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Abstract 
NOTE Lund is an EMS-based (Electronics Manufacturing Services) company and is a 
part of the NOTE group. The group has approximately 1000 employees and the 
company’s turnover in 2004 was one billion SEK. There are production facilities 
from north to south in Sweden and the group is represented with factories all over 
Europe. NOTE Lund is working with volumes from just a couple of units to hundreds 
of thousands, but main focus is small to medium volumes. The factory in Lund is 
specialised in medicine electronics.  
 
We have chosen to study the purchase process since it’s significance has increased the 
last couple of years. We feel that it’s mainly within this process a company can make 
decisions which will lead to advantages towards their competitors. According to us, 
knowledge about the purchase process is an important factor to how a company can 
increase their efficiency and thereby receive a better profitability. 
 
The purpose with our rapport is to study, survey and improve the existing purchase 
process at NOTE Lund. The objective is to provide NOTE Lund with information 
which can contribute to the discovery of problem within the purchase process. To 
make this possible, we have chosen to study which persons who are involved in the 
process, how the process runs today and what it’s based on. 
 
The study is primarily based on the theories from van Weeles and the 
eightstepmethod, provided by Anders Ljungberg, and personal interviews with people 
who are involved in the company purchases. In the rapport we study and survey the 
divisions in NOTE Lund which is involved in the purchase process.  
 
We have, during the implement of the study, discovered that NOTE Lund today has a 
functional purchase process with competent personnel in the purchase division. Still 
the process has improvement potential and the entire torrent has efficiency potential. 
 
Our suggestions for improvements are: 
 

• Decrease the number of suppliers by taking bigger part in the definition of 
specifications 

• Maximise the use of strategic and meaningful suppliers 
• Make changes of the personnel within the purchase division 
• New routines concerning the valuation process. 
• Make a legible documentation of the exiting and possible changed routines. 

 
The implementation of these measurements should lead to an efficiency of the 
purchase process and facilitate for the personnel in the purchase division. 
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Sammanfattning 
 
NOTE Lund AB är ett EMS-baserat (Electronics Manufacturing Services) företag 
som ingår i koncernen NOTE AB. Totalt har koncernen cirka 1000 anställda och 
omsatte över en miljard SEK år 2004. I Sverige finns produktionsanläggningar från 
norr till söder och koncernen finns representerad med fabriker runt om i Europa. 
NOTE Lund arbetar med volymer från ett fåtal enheter till hundratusentals, men 
fokuserar sig primärt på små till mellanstora volymer. Fabriken i Lund har särskilt 
stor erfarenhet av medicinsk elektronik. 
 
Eftersom inköpsprocessens betydelse har ökat på senare år har vi valt att studera 
denna på NOTE Lund. Inom denna process kan de avgörande besluten tas beträffande 
vilka fördelar som företaget kan skaffa sig gentemot sina konkurrenter. Kunskap om 
just inköpsprocessen kan vara en av de avgörande faktorerna för att ett tillverkande 
företag ska kunna öka sin effektivitet och därigenom få bättre lönsamhet. 
 
Syftet med vår studie är att ur ett tillverkande företags synvinkel, studera, kartlägga 
och förbättra NOTE Lunds befintliga inköpsprocess. Målsättningen är att förse NOTE 
Lund med information som kan bidra till att upptäcka problem inom processen för 
inköp. För att kunna göra det har vi valt att studera vilka personer som är involverade 
i denna process, hur processen går till och vad den baseras på. 
 
Studien baseras främst på teori från van Weeles och Anders Ljungberg 
åttastegsmodell samt personliga intervjuer med personer som är involverade inom 
företagets inköp. Undersökningen baseras på att studera och kartlägga de 
avdelningarna på NOTE Lund som är involverade i inköpet. 
 
Det har framkommit under studiens genomförande att NOTE Lund idag har en 
inköpsprocess som är fungerande med kompetent personal på inköpsfunktionen. 
Dock har processen förbättringspotential och hela inköpsfunktionen har möjlighet att 
effektiviseras.  
 
Våra förslag på effektiviseringsåtgärder är: 
 

• Minska antalet leverantörer genom större deltagande i definition av 
specifikationer 

• Maximera användningen av strategiska och betydande leverantörer 
• Omstrukturering av personal på inköpsfunktionen 
• Nya rutiner kring utvärderingsprocessen 
• Skapa tydlig dokumentation av befintliga och eventuellt förändrade rutiner 
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Genomförande av dessa återgärder bör kunna leda till en effektivisering av 
inköpsprocessen och underlätta arbetet för personalen på NOTE Lunds 
inköpsfunktion.
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Förord 
 
Denna rapport är ett resultat av ett examensarbete som utförs vid 
civilingenjörsprogrammen Maskinteknik och Industriell Ekonomi vid Lunds Tekniska 
Högskola. Studien har genomförts på NOTE Lund i Lund i samarbete med 
avdelningen för Produktionsekonomi vid Lunds Tekniska Högskola. 
 
Vi vill tacka alla på NOTE Lund, särskilt vår handledare Magnus Bredberg och 
inköpschefen Johnny Nimvik som har ställt upp med givande diskussioner och 
information, som möjliggjort denna studie. 
 
Vi vill också tacka vår handledare från Lunds Tekniska Högskola Ingela Elofsson 
som varit ett utmärkt stöd under arbetet och gett oss konstruktiv feedback på denna 
rapport. 
 
Lund i februari 2006 
 
 
Christian Winblad Pontus Nilsson 
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1 Inledning 

Detta kapitel ger en bakgrund till rapporten och innehåller de krav och problem på 
NOTE som ledde till behovet av ett examensarbete. Företaget NOTE presenteras, 
problemfrågeställningen preciseras och rapportens syfte fastställs. Rapportens 
avgränsningar och vilken målgrupp den vänder sig till behandlas också här. 

 

1.1 Företaget 
 
1.1.1 Historia 
 
NOTE är en europeisk elektroniktillverkare med huvudkontor i Sverige och verksamt 
på EMS-marknaden (Electronics Manufacturing Services). NOTE grundades 1999 
och koncernen har åtta egna produktionsanläggningar i Sverige samt tre anläggningar 
utomlands, i Finland, Litauen och Estland. Dessutom finns ett dotterbolag i Polen, 
NOTE Gdansk, som styr produktionssamarbetet med ett antal underleverantörer i 
Polen och i övriga Centraleuropa. NOTE-koncernen har 887 anställda och omsatte     
1 103,1 miljoner SEK, år 2004. Under de senaste fem åren har NOTE haft en 
genomsnittlig omsättningstillväxt på över 40 procent. Ökningen har skett genom 
förvärv. NOTE börsnoterades den 23 juni 2004 på Stockholmsbörsens O-lista och 
kvalificerade sig 6 månader senare för notering på O-listan, segment Attract40.1 
 
NOTE-koncernen har sitt ursprung i EuroSupply AB med dotterbolag i Polen. 
Bolaget bildades 1999 på initiativ av Erik Stenfors, tidigare VD och koncernchef 
(mellan 1999-2005) för NOTE AB. Affärsidén var att förmedla tillverkningsuppdrag 
från Sverige till fabriker i Centraleuropa. EuroSupply påbörjade också uppbyggandet 
av ett globalt nätverk, EMS-alliance, med syftet att knyta samman 
elektroniktillverkare världen över. I början av 2000 sökte EuroSupply efter egen 
tillverkning i Sverige. Norrtälje Elektronik var vid samma tidpunkt intresserad av en 
samarbetspartner eftersom företaget hade vuxit kraftigt och var i behov av en 
förbättrad lönsamhet. Aktiemajoriteten i Norrtälje Elektronik köptes av Sten Dybeck, 
dåvarande ordförande i EuroSupply, och företagen fusionerades. Norrtälje Elektronik 
ändrade namn till NOTE Norrtälje. I samband med fusionen formulerades NOTEs 
affärsidé: ”att vara ett stort, svenskt komplett företag nära sina kunder”. Målsättning 
var att inom fem år ha gjort en börsintroduktion och då påbörjade NOTE en 
expansion inom Sverige i syfte att etablera sig nära kunderna. Hösten 2000 
förvärvades Trienta i Torsby i Värmland, en industri med inriktning på  
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fordonselektronik och med en trettioårig historia. Trienta namnändrades till NOTE 
Torsby.2 
  
Etableringen i Sverige fortsatte under 2002 genom förvärv av Lundaföretaget Xperi, 
nuvarande NOTE Lund. Företaget hade kärnkompetens inom elektroniktillverkning 
för företag i Sverige inom medicin, samt ägde en fabrik för volymproduktion i 
Tauragé i Litauen. Genom förvärvet fick NOTE representation i Öresundsregionen 
samt i Litauen med NOTE Tauragé.  
Under hösten 2003 skedde två förvärv. I augusti förvärvades BEVE Electronics. 
Företaget, som bytte namn till NOTE Borås, hade mångårig erfarenhet inom 
mikrovågsteknik, och affären innebar att koncernen skärpte sin tekniska kompetens 
ytterligare.3  
 
Börsintroduktionen sköttes av Hagströmer & Qviberg. Aktien kunde tecknas till 75 kr 
och erbjudandet övertecknades tre gånger. Aktien noterades på Stockholmsbörsens O-
lista den 23 juni. Handeln med aktien blev omfattande och i slutet av året flyttades 
aktien till Attract 40. I samband med börsintroduktionen lanserade NOTE den nya 
femårsmålsättningen, att senast 2009 tillhöra Europas ledande EMS-leverantörer. 
Strategin för växande innebar under hösten dels förvärv och strategiska etableringar 
på definierade målmarknader, dels omorganisation för fortsatt växande.4 
 
Under 2004 förvärvade NOTE flera viktiga kunder bland annat Mictronic, Neonode 
och Avitec. NOTE utvecklade, som ett av de första företagen i branschen, ett koncept 
för att hjälpa kunder att ställa om till blyfri produktion. Detta är från och med den 1 
juli 2006 obligatoriskt inom EU.5 
 
NOTE som växte kraftigt i slutet av 2004, presenterade i december en prognos för 
2005 års omsättning. Prognosen stannade vid ca 1,6 miljarder SEK vilket innebar en 
ökning i förhållande till 2004 års omsättning med cirka en halv miljard SEK.6 
 

                                                      
2 www.note.se. 2005. 
3 NOTE, Årsredovisning 2004. Örebro:db grafiska, 2005. 
4 Ibid. 
5 Ibid. 
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1.1.2 Affärsmodell 
 
NOTE-koncernens affärsmodell bygger på att företaget på ett effektivt sätt kan 
betjäna sina kunder genom en produkts hela värdekedja, från idé till utveckling till 
eftermarknaden. Företagets primära ansvarsområden ligger i produktionsledet men 
företaget tar i ökad utsträckning del i idé- och utvecklingsfaserna samt 
eftermarknaderna och servicen. 
 

Figur 1.1 Produktionsflödet för NOTE7 
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7 NOTE, Årsredovisning 2004. Örebro:db grafiska, 2005. 
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1.1.3 Flödesorganisation 
 
Koncernen är organiserad i ett koncernkontor med stabfunktioner som styr och 
samordnar företagets olika enheter. NOTE Components, Industrial Plants och 
Excellence Units är alla knutna till huvudkoncernen som i bilden nedan representeras 
av NOTE. Huvudkoncernen har en central marknads- och säljfunktion och är ansluten 
till EMS-alliance, ett globalt nätverk som sträcker sig över fyra kontinenter. 

 
  Figur 1.2 NOTE-koncernens flödesschema8 

 
NOTE Components är koncernens centrala sourcingenhet och förhandlar avtal för alla 
koncernens inköp, något som ger koncernen betydande stordriftsfördelar. 
 
Industrial Plants är enheter med hög kapacitet i, så kallade lågkostnadsländer. De 
fokuserar på mittsegmenten av värdekedjan med volymproduktion på ett 
kostnadseffektivt sätt. Industrial Plants finns i Estland, Litauen och Polen. Under 
2004 har koncernens volymproduktion successivt flyttats från Sverige till dessa 
enheter.9 
 
                                                      
8 NOTE, Årsredovisning 2004. Örebro:db grafiska, 2005. 
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Excellence Units är enheter som placeras i närheten av viktiga kundområden, dessa 
delas upp i Excellence Plants och Gateways. En Excellence Plants fokuserar på de 
viktiga första länkarna i värdekedjan och besitter specialkompetens inom ett visst 
område. En Gateway är ett sätt att komma nära sina kunder och fungerar som en 
portal till NOTE-koncernen, exempelvis en säljare. NOTE har Excellence Units i 
Sverige, Finland medan Gateways finns i Storbritannien och Frankrike. NOTE Lund 
är koncernens Exellence Unit för medicintekniska produkter som är jämförbart med 
cirka 20 procent av kundbasen. Övriga kunder representerar ett brett spektrum av 
teknikföretag som i huvudsak återfinns i Sydsverige. NOTE Lund täcker hela 
värdekedjan, inklusive utveckling, vilket ses som en mycket viktig del av 
verksamheten.10   
 
EMS-alliance är ett globalt nätverk som NOTE ingår i. Nätverket består av företag 
inom elektronikproduktion och sträcker sig över fyra kontinenter vilket ger en global 
marknadstäckning. Bakgrunden till alliansens bildande är att stora kunder vill ha 
globala leverantörer som kan hantera både mindre och större produktionsvolymer.11 
För medelstora företag som NOTE är alliansen ett sätt att kunna möta dessa krav och 
att konkurrera med de största elektroniktillverkarna.12 
 
1.1.4 Marknad 
 
NOTE är verksamt på EMS-marknaden vilken omfattar marknaden för 
kontraktstillverkning av elektronik. Förutom tillverkning ingår i detta 
marknadsbegrepp en växande andel utvecklings- respektive service- och 
eftermarknadstjänster. Företaget startade med inriktning på den svenska marknaden 
för elektronikproduktion, men har under 2004 breddat sin målmarknad till att förutom 
Sverige omfatta Finland, Storbritannien och Frankrike. Den globala EMS-marknaden 
bedöms för närvarande omsätta cirka 100 miljarder USD årligen. Marknaden växte 
start under slutet av 1990-talet men mattades därefter i kölvattnet på IT- och 
telekomkriserna. Under 2003 och 2004 har marknaden stabiliserats och en viss 
tillväxt kan åter skönjas. Världsmarknaden bedöms växa med cirka 10 procent årligen 
fram till 2007 enligt undersökningar gjorda av analysföretag i USA. Den marknad 
som förväntas växa snabbast är Kina med en årlig ökning på cirka 20 procent. Den 
nordiska EMS-marknaden förväntas öka med i genomsnitt 7,5 procent fram till år 
2007.13   
 
 
 
                                                      
10 Magnus Bredberg, NOTE, Lund, 2005-11-03. 
11 NOTE, Årsredovisning 2004. Örebro:db grafiska, 2005. 
12 Magnus Bredberg, NOTE, Lund, 2005-11-03. 
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En viktig drivkraft bakom EMS-marknadens starka tillväxt är produktägarnas 
fortsatta fokusering på kärnverksamhet. Genom att lägga ut tillverkningen på kontrakt 
kan produktägarna koncentrera sig på utveckling och marknadsföring. Kostnads- och 
tidsbesparingar är drivkrafter bakom all typ av outsourcing. Kunden behöver inte 
binda upp kapital i produktionsanläggningar.14 

1.2 Bakgrund och problemdiskussion 
 
NOTE befinner sig under en successiv gynnsam tillväxt. EMS-marknaden har haft en 
årlig tillväxt de senaste åren på cirka 14 procent.15 Samma tillväxt förutspås 
kommande år och NOTE-koncernen beräknas omsätta 1,6 miljarder SEK samt 
förfoga över 1000 anställda, år 2005. NOTE har satsat på att öka koncernens storlek 
genom uppköp. Det senaste som förvärvades var Ericsson Anslutningssystem i 
Skellefteå, december 2004, som nu går under NOTE Skellefteå AB.16 Detta för att 
öka koncernens omsättning och att närma sig konkurrenternas storlek.17 
 
Den starkt växande marknaden och den ökande försäljningen har lett till en ansträngd 
situation i företaget, framförallt har det medfört större arbetsbörda för personalen. 
NOTE Lund måste därför utveckla sitt arbetssätt och anpassa verksamheten till de 
nya förutsättningarna. Det stora intresset av att få lägsta pris på sin 
materialanskaffning har lett till att inköpsavdelningen, som redan innan var hårt 
belastad, har blivit extra utsatt. Det är nu viktigare att få fram material till rätt pris än 
att leveranssäkra materialet, som i sin tur leder till förseningar.18 
 
Kommunikationen mellan olika enheter inom koncernen är bristfällig. Vissa fabriker 
saknar affärssystem vilket leder till ökat manuellt arbete både på fabriks- och 
koncernnivå. För att förstärka inköpsorganisationen har NOTE-koncernen inrättat en 
funktion, NOTE Components, med uppgift att ansvara för gemensamma inköp för 
hela koncernen. Inköpsfunktioner finns även lokalt på alla produktionsenheter. Den 
inköpsprocess NOTE Lund använder sig av idag är inte tillfredställande utan 
innehåller lucker som behöver täppas igen.19 
 
Exempelvis är antalet leverantörer idag för många på NOTE Lund. Ett mindre antal 
leverantörer innebär färre kontaktvägar vilket är klart mindre tidskonsumerande än 
nuläget. Antalet leverantörer har ökat under de senaste åren och den största  
 
 
                                                      
14 NOTE, Årsredovisning 2004. Örebro:db grafiska, 2005. 
15 Magnus Person, NOTE, Lund, 2005-10-03. 
16 www.note.se. 2005. 
17 Ibid. 
18 Johnny Nimvik, NOTE, Lund. 
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anledningen till detta är att kunderna ofta tar med sig egna leverantörer till företaget. 
Tiden NOTE lägger ned på att hitta rätt leverantörer idag är väldigt liten, i princip 
obefintlig. Det handlar istället om att hitta en leverantör eftersom många 
komponenter som används är väldigt komplicerade och ofta endast har en distributör.  
Inköpsavdelningen har inte heller den tid som egentligen skulle behövas för att göra 
bakgrundskontroller och uppföljningar av sina leverantörer.20 
 
Arbetet som inköpsfunktionen utför idag är komplext och aspekterna som man bör ta 
hänsyn till är många, som exempel kan följande nämnas: 
 

• Hitta rätt leverantör till respektive artikel 
• Upprätta avtal med leverantörer och regelbundet omförhandla dessa 
• Hantera order och lagra dem 
• Mäta och följa upp leveranspålitligheten hos leverantör 
• Upprätta utvärderingsmetoder och genomföra dessa granskningar 
• Optimera orderstorlekar och lagerstyrning 

 
Inköpsavdelningen på NOTE Lund har lika stor personalstyrka idag som för ett par år 
sedan trotts att arbetet som skall utföras hela tiden ökar. Företaget expanderar kraftigt 
och eftersom inköpsavdelningen är underbemannad utsättes de ansvariga för hög 
press. Detta leder till att de problem som måste lösas tillfälligt prioriteras och 
företaget kan inte tänka lika långsiktigt som de egentligen skulle vilja. För att behålla 
sin konkurrenskraftighet måste NOTE Lund öka sin inre effektivitet och därigenom 
lönsamheten. Om detta ska vara möjligt behöver inköpsprocessen utvecklas så att 
inköpsarbetet kan effektiviseras.21 

1.3 Syfte 
 
Kartlägga inköpsprocessen på NOTE Lund samt ge förslag på förbättringsåtgärder för 
processen. 

