och Gelderman, 2005). 

3.4.1.4 Strategiska produkter (kritiska produkter) 

Handlar huvudsakligen om de specialprodukter som har en naturlig brist. En viktig nyckel 

för dessa produkter är att bygga starka samarbeten och ha gemensam produktutveckling 

med leverantörer (Olhager, 2013). Dessa produkter har en stor påverkan på företagets 

vinst och samtidigt finns en hög leverantörsrisk. Oftast brukar det endast finnas en 

leverantör att tillgå vid strategiska produkter, något som automatiskt ger produkten en 

hög leverantörsrisk. För att minska på leverantörsrisken är ett viktigt första steg att 

försöka bygga leverantörsrelationer. Genom leverantörsrelationer minskar även 

leverantörsrisken. Ifall leverantören inte lever upp till de ställda kraven kan det enda 

utgångsläget vara att försöka hitta en ny leverantör, även om det är svårt för de strategiska 

produkterna. Det är viktigt att komma ihåg att det är leverantören som har dominansen på 

marknaden eftersom det inte finns någon tillgång av produkten (Caniëls och Gelderman, 

2005). 

3.5 Lean   

Lean har sitt ursprung från Japan och Toyota Production System (TPS) som härstammar 

från biltillverkaren Toyota. TPS var utformad för att öka produktiviteten genom att 

konstant eliminera all form av slöseri (Van Weele, 2012). Lean fick sedan sitt uppsving 

efter en artikel av Krafcik år 1988 där Lean-begreppet lanserades för första gången. Detta 

gjorde att västvärlden fick upp ögonen för denna filosofi. Det övergripande syftet är att 

skapa värde för kunderna. Det som inte skapar värde för nuvarande eller framtida kunder 

kan helt enkelt ses som slöseri. Detta gäller för allting i organisationen, ifall det inte skapar 
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värde för kunden kan det betraktas som slöseri. Lean kan därmed enkelt förklaras som att 

undvika alla former av slöseri (Bergman och Klefsjö, 2012). Två viktiga principer inom 

Lean är även “ständiga förbättringar” och “respekt för människan”. Enligt Bicheno och 

Holweg (2016) är ständiga förbättringar och respekt för människan de två pelarna som 

hela Lean-filosofin grundar sig på. Dessa två grundpelare bygger på att det alltid finns 

utrymme för förbättringar och vikten av att respektera sina medarbetare. Lean har 

däremot inte varit en helt lyckad filosofi när implementation har utförts i västvärlden. 

Detta beskriver Bhasin och Burcher (2006) som menar att det endast är runt 10 % av de 

som implementerar Lean som lyckas.  

 

Enligt Gowen et al. (2012) är en implementation av Lean förknippat med effektivitet, 

minskade kostnader och minskad leveranstid av produkter och tjänster. Camacho- Miñano 

et al. (2013) beskriver att de fördelar en implementation av Lean kan ge ett företag är en 

förbättrad kundservice och ökad lönsamhet. Detta uppnås genom att eliminera alla 

aktiviteter som inte är värdeskapande för företaget. 

3.5.1 Ständiga förbättringar och respekt för människan 

Lean är baserat på två principer, “ständiga förbättringar” och “respekt för människan”. Vid 

ständiga förbättringar brukar uttrycket “kaizen” användas och innebär att ett systematiskt 

arbete ska ske för att åstadkomma ständiga förbättringar. Kaizen innebär också att alla har 

ansvar för förbättringar, och att ingen process är perfekt utan det går alltid att utföra 

förbättringar. Respekt för människan innebär att människorna som arbetar är grunden till 

att företaget utvecklas. Det behövs därför uppmuntran och stöd samtidigt som de anställda 

får utmanande uppgifter för att ständigt kunna utvecklas och känna mening (Bergman och 

Klefsjö, 2012). För att lyckas med en implementering av Lean krävs det att dessa två 

samverkar med varandra. Det fungerar inte att endast ta hänsyn till den ena principen 

(Halling och Renström, 2014). Ett problem med implementering av Lean har varit att 

företag ofta bara fokuserar på ständiga förbättringar och glömmer bort respekt för 

människan. Det krävs att chefer på företag som använder Lean-filosofin arbetar för att 

förstå innebörden av vad “respekt för människan” betyder (Emiliani, 2006). En anledning 

till denna saknad kan enligt (Emiliani och Emiliani, 2013) bero på att chefer saknar 

motivation för att upprätthålla “respekt för människan” principen. Detta gör det väldigt 

svårt för chefer att förstå deras egna svagheter i praktiseringen av Lean. Det är viktigt att 

organisationer har långsiktigt tänk vid implementation av Lean eftersom det inte är en 

snabb lösning som många organisationer tror. Ska en organisation lyckas implementera 

Lean och nå framgång genom det krävs ett omfattande åtagande. Lean får inte betraktas 

som ett verktyg eller ett medel utan det är en strategi som verksamheter tar (Bergman och 

Klefsjö, 2012). 
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3.6 Lean i inköp 

Några viktiga aspekter inom Lean är affärssystem, design, tillverkning samt 

inköpsledarskap. Inom Lean uppmuntras de anställda att tänka och agera positivt för att 

kunna uppnå effektivitet. Lean har hämtat sin inspiration från hur japanska 

tillverkningsmetoder ser ut. Ett stort fokus för japanska tillverkare är att fokusera på 

inköpsarbete och leverantörer. Japanska tillverkare försöker få sina leverantörer att 

involveras tidigt när en produkt ska utvecklas. Leverantörerna får även tydligt definierade 

mål som kan handla om förbättring av kvalitet och minskning av kostnad. För att detta ska 

uppnås utdelas information om hur tillvägagångssättet kan se ut för att uppnå dessa mål 

(Van Weele, 2012).  

 

Enligt Bergman och Klefsjö (2012) har synen på hur inköp ska utföras förändrats. Det är 

idag viktigt att arbeta mer med ständiga förbättringar. Enligt Hines (1996) är en viktig del 

i arbetet med Lean att se helheten och inte ha ett tunnelseende och endast tänka på 

företaget. Detta går i linje med Lamming (1996) som menar att företag som jobbar med 

Lean måste se att hela försörjningskedjan från råmaterial till färdig produkt kommer att 

skapa ett värde till slutkunden. Hines (1996) lyfter ett exempel från Toyota där endast 

15–25% av produktens värde är adderat internt i företaget. Det är därför av stor vikt att 

hela kedjan arbetar med Lean-filosofi. Det ger alltså positiva fördelar att arbeta nära sina 

leverantörer. Eftersom inköp är starkt knutet till arbetet med leverantörer leder det till 

att inköp är en viktig faktor vid arbete med Lean. Det krävs dock att inköpsarbetet 

anpassar sig till kraven som ställs på Lean. Exempelvis behöver inköpsyrket höjas till en 

högre nivå för att kunna ha hög kvalitet och kunskap på personalen. I dagsläget är det en 

stor variation för hur inköpsarbetet utförs, detta gör det svårt att utbilda personal inom 

inköp. Svårigheterna med att utbilda personal inom inköp gör att det krävs praktisk 

träning för att förstå hur det fungerar i praktiken. De fördelar som Lean i inköp kan ge 

beskriver även Azadegan et al. (2013) som menar att företag har fått en minskad 

produktionskostnad tack vare arbete med Lean i inköp. Inköp i Lean kan även ge ökad 

prestation i företag som arbetar i komplexa miljöer. Vidare beskriver Azadegan et al. 

