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Sammanfattning 

Syftet med detta examensarbete var att ta fram förslag på eventuella förbättringar för stöd till 
fältkvalitetsinköparna under fältkvalitetsärenden, och därmed skapa ledtidsreduceringar och 
minska totalkostnaden för Scania. De mål som sattes för att uppnå syftet omfattade att undersöka 
och analysera utvalda delar i informations- och processflödet för inköpsprocessen som berör 
fältkvalitetsärenden, ge förslag på eventuella förbättringar och effektiviseringar och slutligen ge 
rekommendationer i form av en handlingsplan. 
 
När en artikel som Scania köper in för användning till att bygga sina lastbilar går sönder hos kund 
anmäls detta till närmast tillgängliga verkstad eller servicestation. En ansvarig konstruktionsgrupp 
får sedan information om detta och kan då ta beslut om att skapa ett fältkvalitetsärende. När 
fältkvalitetsärendet startar kontaktas alla parter som berörs av fältkvalitetsärendet, 
inköpsavdelningen på SMM för plåtartiklar och rör, konstruktion, produktion m.fl. och arbetar 
tillsammans under fältkvalitetsprocessen som består av övergripande milstolpar för 
fältkvalitetsärendet. Inför varje milstolpe har varje part olika ansvar att utföra sina egna 
aktiviteter. Målet med fältkvalitetsärendet är att parallellt med alla berörda parter ta fram 
rotorsaken till problemet, rätta till avvikelsen och ta fram en lösning, kontrollera lösningens 
varaktighet och slutligen implementera lösningen. 
 
De problemområden som togs fram omfattade att fältkvalitetsinköparna på SMM idag saknar mål 
att mätas mot vilket gör att det inte är tydligt vad som förväntas av dem. Det finns även en 
kommunikationsbrist mellan de olika parterna i fältkvalitetsärendena och delvis ineffektiva 
aktiviteter för fältkvalitetsinköparna gällande vilken strategi som ska tillämpas för respektive 
fältkvalitetsärende. Processen för att återlämna ägandet av artiklar efter att fältkvalitetsärenden 
stängs behöver förbättras då processen i dagsläget inte är optimal. 
 
Studiens genomförandefas utfördes genom att först genomföra en brainstorming för att ta fram 
olika problemområden. Sedan genomfördes en värdeflödeskartläggning av de aktiviteter i 
fältkvalitetsprocessen som inköp utför och som har direkt påverkan på andra parter, därefter 
valdes respondenter för intervjuer. 
 
Resultatet av detta arbete visade att fältkvalitetsinköparna borde mätas mot ledtid på 
fältkvalitetsärenden. En estimering av ledtiden bör ske på varje enskilt fältkvalitetsärende av alla 
deltagande parter tillsammans under uppstartsmötet. 
 
Gällande återlämning av ansvaret av artiklar till commodity inköparna beslutade inköpsgruppen 
SMM att implementera lösningen, vilket var att artiklarna ska återlämnas när PPAP har blivit 
godkänd av SQA. 
 
För att förenkla och effektivisera arbetet med fältkvalitetsärenden för fältkvalitetsinköparna togs 
en kalkyl fram för att stödja fältkvalitetsinköparna i sitt arbete. Syftet med denna kalkyl är att visa 
fältkvalitetsinköparen att skillnader i ledtid vid val av leverantör påverkar den totala 
garantikostnaden mellan order och godkännande av PPAP.  
 
Resultatet blev slutligen en ledtidsreducering av fältkvalitetsinköparnas aktiviteter med 35 dagar, 
vilket vid ett exempel visar att en garantikostnad på 10 000 kr/dag skulle leda till att en 
garantikostand på 350 000 kr kan undvikas. 
 



 
 

  



 
 

Abstract 
The purpose with this thesis project was to propose suggestions on improvements to support the 
field quality purchasers during field quality errands, and to improve the purchasing process by 
creating lead-time reductions and thereby decreasing the overall cost for Scania. To be able to 
achieve the purpose the goals was set to investigate and analyze chosen parts of the information- 
and process-flow for the purchasing process, where the field quality errands are included, give 
suggestions on improvements and efficiencies, and finally give recommendations for an 
implementation plan. 
 