 
1.4 Målgrupp 

Rapportens målgrupp är ledningen på NOTE Lund samt teknologer, lärare och 
forskare vid LTH.  

1.5 Disposition 
 
Rapporten är uppdelad i 6 kapitel och avslutas med källförteckning samt bilagor. För 
att få en fullständig förståelse av rapporten rekommenderas att den läses från början  
                                                      
20 Johnny Nimvik, NOTE, Lund. 
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till slut. Kapitelindelningen och översiktliga beskrivningar av vad kapitlen behandlar 
presenteras nedan. 

Inledning 

Detta kapitel ger en bakgrund till rapporten och innehåller de krav och problem på 
NOTE som ledde till behovet av ett examensarbete. Företaget NOTE presenteras, 
problemfrågeställningen preciseras och rapportens syfte fastställs. Rapportens 
avgränsningar och vilken målgrupp den vänder sig till behandlas också här. 

Metod 
 
Detta kapitel redogör för allmän metodik vad gäller vetenskapliga rapporter och 
beskriver inriktning och karaktär på examensarbetet samt våra olika 
datainsamlingsmetoder. Vi diskuterar även hur god validitet och reliabilitet som 
examensarbetet  uppnår. 

Teori  
 
I detta kapitel presenterar vi den teori och de modeller som använts som ramverk för 
detta examensarbete. 

Empiri 

I detta kapitel presenterar vi den information om NOTE Lund som vi insamlat genom 
diverse intervjuer och skrifter. Syftet med den information, de åsikter och de 
redogörelser vi tagit del av under studien på NOTE Lund är att kartlägga deras 
inköpsprocess samt föreslå förbättringsåtgärder. 

Analys 
 
I detta kapitel presenterar vi den information om NOTE Lund som vi insamlat genom 
diverse intervjuer och skrifter. Första syftet med den information, de åsikter och  
 
 
de redogörelser vi tagit del av under studien på NOTE Lund är att kartlägga deras 
inköpsprocess. 

Slutsatser och rekommendationer  
 
Detta kapitel presenterar slutligen undersökningens resultat tillsammans med 
rekommendationer på förändringar som analysen föranleder. 
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2 Metod 

Detta kapitel redogör för allmän metodik vad gäller vetenskapliga rapporter och 
beskriver inriktning och karaktär på examensarbetet samt våra olika 
datainsamlingsmetoder. Vi diskuterar även hur god validitet och reliabilitet som 
examensarbetet  uppnår. 

 
2.1 Metodologi 

Undersökningar kan klassificeras med hänsyn till dess syfte. Lekvall och Wahlbin 
skildrar fyra varianter av undersökningar beroende på dess syfte: explorativ, 
beskrivande, förklarande och förutsägande.22  
 
En explorativ undersökning har som uppgift att ge en grundläggande kunskap och 
förståelse av ett problemområde. Kunskapen kan sedan ligga till grund för att bättre 
kunna precisera uppgiften för en senare undersökning eller ge tankar idéer till 
handlingsalternativ.23 
 
En beskrivande undersökning har som syfte att kartlägga fakta och sakförhållanden 
inom ett visst område. Ett sådant område skulle kunna utgöras av exempelvis ett 
produktområde eller ett distributionssystem.24 
 
En förklarande undersökning har som syfte att klargöra orsakssamband inom ett 
område. Undersökningen försöker upplysa hur olika faktorer påverkar och är 
kopplade till varandra.25 
 
En förutsägande undersökning syftar till att ge prognoser på vad som skulle kunna 
inträffa om särskilda givna förutsättningar föreligger.26 
 
Vår studie kan i första hand huvudsakligen klassificeras som en explorativ och 
beskrivande undersökning. Kartläggningen av inköpsprocessen syftar till att beskriva 
hur den ser ut genom alla leden för NOTE samt få en grundläggande kunskap och 
förståelse av problemområdet och utifrån det optimera hela inköpsprocessen. Med 
hänsyn till att vi har behandlat undersökningen som explorativ och beskrivande har vi  
 

                                                      
22 Per Lekvall & Clas Wahlbin, Information för marknadsföringsbeslut (Göteborg: Högsbo 
Grafiska AB, 1993). 
23 Ibid. 
24 Ibid. 
25 Ibid. 
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fått en mycket detaljerad information om hur inköpsprocessen ser ut och med hjälp av 
denna information har vi försökt effektivisera processen. Vi tror dock att det kan vara  
svårt att renodla vår studie endast på de två nämnda typerna av undersökning utan det 
finns säkerligen inslag av samtliga typer i studien. 
 
2.2 Metodansats 

Enligt Lekvall och Wahlbin har ansatsen i en undersökning att göra med dess 
”grundläggande tekniska utformning”.27 Detta innebär bland annat att det bestäms i 
vilken utsträckning det i undersökningen, speciellt analysen, är intressant att gå på 
djupet i enskilda fall, gå på bredden i tvärsnitt vid en viss tidpunkt eller studera 
utveckling över tiden. Lekvall och Wahlbin anger ytterliggare två dimensioner för 
ansatsen i undersökningen. Den första av dessa avser om undersökningen är kvalitativ 
eller kvantitativ i sin karaktär. Den sista dimensionen i ansatsen är om 
undersökningen skall baseras på data som redan finns insamlat i något annat 
sammanhang eller om eget fältarbete måste utföras.28 
 
Med ovanstående i åtanke beskriver vi hur dessa tre dimensioner har beaktats under 
upprättandet av vår studie. 
 
2.2.1 Studiens karaktär 
 
Precis som att det finns olika typer av problemställningar finns det olika typer av 
utformning som passar till dessa. Valet av undersökningens upplägg får stora 
konsekvenser för undersökningens giltighet och tillförlitlighet. Det är alltså viktigt att 
hitta ett upplägg som lämpar sig för den problemställning som forskaren ställt sig. 
Ingen av de olika uppläggningarna som finns är egentligen bättre än någon annan men 
de lämpar sig för olika problemställningar.29 
 
För att kunna bestämma den grundläggande tekniska utformningen på studien måste 
forskaren enligt Lekvall och Wahlbin försöka att hitta vilket huvudintresse som 
forskaren har i sitt tolknings- och analysarbete. Det finns då i princip tre olika 
intresseinriktningar att välja emellan: fallstudier, tvärsnittsansats och tidserieansats.30 
 
 
 
 
                                                      
27 Per Lekvall & Clas Wahlbin, Information för marknadsföringsbeslut (Göteborg: Högsbo 
Grafiska AB, 1993). 
28 Ibid. 
29 Ibid. 
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En fallstudie är bra att göra när vi vill få en djupare förståelse av en viss händelse. 
Vid sådana tillfällen är vi inte ute efter att testa teorier eller generalisera utfall, vi är 
enbart intresserade av det enskilda fallet. Gemensamt för alla fallstudier är att 
studieobjektet är avgränsat i tid och rum. En fallstudie innebär alltså att forskaren 
studerar det enskilda fallet på djupet.31 
 
En tvärsnittsstudie innebär att vi studerar verkligheten endast vid en tidpunkt, eller 
vid olika tidpunkter utan intresse för tidsutvecklingen. En sådan uppläggning av 
undersökningen är strängt taget lämplig enbart för att beskriva ett tillstånd vid en 
given tidpunkt eller finna ut vilka fenomen som samvarierar vid en given tidpunkt. Så 
länge vi inte kan säga något om förändring över tid kan vi inte heller uttala oss om 
orsak och verkan.32 
 
En tidseriestudie används när studien omfattar något om utvecklingen över tid. Här 
måste undersökningen läggas upp så att det aktuella tillståndet mäts vid flera olika 
tidpunkter.33 
 
Det är ofta svårt att renodla dessa ansatser och i praktiken förekommer det ofta olika 
blandningar mellan de olika studieformerna.34 
 
Vår studie kan betraktas som en kombination av en fallstudie av hur NOTE Lund 
väljer att utforma sin inköpsprocess och en tvärsnittstudie av de bakomliggande 
faktorer som kan vara intressanta vid deras val. Vi har undersökt och försökt 
kartlägga inköpsprocessen som den ser ut idag utan att försöka påverka den under 
arbetes gång. Anledningen till att vi betraktar studien som en fallstudie är att vi varit 
intresserade av att göra djupgående beskrivningar och analyser av NOTEs 
inköpsprocess för att hitta optimeringsmöjligheter och därigenom öka företagets inre 
effektivitet. Fallstudier är lämpade för explorativa undersökningar där forskaren vill 
få en detaljerad uppfattning om processer av olika slag och han på förhand inte vet 
vad som är viktigt att undersöka eller vad som är oviktigt. 
 
2.2.2 Kvalitativa och kvantitativa undersökningar 
 
Lekvall och Wahlbin diskuterar även skillnaden mellan kvalitativa och kvantitativa 
undersökningar. Kvalitativa undersökningar är sådana där forskaren samlar in, 
analyserar och tolkar data som inte meningsfullt kan kvantifieras, det vill säga  
 

                                                      
31 Per Lekvall & Clas Wahlbin, Information för marknadsföringsbeslut (Göteborg: Högsbo 
Grafiska AB, 1993). 
32 Ibid. 
33 Ibid. 
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uttryckas i sifferform. Kvalitativa undersökningar är oftast upplagda som fallstudier 
eller survey-undersökningar med små urval. Vid en survey-undersökning mäts 
förhållanden som man på förhand bestämt sig för att undersöka. Kvantitativa studier 
är sådana där det insamlade materialet uttrycks i sifferform och också analyseras 
kvantitativt. Större survey-undersökningar, experiment och tidsserieanalyser har 
vanligtvis kvantitativ inriktning.35 

2.2.2.1 Hantering av den kvalitativa undersökningen 
 
Kvalitativa undersökningar kännetecknas av att vara mycket löst strukturerade på 
förhand och särskilt lämpade för undersökningar med explorativ inriktning.36 
 
Eftersom vår undersökning huvudsakligen har en explorativ och beskrivande 
inriktning valde vi att börja med en kvalitativ undersökning genom personintervjuer. 
Detta för att skapa en övergripande förståelse om hur saker och ting fungerar på 
företaget innan själva kartläggningen av inköpsprocessen kunde starta. Steg ett var att 
hitta lämpliga intervjupersoner vilket inte var något större problem då vi är 
begränsade till ett företag och vår handledare direkt kunder peka på vilka personer 
som var lämpliga att börja med. Befattningarna på dessa personer varierade men vi 
intervjuade till en början marknadschefen, inköpschefen och 
produktutvecklingschefen för att sedan utföra djupgående och uppföljningsintervjuer 
med de inköpsansvariga på företaget. I vissa fall har flera intervjuer med samma 
person genomförts. Alla intervjuer har spelats in med hjälp av en mp3-spelare med 
mikrofon efter respondenternas godkännande. 
 
Det genomfördes först ett antal generella personintervjuer för att sedan övergå till 
djupgående intervjuer inriktat till inköp (frågor återfinns i Appendix 1). Grundtanken 
under intervjuerna var att styra respondenterna så lite som möjligt, utan istället låta 
dem svara fritt och ostrukturerat, för att sedan ställa följdfrågor i den mån mer 
information på området behövdes. Alla intervjuade personer upplystes efter 
genomförd intervju att ny eventuell kontakt kunde behövas för att utreda eventuella 
oklarheter. 
 
Det var ett stort plus att spela in alla personintervjuer eftersom det gav oss 
möjligheten att gå tillbaka vid eventuella oklarheter. Det ger dessutom ett helt annat 
djup i sammanställningarna när allt finns dokumenterat i en ljudinspelning. 

                                                      
35 Per Lekvall & Clas Wahlbin, Information för marknadsföringsbeslut (Göteborg: Högsbo 
Grafiska AB, 1993). 
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2.2.2.2 Hantering av den kvantitativa undersökningen 
 
Kvantitativa undersökningar används enligt Lekvall och Wahlbin (1993) ofta när 
jämförelser är av stort intresse. Resultatet av en sådan undersökning redovisas ofta i 
form av tabeller och diagram varvid det framgår hur olika enheter fördelar sig med 
avseende på olika egenskaper.37 
 
Vår studie är nästan enbart baserad på en kvalitativ undersökning med övervikt på 
personintervjuer. I efterhand skulle det nog egentligen varit lämpligt att inleda vår 
datainsamlingsprocess med en enkät i syfte att få en överblick om hur företaget ser ut 
och vilka som gör vad kontra vilka som besitter den information som vi är 
intresserade av. I övrigt kunde en enkät ha fungerat som ett stöd till den kvalitativa 
delen av vår studie. Den enda egentliga kvantitativa delen i vår studie har bestått av 
frågeformulär (Appendix 2) som använts för insamling av särskild information hos 
operativt- och strategiskt inköp. 
 
2.2.3 Primär och sekundärdata 
 
När information insamlas, eller data, till en studie skiljs det på primär- och 
sekundärdata. Insamling av information direkt från personer eller grupper av personer 
kallas för primärdata och innebär att forskaren samlar in upplysningarna för första 
gången. Forskaren går direkt på den primära informationskällan och datainsamlingen 
är skräddarsydd för en speciell problemställning. Primärdata får vi in genom att 
använda oss av metoder som intervju, observation eller frågeformulär. Men vi kan 
även arbeta med andra typer av information, som går under samlingsnamnet 
sekundärdata. Här samlar inte forskaren in informationen direkt från källan utan 
baserar den på upplysningar som är insamlade av andra. Detta innebär att 
informationen ofta samlats in för ett annat ändamål, en annan problemställning, än 
den som forskaren vill belysa. Det är ofta idealiskt att använda sig av både primär- 
och sekundärdata vid forskning. Det kan ställa till problem om endast en typ av data 
används och om vi använder oss av båda sorter kan dessa kontrollera varandra.38 
 
En väldigt stor del av den data vi har samlat in har inte insamlats vid något annat 
tillfälle. Den information som vi erhållit från vår kvalitativa undersökning samt våra 
frågeformulär är vår primärdata. Det finns dokument på NOTEs interna intranät om 
hur många av de i inköpsprocessen ingående aktiviteterna ska utföras. Denna 
information har vi varit försiktiga med att använda oss av då vi inte vetat hur noga 
dessa föreskrifter följs men de har använts som jämförelse och kontroll av  
 
                                                      
37 Per Lekvall & Clas Wahlbin, Information för marknadsföringsbeslut (Göteborg: Högsbo 
Grafiska AB, 1993). 
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primärdatan. Dokumenten på intranätet har därmed utgjort vår sekundärdata. Vår 
studie har dock huvudsakligen baserats på primärdata. 
 

2.3 Datainsamling 

Detta avsnitt beskriver hur relevant information knuten till ämnet insamlats för att nå 
bästa möjliga resultat med studien. 
 
2.3.1 Litteratur 
 
För att få så bred och grundläggande uppfattning om inköpsprocessen som möjligt 
valde vi att läsa befintlig litteratur inom ämnet. Detta gav oss en bra och bred bild 
över de potentiella problemområdena som kunde dyka upp under utredningens gång. 
Vi har försökt att se på litteratur som ett redskap, en guide för hur studien kan utföras 
samt hur tidigare undersökningar genomförts. 
 