(2013) att Lean i inköp hjälper företag att bygga nära relationer med sina leverantörer, 

vilket i sin tur kommer ge företag positiva effekter.  

 

I arbetet med Lean ingår strävan mot en perfekt utförd process. Därmed är en 

grundläggande del med Lean i inköpsarbetet att ständigt försöka förbättra inköpsprocessen 

genom att eliminera slöserier. Eftersom det är viktigt att hela försörjningskedjan siktar på 

att skapa värde till slutkunden blir en central del i Lean inköp att välja leverantörer som 

arbetar i samma riktning. Genom detta kommer Lean i inköp leda till att företag väljer 

leverantörer som värdesätter det slutgiltiga värdet för konsumenten (Lamming, 1996). 



 

24 

 

3.6.1 Slöserier inom Lean 

Lean kan med en enkel förklaring beskrivas som att eliminera alla former av slöserier, där 

ett fokus ligger på att skapa värde för kunderna. Det som inte skapar värde för befintliga 

kunder eller framtida kunder kan enkelt förklaras som slöseri. De olika typerna av slöseri 

kallas för “Muda” och kan exempelvis vara outnyttjad kreativitet hos medarbetare där 

många organisationer endast tar vara på en bråkdel av medarbetarnas potential. Även 

onödiga lager är en typ av slöseri som berör material och enheter som ligger i lager och 

inte tillför något värde (Bergman och Klefsjö, 2012). De olika slöserier som finns 

illustreras i figur 4.  

 

 

 

Figur 4. 7+1 slöserier (Kasewa, 2012) Hämtad 2019-04-30 

3.6.1.1 Överproduktion 

Ifall produkter färdigställs innan ett behov har uppstått blir det överproduktion i företaget. 

Detta går mot Lean som princip eftersom det handlar om att producera den mängd som 

efterfrågas för att kunna leverera produkterna direkt till kunderna. Effekten en 

överproduktion kan ge ett företag är slöseri eftersom produkterna inte skapar något värde 

(Bergman och Klefsjö, 2012). Enligt Hines och Rich (1997) är överproduktion det mest 

kritiska slöseriet eftersom det gör att det jämna flödet av produkter hamnar i obalans och 

kan påverka kvalitet och produktivitet negativt. De negativa effekter som överproduktion 

även kan ge med sig är större lager, något som är kostnad för företaget.  
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3.6.1.2 Väntan 

När inte tiden används på ett effektivt sätt uppenbarar sig väntan. Denna typ av slöseri 

påverkar både produkter och de anställda och inträffar när det blir fördröjning i processen. 

Ifall detta inträffar är det viktigt att hålla de anställda sysselsatta, exempelvis genom 

förbättringsarbete eller träning. Det är däremot viktigt att inte öka tempot i produktionen 

då det kan ge motsatt effekt genom överproduktion. Det mest ideala är att allt flyter på 

som det ska utan någon fördröjning (Hines och Rich, 1997). 
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3.6.1.3 Onödiga transporter 

Alla transporter som utförs i ett företag kan förklaras som ett slöseri eftersom inget värde 

tillförs till slutkunden. Det är svårt att ta bort alla transporter som utförs, men ett 

tillvägagångssätt är att försöka minska på antalet transporter. Det kan även vara bra att se 

ifall en kortare transportsträcka kan uppnås. Även kommunikationen kan påverkas negativt 

när det finns onödiga transporter (Hines och Rich, 1997). 

3.6.1.4 Överarbete 

Det är viktigt att en process som skapar produkter även uppfyller de krav som är 

framtagna. Detta gäller även produkter som är i behov av justering och det krävs att dessa 

produkter rättas till genast för att kunna undvika slöseri (Bergman och Klefsjö, 2012). De 

processer som används hos ett företag skall ha den kapacitet som produktionen efterfrågar. 

Det blir slöseri ifall processen är för avancerad eller producerar mer än vad som krävs. 

Dessa processer kostar företaget pengar och för att täppa igen denna utgift kan 

företagsledare uppmana de anställda att producera mer än vad som krävs, något som kan 

leda till överproduktion (Hines och Rich, 1997). 

3.6.1.5 Onödiga rörelser 

De rörelser som de anställda utför som inte tillför värde är onödiga rörelser. Det är därför 

viktigt att minska dessa förflyttningar som de anställda utför vid olika processer för att 

minska på slöseri (Bergman och Klefsjö, 2012). Onödiga rörelser kan leda till att de 

anställda får en minskad produktivitet och att kvalitetsproblem uppstår (Hines och Rich, 

1997). 

3.6.1.6 Onödiga lager 

De produkter som ligger i lager och väntar skapar inget värde, det är därför viktigt att 

arbeta med att minska lager för att i sin tur minska på slöseri. Lager skapar även en 

lagerhållningskostnad som gör att konkurrenskraften som en organisation har kan påverkas 

negativt (Hines och Rich, 1997). Med lagerhållningskostnader menas kostnaderna för att 

driva ett lager. Det kan exempelvis vara själva lagerbyggnaden, personalen som arbetar på 

lagret och även lagringstid, hanteringstid och transporter inom anläggningen. Det finns 

även lagerföringskostnader som är de kostnader som de produkterna som ska in på lager 

för med sig. Det kan ses som kostnader för den risk som det innebär att ha varor i lager, 

och även kapitalbindning. En bra liknelse kan vara att se de produkter som finns på 

lagerhyllorna som sedelbuntar. Ifall det går att minska på dessa sedelbuntar kan kapital bli 

tillgängligt. Detta kapital kan sedan användas i företaget istället för att det ska ligga låst på 

lagret (Oskarsson et al. 2013). 
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3.6.1.7 Omarbete 

Produkter som kräver omarbetning är ett uppenbart slöseri. Det gäller även onödig tid 

som spenderas på att kontrollera produkter. Detta bidrar till en ökad kostnad eftersom 

arbetet måste utföras på nytt, och de produkter som är levererade får återkallas och 

ersättas med den omarbetade produkten (Bergman och Klefsjö, 2012).  

3.6.1.8 Outnyttjad kreativitet hos medarbetare 

Ett stort slöseri är att inte engagera eller lyssna på de anställda. Detta kan leda till att 

potentiella förbättringar förloras. De finns många företag som inte tänker på den kunskap 

de anställda har. Genom att ta tillvara på denna kunskap kan ett företag förbättra sig 

markant (Bergman och Klefsjö, 2012). 
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4 Empiri 

Detta kapitel syftar till att presentera det empiriska resultatet. Empiriska data har samlats genom tre 

intervjuer på ett Alderholmens mekaniska. Data som presenteras i dettas kapitel kommer därmed att 

baseras på intervjuerna samt företagets egen hemsida. 

 

4.1 Företagsbeskrivning 

Alderholmens mekaniska är ett tillverkande företag inom industribranschen. Fallföretaget 

har i dagsläget 33 stycken anställda och omsatte 51.5 miljoner kronor år 2018 vilket gör 

att de går under samma definition som små företag. Fallföretaget har uppsatta mål om 

snabba leveranstider och låga kostnader. Deras verksamhet är inriktad på legotillverkning 

genom skärande tillverkning där huvudkompetensen ligger inom svarvning och fräsning. 