2.3.2 Intervjuer 
 
Intervju är en teknik för att samla information som bygger på frågor. En intervju är 
vanligtvis personlig även om det förekommer andra vanliga typer av intervjuer som 
gruppintervjuer och fokusgrupper som intervjuteknik. Intervjuer kan även 
genomföras via telefon. För att få bästa inblick i verksamheten och inköpsprocessen 
valde vi personliga intervjuer.39 
 
Personlig intervju är förmodligen den vanligaste typen av datainsamling som innebär 
ett möte mellan forskare och respondent. Anledning till dess popularitet är att den är 
relativt lätt att arrangera. Det räcker med att två personer samordnar sina kalendrar. 
En fördel är att de uppfattningar och synpunkter som kommer till uttryck under 
intervjun härstammar från respondenten och gör det lätt för forskaren att lokalisera 
speciella idéer till vissa bestämda människor. En annan fördel är att den personliga 
intervjun är relativ lätt att kontrollera. Forskaren har bara en persons idéer att sätta sig 
in i och utforska.40 
 
 
 
 
 
 
                                                      
39 Denscombe, Forskningshandboken (Lund: Studentlitteratur, 2000). 
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Enligt Wiederheim-Paul & Eriksson (1991) finns det både fördelar och nackdelar med 
besöksintervjuer.41 
 
Fördelar: 

• Går fort att genomföra. 
• Intervjusituationen är kontrollerad.  
• Komplicerade frågor kan användas. 
• Visuella hjälpmedel kan användas. 
• Intervjuaren kan följa upp frågor med följdfrågor. 

 
Nackdelar: 

• En viss intervjuareffekt kan förekomma. 
• Kan vara svårt att ställa känsliga frågor. 

 
Med tanke på att vi valde personlig intervju som tillvägagångssätt fick vi fram den 
information vi ville ha, även om personen ifråga hade synpunkter på hur 
inköpsprocessen fungerar idag. Intervjuerna bestämdes genom samtal med respektive 
respondent och ägde rum på NOTE Lund. Personerna som blev intervjuade var allt 
från inköpschefer till produktutvecklare, på NOTE Lund. Vi intervjuade även 
personer från NOTE Components som ansvarar för hela koncernens strategiska inköp. 
 
2.3.3 Kartläggning 
 
För att kartlägga inköpsprocessen valde vi att använda oss av teorier utformade av 
van Weele samt åttastegsmodellen. I det framtagna flödesschemat beskrivs processen 
i sin helhet. 
 

2.4 Felkällor 

Vid den här typen av undersökningar måste forskarna beakta olika felkällor. Lekvall 
och Wahlbin (1993) sammanfattar tre av dessa källor som respondentfel, 
instrumentfel och intervjuareffekter.42 Hur vår undersökning relaterar till författarnas 
syn på respektive felkälla samt dess relevans framgår av följande stycken.  
 

                                                      
41 F Wiederheim-Paul & LT Eriksson, Att utreda forska och rapportera (Malmö:Liber 
Ekonom, 1991).      
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2.4.1 Respondentfel  
 
Innebörden med respondentfel är att respondenten i fråga inte kan eller vill ge 
korrekta uppgifter. I vissa fall kan respondenten känna sig tvingad att ge ett svar på 
något som han inte har någon åsikt om. Osäkerheten påverkar uppenbarligen 
resultatet och resultatet kan variera beroende på när intervjun genomförs.43   
 
Vid genomförandet av våra personliga intervjuer har vi försökt skapa en bra relation 
med våra respondenter samt försökt låta dem styra intervjun med hjälp av att man för 
en allmän diskussion och inte följer ett visst mönster. Detta gjordes för att undvika att 
respondenterna skulle hålla inne på för oss intressant information. Vidare har vi varit 
noggranna med att verifiera att respondenterna i hög grad var insatta i NOTE Lunds 
inköpsprocess. 
 
2.4.2 Instrumentfel 
 
Instrumentfel innebär att mätinstrumenten är olämpligt utformade. Detta kan 
exempelvis vara oklart språk som respondenten inte förstår, känsliga frågor eller 
ledande frågor. En annan typ av instrumentfel är inverkan av frågornas 
ordningsföljd.44 Avslutande frågor har benägenhet för att besvaras extra noggrant 
medan de i mitten mindre noggrant.  
 
Våra tänkbara instrumentfel kunde begränsas via att vi använde oss av en väl 
genomarbetad intervjuguide. Eftersom vi valde att genomföra intervjuer med flera 
personer på samma avdelning skapade vi också möjligheter för en ökad kontroll och 
minimerade risken för de instrumentfel som kan uppstå. 
 
2.4.3 Interjuvareffekter 
 
Intetvjuareffekter innebär att intervjuaren vid personliga intervjuer inverkar på svaren 
genom sitt uppträdande eller sitt sätt att ställa frågor.45 
 
Vi har hela tiden försökt att inte ställa allt för ledande frågor. Många av frågorna vi 
ställde bygger på saker som respondenten tidigare nämnt under intervjun, allt för att 
påverkan inte ska bli för stor på respondenten.        

                                                      
43 Dag Ingvar Jacobsen, Vad, hur och varför? (Lund: Studentlitteratur, 2002). 
44 Ibid. 
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2.5 Validitet och reliabilitet 

 
Oberoende av vilken metod som används när studien genomförs kan det alltid 
förekomma mätfel. Det gäller att avgöra hur tillförlitlig eller äkta den information 
som framkommit är. Mätfel kan vara både systematiska och slumpmässiga. Orsakerna 
till dessa kan vara av teknisk natur eller uppstå på grund av den mänskliga faktorn. 
För att kritiskt granska sin metod talas det om validitet och reliabilitet.46 
 
2.5.1 Validitet 
 
Validitet definieras enligt Lekvall och Wahlbin huruvida mätmetoden verkligen mäter 
den egenskap som avses att mätas.47 Svårigheten med validiteten är att det är omöjligt 
att med säkerhet bestämma om en mätmetod är valid eller inte. För att kunna göra 
detta skulle det behövas en annan mätmetod garanterat ger ”sanna” mätresultat, och i 
så fall skulle ju lika gärna denna metod kunna användas. 
 
Vi har framförallt använt oss av två olika mätmetoder bestående av djupintervjuer och 
frågeformulär. För att uppnå högsta möjliga validitet har vi spelat in samtliga 
intervjuer för att efter genomförande kunna gå tillbaka och försäkra oss om att vi 
verkligen försett oss med den information som var avsedd. Vi har härigenom även 
försäkrat oss om att informationen varit tillräcklig och i de fall den varit bristfällig har 
respondenten ombetts att svara på kompletterande frågor. Vidare har alltid båda 
författarna varit närvarande vid genomförandet av intervjuerna, detta för att lättare 
kunna styra intervjuerna i rätt riktning och minimera eventuella missförstånd. 
 
Vi har även i så hög utsträckning som möjligt genomfört intervjuer inom samma 
område med så många olika personer som möjligt för att utesluta eventuella felaktiga 
svar. Frågeformulären har formulerats på ett så lättförståligt sätt som möjligt för att 
undvika alla former av missförstånd. 
 
2.5.2 Reliabilitet 
 
Den andra aspekten på säkerheten i en mätning har att göra med mätmetodens 
förmåga att motstå slumpinflytanden. Vi antar att en mätning kan upprepas ett flertal 
gånger på samma person, allt medan det ”sanna” värdet på mätvariabeln hela tiden är 
konstant. Fås då samma eller nästan samma mätvärden varje gång säger man att 
mätmetoden har hög reliabilitet. Om resultaten däremot varierar kraftigt från gång till  
                                                      
46 Dag Ingvar Jacobsen, Vad, hur och varför? (Lund: Studentlitteratur, 2002). 
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gång är reliabiliteten låg.  Generellt kan det sägas att låg reliabilitet är en följd av att 
mätmetoden inte definierats tillräckligt stringent. Ju klarare och mer otvetydiga 
frågorna är och ju mer lyckosam standardiseringen av mätförfarandet varit, desto 
större är sannolikheten att få en godtagbar reliabilitet.48 
 
Det är ganska svårt att bedöma graden av reliabilitet i en tolkande utredning. Vi har 
jobbat hårt med att göra utförliga frågeformulär, som även använts under intervjuerna, 
för att generera så utförliga svar som möjligt och därmed erhålla högre reliabilitet. Vi 
har även verifierat att de intervjuade personerna besitter tillräckliga kunskaper om de 
områden som vi har undersökt. 
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3 Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenterar vi den teori och de modeller som använts som ramverk för 
detta examensarbete.  

 
3.1 Inköpsprocessen – van Weele 

Professionella inköp består av en process i flera olika steg som är tätt 
sammankopplade och har stor påverkan på varandra. Det kommande steget är starkt 
beroende av resultatet från föregående steg. Att definiera var varje steg börjar och 
slutar är mycket viktigt, samt att inom varje steg identifiera vilka som är ansvariga. 
Arjan J. van Weele styckar upp processen i sex olika steg: definition av 
specifikationer, val av leverantör, avtal, beställning, hantering av leveranser och 
utvärdering.49  
 
 

BeställningDefinition av 
specifikationer AvtalVal av  

leverantör
Hantering av 
leveransresurser Utvärdering 

Taktisk inköpsprocess Materialförsörningsprocess

 
Figur 3.1 Inköpsprocessen 50 

 
De tre första stegen kallas för taktisk inköpsprocess och består främst av tekniska och 
kommersiella intressen, medan de återstående tre stegen kallas för 
materialförsörjningsprocess. Materialförsörjningsprocessen har i högre grad en mer 
logistisk och administrativ karaktär. Följande avsnitt kommer att behandla 
inköpsprocessens sex steg, var för sig, enligt van Weeles teori.51 
 
3.1.1 Definition av specifikationer 
 
Inköp uppkommer av att det uppstår ett behov av en vara eller tjänst. Inköpsprocessen 
inleds därav med att företagen måste besluta vilka kriterier köpet ska baseras på. 
Företagen kommer i det här steget att konfronteras med beslut om de ska köpa in från  
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utomstående företag eller tillverka själva. Processen börjar med att specificera vilka 
varor som ska köpas, samt: 
 

1. Bestämma vilka funktionella krav som måste uppfyllas för att tillfredsställa de 
som använder produkten, men även de som tar de finansiella besluten med 
avseendet på inköpet. Det positiva med dessa krav är att leverantörerna får en 
chans att bidra med sin kompetens och det skapas en standard som alla alternativ 
kan granskas emot. 

 
2. Utforma noggranna tekniska krav som beskriver produktens tekniska karaktär 
och specifikation. 

 
3. Precisera logistik- och underhållningskrav som redogör hur produkten ska 
levereras, användas samt underhållas. 

 
3.1.2 Val av leverantör 
 
När specifikationerna som inköpet ska baseras på har utformats, kan köparen börja 
studera marknaden för att klargöra vilka leverantörer som kan vara aktuella. I 
praktiken är detta något som redan har påbörjats i det första steget av processen, då 
det i normala fallet ingår att studera marknaden samt jämföra kostnader även när 
produktens specifikation håller på att utformas. I praktiken består val av leverantör av 
flera separata steg. Till att börja med behöver företaget avgöra hur leverantören ska 
anlitas. Antingen kan företaget låta leverantören ansvara för utförandet av hela 
uppdraget vilket ofta även inkluderar design. I den andra metoden delar företaget upp 
uppdraget i olika områden och anlitar leverantörer för respektive område. Här 
kommer beställaren att fungera som en koordinator.52 
 
Nästa steg vid val av leverantör är att identifiera möjliga leverantörer, i allmänhet tre 
till fyra stycken, som är intressanta för en anbudsförfrågan. När beställaren har fått in 
anbud från de tillfrågade leverantörerna som är av intresse, kommer dessa att 
bedömas utifrån tekniska och kommersiella aspekter. Innan företaget väljer ut den 
eller de leverantörer de vill samarbeta med är det viktigt att utföra en riskanalys som 
uppskattar vilka risker (tekniska, kvalitets och finansiella) som är förknippade med 
inköpet.53 
 
De två vanligaste strategierna som används för att besluta hur många leverantörer 
som företaget ska använda sig av är multiple sourcing och single sourcing.  

                                                      
52 Arjan J van Weele, Purchasing and supply chain managemen (Singapore: Seng Lee Press Pte Ltd, 2002). 
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3.1.2.1 Multiple sourcing eller single sourcing 
 
Multiple sourcing innebär att det köpande företaget använder sig av flera olika 
leverantörer. Det första argumentet för detta är som nämnts ovan att man undviker att 
bli alltför beroende av en enskild leverantör. Vid varje behov som uppstår hos det 
köpande företaget så ber man om offerter från sina olika leverantörer som på så sätt 
”spelas ut” mot varandra och konkurrensen mellan dessa blir väldigt hård. Detta är ett 
utmärkt sätt att erhålla de lägsta möjliga priserna och leveranskostnaderna. Ett annat 
argument för multiple sourcing är att det ökar säkerheten i materialförsörjningen. Om 
den ene leverantören på något sätt inte fullgör sina leverantörsåtaganden kan vi genast 
vända oss till den alternativa källan. Detta är en viktig strategi för att reducera den 
upplevda osäkerheten vid inköp. Nackdelarna med multiple sourcing är att 
relationerna som byggs upp ofta är väldigt kortsiktiga och företaget måste 
upprätthålla kontakt med en stor mängd olika leverantörer. Detta är naturligtvis 
mycket tidkrävande och det administrativa arbetet blir påfrestande.54 
 
Single sourcing innebär att det köpande företaget försöker reducera antalet 
leverantörer, vilket medför ett behov av att utarbeta mer långsiktiga relationer till 
leverantörerna. Ett klassiskt argument till denna strategi är att det ökar det köpande 
företagets förhandlingsstyrka.55 Genom koncentration till en enskild källa blir köparen 
mer ekonomiskt intressant som motpart. För att det skall vara möjligt att få en 
leverantör att engagera sig i en nära förbindelse kan det vara nödvändigt med 
koncentration till en. Det finns en mängd saker som kan uppnås i relationen med en 
ensamleverantör som inte skulle vara möjliga att åstadkomma om man använde sig av 
flera.56  
 
Idag tror många att single sourcing faktiskt leder till en ökad trygghet i försörjningen, 
genom de effektivare materialförsörjningssystem som är möjliga att etablera om 
företagen använder sig av färre leverantörer och etablerar nära förbindelser med 
dessa. Den priskontroll som multiple sourcing anses medge är ofta skenbar eftersom 
de olika kostnadsposterna inte kan urskiljas i totalpriset.57  
 
Båda ansatserna har alltså sina för- och nackdelar. Det skulle därför vara tilltalande 
att kunna ta till vara så mycket av fördelarna som möjligt, utan att drabbas av 
nackdelarna.58 
 

                                                      
54 Lars-Erik Gadde & Håkan Håkansson, Professionellt inköp (Lund: Studentlitteratur, 1998). 
55 Ibid. 
56 A.Z. Zeng, A synthetic study of sourcing strategies (New York: MCB University Press, 
2000 ) 
57 Ibid. 
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3.1.3 Avtal 
 
När beställaren har valt ut den eller de leverantörer som ska anlitas är nästa steg att 
förhandla fram och skriva avtal. Tre generella delar bör ingå i ett avtal. Först gäller 
det att förhandla om pris och leveranser. I avtalet är det viktigt att det finns 
överenskommelser angående framtida leveranser, hantering av reservdelar samt 
servicekostnader.59 
 
Betalningsvillkoren är en annan viktig del som avtalet bör fokusera på. Det är vanligt 
förekommande att det existerar flera förfallodagar eftersom leverantören ofta behöver 
göra investeringar för att kunna producera produkten. Sista delen av avtalet bör 
inkludera straffklausuler och garantier. Leverantören måste kunna garantera 
produktens kvalitet och leveranssäkerhet samt att lagar och förordningar i det land 
som leverantören är baserad i har följts. Det måste även finnas garantier för att det 
inte finns några hälso- eller säkerhetsrisker förknippade med produkten. 
Överenskommelser om produktens kapacitet bör också finnas med i avtalet. Kan inte 
leverantörerna leva upp till de överenskommelser som har gjorts upp bör det finnas 
straffklausuler i avtalet som gör att beställaren kan begära ersättning. Det bör även 
finnas garantier i avtalet, vid fall där levererade produkter inte alls lever upp till 
beställarens förväntningar. En garantitid på minst tolv månader är vanligt 
förekommande.60 
 
3.1.4 Beställning 
 
Innan en beställning sker ska beställaren ha åstadkommit en specifikation, valt 
lämplig leverantör och utformat ett korrekt avtal, allt enligt processens steg ett till tre. 
Desto noggrannare och bättre dessa uppgifter utförs, desto mindre arbete återstår vid 
själva beställningen och hanteringen av leveransen. En order förväntas innehålla 
information om kvantiteter, produktbeskrivning, pris och önskad leveransdag för att 
effektivisera logistik och administrativ hantering.61 
 
3.1.5 Hantering av leveransresurser 
 
När väl produkten är producerad återstår det att kontrollera om den uppfyller de 
specificerande kraven. Detta görs antingen hos leverantören innan leveransen eller 
hos användaren efter leveransen. Det händer också att leverantören skickar en ”test- 
 

                                                      
59 Arjan J van Weele, Purchasing and supply chain managemen (Singapore: Seng Lee Press Pte Ltd, 2002). 
60 Ibid. 
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produkt” så att beställaren kan lämna sina synpunkter innan tillverkningen sätts igång. 
En kontroll bör även ske efter det att produkten har satts i bruk hos beställaren.62 
 
3.1.6 Utvärdering 
 
För att samarbetet med leverantör ska säkerhetsställas och utnyttjas optimalt inför 
framtida beställningar samt att funktionaliteten på produkterna ska vara 
tillfredsställande, är det viktigt att beställaren utvärderar leverantören efter verkställd 
leverans. Syftet med utvärderingen är att klargöra om de använda rutinerna kan 
användas för framtida inköp.63 
 
3.1.7 Alternativa teorier  
 
Inom detta område existerar det ett flertal olika teorier. Vi har valt att studera ett antal 
av dessa men anser van Weeles teori om inköpsprocessen är mest lämpad för vår 
studie. Teorin är inte lika komplicerad som vissa av de andra och den täcker de steg 
som vi kommer att tillämpa för att kunna effektivisera inköpen för NOTE Lund i 
framtiden.  
 
Övergripande modeller som beskriver industriellt inköpsbeteende. Modellerna 
fokuserar inte enbart på själva inköpsprocessen, utan beskriver även psykologiska 
faktorer och beslutsprocesserna hos de individuella deltagarna i inköpsprocessen. 
 

• The webster and wind model64  
• The sheth model65 

 
Dessa båda modeller påminner till stor del av van Weeles inköpsprocessen. Det finns 
små variationer i antalet steg, samt benämningar, men i huvudsak säger teorierna 
samma sak. 
 

• The buygrid model66 
• Utvecklad version av föregående67  

 

                                                      
62 Arjan J van Weele, Purchasing and supply chain managemen (Singapore: Seng Lee Press Pte Ltd, 2002). 
63 Ibid. 
64 F.E.Jr Webster & Y Wind, Organizational buying behavior (New Jersey: Prentice Hall, 
1972). 
65 J.N. Sheth, A Model of Industrial Buyer Behavior (Journal of Marketing Research, 1973).  
66 P.J. Robinson et al., Industrial buying and creative marketing (Boston: Allyn & Bacon, 
1967).   
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3.2 Processbaserad verksamhetsutveckling 

 
Detta kapitel bygger på teorier från boken ”Processbaserad verksamhetsutveckling” 
skriven av Anders Ljungberg och Everth Larsson.68 
 
3.2.1 Processens definition 
 
För att en process ska kunnas kartlägga måste uppfattningen om vad en process 
egentligen är vara klar. Enligt diverse ordböcker står process för ”sammanhängande 
serie händelser i tiden”. Om processerna skulle studeras mer i detalj, anträffas 
ytterligare ett antal olika aspekter som behöver ingå i definitionen av process.  
Processer syftar till att tillfredställa kundbehov, såväl interna som externa. En process 
börjar med att ett kundbehov identifieras och slutar med att behovet tillfredställs. 
Identifieringen av behovet lyfter fram ett antal aktiviteter som sinsemellan samverkar 
för att tillfredsställa behovet.69 
 
Det finns olika sätt att definiera en process. Hur definitionen görs är viktigt eftersom 
den påverkar synen på processarbetet, vilka metoder som används samt vilka resultat 
som uppnås. Den definitionen som används i examensarbetet har en beskrivning av 
vad processen består av och hur den är relaterad till omvärlden. Processen har 
avgränsningar genom en tydlig början och slut samt att definitionen belyser behovet 
av information och resurser för att processen ska kunna skapa ett resultat.70 
 
”En process är ett repetitivt använt närverk av i ordning länkande aktiviteter som 
använder information och resurser för att transformera objekt in till objekt ut, från 
identifiering till tillfredsställelse av kundens behov” 71  
 
Ett typiskt drag hos en process är att den kan användas om och om igen. Processen 
innehåller inga resurser utan använder de resurser som erbjuds från organisationens 
olika delar. Som resurs räknas anläggningar, utrustning och personal. För att en 
process ska fungera krävs det att dess struktur överensstämmer med resurserna. En 
process behöver informationsutbyte för att kunna fungera effektivt. Informationen ger 
även alla inblandade en riktig bild av verkligheten och ett helhetsintryck, vilket 
underlättnar tillfredsställelse av kundbehovet.72 
 

                                                      
68 Anders Ljungberg & Everth Larsson, Processbaserad verksamhetsutveckling (Lund: 
Studentlitteratur, 2001). 
69 Ibid. 
70 Ibid. 
71 Ibid. 
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Enligt Larsson & Ljungberg innehåller definitionen av process fem nyckelord: objekt 
in, aktivitet, resurs, information och objekt ut.73 
 
Objekt in  –  Startar processen. Utan objekt in kan inte processen 
påbörjas. 
Aktivitet  –  Den verksamhet som förädlar objekt in eller annan input. 
Resurser  –  Behövs för att aktiviteten ska kunna utföras . 
Information   –  Stödjer och styr processen. 
Objekt ut  –  Omvandlingens resultat samt objekt in för nästa aktivitet. 
 

Aktivitet

Information

Transformation

Resurser

Objekt in Objekt ut

Figur 3.2 Processens komponenter74 
 
3.2.2 Varför kartlägga en process?  
 
Genom att beskriva verksamheten med hjälp av processkartor, kan det på ett 
lättförståligt sätt förklaras hur organisationens olika delar är relaterade till varandra 
och hur de samverkar för att skapa värde för kunden. Hur dessa olika delar samverkar 
har traditionellt sätt dolts bakom den funktionsorienterade beskrivningen av 
verksamheten. Det kan därför sägas att kartläggningsarbetet innebär att de förut 
osynliga processerna synliggörs.75 
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Det är dessutom viktigt att personer som ingår i arbetet med en process kan se hur 
hela processen ser ut och går till. Aktiviteter som utförs inom en del av verksamheten 
påverkar dock i sin tur aktiviteter inom många andra delar av organisationen. Om inte 
alla förstår kopplingen mellan de olika aktiviteterna kan problem uppstå. De anställda 
kan ha en god uppfattning om deras egen lilla del av verksamheten men har mycket 
svårt att se helheten. Den klara avgränsningen mellan uppgifterna har också lätt till att 
många funktioner och personer, mer eller mindre avskärmat sig från kundernas krav. 
Detta leder till att personer som inte har direkt kontakt med kunderna får svårt att se 
hur deras arbete påverkar kundtillfredställelsen vilket kan leda till ytterliggare 
avskärmning. Ofta är det först efter en kartläggning som sambanden mellan olika 
aktiviteter i olika avdelningar och funktioner kan upptäckas och förstås av alla 
inblandade parter. Den här typen av ”murar” som ofta påträffas inom en organisation 
gör det svårt att identifiera förbättringar för helheten. Istället initieras diverse 
förbättringsåtgärder inom varje funktion och avdelning, vilket leder till suboptimering 
av verksamheten. Härav vikten av processkartor då de visualiserar organisationens 
processer och varje medarbetare kan se hur det egna arbetet passar in i helheten.76 
 
Det är dock viktigt att tänka på att själva kartläggningen inte innebär några stora 
förbättringar av processen. Kartläggningen är endast det första steget i det omfattande 
arbetet med att utveckla verksamhetens processer. Även om direkta 
förbättringsmöjligheter kan särskiljas är det först efter en djupare analys som det går 
att skapa sig en grundlig förståelse. Utifrån denna analys går det sedan att identifiera 
mer genomgripande förbättringsmöjligheter.77 
 
3.2.3 Grundläggande empiri 
 
Innan man börjar med själva kartläggningsarbetet måste huvudsaklig information 
först införskaffas. Tillvägagångssättet kan enligt Larsson & Ljungberg78 ske på ett 
antal olika sätt: walk through, virtuell walk through och processdesign.  
 
Walk through innebär att en eller flera personer ansvarar för genomförandet av 
informationssamlingen. Under genomförandet görs intervjuer med personer som utför 
processens olika aktiviteter. Fördelen med walk through är att det går snabbt att få 
fram en karta och att det inte behövs läggas ner någon större resurs inom området. 
Nackdelen är att det är bara de ansvariga som får en total förståelse över hela 
processen.79 
 

                                                      
76 Anders Ljungberg & Everth Larsson, Processbaserad verksamhetsutveckling (Lund: 
Studentlitteratur, 2001). 
77 Ibid. 
78 Ibid. 

     38
79 Ibid. 



Inköpsprocessen – Kartläggning och effektivisering av inköpsprocessen 
Pontus Nilsson och Christian Winblad 
NOTE Lund                                                                                          februari 2005 
 
 
Virtuell walk through går ut på att samla olika representanter för hela processen och 
låta var och en beskriva sin del. En huvudansvarig leder mötet och ställer frågor till 
representanterna samt sammanställer resultatet. Här får fler chansen att förstå 
processen i sin helhet.80 
 
Processdesign används när det inte finns någon officiell process att kartlägga. Det 
används ofta i mindre processer eller där det råder starkt personligt engagemang.81 
 
3.2.4 Kartläggning – Åttastegsmodellen 
 
Efter att grundläggande information om processen har samlats in kan 
kartläggningsarbetet påbörjas. Vanligtvis brukar man kartlägga objekten och 
aktiviteterna i processen till en början då dessa utgör själva grunden för processen. En 
bra modell för att genomföra kartläggning av processer, som kommer att användas i 
detta examensarbete, är åttastegsmodellen (figur 3.3).  
 

 
Figur 3.3 Åttastegsmodellen82 

 
Steg 1 - Definiera syfte 
 
Innan den egentliga kartläggningen påbörjas bör processens omfattning fastställas, det 
vill säga var gränssnitten går. Detta innebär bestämmande av processen start- och 
slutpunkt. För att bestämma omfattningen av processen måste först dess syfte 
definieras. 

                                                      
80 Anders Ljungberg & Everth Larsson, Processbaserad verksamhetsutveckling (Lund: 
Studentlitteratur, 2001). 
81 Ibid. 
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Steg 2 – Ta fram aktiviteter 
 
Här identifieras alla aktiviteter som ingår i processen. 

Steg 3 – Arrangera 
 
Nu måste aktiviteterna sorteras så att de kommer i rätt ordningsföljd. 

Steg 4 – Förbättra/Förenkla 
 
I detta steg upptäcks det ofta att vissa aktiviteter beskriver ungefär samman sak och 
även att vissa aktiviteter saknas. Det är då lämpligt att slå ihop vissa aktiviteter och 
eventuellt ge dem nya namn som bättre beskriver deras syften. 

Steg 5 - Identifiera objekt 
 
När aktiviteterna har definierats och är på rätt plats är det dags att börja identifiera 
varje aktivitets objekt in och objekt ut för att sedan koppla samman dessa till en 
process. Genom att definiera objekt in och objekt ut för varje aktivitet underlättas 
förståelsen för vad som händer i de olika aktiviteterna.  

Steg 6 – Aktivitetskontroll 
 
Här görs en kontroll så att inte några aktiviteter missats. Detta sker lite av sig självt 
eftersom den första aktivitetens objekt ut måste vara nästa aktivitets objekt in och så 
vidare. 

Steg 7 – Processkontroll 
 
Nu sker en kontroll av den framtagna processen. Dessutom bör det kontrolleras att 
aktiviteterna ligger på samma detaljeringsnivå. Det är nämligen vanligt att vissa delar 
av processen beskrivs avsevärt mer detaljerat än andra. 

Steg 8 – Slutkontroll 
 
Nu studeras den färdiga kartan i sin helhet och olika detaljer kan korrigeras tills en 
god beskrivning av processen erhålls.  
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3.2.5 Processanalys 
 
En utforskad process medför att problem och möjligheter uppmärksammas. Genom 
att utföra en processanalys kommer kraven på förändringarna i processen att 
klargöras.83 

3.2.5.1 Värdeanalys 
 
I en värdeanalys klassificeras varje aktivitet/delprocess som antingen värdeadderande 
aktivitet, icke värdeadderande aktivitet eller spill. Värdeadderande aktivitet kan ses 
som att skapa det som kunden efterfrågar. Icke värdeadderande aktiviteter skapar inte 
värde för kunden men behövs för att den specifika processen ska fungera. Spill är 
aktiviteter som vare sig skapar värde för kunden, organisationen eller någon annan. 
Vilka aktiviteter som är värdeadderande eller inte går inte att klargöra exakt. 
Klassificeringen bygger delvis på subjektiva värderingar såsom kunskap och 
uppfattningar. Med hjälp av indelningen av de olika aktiviteterna skapas kunskap om 
hur processen ska kunna förbättras. Resurser ska läggas på att utveckla de 
värdeadderande aktiviteterna samtidigt som de icke värdeadderande aktiviteterna 
skall minimeras. Spill som är förhållandevis lätt att identifiera skall elimineras.84 

                                                      
83 Anders Ljungberg & Everth Larsson, Processbaserad verksamhetsutveckling (Lund: 
Studentlitteratur, 2001). 
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4 Empiri 

I detta kapitel presenterar vi den information om NOTE Lund som vi insamlat genom 
diverse intervjuer och skrifter. Syftet med den information, de åsikter och de 
redogörelser vi tagit del av under studien på NOTE Lund är att kartlägga deras 
inköpsprocess samt föreslå förbättringsåtgärder. 

 
4.1 Inköpsprocessen 

 
I teorikapitel 3.1 beskrivs van Weeles teori om inköpsprocessen, vilken har följande 
utformning. 
 

 

BeställningDefinition av
specifikationer AvtalVal av  

leverantör
Hantering av 
leveransresurser Utvärdering 

Taktisk inköpsprocess Materialförsörningsprocess

Figur 4.1 Inköpsprocessen 85 
 
 
De tre första stegen i van Weeles teori, definition av specifikationer, val av leverantör 
och avtal namnges taktisk inköpsprocess. På NOTE Lund behandlas dessa främst av 
strategiskt inköp som har två amställda, de övervakar även det sistnämnda steget i van 
Weeles inköpsprocess, utvärdering. Beställning, hantering av leveransresurser och 
utvärdering namnges enligt teorin materialförsörjningsprocess och behandlas av 
operativt inköp som har fyra anställda och har en mer kundinriktad syn på 
inköpsfunktionen.86  
 
4.1.1 Definition av specifikationer 
 
Eftersom NOTE sysslar med ren kontraktstillverkning så sköts definition av 
specifikationer till största delen av kunden. Kunden anlitar NOTE och ger de 
karakteristiska uppdrag att tillverka en specifik produkt. Kunden brukar även ta med 
sig egna leverantörer. NOTE Lunds strategiska avdelning önskar att man fick delta i 
större utsträckning under specificeringen av produkterna eftersom det skulle  
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underlättna och eventuellt merarbete senare i processen skulle kunna undvikas. 
Kunden bestämmer vilka funktionella krav som ska uppfyllas. Här är det viktigt att 
kunden noggrant utformar produktens tekniska karaktär och specifikation, annars kan 
en lätt feltolkning leda till stora problem i slutet av produktionen.87 

4.1.1.1 Produktutvecklingsprocessen på NOTE Lund 
 
På NOTE Lunds produktutvecklingsavdelning arbetar nio personer vilket är några fler 
är för ett par år sedan. Produktutvecklingschefen för avdelningen säger att 
arbetsbördan har varit konstant sedan han började arbeta på företaget för fem år 
sedan. Det är viktigt att här betona att produktutvecklingsavdelningen hos NOTE står 
för en väldigt liten del av företagets omsättning. Väldigt få av inköpen på NOTE 
Lund går via produktutvecklingsavdelningen.88 
 
NOTE-koncernen genererar inga egna produktidéer utan dessa kommer från deras 
kunder. Kunden kommer in med en idé till produktutvecklingsavdelningen som direkt 
gör en konceptstudie för att titta på realiserbarheten av idén, det vill säga att de ställer 
sig frågan ”går det att omvandla idén till produkt?”. Detta leder sedan fram till en 
offert med prisförslag och ett förslag på produktionskostnad. Produktionskostnaden 
brukar anges med ett intervall på +/- 20 procent (ibland upp till +/- 40 procent 
beroende på säkerheten på produkten). Efter accept på offerten av kund kan arbetet 
sättas igång där kravspecifikationen styr arbetet. Här finns det förbättringspotential 
eftersom det ofta blir problem i slutet av produktionen då produktspecifikationerna 
inte är tillräckligt genomarbetade. Efter att produkten är framställd genomgår den en 
verifikation på laborationsbordet hos NOTE för att kontrollera att den klarar de 
funktioner och upprätthåller de krav som ställts från kund i kravspecifikationen. Efter 
verifikation sker en validering som innebär att NOTE släpper ut produkten till kund 
som får testa den och genomföra sina egna kontroller i rätt användarmiljö. Vid 
valideringen är det också vanligt att problem uppstår eftersom dialogen mellan kund 
och produktutvecklingsavdelningen inte varit tillräcklig vilket kan leda till olika 
tolkningar av kravspecifikationen.89 
 
NOTE har sällan själva varit produktägare utan endast tillverkare av andras 
produkter. Själva produktutvecklingsförloppet har förfinats under de senaste åren, 
exempelvis har företaget försökt att tydligare definiera gränssnittet mellan 
tillverkning och produktutvecklingsavdelningen. Det har nämligen varit ett problem 
för kund att skilja på tillverkningsenheten och produktutvecklingsavdelningen. 
Trenden framåt i tiden är att fler kunder vill att NOTE ska finansiera hela  
 
 
                                                      
87 Arjan J van Weele, Purchasing and supply chain managemen (Singapore: Seng Lee Press Pte Ltd, 2002). 
88 Jonas Öhrn, NOTE, Lund, 2005-10-03. 
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utvecklingen för att sedan komma med ett pris till kund när allting är färdigt. Detta 
kan vara en möjlighet men då måste riskerna minimeras.90 

4.1.1.2 Komponentval 
 
NOTE Lund försöker på produktutvecklingsavdelningen att utnyttja så mycket som 
möjlig av vad som finns i lager i dag och dessutom återanvända komponenter i hög 
utsträckning vad gäller hård och mjukvaruutvecklingen. Några jämförelser med andra 
produktutvecklingsenheter på andra företag via exempelvis benchmarketing sker inte 
i dagsläget eftersom förutsättningar och mål hos företagen skiljer sig för mycket åt. 
NOTEs största målsättning är att kunden efter överenskommelse ska stanna för 
serietillverkning.91 
 
NOTEs produktutvecklingsavdelning får ibland krav på att använda specifika 
komponenter som deras kunder rekommenderar. Detta leder ofta till antalet 
leverantörer ökar och mer tid får läggas ner på att lära sig deras system. Även om 
NOTE rekommenderar en annan snarlik komponent som skulle göra den slutgiltiga 
produkten bättre är det mycket sällan kunden ändrar sitt val av komponent.92 
 
Inom koncernen hos NOTE har produktutvecklingen väldigt stort spelrum. De kan 
köpa de komponenterna de sägs behöva till sin utveckling. Det är i stort sett ingen 
som påverkar förutom kunderna.93 
 
4.1.2 Val av leverantör  
 
När väl specifikationerna som inköpet ska baseras på har utformats, börjar NOTE se 
sig om efter en lämpig leverantör. NOTE-koncernens leverantörer är uppdelade i 
strategiska och betydande leverantörer, där strategiska leverantörer är dem viktigaste 
medan de betydande leverantörerna är viktiga men ändå ett steg under de 
strategiska.94 Strategiska och betydande leverantörer beskrivs mer utförligt under 
kapitel 4.2.4. 
 