Genom att använda CNC-styrda maskiner kan fallföretaget producera produkter av hög 

kvalitet där en stor andel av maskinerna är obemannade. Fallföretaget erbjuder även 

ytbehandling, svetsning, slipning, härdning samt montering och packning för att kunna 

leverera färdigställda varor (Alderholmens mekaniska, 2019). 

 

Fallföretaget delar upp sin verksamhet i tre affärserbjudanden. Serietillverkning, 

tillverkning mot order och akuttillverkning. Vid serietillverkningen produceras serier av 

produkter efter prognos. Vid tillverkning mot order produceras istället produkter efter 

specifikationer från kund. Produktion mot akuttillverkning utförs av ett erfaret team på 

företaget för att reparera och tillverka produkter som kan vara svårt att utföra vid CNC-

produktionen. Fallföretaget har därmed olika inköpare för olika affärserbjudanden. De tre 

som intervjuades var produktionschef, orderhanterare och marknadschef. Företagets 

produktionschef ansvarar främst för inköp till serietillverkningen medan orderhanterare 

och produktionschef ansvarar för inköp för tillverkning mot order. De personer som 

intervjuades har även olika ansvarsområden inom företaget där marknadschefen jobbar 

mer mot leverantör och orderläggare och produktionschef är mer ansvariga för att lägga 

inköpsorder. En sammanställning av svaren från de tre intervjuerna ger en mer fullständig 

bild över hur företaget arbetar med inköpsprocessen.  
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4.2 Inköpsprocessen hos Alderholmens Mekaniska AB 

I dagsläget finns en modell som inköpare på Alderholmens mekaniska kan använda som ett 

stöd för hur de ska hantera olika steg i inköpsprocessen (se bilaga 2). Denna modell är 

dock inte helt färdigställd men det är något som de arbetar på. Vid intervjuerna beskrivs 

bland annat att modellen bör ge inköpare på företaget riktlinjer för hur de ska hantera 

inköpsprocessen för att inte få för höga lagernivåer. Modellen saknar i dagsläget också ett 

tillvägagångssätt för hur avtal ska tas fram samt hur uppföljningsarbetet ska gå till. Det 

framkommer även att fallföretaget i dagsläget inte har någon utvecklad rutin för hur de ska 

arbeta med hållbarhet specifikt för inköpsprocessen. De frågor som har ställts till företaget 

angående inköpsprocessen är baserade på inköpsprocessen som presenteras i figur 2. 

Därmed kommer fallföretagets inköpsprocess att presenteras efter hur de arbetar med 

inköpsprocessen som beskrivs i teorin. 

4.2.1 Definiera specifikation 

Inköpsprocessen på Alderholmens mekaniska börjar med att behov uppstår. Detta behov 

uppkommer av att kunder lägger order och vilket material som behövs beror på kundens 

önskemål. Fallföretaget får då specifikationer från kund med information om kvantiteter 

och kvaliteter som behövs för den lagda kundordern. När denna information kommit 

undersöker fallföretaget först ifall materialet som behövs finns på lager. Finns inte 

materialet på lager undersöker fallföretaget ifall ett likvärdigt material finns tillgängligt 

som går att använda och då ersätta det materialet som kunden önskat sig. Det kan även 

röra sig om att det materialet är för dyrt. Det skickas då en förfrågan till kunden om ett 

billigare eller mer tillgängligt alternativ får användas. 

4.2.2 Val av leverantör 

Det andra steget i inköpsprocessen är val av leverantör. Företagets marknadschef är främst 

den som ansvarar för val av leverantör för verksamheten. Fallföretaget nämner olika 

faktorer som är viktiga att ha i åtanke vid val av leverantör men belyser pris och 

leveransprecision som två viktiga aspekter. Leveransprecisionen är något som kan utläsas 

efter tid med samma leverantör. Ifall inte leverantörerna lever upp till leveransprecisionen 

som efterfrågas försöker fallföretaget hitta en leverantör som lever upp till deras 

önskemål. Alderholmens mekaniska försöker även att arbeta med att bygga upp 

leverantörssamarbeten och strävar efter att arbeta med färre leverantörer och istället samla 

mycket av inköpen på en och samma leverantör för att lägre pris ska erhållas. Genom 

leverantörssamarbeten kan även förtroende byggas upp. Detta förtroende kan ge företaget 

en trygghet för att leveranser når upp till vad som är överenskommet. Vissa kunder har 

kontrakt som binder fallföretaget till att köpa in material från en specifik leverantör. Vid 

denna situation får fallföretaget följa kundens kontrakt. De har dock möjligheten att själva 

förhandla fram avtal med dessa leverantörer även om de är knutna till att köpa in hos dem. 

Det finns även vissa produkter som bara finns att köpa från en leverantör. Vid inköp av 
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dessa produkter är det viktigt att bevaka att leverantören går bra ekonomiskt och att de 

har säkerställt sina leveranser. Det saknas i nuläget en rutin för detta på fallföretaget. 

Dessa produkter kan ses som kritiska och är främst de produkterna som är till 

serieproduktionen.  

 

 

Figur 5. Struktur för val av leverantör hos Alderholmens mekaniska 

 

4.2.3 Avtal 

Nästa steg i inköpsprocessen är att ta fram avtal. Det framkom att Alderholmens 

mekaniska inte har någon utarbetad process för hur de ska hantera avtal i nuläget. Istället 

binder de sig till sina leverantörer order för order. Några ordentliga avtal blir sällan 

nedtecknade utan det är istället styrt av leverantör. Detta eftersom leverantörerna ofta är 

mycket större än vad fallföretaget är vilket gör att inköpare kan känna att de har lite att 

säga till om. Fallföretaget får i många fall “take it or leave it”. Dock nämns 

transportkostnader, kilopriser, leveranssäkerhet och servicenivå som viktiga faktorer vid 

förhandlingar med leverantör. Det kan även vara svårt för fallföretaget att veta om de fått 

ut det bästa möjliga från det avtal som företagets leverantörer presenterar. Därmed vill 

företaget själva kunna räkna ut om resultatet från avtal är fördelaktiga för dem eller inte. 

Genom att kunna räkna på resultat från avtal kan fallföretaget använda det vid 

förhandlingar av nästa avtal. 
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4.2.4 Beställning 

Nästa steg i inköpsprocessen är beställning. Företaget använder sig av affärssystemet 

MONITOR för beställningar. Vid beställning prioriteras olika faktorer från fall till fall. En 

faktor som ofta prioriteras högt är leveranstid eftersom många kunder kräver att leverans 

sker på kort varsel och på grund av att de har uppsatta mål knutna till leveranstid. Även 

priset är en viktig faktor och brukar vara det första som undersöks ifall det finns gott om 

tid. Det är även viktigt att leverantören bekräftar ordern som har skickats för att veta att 

leverantören har mottagit beställningen och behandlar den. Vid beställning av kritiska 

produkter beskrivs även pålitligheten för leveranser som en faktor av hög vikt. 

4.2.5 Bevakning av leverans 

Efter beställning gäller det att bevaka leveransen. Detta utförs genom att titta på listor från 

affärssystemet. Detta utförs för att säkerställa att orderbekräftelse finns på alla 

beställningar som har utförts. Det tittas även på listor angående ifall fallföretaget fått 

samma bekräftelse som leverantörerna. Detta för att minimera risken för att förseningar 

ska uppstå. Det är viktigt att produkterna ska komma in den bestämda dagen eftersom 

kunder i sin tur väntar på beställning. Ifall en produkt inte har dykt upp som skulle 

inkommit under gårdagen kontaktas leverantören för att få en statusrapport. Det sker 

däremot ingen bevakning under transport av leverans utan det är vid godsmottagningen 

det startar. Från de intervjuade personerna på företaget framkom det att dokumentering 

av ordererkännande är en del i inköpsarbetet som fungerar bra och är nyttiga att spara och 

använda vid fakturering och efterkalkyler. Det kan vara bra att ha det dokumenterat ifall 

det kommer in en liknande order där samma material behövs. 

4.2.6 Utvärdering 

Nästa steg i inköpsprocessen är att följa upp de övriga stegen. Företaget kategoriserar sina 

leverantörer beroende på om de är kritiska eller inte. Utöver denna kategorisering finns i 

nuläget inget bestämt kring uppföljningsarbetet av ett inköp på fallföretaget. Däremot 

arbetar de med att ta fram en process för uppföljningsarbetet.  

4.3 Leverantörsbedömning i Alderholmens mekaniska  

I dagsläget förs inga anteckningar angående leverantörerna. Det framkommer däremot att 

Alderholmens mekaniska använder sig av en enkät som fylls i med 

leverantörsbedömningar. Denna enkät används sedan som grund för att klassificera 

leverantörerna utifrån olika kategorier. Dessa kategorier är kritiska produkter som 

kännetecknas av att det endast finns en leverantör att tillgå, och att det främst är inom 

serieproduktion dessa finns. Vid inköp av råmaterial framgår det att ett stort urval av 

leverantörer finns att tillgå, och det blir inte kritiska på samma sätt som andra material kan 

bli. Det framkommer att företaget i vissa fall endast har en leverantör inlagt i 
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affärssystemet fast det finns fler ute på marknaden. Detta gäller däremot inte för alla, utan 

vissa artiklar är svåra att hitta alternativ till. Det gäller främst inköp av komponenter. 

4.4 Lean i Alderholmens mekaniska 

Under intervjuerna ställdes frågor med anknytning till vad som presenterats i den 

teoretiska referensramen om Lean. Detta för att undersöka hur användandet av Lean i 

inköpsprocessen skulle kunna användas på fallföretaget. Företaget jobbar i dagsläget aktivt 

med ständiga förbättringar och att eliminera slöserier. Hur fallföretaget hanterar 

inköpsprocessen går därför att jämföra med Lean-filosofin. 

4.4.1 Ständiga förbättringar och respekt för människan 

Fallföretaget arbetar aktivt med ständiga förbättringar generellt i hela verksamheten. Detta 

genom att hitta förslag till förbättringar och ha en diskussion med de personerna som är 

berörda för att sedan försöka implementera dessa förbättringar. Det finns dock inget 

organiserat arbete med ständiga förbättringar för inköpsprocessen. Det kan däremot 

uppkomma förbättringsarbete ifall det rapporteras in avvikelser från leverantörer eller 

godsmottagning. 

 

Alderholmens mekaniska har respekt för människan och ser vikten av att samtlig personal 

trivs på arbetsplatsen och att alla jobbar med gemensamma mål för att ständigt förbättra 

företaget. Genom detta är de övertygad om att de kan skapa en bra tillvaro för samtliga 

parter i försörjningskedjan, leverantörer, kunder samt deras egna medarbetare. På grund 

av respekt för människan arbetar de därmed för en god arbetsmiljö där samtliga parters 

kunnande kan vara med för att driva företaget framåt. 

 

De inköpsansvariga på Alderholmens mekaniska har möten en gång per dag som de kallar 

för pulsmöten. Vid dessa möten kan eventuella oklarheter lyftas upp. Möten används även 

för att diskutera vad för behov som finns och hur stora volymer som behövs köpas. Dessa 

pulsmöten är uppskattade för de inblandade och även nyttiga eftersom de har olika 

ansvarsområden i inköpsarbetet och genom mötena kan en tydligare kommunikation 

upprättas angående vad som finns i lager och vad för material som är bäst att använda. Det 

sker även kommunikation mellan inköpare och produktionspersonal där inköpare kan få 

hjälp med att kontrollera om lagersaldot stämmer eller inte. 
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4.4.2 Lager och tidsbrist  

En förbättringspotential för inköpsprocessen är att få en bättre uppfattning angående hur 

stora volymer som ska köpas in av en specifik produkt för att det ska bli mest lönsamt. Det 

kan vara svårt för inköpare på fallföretaget att bedöma om de ska köpa och lägga på lager 

eller om de endast ska köpa efter behov. Det kan även vara svårt att bedöma hur stort ett 

eventuellt säkerhetslager ska vara. Det behövs även en bättre genomgång kring vad för 

material som går att använda till specifika detaljer. Mycket av det material som används på 

fallföretaget går att använda till flera olika detaljer. Detta är en del i inköpsprocessen som 

behöver undersökas lite noggrannare. Det finns även förbättringspotential i  

avtalshanteringen där överenskommelsen inte blir nedtecknat i ett ordentligt avtal. Detta 

är dock något som företaget har börjat utveckla. Det behövs ett tillvägagångssätt för att 

kunna veta vad som passar bäst för Alderholmens mekaniska. Det blir lätt att fokus hamnar 

på priset, något som inte behöver betyda att det är bäst eftersom det finns andra faktorer 

som spelar in. 

 

I dagsläget försöker företaget att köpa in material för att ha ett ständigt säkerhetslager av 

de material som de vet kommer att användas. I övrigt försöker de köpa in minimalt med 

material för att inte bygga upp för stora lager. Hur mycket som ska köpas in blir ett 

ställningstagande inför varje beställning. Vid detta ställningstagande tittar fallföretagets 

inköpare på prognoser samt vad som finns i lager för att göra en bedömning för vilka 

kvantiteter som ska beställas. Vissa material vill de ha på lager och andra material vill de 

inte ha på lager. Vid intervjuerna nämns att varje inköpare i dagsläget utför detta manuellt 

vilket kan vara tidskrävande. Fallföretaget jobbar dock på att ta fram riktlinjer och 

instruktioner för hur inköpare ska gå tillväga för att få önskade lagernivåer. Detta för att 

göra det lättare att ta beslut om vilka kvantiteter som ska köpas in för att inte bygga upp 

för stora lager. 

 

Det framkom även att vissa delar i inköpsprocessen är mer tidskrävande än andra. Det 

spenderas onödig tid vid råmateriallager där lagersaldon ibland inte stämmer överens. 

Detta leder till onödigt extraarbete i form av att en person måste gå ut och titta på lagret 

och dubbelkolla om det stämmer. Ifall det saknas material på lager måste kontakt göras 

med kund för att fråga om något annat material kan användas istället, något som kräver 

mycket tid. Vid intervjuerna framkom det även att företaget inte har uppsatta mål för 

inköpsprocessen. Det är däremot något som de jobbar med att ta fram.  
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5. Analys och Diskussion 

I detta kapitel ställs det empiriska resultatet mot den teoretiska referensramen för en 

analys och diskussion om studiens frågeställningar. 

 

5.1 Hur kan en effektiv inköpsprocess se ut på små 

tillverkande företag? 

Enligt Ellegaard (2009) och Paik et.al (2009) har små företag inte haft samma fokus som 

stora företag inom inköpsområdet. Den forskning som finns kring inköp är starkt 

förknippad till stora företag. Detta är en bidragande faktor till att inköp inte har samma 

prioritering i små företag, och en vanlig syn är att andra delar i organisationen prioriteras. 