Riskanalyser utförs väldigt sällan men skulle behövas i vissa fall eftersom det skulle 
kunna generera ett bättre utslag. Men eftersom riskanalyser är tidskrävande och 
därmed kostsamma skulle de vara olönsamma i det långa loppet. Vissa kunder skulle 
ha mått bra av en viss riskanalys för att få ett bättre utslag, speciellt mekanikinköp där 
det sker få inköp men problem är vanligt förekommande. Bakgrundskontroller görs  
                                                      
90 Jonas Öhrn, NOTE, Lund, 2005-10-03. 
91 Ibid. 
92 Ibid. 
93 Ibid. 
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på nästan alla leverantörer men är olika omfattande, oftast väldigt snabba kontroller 
med ett par frågor där det frågas om leverantören mår bra och kan leverera på utsatt 
tid. Är leverantören av vikt lägger man ner mer tid på kontrollerna. En leverantör får 
alltid fylla i ett formulär där de får berätta om företaget och utan det blir de inte 
leverantör hos NOTE. Vid val av leverantör läggs det inte ner tillräckligt med tid, 
framför allt inte på leverantörer som befinner sig utomlands.95 
 
Geografisk närhet till sina leverantörer ger ökade kommunikationsmöjligheter, det är 
alltid ett plus att kunna träffas ”face to face” för att förhandla fram avtal i olika 
former. Kommunikationsmöjligheterna kommer att utvecklas mycket den närmaste 
framtiden. Ett exempel är videokonferenser som i viss mån kan ske redan i dag och 
möjligheterna kommer att öka ytterliggare i samband med en ökad användning av 
exempelvis 3G telefoner.96 

4.1.2.1 Multiple sourcing eller single sourcing 
 
Idag använder sig NOTE Lund av multiple sourcing, enligt den teoretiska 
definitionen, då företaget har många olika leverantörer. Multiple sourcing 
implementeras däremot inte för att undvika att bli alltför beroende av en enskild 
leverantör eller för att skapa prisfördelar. Anledningen är att många av 
komponenterna som ska köpas in endast tillverkas av en leverantör. Dessutom har 
NOTE Lunds kunder ofta med sig egna leverantörer när de lägger sina order, vilket 
leder till att leverantörsbasen breddas.97 
 
Grundtanken på NOTE Lund är single sourcing i större utsträckning. Företaget vill 
reducera antalet leverantörer och i absolut största utsträckning använda sig av sina 
strategiska och betydande leverantörer. Denna strategi leder nämligen till att det 
köpande företagets förhandlingsstyrka ökar. Genom koncentration till en enskild källa 
blir köparen mer ekonomiskt intressant som motpart.98 
 
4.1.3 Avtal  
 
När det gäller avtal måste NOTEs leverantörer uppfylla vissa villkor för att få 
distribuera diverse komponenter. Avtalet ska bland annat omfatta:  
 

• Säljaren skall leverera komponenter i enlighet med avtalets villkor. 
• Komponenter som levereras skall ha fullgod lödbarhet. 
 

                                                      
95 Jörgen Hornsten-Gran, NOTE, Lund, 2005-11-02. 
96 Johnny Nimvik, NOTE, Lund. 
97 Magnus Bredberg, NOTE, Lund, 2005-11-03. 
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• Komponenter som enligt datumkod är äldre än 18 månader får inte levereras 

utan köparens skriftliga godkännande. 
• Levererade komponenter skall ha den funktion och vara utformade på det sätt 

som anges i avtalet eller i av säljaren distribuerad specifikation under 
förutsättning att specifikationen ej strider mot avtalet. 

• Komponenterna skall vidare vara ägnade för det ändamål för vilket de är 
avsedda att användas. 

 
Fasta priser för respektive komponenter som under avtalsperioden framgår av en 
produktbeskrivning (se nedan). Säljaren har ej rätt att ta ut faktureringsavgift eller 
några andra avgifter mellan parterna om det inte finns något pristillägg avtalat. 
Säljaren skall kontinuerligt informera köparen om förändringar samt kommande 
förändringar av marknadspriserna.   

 
 

 AVTAL Köp av komponenter

Note       
Norrtelje    

art nr

Note       
Torsby     
art nr

Note Lund 
art nr       

Leveran-
törens art 

nr Benämning
Beräknad 
årsvolym Pris Valuta Bas-kurs

Ledtid 
veckor

Förpack-
nings-
storlek

Unika 
kompo-
nenter

Buffert 
antal

Kom-
mentar

 

Produktbeskrivning

 
Figur 4.2 Typexempel på avtal med leverantör 

 
Köparen skall betala inom 120 dagar från fakturadatum. För de artiklar som har en 
angiven valutakurs, ska säljaren löpande justera priset i förhållande till 
valutaförändringar.  

4.1.3.1 NOTE Components 
 
NOTE Components är koncernens strategiska sourcingbolag som förhandlar 
inköpsavtal. Components bildades för 5 års sedan och har idag fem anställda. 
Samordnande inköp är idag en förutsättning för kostnadseffektiv produktion och är 
speciellt viktig med tanke på de ständigt ökade kostnaderna för material. 
Kostnadsökningarna beror på i sin tur att nya produkter innehåller all mer avancerad 
teknik. Idag står materialkostnaderna för mellan 60-70 procent av faktureringsvärdet i 
en produkt. NOTE Components ansvar ligger i att förhandla fram inköpsavtal med 
leverantörerna. Inköpen görs däremot direkt av respektive produktionsenhet hos 
NOTE. NOTE Components upprättar alltså endast inköpsavtal som rör hela NOTE-
koncernen. De utför varje år en årsupphandling där de tar in prognoser från fabrikerna 
angående vad de kommer att behöva. Därefter koordinerar man sina inköp för att 
skapa stordriftfördelar hos sina leverantörer, det vill säga NOTE Components  
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samlar ihop de inköp som är likadana från koncernens olika fabriker och slår samman 
dem till ett stort inköp. Personalen på NOTE Components har skurits ner och man kan 
därför inte bära lika stor del som tidigare år. Inköpsarbetet som utförs av NOTE 
Components baseras till den största delen på prognoser från fabrikerna runt om i 
landet.99 

4.1.3.2 Gråzon på NOTE Lund 
 
På NOTE Lund förekommer en gråzon mellan avtal och beställning där strategiskt 
inköp och operativt inköp behandlar lite av båda delar. Detta beror framför allt på att 
operativt inköp besitter samma kompetens som strategiskt inköp. Strategiskt inköp 
har dessutom begränsade resurser och därför assisterar operativt inköp. Detta gäller 
specifikt för NOTE Lund som besitter väldigt god kompetens på inköpsfunktionen.100 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 4.3 Gråzon på NOTE Lund 

 
4.1.4 Beställning 
 
När specifikationer har valts, rätt leverantör lokaliserats och överenskommelse om 
avtal skett, görs en beställning. Beställningen sker via fax, telefon eller elektronisk 
överföring. En order innehåller information om kvantiteter, produktbeskrivning, pris, 
ledtid, förpackningssätt och önskad leveransdag. Varje inköpsorder granskas och 
registreras i ett MPS-system, där även villkor för ordern bokförs. 

4.1.4.1 Prognosmodell 
 
NOTE har rätt att periodvis sända en icke bindande prognos till sina leverantörer 
avseende behovet av komponenter för de kommande perioderna. Prognosen utvisar 
köparens prognostiserade behov av komponenter samt anger beräknad tidpunkt för 
leverans. Säljaren skall omedelbart bekräfta mottagande av prognos. Leverantören 
skall samtidigt informera om avvikelser i leveransförmåga mot angiven prognos. För  
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det fall leverantören inte invänder mot prognosen senast tre veckor före angiven 
leveransdag eller, för det fall leverans enligt prognos skall ske inom kortare tid än tre 
veckor, har säljaren en skyldighet att leverera i enlighet med vad som framgår av 
prognos under förutsättning att NOTE inkommer med beställning. Leverantören skall 
reservera komponenter på sådant sätt att leverans i enlighet med prognos kan ske.101 
 
4.1.5 Hantering av leveransresurser 
 
När väl komponenter anländer till NOTE skiljer sig kontrollerna lite åt beroende på 
vad det är för komponent. Är det en elektronikkomponent kontrolleras endast att 
fabrikat, antal och leverantör på den levererade komponenten stämmer överens med 
det som har beställts. Är det däremot en mekanikkomponent genomförs en annan, lite 
mer noggrann, kontroll. Därefter sker inga mer tester eller prover utan komponenten 
fraktas sedan ut och läggs på lagerhyllan.102  
 
4.1.6 Utvärdering 
 
Strategiskt inköp sköter utvärderingen av leverantörer och klargör om leveransen 
skett enligt avtal. Strategiskt inköp får även ta del av information som operativt inköp 
uppmärksammar under en leverans. Leverantören och strategiskt inköp analyserar 
sedan inbördes om de använda rutinerna kan användas för framtida inköp.103 
 
4.2 Kartläggning 

Genom ett flertal öppna och generella intervjuer har information om NOTE insamlats 
för att kunna kartlägga deras inköpsprocess. Ytterligare nödvändiga uppgifter har 
sedan tillkommit genom uppföljningsintervjuer med personer direkt involverade i 
inköpsprocessen, framförallt företagets strategiska och operativa inköpare. För att 
kunna kartlägga inköpsprocessen har vi valt att använda oss av den så kallade 
åttastegsmodellen som tydligt beskrivs i den teoretiska referensramen under kapitel 
3.2 processbaserad verksamhetsutveckling. 
 
4.2.1 Steg 1 – Definiera syfte 
 
Innan den egentliga kartläggningen startar är det viktigt att klargöra processens 
omfattning samt var dess gränssnitt ska dras. Detta görs bland annat genom att ange 
dess syfte samt start- och slutpunkt. Det generella syftet med en inköpsprocess är  
                                                      
101 Johnny Nimvik, NOTE, Lund, 2005-11-24. 
102 Mikael Persson, NOTE, Lund, 2005-11-03. 
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tillgodose produktionsenheten på företaget med de nödvändiga komponenter som 
behövs för att kunna genomföra sin från kund beställda order. Inköpsprocessen 
innehåller dessutom många delprocessen för att kunna utföra sina inköp till lägsta pris 
och förmånligaste villkor med säkerställd leveransprecision och kvalitet. 
 
Eftersom NOTE sysslar helt och hållet med kontraktsbaserad verksamhet är 
startpunkten för inköpsprocessen en order från kund innehållande en definition av 
specifikationer angående produkten. Här specificeras vilka varor som ska köpas in 
samt vilka funktionella och tekniska krav den färdiga produkten ska upprätthålla. Den 
exakta slutpunkten för inköpsprocessen kan vara svårdefinierad men stora drag kan 
det sägas att den är uppnådd när leverans av beställda komponenter mottagits och 
dessa lagerlagts. Detta kan ses som slutpunkt även om det finns aktiviteter att utföra 
efter detta som till exempel utvärdering.104 
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4.2.2 Steg 2,3 och 4 – Ta fram, arrangera och förbättra aktiviteter. Nya 
komponenter 
 
Vid genomgång av steg två, tre och fyra beskrivs hur inköpsprocessen ser ut på 
NOTE Lund. Den framtagna processen visas i figur 4.4 respektive figur 4.5 varvid 
alla framtagna aktiviteter kan urskiljas samt var de behandlas. Två olika förlopp 
beskrivs, dels inköp av nya komponenter och dels inköp av befintliga komponenter. 
Nya komponenter är komponenter som företaget aldrig tidigare köpt in. Befintliga 
komponenter är komponenter som företaget hanterat tidigare vilket medför en något 
förenklad inköpsprocess, se kapitel 4.2.4. 
 

 

Kundbeställning 
 
             

                                                                                                                         Aktiviteter hos 
                       Hitta leverantör                                   strategiskt inköp  

 
                          Godkänna leverantör                     (Leverantör finns registrerad) 

 
 
 

                                                ok 
  

 
Slutförhandla villkor 

 
 
 
 
 
 

  Beställning                      Aktiviteter hos 
                                                                                       operativt inköp 

 
Orderhantering 

 
 
 
 
 

       ok 
 
 
 

 Leverans av komponenter 
 
 
        Lagerläggning     
 

Produktion 
 
                                        Aktiviteten sker huvudsakligen 
               hos strategiskt inköp  

U tvärdering 
 

Figur 4.4 Inköpsprocessen på NOTE Lund, nya komponenter 
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4.2.3 Steg 2,3 och 4 – Ta fram, arrangera och förbättra aktiviteter. 
Befintliga komponenter 

Kundbeställning 
 
             

                                                                                                                                                        
     Aktiviteter hos                Hitta leverantör                                    
                       strategiskt inköp          (Leverantör finns registrerad) 

 

                                                 
  

              
Slutförhandla villkor 

 
 
 
 
 
 

  Beställning                       
                                                                           

                                                                                      Aktiviteter hos                      
                                             Orderhantering                  operativt inköp 

 
 
 
 
 

          ok 
 
 
 

 Leverans av komponenter 
                        
 
        Lagerläggning     
         

Produktion 
 
                                          
                       

 Aktiviteten sker huvudsakligen  

Utvärdering          strategiskt inköp 

 
  

Figur 4.5 Inköpsprocessen på NOTE Lund, befintliga komponenter. 
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4.2.4 Beskrivning av framtagna aktiviteter 

Kund beställer 
 
NOTE är en kontraktsbaserad verksamhet där kunden i princip helt och hållet styr 
utformningen av specifikationerna. Specifikationerna inkommer till NOTE via brev, 
e-mail, fax eller telefon innehållande en kartläggning av de komponenter som skall 
användas samt vilka krav den färdiga produkten ska uppfylla vad gäller funktionella 
och tekniska funktioner. Denna aktivitet har alltså NOTEs personal väldigt lite 
inflytande på och den styrs till största delen utifrån kunden och dess krav.105 

Hitta leverantör 
 
När det gäller hantering av befintliga komponenter, kan leverantörer direkt lokaliseras 
genom NOTE Lunds affärssystem där alla leverantörer som tidigare använts finns 
registrerade. När det gäller nya komponenter måste NOTE Lunds inköpare lägga ner 
större arbetet på att lokalisera potentiella leverantörer. I första hand undersöks om 
företagets strategiska eller betydande leverantörer kan användas.106 
 
Det finns ett antal större leverantörer hos NOTE som anses vara av mer betydande 
karaktär än andra och med dessa finns klara utarbetade samarbetsavtal. Dessa 
leverantörer delas upp i två grupper; strategiska leverantörer och betydande 
leverantörer. Det finns idag elva strategiska leverantörer och tolv betydande 
leverantörer på NOTE.107 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
105 Magnus Bredberg, NOTE, Lund, 2005-11-03. 
106 Magnus Bredberg, NOTE, Lund, 2005-11-03. 
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Strategiska leverantörer 
 
Betydande leverantörer 

Arrow Sweden Acte AB 
Cablage Team Altex Försäljning AB 
EBV Electronics BFI Optilas 
Elcon EG Components 
Elmatica Elfa AB 
Future Electronics Kvartalselektronik AB 
OEM Electronics Martinsson Elektronik AB 
Memec United Sweden Miko Komponent AB 
NCAB Omron Electronic AB 
Rimaster Promax Sweden AB 
TTI Scapro 
 Wermlands Tunnplåt AB 

 
 
NOTE använder sig av över 120 aktiva leverantörer men ett 20 tal av dessa står för 
över 75 % av distributionen till NOTE. Man försöker tillämpa 80/20 regeln. 
Anledningen till det höga antalet leverantörer är att NOTEs kunder ofta har med sig 
egna leverantörer när beställningar görs och även om dessa inte är optimala skulle det 
innebära ett väldigt stort merarbete för NOTEs inköpsavdelning om kundernas 
befintliga leverantörer skulle bytas ut. Det är speciellt vanligt att kunderna har med 
sig egna leverantörer när det gäller plast- och plåtartiklar. När det gäller 
elektronikkomponenter används nästan uteslutande företagets strategiska- och 
betydande leverantörer.108 
 
De strategiskt utvalda leverantörerna är de viktigaste leverantörerna för NOTE, dessa 
ska ha tillräcklig storlek och rätt resurser för att klara av distribution till NOTE i stor 
utsträckning. Deras sortiment är alltså betydande och ska kunna hantera stora delar av 
NOTEs beställningar. Omfattande avtal är skrivna med de strategiska leverantörerna 
som bland annat innehåller bonusklausuler för att NOTE ska få återbetalning från sina 
leverantörer vid uppfyllande av formulerade kriterier. De betydande leverantörerna är 
också viktiga för NOTE men står ändå ett steg under de strategiska. Dock finns det 
noga utarbetade avtal även med dessa leverantörer. Vid urval av leverantörer som står 
i jämlikhet med varandra kan det förekomma budgivningar men i första hand väljs 
den strategiskt utvalda leverantören eftersom det här finns färdiga avtal skrivna. Med 
tanke på dessa leverantörsgruppers vikt för företaget har noggranna  
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bakgrundskontroller och analyser genomförts, där bland annat likviditet och soliditet 
kontrolleras.109 
 
Godkänna leverantör 
 
Denna aktivitet sker endast då nya komponenter hanteras och det inte finns någon 
strategisk eller betydande leverantör som kan distribuera de aktuella komponenterna. 
Vad gäller de mindre leverantörerna kan avtalen variera mycket, med vissa 
leverantörer skrivs i princip bara avtal att parterna accepterat varandra som 
samarbetspartners.110 
 
Aktiviteterna slutförhandla villkor, beställning, orderhantering, leverans av 
komponenter, produktion sker på samma sätt oavsett om komponenterna är av ny eller 
befintlig karaktär. 