Att inköpsområdet inte är lika högt prioriterat i små företag som i stora företag kan även 

bero på att små företag ofta saknar ekonomiska samt tidsmässiga förutsättningar 

(Ellegaard, 2006). När det gäller inköpsprocessen framkommer det enligt Adams et al. 

(2016) att stora företag oftast har en välutvecklad och definierad inköpsprocess. Små 

företag saknar istället i många fall en välutvecklad och definierad inköpsprocess. En 

anledning till detta kan vara att resurserna spenderas på andra områden inom 

verksamheten.  

 

Enligt Van Weele (2012) är inköpsprocessen uppbyggd på sex olika steg som alla är 

beroende av varandra. Detta innebär att ifall ett steg inte utförs på rätt sätt påverkar det 

hela inköpsprocessen negativt. Det krävs alltså att varje steg utförs på rätt sätt för att 

kunna uppnå en effektiv inköpsprocess (Van Weele, 2012). För att kunna utföra 

inköpsprocessen korrekt krävs det därför tid för varje steg. Detta förklarar van der Valk 

och Rozemeijer (2009) som menar att effektiviteten kommer öka om varje steg får den tid 

som behövs för att kunna utföra det på rätt sätt. Det fallföretaget som besöktes i denna 

studie hade en inköpsprocess som inte var helt utvecklad. Vissa steg i inköpsprocessen var 

fortfarande under uppbyggnad. Det fanns även steg i inköpsprocessen som i nuläget 

saknades. Alderholmens mekaniska förklarar att de arbetar med att förbättra olika steg i 

inköpsprocessen. En grund för att kunna ta fram en effektiv inköpsprocess är att alla steg i 

inköpsprocessen finns med. Det är därför viktigt att små tillverkande företag börjar med 

att få fram en inköpsprocess där alla steg är inkluderade. När dessa steg är framtagna kan 

arbetet börja med att förbättra de enskilda stegen. 
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En viktig aspekt att ta hänsyn till vid arbete med inköpsprocessen är hållbarhet. Detta har 

blivit en viktig fråga för många människor, vilket har gjort att företag ändrat sitt fokus för 

att kunna uppnå mer hållbara inköp. De konsekvenser som företag kan få ifall de inte tar 

sitt ansvar för hållbara inköp är att deras rykte påverkas negativt (Van Weele, 2012). 

Detta beskriver även Carter et al. (2000) och menar att hållbart inköp kan förbättra ett 

företags image, något som ger lönsamhet åt företaget. Alderholmens mekaniska har i 

dagsläget ingen dokumenterad rutin för hållbarhet i inköpsprocessen. För att uppnå 

hållbarhet i inköpsprocessen krävs det att varje steg tänker hållbart inköp. 

Rekommendationsmodellen som presenteras nedanför i figur 6 har därför hållbarhet i 

åtanke vid varje steg. Förslag på hur små tillverkande företag kan uppnå hållbarhet i 

inköpsprocessen kan vara att gå från analoga till digitala hjälpmedel då detta kan både 

effektivisera samt minska användning av papper i inköpsprocessen. En strävan efter att alla 

ska trivas och utvecklas på arbetsplatsen är också en viktig faktor för en hållbar och effektiv 

inköpsprocess.  

5.1.1 Definiera specifikation 

Fallföretaget får sina specifikationer genom att en kund har lagt en order, där finns 

information angående vad för material som behövs. Det sker sedan en undersökning ifall 

det givna materialet finns på lager, ifall det inte finns på lager undersöker fallföretaget ifall 

ett likvärdigt material finns. De sker då en förfrågan till kunden ifall de får använda sig av 

det likvärdiga materialet istället. För att få detta steg effektivt krävs det att ta fram 

noggranna specifikationer (van der Valk och Rozemeijer, 2009). Detta kan vara svårt för 

fallföretaget eftersom det är kunden som lägger en order där informationen redan finns 

angiven. Det är även viktigt att diskutera vad för krav som företaget har på det som ska 

beställas (Van Weele, 2012). Specifikationerna kan exempelvis innefatta krav för pris, 

kvalitet och leverans. Genom att bestämma vad för krav som företaget har kan en tydligare 

bild angående vad de kräver av det som ska beställas. Detta sätter grunden till det första 

steget i inköpsprocessen, och ger en lättare väg att gå inför de kommande stegen. 

5.1.2 Val av leverantör  

När specifikationerna har utförts är det dags att välja leverantör. De kraven som företaget 

satte upp vid föregående steg ligger till grund för att val av leverantör kommer bli lyckat. 

Det är därför viktigt att inköparen har dessa krav uppsatta vid val av leverantör. Detta gör 

det enkelt att gallra bort de leverantörer som inte kan uppnå det redan bestämda krav som 

företaget har satt upp (Oskarsson et al. 2013). Fallföretaget förklarade att två viktiga 

aspekter som de har i åtanke är pris och leveransprecision. Det framkommer att 

fallföretaget undviker de leverantörer som inte kan uppfylla dessa två aspekter. Det finns 

däremot delade meningar angående priset som en viktig faktor vid inköp. Detta beskriver 

Jahnukainen och Lahti (1999) som menar att det är viktigare att försöka skaffa sig 

leverantörssamarbeten istället för att spendera tid på förhandling av pris. Detta beskriver 

även Ho et al. (2010) som menar att andra faktorer än pris bör tas i åtanke för att 
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leverantörsvalet ska bli optimalt. Inköpare bör även ta hänsyn till kvalitet och leveranser. 

En viktig faktor vid val av leverantör är att se den totala kostnaden för ett inköp. Det 

framkommer från fallföretaget att det i dagsläget saknar kunskap angående hur mycket av 

en specifik produkt som ska köpas in för att det ska bli lönsamt. Detta kan istället ge 

motsatt effekt och bli dyrare än beräknat. Anledningen till detta är att det finns flera 

aspekter att ta hänsyn till. Ifall en stor volym köps in kan det göra att priset blir billigare. 

Att köpa in större volymer kan däremot ge ökade lagerföringskostnader och 

lagerhållningskostnader. För att göra val av leverantörer på ett effektivt sätt är det därmed 

viktigt att först undersöka vilka leverantörer som når upp till de ställda kraven. När detta 

är avklarat kan företag sedan välja den leverantör som bäst når upp till kraven. 

 

Genom att samarbeta med leverantörer kan en effektiv inköpsprocess uppnås (Perkins och 

Gunasekaran, 1998; Janda och Seshadri, 2001; Bergman och Klefsjö, 2012). Ett 

hjälpmedel kan då vara att använda sig av Kraljic’s klassificeringsmatris (Kraljic, 1983). 

Genom att implementera Kraljic’s klassificeringsmatris vid val av leverantör kan företag 

snabbt se vilka produkter som är kritiska och är i behov av leverantörssamarbete. Det 

gäller även produkter där det finns många leverantörer. För dessa produkter kan istället 

fokus läggas på att hitta det billigaste alternativet.  

5.1.3 Avtal  

Efter att en leverantör har valts gäller det att komma fram till ett avtal med den leverantör 

som valdes. I detta steg är det viktigt med förberedelser för att kunna få fram ett bra avtal 

(Van Weele, 2012). Alderholmens mekaniska har inte något utarbetat sätt för avtal. Det 

sker i dagsläget att företaget binder sig med sina leverantörer order för order. Effekten av 

detta blir att fallföretaget blir styrt av sina leverantörer eftersom de i många fall är större 

än fallföretaget. I detta steg kan utfallet från Kraljic’s klassificeringsmatris användas. Ifall 

företaget märker att produkten som ska beställas från leverantören ligger i ett kritiskt 

område kan företaget försöka ta fram ett avtal. Om produkten istället ligger i kategorin 

som icke kritisk i Kralijic´s klassificeringsmatris kan det vara bra att inte skriva avtal för att 

kunna välja den leverantör som kan erbjuda mest till lägst kostnad. Genom att gå tillbaka 

till det första och andra steget och undersöka vilka krav som företaget har ställt på 

leverantören och beställningen kan detta användas vid avtalet. Ifall pris och 

leveransprecision är två viktiga aspekter är det dessa som behöver lyftas vid avtal. 

Oskarsson et al. (2013) förklarar även att det är viktigt att avtalet inte glömmer bort att ta 

med de delar angående vad som händer ifall någon av parterna bryter mot vad som är 

överenskommet. 

5.1.4 Beställning 

När beställning utförs använder sig Alderholmens mekaniska affärssystemet MONITOR 

till hjälp. Detta är väl utbrett i tillverkande organisationer. Det är främst genom 
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affärssystem som digitalisering av inköp används. Affärssystem hjälper företag att hålla reda 

på in- och utgående material. Detta ger en bättre överblick av vad som finns i lager 

(Iveroth et al. 2018). Denna överblick underlättar processen eftersom en digital 

kommunikation gällande orderbekräftelse sker. Detta beskriver fallföretaget och förklarar 

att en viktig faktor är att leverantören bekräftar ordern som har skickats för att veta att 

beställningen är mottagen. Van Weele (2012) poängterar även här att om de tidigare 

stegen har genomförts på ett noggrant sätt kommer inköparen vara väl förberedd och det 

kommer ge en effektivare process.  

5.1.5 Bevakning av leverans 

Vid bevakning av leverans gäller det att ha ständig kontakt med leverantörer för att få 

information ifall något oförutsägbart har inträffat med den inkomna leveransen (Van 

Weele, 2012). Fallföretaget förklarar att det är viktigt att leverans sker den bestämda 

dagen, eftersom de har kunder som väntar på sina produkter. Ifall en leverans som skulle 

kommit dagen innan inte dykt upp kontaktar fallföretaget leverantörerna. Detta utförs för 

att få en statusrapport. Det sker däremot ingen kontakt under transport av leverans, utan 

det är vid godsmottagningen det startar. Detta steg i inköpsprocessen bygger på att ha 

ständig kontakt med leverantörer för att kunna försäkra sig om att leverans sker som 

bestämt (Van Weele, 2012). Genom att kunna ha en ständig kontakt med leverantören 

kan oförutsägbara händelser upptäckas i ett tidigt skede. Att upptäcka problem i ett tidigt 

skede kan göra att fallföretaget kan agera snabbt mot sina kunder och kunna förklara läget 

samt göra eventuella justeringar med beställningen. Ett hjälpmedel för detta skulle kunna 

vara att använda digitala verktyg som affärssystem för att ständigt få information om 

leveransen. Detta hade kunnat fungera bra hos fallföretaget eftersom de i dagsläget 

använder MONITOR vid bevakning av leverans. Enligt Van Weele (2012) är det även 

viktigt att undersöka den ankomna leveransen för att se ifall den når upp till de krav som 

ställdes. Om leveransen inte når upp till kraven är det viktigt att kontakt med leverantör 

sker för att kunna förebygga detta i framtida leveranser.    

5.1.6 Utvärdering 

Det slutliga steget i inköpsprocessen är att utvärdera och följa upp inköpsprocessen (Van 

Weele, 2012). Fallföretaget har inte något bestämt tillvägagångsätt för uppföljningsarbetet 

i nuläget. Det som sker är att de kategoriserar sina leverantörer efter om de är kritiska 

eller inte. Denna kategorisering sker genom en enkät. Denna enkät används sedan som 

grund för att klassificera leverantörer. Detta nämner Van Weele (2012) som en viktig del 

vid uppföljningsarbetet. Genom att utvärdera och uppdatera information om 

leverantörernas positiva och negativa sidor kan framtida arbete med val av leverantör 

förenklas. Detta gör även att de leverantörer som inte har uppnått de ställda kraven kan 

gallras bort. Denna utvärdering skulle vara lämplig att utföras med hjälp av Kraljic’s 

klassificeringsmatris. Genom att använda denna matris kan en utvärdering om de olika 

produkterna utföras. Detta kommer ge en tydlig bild angående var någonstans 
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produkterna befinner sig. Genom att ha denna information kan företaget se vilka 

leverantörer som skulle vara bra att bygga samarbete med vid framtida inköp. En 

återkommande faktor i inköpsprocessen är de ställda kraven som tidigare nämnts. Det är 

därmed viktigt att undersöka Ifall leverantören nådde upp till dessa krav som ställdes. 

Caniëls och Gelderman (2005) menar att om inte leverantörer lever upp till de ställda 

kraven bör företag leta efter nya alternativ. Detta kan dock vara svårt för kritiska 

produkter eftersom det är leverantören som dominerar marknaden. 

 

Hur en effektiv inköpsprocess kan se ut på små tillverkande företag kan sammanfattas i 

rekommendationsmodellen i figur 6 nedanför.  

 

Figur 6. Rekommendationsmodell för en effektiv inköpsprocess (Författarna) 

5.1.7 Diskussion om Rekommendationsmodellen 

rekommendationsmodellen bygger på en generell inköpsprocess som Van Weele (2012) 

har tagit fram. Genom att kombinera denna generella inköpsprocess tillsammans med 

viktiga faktorer som främjar en effektiv inköpsprocess kan en tydlig bild angående vad som 

behöver utföras vid varje steg ges. Utöver de viktiga faktorerna som syns i 

rekommendationsmodellen är det även viktigt att ha hållbarhet i åtanke vid utförandet av 

varje steg i inköpsprocessen, både ekonomiskt, ekologiskt och socialt. 

5.3 Hur kan Lean användas i inköpsprocessen på små 

tillverkande företag? 

Enligt Van Weele (2012) används Lean för att uppmuntra och få de anställda att tänka 

positivt för att kunna uppnå effektivitet. Detta menar även Gowen et al. (2012) och 

förklarar att en implementation av Lean är förknippat med effektivitet, minskade 
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kostnader och förkortade leveranstider. Camacho- Miñano et al. (2013) är inne på samma 

spår och förklarar att implementation av Lean kan ge företag förbättrad kundservice och 

ökad lönsamhet. Detta uppnås genom att eliminera de aktiviteter som inte skapar värde 

för företaget. Det framgår tydligt vilka fördelar Lean kan ha på både effektivitet och 

lönsamhet i företag. Att ha Lean i åtanke i den rekommendationsmodell som 

presenterades i figur 6 kan därför vara betydande för en effektiv inköpsprocess. Hur Lean 

kan användas i inköpsprocessen på små tillverkande företag kommer därmed analyseras 

och diskuteras utifrån rekommendationsmodellen för en effektiv inköpsprocess.  