Slutförhandla villkor 
 
Med de strategiska och betydande leverantörerna finns alltså väldigt väl utformade 
samarbetsavtal som även varit under juridisk inspektion. I dessa avtal finns färdiga 
överenskommelser om leveranssäkerhet, ledtid, service, betalningsvillkor, 
straffklausuler, garantier etc. Till dessa knyts sedan artiklar varvid priset kommer att 
styra avtalet genom en bilaga som tillkommer när nytt avtal ska upprättas.111 
 
Med de mindre leverantörerna handlar detta steg framförallt om överenskommelse 
angående pris och betalnings- och leveransvillkor och därför utarbetas det oftast inte 
några direkta avtal med dessa leverantörer.112 

Beställning 
 
Kommunikationen mellan NOTE och dess leverantörer anses idag spela en väsentlig 
roll och denna kan sägas fungera bra i hög utsträckning. Dagens orderbeställningar 
sker genom e-mail medan faktureringen främst sker på vanligt papper. 
Prisförhandlingar sker per telefon och e-mail. Under de senaste åren har 
kommunikationen mellan NOTE och deras leverantörer förbättras, NOTE har hängt 
med i utvecklingen inom teknologin och använder sig idag mer av kommunikation 
via datorn. När NOTE ser på förändringar i framtiden vad gäller kommunikationen 
med sina leverantörer säger de att den måste vidareutvecklas trots att den fungerar väl 
idag.113 
                                                      
109 Jan Nygren, NOTE, Lund, 2005-11-01. 
110 Magnus Bredberg, NOTE, Lund, 2005-11-03. 
111 Ibid. 
112 Ibid. 
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Anskaffning av material ska ske enligt följande processkarta som är utarbetad av 
Johnny Nimvik, inköpschef på  NOTE Lund. Även om processkartan inte följs till 
punkt och pricka så utgör den en god referensram vad gäller materialförsörjningen på 
NOTE Lund.  
 

 

 
Figur 4.5 Materialförsörjning på NOTE114 

 
Den huvudsakliga uppgiften under aktiviteten beställning är framställning och 
utsändning av inköpsordern, innehållande de för produktionen nödvändiga 
komponenterna. Inköpsordern ska innehålla artikelnummer, fabrikatsbeteckning, 
antal, pris, leveransdatum etc. Man har därför utfört en nettobehovsberäkning för att 
bestämma antalet behövda komponenter.115 
 

                                                      
114 Johnny Nimvik, NOTE, Lund 
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Orderhantering  
 
När inköpsordern är klar och utsänd inväntar inköpsfunktionen ett ordererkännande 
för registrering från sin utvalda leverantör. När sedan NOTE har godkänt 
ordererkännandet är eventuella förhandlingar över och parterna är överens. Om 
ordererkännandet inte godkänns tas nya förhandlingar upp för att parterna ska komma 
överens.116 
 
Leverans av komponenter 
 
Här levereras de beställda komponenterna till NOTE för att produktionen ska kunna 
starta. Under denna aktivitet sker bara mottagning och kontroll av levererade 
komponenter. Kontrollen skiljer sig lite beroende på vad det är för komponenter som 
levereras. Kontroll av elektronikkomponenter består i att kontrollera fabrikat, antal 
och leverantör på den levererade komponenten. Stämmer denna överens med beställd 
komponent så utförs sällan några ytterliggare kontroller. Om inte 
fabrikatsbeteckningarna stämmer överens reklameras komponenterna och ersätts av 
nya av leverantören. Gäller det däremot mekanikkomponenter genomförs en annan 
typ av kontroll.117 
 
Det händer att fel i de levererade komponenterna inte upptäcks och dessa skickas in i 
produktionen. Det kan gå så långt att först när den färdiga produkten skickats ut till 
kund så upptäcks felet. Detta händer ett fem till tio gånger per år och leder till en 
diskussion med leverantören hur uppstådda förluster ska betalas.118 
 
Lagerläggning/Produktion 
 
Efter att de beställda komponenterna levererats och kontrollerats går de antingen 
direkt ut i produktion eller så läggs de på lager i väntan på att nå ut i produktionen.119 
 
Utvärdering 
 
Utvärdering av nya komponenter är ofta inte lika intressant som av befintliga. Detta 
eftersom leverantörerna av befintliga komponenter ofta används många gånger och är 
därmed av mer betydande storlek. Utvärderingar sker därmed framförallt av de stora 
leverantörerna på NOTE, det vill säga de strategiska och betydande leverantörerna. 
Med tanke på dessa leverantörsgruppers vikt för företaget har noggranna 
bakgrundskontroller och analyser genomförts. Utvärdering är här av stort intresse 
eftersom dessa leverantörer står för så stor del av distributionen till NOTE, detta  
                                                      
116 Magnus Bredberg, NOTE, Lund, 2005-11-03. 
117 Johnny Nimvik, NOTE, Lund. 
118 Ibid. 
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medför att uppfyllandet av skrivna avtal är av väldigt stor vikt. Med sina strategiska 
leverantörer genomförs kvartalsvisa träffar varvid genomgång av föregående kvartals 
affärer sker och framtidsprognoser diskuteras. Kontroller på att den leveranssäkerhet, 
kvalitet och service etc. som avtalats har blivit uppfylld utförs. Liknande 
utvärderingar genomförs även med de betydande leverantörerna där tanken är att 
utvärdering ska ske en gång i halvåret men detta följs inte alltid. Utvärdering av 
mindre leverantörer sker i väldigt liten utsträckning av resursskäl.120 
 
4.2.5 Steg 5 och 6 – Identifiera objekt och utföra aktivitetskontroll 
 
Aktivitetskontrollen sker av sig själv när objekt in och objekt ut för de olika 
aktiviteterna identifieras, då föregående aktivitets objekt ut är nästa aktivitets objekt 
in. Alla aktiviteterna sammanlänkas med sina objekt i tabell nedan. Vi har valt att inte 
ta upp eventuella aktiviteter som är ovanliga men kan uppstå under processen 
(exempelvis reklamation). 

 
Aktivitet Objekt in Objekt ut 

Kundbeställning Specifikation inkommer 
innehållande antal, pris 
och leveranstid 

Information om produkten 
Inköpsförslag 

Hitta leverantör Information om produkten 
Inköpsförslag 

Förslag på leverantör 

Godkännande av 
leverantör 

Förslag på leverantör Godkänd leverantör 

Slutförhandla villkor Godkänd leverantör Färdiga avtal med villkor 
Beställning Färdiga avtal med villkor Skapa och skicka 

inköpsorder 
Orderhantering Skapa och skicka 

inköpsorder 
Mottaga, godkänna och 
registrera ordererkännande 

Leverans av komponenter Mottaga, godkänna och 
registrera ordererkännande

Mottagning och kontroll 
av material 

Lagerläggning / 
Produktion 

Mottagning och kontroll 
av material 

Lagerläggning / 
Produktion samt 
kontinuerliga kontroller 

Utvärdering Lagerläggning / 
Produktion samt 
kontinuerliga kontroller 

Efterforskning angående 
leverantörens 
tillförlitlighet 
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4.2.5.1 Beskrivning av framtagna objekt 
 
Aktivitetsschemat (ovan) gäller vid inköp av nya komponenter. Vid inköp av tidigare 
kända komponenter kan ett antal aktiviteter i schemat strykas. 

Nya komponenter 
 
Den första aktiviteten startas av att en specifikation från kund inkommer. 
Specifikationen innehåller information om produkten, det vill säga vilka komponenter  
som behövs för tillverkning och vad som är nödvändigt för att skapa en inköpslista 
och starta nästa aktivitet.121 
 
När specifikationen inkommit gäller det att hitta lämpliga leverantörer till de aktuella 
komponenterna. Har nu komponenterna inte tidigare beställts krävs visst merarbete 
eftersom lämpliga leverantörer måste lokaliseras. Ofta finns dock leverantörerna 
registrerade i företagets MPS-system men lokaliseras inte automatiskt eftersom de 
inte levererat just denna komponent tidigare. När inköpsförslag upprättats och 
leverantörer lokaliserats måste leverantörerna även godkännas.122 
 
De utvalda nya leverantörerna ska godkännas och ett beslut angående detta blir objekt 
in i aktiviteten att slutförhandla villkor. När färdiga avtal och villkor ställts upp blir 
detta objekt in i beställningsaktiviteten och därefter skapas och skickas en 
inköpsorder.123 
 
Nu inväntas ett ordererkännande från leverantören och som objekt ut i 
orderhanteringen blir mottagning, godkännande och registrering av ordererkännandet 
från denna.124 
 
När allt ”pappersarbete” nu är klart inväntas leverans av komponenterna på 
lagerenheten och objekt ut blir här mottagning och kontroll av de levererade 
komponenterna som sedan sätts i produktion eller lagerläggs.125 
 
Objekt in i utvärderingen är kontinuerliga kontroller som ska mynna ut i huruvida den 
aktuella leverantörens prestationer överensstämmer med överenskommelse. 
Naturligtvis måste hela processens flöde begrundas när man utvärderar hur 
tillfredställande leverantören varit.126 

                                                      
121 Magnus Bredberg, NOTE, Lund, 2005-11-03. 
122 Ibid. 
123 Ibid. 
124 Ibid. 
125 Ibid. 
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Befintliga komponenter 
 
Befintliga komponenter, det vill säga komponenter som beställts tidigare, har en 
något förenklad inköpsprocess. Efter att specifikation från kund inkommit anges, i  
 
 
MPS-systemet, de komponenter som ingår i beställd produkt och systemet lokaliserar 
vilka leverantörer som ska användas.127 
 
Godkännandet av leverantören är redan gjort eftersom denna finns registrerad i 
Axapta. Nu skapar inköparen en inköpsorder som därefter skickas till aktuell 
leverantör. När sedan ordererkännandet från leverantör godkänts följs aktiviteterna 
leverans av komponenter och Lagerhantering/Produktion på samma sätt som ovan.128 
 
4.2.7 Steg 7 – Processkontroll 
 
I det här steget genomfördes en kontroll av den framtagna processen med hjälp av vår 
handledare på företaget. Här diskuterades om alla de olika aktiviteterna beskrivits 
tillräckligt och korrekt samt om de hade ungefär samma detaljeringsnivå. Med 
detaljeringsnivå avses hur noggrant och ingående de olika aktiviteterna beskrivits. 
Efter diskussion accepterades detaljeringsnivån för samtliga aktiviteter efter viss 
korrigering. 
 
4.2.8 Steg 8 – Slutkontroll 
 
Slutkontrollen är det sista steget i kartläggningsprocessen och här kontrolleras den 
färdiga kartan samt beskrivningen av de olika aktiviteterna. Den framtagna 
inköpsprocessen har redovisats för de involverade personerna inom strategiskt och 
operativt inköp på NOTE Lund. Här efter korrigerades kartläggningen och 
detaljeringsnivån lades på samma nivå genom hela processen. Det skedde inga stora 
förändringar under detta moment. Syftet med att lämna ut kartläggningen för 
feedback var att upptäcka eventuella fel och skapa en så jämn detaljeringsnivå som 
möjligt. 

                                                      
127 Magnus Bredberg, NOTE, Lund, 2005-11-03. 
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5 Analys 

I detta kapitel knyts teori- och empirikapitlena samman. Empirin analyseras och 
värderas utefter vår teoretiska referensram. 

 
5.1 Analys utifrån van Weeles teorier 

I det här avsnittet analyseras inköpsprocessen hos NOTE utifrån resultaten från den 
kvalitativa studien. Analysen baseras på vår empiridel utifrån ett perspektiv från van 
Weeles teori.  
 
5.1.1 Definition av specifikationer 
 
Vid definition av specifikationer är det viktigt att kunden kommer med en precis 
specifikation så att inga missförstånd uppstår mellan NOTE och kund. Skulle ett 
sådant problem uppenbaras medför det stora problem för NOTE och dess 
tillverkningsprocess. Ett litet missförstånd kan leda till mycket stora kostnader samt 
förseningar till kund som i sin tur leder till missbelåtenhet.  
 
Inom EMS-marknaden räknar företagen med att varje komponent håller en så pass 
hög kvalitet, att inga tester behövs genomföras. Om nu något fel uppstår leder det 
dock till att hela tillverkningen med den felaktiga komponenten kan gå förlorad. Ofta 
erbjuder leverantören enbart en ny komponent utan extra kostnad, så kallad 
”goodwill”. Resten av kostnaden får NOTE stå för. 
 
Det finns en tydlig struktur mellan de olika grupperna vid val av specifikation. NOTE 
Components står för koncernens strategiska inköp av komponenter som rör hela 
koncernen. Produktionsanläggningarnas egna strategiska inköp behandlar både 
specifika och generella inköp till den egna produktionsanläggningen. Tyvärr avlastar 
inte NOTE Components koncernens produktionsavdelningar i sådan grad som skulle 
behövas. Det beror på att NOTE Components har drabbats av nedskärning samt ökad 
arbetsbelastning. Med tanke på de prognoser som lämnas av kunden borde en distinkt 
uppdelning av komponenter inte vara främmande.  
 
NOTE koncernens strategiska inköp är i liten grad engagerad i definitionen av 
specifikation. Involvering i ett tidigt stadium skulle kunna medföra förbättringsförslag 
för kunden samt klargöra vad kunden vill förfoga över när processen är klar. 
Samtidigt kan en god relation mellan kund och inköpare byggas upp.   
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5.1.2 Val av leverantör 
 
När val av leverantör ska ske, väljs leverantör i första hand utifrån NOTEs strategiska 
och betydande leverantörer. De strategiska leverantörerna är noga utvalda och anses 
som pålitliga. De betydande leverantörerna infinner sig i andra hand och används om 
den strategiska leverantören inte är tillgängliga. NOTE Lund har 11 strategiska som 
följs av 12 betydande leverantörer och har en väldig god relation med dessa 
leverantörer. Det är av vikt för NOTE att använda sig av sina strategiska och 
betydande leverantörer i så hög utsträckning som möjligt då detta skapar förmåner på 
flera olika sätt. Det finns färdiga avtal skrivna och NOTE vet sedan tidigare att den 
aktuella leverantören har resurserna att leva upp till överenskomna villkor. Problem 
uppstår när NOTEs kunder har med sig egna leverantörer i sina order och NOTE 
därmed inte kan använda sig av sina strategiska och betydande leverantörer. Detta 
leder till att antalet olika leverantörer på NOTE blir stort, vilket är tidskrävande. 
Dessutom har koncernen bonusavtal med sina större leverantörer som ger rabatter på 
volymen levererande komponenter, det vill säga att om NOTE kunnat använda 
samma leverantörer varje gång hade bonusavtalen kunnat användas i större 
utsträckning. Problemet med för många leverantörer skulle kunna kringgås i viss mån 
om NOTE kunde ha mer inflytande vad gäller definitionen av specifikationerna från 
kund. 
 