 

 

 

En betydelsefull faktor för användandet av Lean inom inköpsprocessen är att arbeta för att 

uppnå goda relationer med leverantörer. Detta genom att försöka göra det bästa för hela 

försörjningskedjan och inte endast ha företagets interna intressen i åtanke. Relationerna 

som ett företag har med sina leverantörer är knutet till arbetet med inköpsprocessen. 

Detta gör att inköpsprocessen har en viktig roll i arbetet med Lean (Hines, 1996). 

Alderholmens mekaniska arbetar för att bygga upp leverantörssamarbeten och kan då med 

tiden arbeta fram goda relationer med sina leverantörer. Arbete med Lean i inköp 

kommer hjälpa företag att bygga nära relationer med sina leverantörer Azadegan et al. 

(2013).  

 

Det är viktigt att inte stressa fram en implementation av Lean utan låta det ta den tid som 

krävs. Lean är ett långsiktigt tänk mot en lönsammare organisation och ingen snabb 

lösning på ett tillfälligt problem. Små företag fokuserar ofta på att lösa de tillfälliga 

problemen, och saknar det långsiktiga tankesättet som stora företag ofta har (Adams et al. 

2016). För att små tillverkande företag ska kunna arbeta med Lean i inköpsprocessen 

gäller det att ha ett långsiktigt tankesätt. Det är därför viktigt att företag avsätter den tid 

som krävs vid implementation av Lean för att få ut det mesta av filosofin.  Adams et al. 

(2016) menar att ett försprång som små tillverkande företag kan ha vid implementation av 

Lean i inköpsprocessen är deras styrka att lättare kunna anpassa sig till förändringar, både i 

omvärlden och i organisationen. Alderholmens mekaniska har sina anställda samlade på ett 

och samma ställe vilket gör det lättare att kommunicera ut information. Den goda 

kommunikationen som små tillverkande företag har kan göra det lättare att införa 

förändringar och därmed implementera idéer från Lean till inköpsprocessen. 

5.3.1 Ständiga förbättringar och respekt för människan 

De två principerna i Lean är ständiga förbättringar och respekt för människan. Dessa två 

principer samverkar med varandra, det innebär att ifall inte den ena principen utförs på 

rätt sätt kommer hela Lean-konceptet fallera. Det är vanligt förekommande att företag 
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ständigt vill förbättra sin organisation, det är däremot svårt att faktiskt få det att fungera i 

praktiken Det är även viktigt att tänka ständiga förbättringar i allt som utförs, och att 

aldrig vara nöjd med en förbättring utan hela tiden leta efter nya förbättringar i processen 

(Bergman och Klefsjö, 2012). I dagsläget arbetar Alderholmens mekaniska aktivt med 

ständiga förbättringar i hela verksamheten. Detta genom att hitta förbättringsförslag och 

diskutera med de involverade för att kunna implementera dessa förbättringar. Det saknas 

däremot ett bestämt arbete med ständiga förbättringar för inköpsprocessen. Enligt 

Bergman och Klefsjö (2012) krävs det att hela verksamheten arbetar med Lean. Det 

fungerar inte att endast ett fåtal avdelningar arbetar med Lean utan hela organisationen bör 

arbeta tillsammans med ständiga förbättringar, även inom inköpsprocessen. Ett problem 

vid implementation av Lean har varit att ständiga förbättringar haft stort fokus. Detta har 

lett till att respekt för människan har hamnat i skymundan. Anledningen till detta är att de 

personerna med ledande befattningar inom företag har ett fokus på den ekonomiska 

aspekten och glömmer därför bort människans betydelse för att kunna nå dit (Emiliani, 

2006; Emiliani och Emiliani, 2013). Det är därför viktigt att de personer med ledande 

befattningar är insatta i vad Lean-filosofin kommer innebära. Fallföretaget har förstått 

innebörden av respekt för människan och arbetar för att få alla att känna sig delaktiga i att 

driva företaget framåt. Det kan yttra sig i att det utförs dagliga pulsmöten med 

medarbetarna som har inköpsansvar. Det sker även kommunikation mellan inköpare och 

produktionspersonal om det exempelvis skulle vara en fråga angående ifall ett annat 

material kan användas. Detta är viktigt för att organisationen kan arbeta som en helhet mot 

gemensamma mål. Som tidigare nämnt krävs det att båda principerna samverkar för att ett 

tillfredsställsställande resultat ska uppnås. Genom att arbeta med uppsatta mål kring 

ständiga förbättringar och se till att medarbetarna trivs och är motiverade till att ständigt 

förbättra inköpsprocessen är mycket vunnet. 

5.3.2 Eliminera slöseri 

Lean kan enkelt förklaras som att eliminera alla former av slöseri. Med slöseri menas alla 

de aktiviteter som inte skapar ett värde för kunden. Genom att eliminera slöseri i 

inköpsprocessen kan små tillverkande företag minska sina kostnader. Detta kan vara en 

viktig faktor för små tillverkande företag eftersom de kan ha brist på ekonomiska resurser 

(Wagner et al. 2003). Att eliminera slöseri som uppstår inom inköpsprocessen kan vara 

till stor hjälp för att kunna uppnå en effektiv inköpsprocess. De slöserier som har tydligast 

koppling till inköpsprocessen är väntan, onödiga transporter och onödigt lager.  

5.3.2.1 Väntan 

En viktig faktor för att eliminera slöseri är att tiden används på ett effektivt sätt. Ifall det 

skulle uppstå förseningar är det viktigt att de anställda är sysselsatta istället för att sitta och 

vänta (Hines och Rich, 1997). Detta kan vara viktigt i inköpsprocessen eftersom den 

består av totalt sex steg som alla är beroende av varandra. Om det uppstår förseningar i ett 

av stegen kommer det bli förseningar i det efterliggande stegen. Genom att använda denna 
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tid till något som skapar värde till kunden istället för att vänta på att föregående steg ska 

bli klart kan slöseri minskas. Det mest ideala är att det inte finns några fördröjningar, utan 

att allt flyter på som det ska (Hines och Rich, 1997). Detta går i linje med vad fallföretaget 

beskrev. Det framkom att ingen onödig väntan uppstod när inköpsprocessen flöt på bra. 

Om det däremot uppstod problem blev flytet i inköpsprocessen försämrad, något som kan 

leda till onödig väntan i inköpsprocessen. Ett sätt att lösa detta kan vara noggrannhet för 

att minska på antalet problem som uppstår i inköpsprocessen. Detta menar Van Weele 

(2012) som förklarar vikten av att varje steg i inköpsprocessen får den tid som behövs. Det 

kan däremot uppstå oförutsägbara fördröjningar. Det gäller då att spendera denna tid på 

ett effektivt sätt. 

 

5.3.2.2 Onödiga transporter 

Ett slöseri inom Lean som ska elimineras eller undvikas för att fokus endast ska ligga på att 

skapa värde för slutkunden är onödiga transporter. Eftersom transporter som utförs inom 

ett företag inte kommer att tillföra något värde till det som produceras ses transporterna 

som ett slöseri (Hines och Rich, 1997). För att arbeta med Lean inom inköpsprocessen 

bör företag ha detta i åtanke och sträva efter att eliminera onödiga transporter. 