Den geografiska närheten till leverantör, behöver inte ha en alltför betydande roll. 
Teknikens utveckling gör det lätt att kommunicera på ett lättåtkomligt sätt fast att 
avståndet är långt. Det är alltid en fördel att kommunicera ”face to face” men med 
dagens och framtidens teknik kommer det inte att vara lika nödvändigt.  

5.1.2.1 Multiple sourcing eller single sourcing 
 
Det finns både fördelar och nackdelar med att ha många leverantörer, men i NOTEs 
fall är det mer nackdel än fördel. Något som anses bra med multiple sourcing är att 
företaget inte blir alltför beroende av en och samma leverantör och att olika 
leverantörer kan ”spelas ut” mot varandra för att pressa dessa till bra erbjudanden. 
Men eftersom NOTE alltid använder sig av sina strategiska och betydande 
leverantörer när det är möjligt, även om andra alternativ finns, blir ovanstående 
ointressant för NOTEs del. Det är därför bättre att satsa på att bygga upp långsiktiga 
och goda relationer med sina strategiska och betydande leverantörer eftersom detta 
ökar det köpande företagets förhandlingsstyrka. Ur tillgänglighetssynpunkt eller på 
grund av kundkrav måste naturligtvis andra leverantörer ibland användas, men 
relationen till dessa blir inte lika djupgående. 
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5.1.3 Avtal 
 
Avtalen som NOTE knyter med sina leverantörer är väldigt genomarbetande när det 
gäller företagets viktiga leverantörer, i synnerhet de strategiska och betydande. De har 
utarbetats juridiskt och har klara direktiv om missförstånd mellan parterna skulle 
uppstå. Avtal vad gäller de mindre leverantörerna kan variera i större utsträckning. 
Vid vissa fall har den mindre betydande leverantören och NOTE infunnit sig i att ingå 
samarbete. Ett juridiskt rätt skrivet avtal känns då för byråkratiskt. 
 
NOTE Components upprättar avtal som rör hela koncernen och bygger sina 
förhandlingar på de årsprognoser som respektive produktionsanläggning inom 
koncernen lämnar ifrån sig. Det är särskilt viktigt att de prognoser som lämnas 
stämmer väl överens med vad som kommer att produceras. Uppnås inte volymen 
kommer leverantören att påpeka det, och i värsta fall även leverera överbliven volym 
och hänvisa till prognosen. Om volymen istället skulle överstiga prognosen, hade ett 
bättre pris istället kunnats förhandla fram.  
 
Strategiskt och operativt inköp på NOTE Lund besitter liknande kompetens. På grund 
av denna snarlika kompetens uppkommer det en gråzon mellan just avtal och 
beställning beträffande vilka arbetsuppgifter som utförs av vem. Enligt normerna på 
företaget håller strategiskt inköp på med specifikationer, val av leverantör, avtal och 
även utvärdering i viss mån medan operativt inköp ombesörjer beställning och 
hantering av leverensresurser. Faktum är att de båda inköpsgrupperna hjälps åt när det 
gäller avtal och beställning. För att gråzonen ska minska eller rentav försvinna bör 
företaget klargöra mer specifikt vilka arbetsuppgifter som hör till respektive 
inköpsgrupp (strategiskt- och operativt inköp). Strategiskt inköp har en ansträngd 
arbetssituation och en lösning för att minska både gråzonen och arbetsbörden är att 
rekrytera personal med mest kompetens inom avtal från operativt inköp till strategiskt 
inköp. Då hade operativt inköp och strategiskt inköp på NOTE Lund exempelvis 
kunnat ha tre personer var som personal och arbetsbördan hade därigenom kunnat 
jämnas ut. Strategiskt inköp skulle härefter inte alls ombesörja beställning samtidigt 
som operativt inköp inte arbetar med avtal. 
 
5.1.4 Beställning 
 
Beställningen från NOTE Lund till sina leverantörer innehåller gott och väl den 
information som föreskrivs som lämplig. Det är viktigt med att prognoserna 
säkerhetsställs och att de uppdateras enligt vad som är överenskommet. NOTE Lunds 
beställningsprocess anses som fullt godkänd och känns inte som någon direkt 
avgörande del för effektiviseringen av själva inköpsprocessen. En ökad datorisering 
av själva beställningen skulle kunna medföra att fax och telefonbeställningar 
prioriteras mindre i framtiden.  

     63



Inköpsprocessen – Kartläggning och effektivisering av inköpsprocessen 
Pontus Nilsson och Christian Winblad 
NOTE Lund                                                                                          februari 2005 
 
 
5.1.5 Hantering av leveransresurser 
 
Kontrollen som görs av godsmottagningen vid företaget är olika beroende på vad det 
är för komponenter som levereras. Mekanikkomponenterna kontrolleras noggrant 
medan elektronikkomponenterna endast kontrolleras överskådligt. Problemen uppstår 
när det levereras elektronikkomponenter som på något sätt är felaktiga eftersom detta 
i regel inte upptäcks förrän produkten monterats och gått ut till kund. Enda sättet att 
kringgå detta problem är att utföra ordentliga kontroller på elektronikkomponenterna 
och inte bara kontrollera att rätt komponent levererats. Eftersom det händer fem till 
tio gånger per år att ett fel upptäckts efter att produkt gått ut till kund så tjänar inte 
NOTE tillräckligt mycket på att införa ordentliga kontroller för 
elektronikkomponenter då detta skulle vara mer kostsamt än vad förlusten blir vid 
leverans av felaktiga produkter. Detta beror på att det väldigt sällan är fel på 
elektronikkomponenter samt att en kontroll av dessa skulle vara mycket svår att 
genomföra med tanke på deras storlek och mängd. 
 
En grundligare kontroll vad gäller produkter som uppvisar upprepande 
förekommande fel skulle kunna utföras. Detta för att fortsättningsvis tillämpa en 
kontinuerlig kontroll av just de här ingående komponenterna. Den summan 
undersökningen kommer att kosta är med all sannolikhet en mycket lägre kostnad än 
vad företaget skulle kunna bli drabbade av vid en fortsatt produktion av en ej 
funktionsduglig komponent som kan anlända till kund innan felet uppdagas. Om det 
uppdagas komponenter som är mer känsligare än andra, kan NOTE i fortsättningen 
vara lite mer försiktig vid användning av dessa. 
 
5.1.6 Utvärdering 
 
Utvärderingen utförs av strategiskt inköp som analyserar om avtalen har följts fullt ut. 
Operativt inköp samråder med strategiskt inköp men endast med en mycket 
övergripande konversation. Operativt inköp utrycker främst sina åsikter när det har 
uppstått något fel.  
Förbättring kan ske genom att regelbundet samla personal från hela inköpsprocessen 
hos NOTE Lund. Resultatet kan sedan användas gentemot leverantören där man 
rapporterar vad som görs bra och vad som skulle behövas göras bättre. 
 
Att resultaten från leverantörsutvärderingarna arkiveras i pärmar kan i dagsläget anses 
som ineffektivt. Om detta hade lagrats elektroniskt hade det underlättat för personalen 
att söka efter önskad information. Jämförelser mellan olika leverantörer skulle lättare 
kunna utföras och dessutom kunde NOTE Lund se hur en leverantör har 
utvecklats/förbättrats historiskt sett. Dessutom kunde alla på företaget få tillgång till 
informationen utan att behöva leta upp en viss pärm. Det skulle spara både tid och 
administration.  
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5.2 Värdeanalys utifrån åttastegsmodellen 

 
För att enklare kunna ge förslag på förbättringar av inköpsprocessen har även 
metoden värdeanalys genomförts (kapitel 3.2.5). Alla framtagna aktiviteter 
klassificeras som värdeadderande, icke värdeadderande eller spill. Denna 
klassificering sker efter hur väsentlig aktiviteten är för att inköpsprocessen ska 
fungera på ett så tillfredställande sätt som möjligt. Aktiviteter som direkt genererar 
värde till kunden, det vill säga som kunden är beredd att betala för, klassificeras som 
värdeadderande. Aktiviteter som inte efterfrågas av kunden men som behövs för att 
inköpsprocessen ska fungera klassificeras som icke värdeadderande aktiviteter. 
Slutligen aktiviteter som varken genererar värde till kunden eller som direkt behövs 
för att inköpsprocessen ska kunna genomföras kallas för spill. 
 
Värdeanalysen delas upp i två delar, klassificering av nya respektive befintliga 
komponenter, det vill säga komponenter som beställts av NOTE tidigare och 
komponenter som beställs för första gången. 
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5.2.1 Klassificering av nya komponenter 

 
Kundbeställning 

 
             

                                                                                                    Värdeadderande                       
                       Hitta leverantör           
                          

 
                          Godkänna leverantör                      

            
 

                                                ok    Icke värdeadderande 
  

 
Slutförhandla villkor 

 
 
 
 
 
 

  Beställning                       
                                                                           

                                                                                                    Icke värdeadderande 
Orderhantering 

 
 
 
 
 

          ok 
 
 
 

 Leverans av komponenter 
                       Värdeadderande 
 
        Lagerläggning     
         

Produktion 
 
                                          
                   Spill/Icke värdeadderande  
                

Utvärdering 
 
  

Figur 5.1 Klassificering av nya komponenter på  AB 
 
 
 
, 
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Aktiviteten kundbeställning är den som startar processen men den ligger utanför det 
arbete som NOTE utför och därför är denna aktivitet inte klassificerad. Aktiviteten 
hitta leverantör anses som värdeadderande då denna kan generera värde till kunden i 
form av minskade kostnader då förmånlig leverantör väljs. Om NOTE Lund kan 
använda sig av sina strategiska och betydande leverantörer erhåller de en mycket 
starkare förhandlingsstyrka eftersom dessa leverantörer används i stor utsträckning på 
NOTE Lund. Vikten av att arbeta mot rätt leverantör visas också i form av 
leveranssäkerhet och kvalitet vilket i sin tur generar minimerade problem och där med 
minskade kostnader för kunden. 
 
När det gäller nya komponenter, det vill säga komponenter som inte tidigare beställts 
av NOTE Lund och därmed inte har definierade leverantörer, genomförs aktiviteterna 
godkänna leverantör och slutförhandla villkor. Dessa aktiviteter klassificeras som 
icke värdeadderande eftersom de inte genererar något direkt värde för kunden men är 
nödvändiga för att inköpsprocessen ska kunna genomföras. Även de två följande 
aktiviteterna, orderhantering och beställning klassificeras som icke värdeadderande då 
inte heller dessa genererar något direkt värde till kunden men är trots detta viktiga 
steg för en fungerande inköpsprocess. 
 
Aktiviteterna, leverans av komponenter och produktion, är däremot värdeadderande 
då dessa genererar ett värde för kunden i form av komponenter samt montering av 
dessa till färdig produkt.  
 
Sista aktiviteten i NOTE Lunds inköpsprocess är utvärdering och klassificeras här 
som spill. Skillnaden mellan utvärdering av de olika leverantörerna beror på vilken 
vikt leverantören är av för NOTE. När det gäller beställning av nya komponenter är 
det inte säkert att företaget kan använda sig av sina betydande eller strategiska 
leverantörer. Om komponenten endast kan lokaliseras hos en leverantör som NOTE 
aldrig använts sig av tidigare så är utvärdering av denna efter leverans inte av 
speciellt stort intresse. Detta eftersom det då ofta rör sig om mindre leverantörer som 
kanske inte kommer att användas, i speciellt stor utsträckning, i framtiden. Då blir 
den kostsamma och tidskrävande utvärderingen överflödig och kan därför i dessa 
inköp klassificeras som spill. Finns det däremot vetskap om att leverantören kommer 
att användas även i framtiden kan aktiviteten klassificeras som icke värdeadderande. 
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5.2.2 Klassificering av befintliga komponenter 
 

Kundbeställning 
 
             

                                                                                          Värdeadderande                                 
                       Hitta leverantör                                    
               Spill 
                          Godkänna leverantör                      

(Leverantör finns registrerad) 
 

                                                 
  

             Icke värdeadderande 
Slutförhandla villkor 

 
 
 
 
 
 

  Beställning                       
                                                                           

                                                                                                    Icke värdeadderande 
Orderhantering 

 
 
 
 
 

          ok 
 
 
 

 Leverans av komponenter 
                       Värdeadderande 
 
        Lagerläggning     
         

Produktion 
 
                                          
                   Icke värdeadderande    
                

Utvärdering 
 

 

Figur 5.2 Klassificering av befintliga komponenter på NOTE Lund 
 

 

     68



Inköpsprocessen – Kartläggning och effektivisering av inköpsprocessen 
Pontus Nilsson och Christian Winblad 
NOTE Lund                                                                                          februari 2005 
 
 
Inköp av befintliga komponenter är en enklare process. Även denna process inleds 
naturligtvis av en kundbeställning. Härefter lokaliserar inköparen via Axapta lämpliga 
leverantörer och eftersom dessa ofta är av betydande karaktär finns färdiga 
samarbetsavtal utarbetade. Endast slutförhandling av villkoren är därför nödvändig. 
Aktiviteten godkänna leverantör klassificeras därför här som spill. Däremot blir 
aktiviteten slutförhandla villkor icke värdeadderande. 
 
Beställning och orderhantering klassificeras som icke värdeadderande och leverans av 
komponenter samt produktion samt värdeadderande precis som för nya komponenter. 
Däremot är utvärdering av intresse här eftersom när en leverantör är betydande eller 
strategisk är det väldigt viktigt att förutbestämda avtal följs vilket kan kontrolleras 
med kontinuerliga kontroller och utvärderingar. Utvärderingen genererar inte direkt 
värde till kunden även om den är viktig vid beställning av befintliga komponenter, 
därför klassificeras den som icke värdeadderande. 
 
5.2.3 Diskussion kring inköpsprocessen på NOTE Lund 
 
I dagsläget fungerar inköpsprocessen på NOTE Lund men förbättringar är möjliga. 
En av anledningarna till att den fungerar är att kompetensen hos personalen på 
inköpsfunktionen är hög. Problem kommer att uppstå om företaget tappar någon i sin 
personal samt om företaget fortsätter att expandera utan att nyanställa. 

5.2.3.1 Nya komponenter 
 
Här har de första fem aktiviteterna hitta leverantör, godkänna leverantör, 
slutförhandla villkor, beställning och orderhantering klassificerats som icke 
värdeadderande. Alla aktiviteterna är direkt nödvändiga när nya komponenter skall 
köpas in men ingen av dem genererar direkt värde för kunden. Icke värdeadderande 
aktiviteter bör minimeras vilket skett i stor utsträckning på NOTE Lund, aktiviteterna 
utförs på ett smidigt sätt och affärssystemet Axapta underlättar denna del av 
processen. 
 
Aktiviteterna leverans av komponenter och produktion klassificeras som 
värdeadderande då det genererar värde till kunden. Även om produktion egentligen 
inte ingår i själva inköpsprocessen så har den tagits med för att skapa en helhets bild 
över hela flödet. I teorin står det beskrivet att resurser bör läggas på att utveckla de 
värdeadderande aktiviteterna. Det som kan förbättras i denna aktivitet jämfört med 
dagsläget är att kontrollerna av elektronikkomponenter kan utvecklas för att minimera 
risken för felaktiga produkter som går ut till kund. Det är dock så att en 
kostnadsjämförelse i så fall måste utföras. Här ska det mätas om företaget tjänar på att 
utföra utvidgade kontroller i jämförelse med hur stora förlusterna som uppkommer 
vid leverans till kund av felaktiga produkter blir.  
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Slutligen har aktiviteten utvärdering klassificerats som spill/icke värdeadderande för 
inköp av nya komponenter. När det gäller små leverantörer eller leverantörer som 
kommer att användas ytterst lite i framtiden är denna aktivitet helt överflödig och bör 
strykas. Eftersom samarbetet med dessa leverantörer är minimalt skulle det kosta mer 
att utföra en utvärdering än vad NOTE Lund skulle tjäna på att eventuellt upptäcka att 
samarbetet inte var speciellt tillfredställande.   

5.2.3.2 Befintliga komponenter 
 
Här har, till skillnad från nya komponenter, aktiviteten godkänna leverantör 
klassificerats som spill eftersom leverantörerna här tidigare använts och 
samarbetsavtal redan finns upprättade. Därför finns det givetvis ingen anledning att 
utföra ytterligare bakgrundskontroller och godkänna aktuell leverantör. 
I övrigt klassificeras aktiviteterna på samma sätt som när det gäller nya komponenter 
ned till utvärdering. Utvärdering av leverantörer som är strategiska och betydande är 
stort intresse eftersom det här är av stor vikt att uppställda avtal och villkor följs. 
Eftersom leveranserna från dessa företag ofta sker i stora kvantiteter kan även små 
”avtalsbrott” ge stora konsekvenser. 
 
5.3 Summering 

I kapitel 5 har NOTE Lunds inköpsprocess analyserats utifrån två olika modeller, dels 
van Weeles teorier och dels åttastegsmodellen. Vi har fått uppfattningen att NOTE 
Lunds inköpsprocess är fungerande men innehåller brister och arbetsbördan för 
inköpsfunktionen är mycket stor. Detta hindrar företaget från att tänka långsiktigt och 
istället måste stora resurser läggas på att lösa tillfälliga problem som uppkommer. I 
kapitel 6 ges förslag för att förbättra och optimera inköpsprocessen på företaget. 
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6 Slutsats och reflektioner 

Detta kapitel tar upp de slutsatser och rekommendationer som bör utföras på NOTE 
Lund för att effektivisera inköpsfunktionen. 

 
NOTE Lund har idag en inköpsprocess som är fungerande med kompetent personal 
på inköpsfunktionen. Dock har processen förbättringspotential och hela flödet har 
möjlighet att effektiviseras. NOTE-koncernen är under gynnsam tillväxt och eftersom 
några nyanställningar inom inköpsfunktionen på NOTE Lund inte har skett är 
arbetsbördan för inköparna väldigt stor. För att denna situation ska bli hållbar i 
längden måste hela tiden effektiviseringar ske så att arbetsklimatet på 
inköpsfunktionen blir hållbart. 
 
6.1 Förbättringsförslag för NOTE Lund 

Ett stort problem som är mycket tidskrävande för NOTE Lunds inköpare är att antalet 
leverantörer är för stort. Detta är ett problem som är svårlösligt då NOTE är ett 
företag som arbetar med kontraktstillverkning och många av deras kunder har med sig 
sina egna leverantörer i sina beställningar. Enda sättet för NOTE att direkt minska 
antalet leverantörer är att i största möjliga utsträckning använda sig av sina strategiska 
och betydande leverantörer. För att detta ska vara möjligt måste NOTE i större 
utsträckning delta vid utformningen av kundernas specifikationer och därigenom 
deras val av leverantör. Att vara med och utforma kundens specifikationer är även ett 
sätt att minska problemen som kan uppstå vid produktion av den beställda produkten 
då eventuella missförstånd kan redas ut på ett tidigt stadium. Dessutom kan då 
NOTEs produktutvecklare tidigt bidra med sin kompetens för att undvika problem 
sent i produktionen. NOTE använder alltid sig av sina strategiska och betydande 
leverantörer när det är möjligt, även om andra alternativ finns. Det är därför 
ointressant för NOTE att ha en bred leverantörsbas i syfte att pressa priser genom att 
”spela ut” leverantörerna mot varandra. Det är bättre att satsa på att bygga upp 
långsiktiga och goda relationer med sina strategiska och betydande leverantörer 
eftersom detta ökar det köpande företagets förhandlingsstyrka. Ur 
tillgänglighetssynpunkt eller på grund av kundkrav måste naturligtvis andra 
leverantörer ibland användas, men relationen till dessa blir inte lika djupgående. 
 
Strategiskt och operativt inköp på NOTE Lund besitter liknande kompetens inom 
vissa områden. På grund av denna snarlika kompetens uppkommer det en gråzon 
mellan avtal och beställning beträffande vilka arbetsuppgifter som ska utföras av 
vem. Enligt normerna på företaget ska strategiskt inköp sköta specifikationer, val av 
leverantör, avtal och även utvärdering i viss mån medan operativt inköp ska  
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ombesörja beställning och hantering av leverensresurser. För att minimera gråzonen 
och skapa tydliga gränssnitt mellan de olika arbetsgrupperna bör företaget klargöra 
mer specifikt vilka arbetsuppgifter som hör till respektive inköpsgrupp. Strategiskt 
inköp har en ansträngd arbetssituation och en lösning för att minska både gråzonen 
och arbetsbörden hos strategiskt inköp är att värva en person med god kompetens om 
avtal från operativt inköp till strategiskt inköp. Härefter bör aktiviteten avtal skötas 
helt av strategiskt inköp och beställning uteslutande av operativt inköp. 
 
Att utöka kontrollerna av levererade komponenter för att undvika att färdigmonterade 
produkter som skickas till kund innehåller några fel anser vi inte vara av intresse för 
NOTE Lund. Detta eftersom det sällan händer, cirka fem till tio gånger per år, att ett 
fel upptäckts efter att produkt gått ut till kund. Kostnaderna för att utföra grundligare 
kontroller av NOTE Lunds elektronikkomponenter skulle bli större än vad förlusten 
blir vid leverans av felaktiga produkter. Det skulle dessutom vara svårimplementerat 
med ytterliggare kontroller av elektronikkomponenter med tanke på deras storlek och 
mängd. 
 
Vidare bör utvärderingen av olika leverantörer helt baseras på deras betydelse för 
NOTE Lund. Eftersom de strategiska och betydande leverantörerna står för en så stor 
del av NOTE Lunds distribution är det av mycket stort intresse att utföra 
utvärderingar av dessa. Tillsynes små avvikelser från utarbetade avtal och villkor kan 
i det långa loppet leda till stora kostnader för det köpande företaget. När det däremot 
gäller mindre leverantörer och leverantörer som troligen inte kommer att användas i 
framtiden är en utvärdering inte av speciellt intresse och bör överhuvudtaget inte 
utföras. Detta eftersom resultatet blir ovidkommande då endast en väldigt liten del av 
distributionen är berörd. Att resultaten från leverantörsutvärderingarna arkiveras i 
pärmar kan i dagsläget anses som ineffektivt. Om detta hade lagrats elektroniskt hade 
det underlättat för personalen att söka efter önskad information. Jämförelser mellan 
olika leverantörer skulle lättare kunna utföras och dessutom kunde NOTE Lund se 
hur en leverantör har utvecklats ur ett historiskt perspektiv. Vidare kunde alla på 
företaget få tillgång till informationen utan att behöva leta upp en viss pärm. Det 
skulle spara både tid och administration.  
 
En ordentlig dokumentation av inköpsprocessen och dess aktiviteter är slutligen något 
som bör implementeras på företaget. Idag finns dokumentation av hur vissa aktiviteter 
ska utföras utspritt på olika ställen på NOTE Lunds interna intranät. Denna 
dokumentation är dock ofullständig och svår att hitta. Dokumentationen bör innehålla 
alla ingående aktiviteter i inköpsprocessen samt eventuella förändring som gjorts. 
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6.2 Implementerande av förbättringsåtgärder 

 
För att förändring och optimering av en process ska fungera och framförallt bli 
bestående är det viktigt att, alla i processen inblandade personer, är involverade och 
förstår hur och varför förändringarna sker. När det gäller inköpsprocessen måste hela 
inköpsfunktionen inkluderas i förändringsarbetet och nya rutiner för de förändringar 
man genomför bör dokumenteras och finnas tillgängliga för den involverade 
personalen.129 
 
Följande tio punkter är exempel på viktiga aktiviteter för att en förbättringsprocess 
ska fungera och ge bestående resultat.130 
 

• Medgivande från högsta ledningen 
• Kommitté som skall leda förbättringsarbetet 
• Fullständigt deltagande från ledningen 
• De anställdas deltaganden 
• Individuellt engagemang 
• Processtyrningsteam 
• Aktiviteter som involverar leverantörer 
• Systemsäkerhet 
• Kortsiktiga kvalitetsplaner och långsiktig kvalitetsstrategi 
• System för erkännande 

                                                      
129 James H. Harrington, Förbättringsprocessen (Lund: Studentlitteratur, 1988). 
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Appendix 1 

Frågor ställda under de öppna intervjuerna 
 

Generella frågor till marknadsavdelningen 
 

- Hur ser NOTEs marknad ut idag? 

- Ser Du några stora förändringar den närmaste tiden? 

- Har antalet anställda inom marknadsavdelningen ökat eller minskat de senaste åren? 

- Hur har arbetsbörden förändrats de senaste åren? 

- Vilka är NOTEs största konkurrenter idag?  

- Hur stor leverantör är NOTE i jämförelse med dessa?  

- Hur ser tillväxten ut inom EMS-branschen den närmaste framtiden?  

- Hur har EMS-branschen utvecklats de senaste åren?  

- Hur ser Era prognosverktyg ut som används för att avläsa marknaden framöver? 

- Är dessa tillräckliga? 

- Hur fungerar samarbetet mellan Er och inköpsavdelningen?  

- Hur fungerar samarbetet mellan Er och PU (produktutveckling)? 
 

Generella frågor till produktionsutvecklingsavdelningen 
 
- Hur många är Ni som arbetar med produktutveckling idag? 

- Har antalet anställda inom produktutvecklingen ökat eller minskat de senaste åren? 

- Hur går själva produktutvecklingen till idag? 

- Har förloppet förändrats de senaste åren? 

- Några förändringar de närmaste åren? 

- Finns det några speciellt viktiga aspekter som påverkar NOTEs val vid 

produktutveckling? 

- Jämför Ni er något med era konkurrenter vad gäller produktutveckling?  
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- Hur väsentligt är det med ett bra samarbete med kunden?    

- Vilka typ av avtal har Ni med era kunder/leverantörer? 

- Finns det några specifika komponenter som Ni blir erbjudna att använda?  

- Hur stort ”spelrum” har Ni som produktutvecklare? 

- Bedriver NOTE något samarbete med andra aktörer? 

- Finns det något samarbete mellan NOTE Lund och de övriga i koncernen? 

- Om JA, hur ser samarbetet ut? 

- Hur påverkar Ni på PU (produktutveckling) inköpsfunktionen vid val av 

leverantörer? 

 

Generella frågor till inköpsfunktionen 

 

- Hur går själva inköpsprocessen till idag? 

- Hur gick den till för några års sedan? 

- Hur tror Ni den kommer att se ut om några år? 

- Upplever Ni att NOTE har ett för stort antal leverantörer idag? Varför? 

- Har leverantörerna ökat de senaste åren?  

- Om JA, varför tror ni leverantörerna har ökat i antal? 

- Skulle det inte vara mer lätthanterligt med färre leverantörer på marknaden? 

- Fyra traditionella punkter man tittar på vid val av leverantör är kvalitet, 

leveranssäkerhet, service och pris. Vad är viktigast för NOTE vid val av leverantör? 

Varför?  

- Har detta ändrats med tiden? 

- Hur tror Ni det kommer se ut längre fram i tiden? 

- Finns det några andra viktiga aspekter som påverkar NOTEs val av leverantörer 

(informationsutbytessystem etc.) 

- Använder Ni er ibland av samma leverantörer som era konkurrenter?  

- Görs det några bakgrundskontroller på era leverantörer (ekonomi, soliditet,  
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skulder)?  

- Hur väsentligt är det med geografisk närhet till leverantörerna?  Har det alltid varit 

så?          

- Kommer detta att ändras i framtiden? 

- Hur stor tid lägger NOTE på att hitta rätt leverantör idag? Är denna tid tillräcklig? 

- Vilken typ av avtal skriver Ni med era leverantörer? 

- Spelar relationen mellan NOTE och leverantörerna en stor roll vid inköp av 

material?  

- Finns det komponenter på NOTE som har flera olika leverantörer? Varför? 

- Har det alltid varit så? 

- Finns det alternativa leverantörer till komponenterna som beställs? 

- Bedriver NOTE något utvecklingsarbete med sina leverantörer? 

- Tror Ni antalet leverantörer komma att öka eller minska de kommande åren 

framöver?  

- Hur fungerar kommunikationen mellan NOTE och leverantörer (hur sker 

orderbeställningar, fakturering, prisförhandlingar etc.)? Har denna ändrats den de 

senaste åren?  

- Förändringar i framtiden? 

- Hur ofta skickar NOTE ut prognoser till sina leverantörer? 

- Hur påverkar PU (produktutveckling) inköpsfunktionen vid köp av komponenter? 

- Hur påverkar PU (produktutveckling) inköpsfunktionen vid val av leverantörer? 

Varför det? 

- Hur fungerar samarbetet mellan marknadsavdelningen och inköpsavdelningen? 

- Finns det kritiska komponenter som utmärker sig speciellt vad gäller 

lagerhållning/kapitalbindning? Om JA, vilka då?  
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Frågor ställda vid uppföljningsintervjuer 

 

Frågor ställda direkt till NOTE Components 

 

- Ni använder Er idag av affärssystemet Axapta. Vad tycker Du om Axapta i 

allmänhet? 

- Är det enkelt att lära sig? Brister? Vad är det bästa med systemet? 

- Hur vet NOTE Components när de ska agera, dvs. när det är ett inköpsavtal som rör 

hela  NOTE-koncernen? 

- NOTE Components förhandlar endast inköpsavtal som rör hela NOTE-koncernen. 

Var startar arbetet (NOTE C vet vilka komponenter som behövs och startar val av 

lev.)? 

- Hur tycker Du att samarbetet fungerar mellan NOTE Components och de lokala 

produktionsenheterna? Något som behöver förbättras? 

- Vad vi har förstått så styr priset till stor del valet av leverantör inom NOTE-

koncernen.          

- Kommer det att vara så även i framtiden? Vad tittar Ni för övrigt på? 

- När det finns flera olika leverantörer med liknande priset, hur sker urvalet då? 

Förekommer det budgivningar? 

- När anser Du att det är av vikt att ha flera leverantörer av samma komponent?  

- Finns det när det behövs? 

- Anser Du att tillräckligt med tid läggs ned vid val av Era leverantörer?  

- Om nej, var behöver Ni lägga mer tid? Vad tar mest tid i denna process? Brister? 

- Vad tar Ni upp i avtalen (pris, leverans, ledtid, hantering av reservdelar, 

servicekostnader, betalningsvillkor, straffklausuler, garantier)? 

- Tycker Du att avtalen NOTE-koncernen skriver mot sina leverantörer är tillräckligt 

utarbetade? Om nej, vad fattas? 

- Händer det ofta att avtalen inte följs av Era leverantörer? Vad sker då? 
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- Skrivs samma avtal med alla leverantörer? Varför/varför inte? 

- Anser Du att tillräckligt med tid läggs ned för utarbetning av avtal med Era 

leverantörer?  

- Om nej, var behöver Ni lägga mer tid? Vad tar mest tid i denna process? Brister? 

- Genomför Ni någon form av utvärdering/uppföljning av Era leverantörer? 
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Appendix 2 

Frågeformulär till strategiskt inköp 

 
En av våra uppgifter har blivit att kartlägga inköpsprocessen hos NOTE. Vi önskar att 
Ni kunde ta er lite tid och svara på våra frågor angående detta. 
 

1. Vilken är Er befattning inom NOTE?  

 

2. Vad har Ni för utbildning? 

 

3. Hur länge har Ni jobbat inom NOTE? _____   ÅR 
 
 
4. Har Ni jobbat någon annanstans med något liknande? 

 

Val av leverantör 

 

5. När det finns flera olika leverantörer med liknande priset, hur sker urvalet då? 

Förekommer det budgivningar? 

 

6. Utför Ni riskanalyser förknippade med Era inköp? När? Om ej, varför? 

 

7. Hur ofta utför Ni några bakgrundskontroller av Era leverantörer? 

Varför? 

 

8. När anser Du att det är av vikt att ha flera leverantörer av samma komponent? 

Finns det när det behövs? 

 

9. Anser Du att tillräckligt med tid läggs ned vid val av Era leverantörer?  
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Om nej, var behöver Ni lägga mer tid? Vad tar mest tid i denna process? 

Brister? 

 

Avtal 

  

10. Vad tar Ni upp i avtalen (pris, leverans, ledtid, hantering av reservdelar, 

servicekostnader, betalningsvillkor, straffklausuler, garantier)? 

 

11. Händer det ofta att avtalen inte följs av Era leverantörer? Vad sker då? 

 

12. Anser Du att tillräckligt med tid läggs ned för utarbetning av avtal med Era  

leverantörer?  

Om nej, var behöver Ni lägga mer tid? Vad tar mest tid i denna process? 

Brister? 

 

Utvärdering 

 

13. Genomför Ni någon form av utvärdering/uppföljning av Era leverantörer? 

Om ja, hur går den till? 

Om nej, varför inte? Skulle det inte behövas? 
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Frågeformulär till operativt inköp 

 
En av våra uppgifter har blivit att kartlägga inköpsprocessen hos NOTE. Vi önskar att 
Ni kunde ta er lite tid och svara på våra frågor angående detta. 
 

1. Vilken är Er befattning inom NOTE?  

 

2. Vad har Ni för utbildning? 

 

3. Hur länge har Ni jobbat inom NOTE? _____   ÅR 
 
 
4. Har Ni jobbat någon annanstans med något liknande? 

 

5. Hur ser en klassikt arbetsdag ut för dig? Vilka arbetsuppgifter utför ni 

dagligen? 

 

Beställning och hantering av leveranser 

 

6. Efter att Ni skickat inköpsorder skickar Ni ordererkännande. Mellansteg? 

Ordererkännandets innehåll?  

 

7. Ordern levereras. Vad sker efter att ordern har levererats (mottagning, 

kontroll)? Följer Ni alltid samma rutiner här? Bra/dåligt? Förändringar? 

 

8. Levereras alltid hela ordern på en gång? Delordrar? 

 

9. Hur kontrolleras beställda komponenter? Skickas enstaka prover innan 

leverans? Kontrolleras komponenten hos leverantören? Sker kontroller 

regelbundet efter leverans hos NOTE? Vad består kontrollerna av?  
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10. Tillräckliga? 

 

11. Hur genomförs Era reklamationer? 

 

12. Gör Ni inventeringar på NOTE? Hur ofta? Används Axapta vid dessa?  

Om nej, varför inte? Skulle det behövas? Lagerändringar? 

 

13. Anser Du att tillräckligt med tid läggs ned vid beställning och hantering av 

leverans. 

 

 

Om nej, var behöver Ni lägga mer tid? Vad tar mest tid i denna process? 

Brister? 

 

Utvärdering 

 

14. Genomför Ni någon form av utvärdering/uppföljning av Era leverantörer? 

Om ja, hur går den till? 

Om nej, varför inte? Skulle det inte behövas? 