Alderholmens mekaniska arbetar för att samla sina beställningar till en leverans för att 

skära ner på antalet transporter. För att göra det lättare att samla sina beställningar till ett 

färre antal leveranser sker dokumentation över dessa beställningar. Om ett större behov 

uppstår av samma material eller av ett material som finns att köpa av samma leverantör 

kan det med hjälp av denna dokumentation öka på beställningarna. Detta ger en minskad 

transportkostnad, något som är en bidragande faktor till företagets lönsamhet. Det gäller 

att denna information om dessa positiva effekter når ut till de anställda. Genom att försöka 

diskutera de olika beställningarna som kommer utföras under dagen/veckan kan 

information angående vilka beställningar som går att kombinera till en och samma 

leverantör. Detta kommer ge minskade transporter som kommer leda till en minskad 

transportkostnad. Det kan även ge en positiv effekt på miljön eftersom det blir ett färre 

antal transporter.  

5.3.2.3 Onödiga lager 

En förbättringspotential som finns hos Alderholmens mekaniska är hur mycket som ska 

beställas. I nuläget saknas en uppfattning om hur stora volymer som ska köpas in för att 

den bästa lönsamheten ska utvinnas. Det blir ett ställningstagande vid varje inköp angående 

hur mycket som ska köpas in på lager eller ifall det bara ska köpas för det som faktiskt 

behövs. Det gäller att ha i åtanke att de produkter som ligger på lager inte skapar något 

värde. Det förklarar Oskarsson et al. (2013) och menar att dessa pengar som spenderas på 

att ha produkter i lager istället kan användas på vettigare sätt i företaget. Alderholmens 

mekaniska har priset som en viktig aspekt vid inköp av material.  Ett problem med detta 

kan bli att en större volym köps in än vad som faktiskt behövs för att få ett lägre pris. 
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Detta kan ge motsatt effekt eftersom det finns flera aspekter att ta hänsyn till. Oskarsson 

et al. (2013) förklarar att lager skapar även lagerhållningskostnader och 

lagerföringskostnader. Genom att se helheten vid inköp av en produkt kan onödiga 

lagerkostnader minska. Att ha den totala kostnaden i åtanke i inköpsprocessen och inte 

endast fokusera på priset kan hjälpa små tillverkande företag att eliminera slöseri kopplat 

till lager.  
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6. Slutsats 

I detta kapitel besvaras studiens syfte samt frågeställningar för att fylla forskningsgapet. Kapitlet 

avslutas med att förmedla studiens begränsningar samt rekommendationer till framtida forskning. 

 

6.1 Teoretiskt bidrag  

Hur kan en effektiv inköpsprocess se ut på små tillverkande företag? 

I kapitlet analys och diskussion beskrivs hur en effektiv inköpsprocess kan se ut på små 

tillverkande företag steg för steg. En rekommendationsmodell (Figur 6) som bygger på en 

kombination av den teoretiska referensramen och studiens empiri är framtagen för att 

sammanfatta viktiga faktorer för att hantera inköpsprocessen på ett effektivt sätt. En 

effektiv inköpsprocess är knutet till att alla sex stegen hanteras på ett korrekt sätt där 

hållbarhet finns med i varje steg. Det gäller att ta fram noggranna specifikationer där alla 

krav för de material som ska köpas in framkommer. Välja leverantörer som når upp till de 

ställda kraven och som ger lägsta möjliga totalkostnad. Ingå i avtal baserat på Kraljic’s 

klassificeringsmatris samt efter vilka kriterier företaget har på leveranser för att sedan 

skriva kontrakt. Lägga beställningar med hjälp av digitaliserade verktyg som affärssystem. 

Bevaka och kontrollera leverans där en ständig kontakt med leverantörer sker genom 

affärssystem. Slutligen ska inköpsprocessens tidigare steg utvärderas genom en uppföljning 

i en kombination med Kraljic’s klassificeringsmatris.    

 

Hur kan Lean användas i inköpsprocessen på små tillverkande företag? 

Genom att ha respekt för människan kan små tillverkande företag få medarbetare som trivs 

och är motiverade till att ständigt förbättra inköpsprocessen. Att eliminera slöseri är en 

viktig del för en effektiv inköpsprocess. De slöserier som författarna har funnit inom 

inköpsprocessen är väntan, onödiga transporter och onödigt lager. Dessa kan minskas 

genom att spendera väntetid på ett sätt som skapar värde för kunden, samla leveranser till 

färre antal transporter och undvika att beställa för stora volymer. 

 

 

 

 

6.2 Praktiskt bidrag 

Rekommendation för Alderholmens mekaniska AB 



 

44 

 

 Gör ett noggrant uppföljningsarbete på varje inköp. 

 Använd Kraljic’s klassificeringsmatris för att bedöma vinstpåverkan och 

leveransrisk på material som ska köpas in. 

 Tänk på den totala kostnaden för ett inköp och inte endast pris. 

 Bestäm vilka krav som ska uppfyllas vid inköp. 

 Ha en ständig kontakt med leverantör för att snabbt bli informerad om problem 

uppstår under leverans. 

 Arbeta med ständiga förbättringar, respekt för människan samt med att eliminera 

slöseri i inköpsprocessen. 

6.3 Begränsningar 

Det har funnits ett antal begränsningar under detta examensarbete. Studien utfördes under 

en begränsad tid på 10 veckor. På grund av tidsbristen har rekommendationsmodellen inte 

hunnit testas i praktiken. Studien är även begränsad till att endast hämta empiri från ett 

fallföretag. Metoden för att samla empiri har endast kommit från intervjuer.  

6.4 Framtida forskning 

Under examensarbetes gång har flera intresseväckande områden knutna till 

inköpsprocessen för framtida forskning dykt upp. Förslag på framtida forskning är 

följande: 

 Undersök om fler aspekter och verktyg från Lean kan användas för en effektiv 

inköpsprocess hos små tillverkande företag. 

 Undersök hur hela inköpsprocessen kan digitaliseras hos små tillverkande företag. 

 Testa den framtagna rekommendationsmodellen i praktiken. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

 

Övergripande 
Vad för roll har du i inköpsarbetet? 

Hur är er inköpsprocess utformad? 

Vad fungerar bra i inköpsprocessen? 

Vad för förbättringspotential finns i inköpsprocessen? 

Hur ser kommunikationen ut med de andra anställda som är delaktiga i inköpsarbetet på 

företaget? 

Inköpsprocessen 

Hur sker arbetet med att ta fram specifikationer för vad som ska köpas in? - dokument som 

skickas till leverantör för att de ska vara informerad om vad de ska leverera 

Hur ser tillvägagångssättet ut vid val av leverantör? 

Hur ser kommunikationen ut med era leverantörer? 

Varierar ni leverantör eller försöker ni bygga leverantörssamarbeten? 

Hur påverkar era kunder valet av leverantörer? 

Hur ser processen ut vid avtalsskrivande? 

Vilka faktorer är det som prioriteras vid beställning? 

Hur ser arbetet ut med leveransbevakning? 

Hur ser uppföljningsarbetet av ett inköp ut? 

Lean 

Hur arbetar ni för att ständigt förbättra inköpsprocessen? 

Finns det delar i inköpsprocessen där du känner att för mycket eller för lite tid spenderas? 

Hur sker inköpsarbetet för att inte få stora lager? 

Finns uppsatta mål angående inköpsprocessen? 

Sker samarbete med de anställda vid inköpen eller utförs det individuellt? 

Kompletterande frågor  

Hur arbetar ni med hållbarhet i inköpsprocessen? socialt, ekonomiskt och miljömässigt 
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Modell för inköpsarbetet hos Alderholmens mekaniska 

 

 