When a part that Scania purchases for their trucks breaks during usage by the customer, a report 
of the issue gets created at the nearest Scania service center. The service center then sends the 
report to a responsible design group in Scania, which then creates a field quality errand. When a 
field quality errand starts every department that is affected by this errand gets contacted, and a 
group, consisting of one person from each department, gets assembled. The different 
departments that works together with this issue can be purchasing, design, production, and also a 
responsible assignment leader. The goal with the field quality errand is to find the root cause of 
the problem, solve the root cause as quickly as possible, and to create a solution for Scania’s 
customers. 
 
The different problem areas that were brought up, was that the field quality purchasers at SMM 
felt that they were missing a key performance indicator (KPI) to be measured against, and also 
didn’t know what was expected from them. There were also communication problems between 
the different departments that works with the field quality errands, and that the activities for the 
field quality purchasers concerning which kind of strategy to be used where ineffective. Another 
problem area was about how the field quality purchasers should give back the responsibility of 
the parts to the ordinary commodity purchaser after a field quality errand is closed. 
 
The empirical study was conducted by first performing brainstorming to find different problem 
areas. Then an value stream mapping was made regarding the different activities in the field 
quality process that the field quality purchaser are doing that is affecting, or is affected by other 
departments in the process. After that, several assignment leaders, design people, field quality 
purchasers and other people were interviewed.  
 
The result of this thesis showed that the field quality purchasers should have a KPI on lead times, 
and try to close the field quality errands as fast as possible. An estimation of the lead-time should 
be done by all the persons from each department that is involved in the field quality errand 
during the start-up meeting. Concerning the return of responsibility of the parts from the field 
quality purchasers to the commodity purchasers, the purchasing group SMM decided during a 
meeting, that the field quality purchasers should return the product to the commodity purchaser 
after that PPAP has been approved by the SQA.  
 
To make the process easier and more efficient for the field quality purchasers a computation was 
developed to support them in their daily work. The purpose with this computation is to visualize 
that difference in lead-time when choosing between suppliers affects the total warranty cost 
between order and approval of PPAP. 
 
The final result showed that the lead time for the field quality purchasers activities could be 
reduced with 35 days, which would lead to an avoidance of a warranty cost of 350 000 SEK, if 
the warranty cost is 10 000 SEK per day. 
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Nomenklatur 

Process 

Rödpilsprocessen - En specifik process som beskriver utförandet vid konstruktionsändringar på 

artiklar som redan idag används i produktionen och där fq-ärenden ingår. 

FQ - Fältkvalitet 

FQ-ärende - Ett kvalitetsärende som syftar till att lösa kvalitetsproblem av företagets artiklar 

som redan nått kunden 

ECO - Engineer Change Order - Senaste förändring på artikel beskrivs med ECO som utfördes 

av ansvarig konstruktör 

PPAP - Production Part Approval Process, leverantören skickar in ett formulär som beskriver 

processen för tillverkning utav artikeln och skickar PPAP till SQA:n 

SOCOP - Start of customer order in Production 

Pre-sourcing board – Beslutsforum för inköpsavdelningen SM, där inköpsgruppen SMM ingår 

Sourcing board – Beslutforum för hela inköpsorganisationen på Scania, där SM ingår. 

 

Program 

Aros - Informations hanteringsprogram som lagrar information åt olika enheter åt konstruktion 

och inköp 

Fras - Ärendehanteringsprogram för bland annat fq-ärenden. 

Matris - Ärendehanteringsprogram för inköp, orderhantering, prislistor och kommunikation från 

konstruktion till inköp. 

 

Scania beteckningar 

APM – Automotive Purchasing Manual - Ett dokument med arbetsinstruktioner till en specifik 

SQA - Sourcing Quality Assurance - Ansvarig person som kontrollera att leverantören når sina 

kvalitetsmål. 

SMM - Commodity Sheet Metal – Inköpsavdelning på Scania där detta arbete utfördes 

Impuls - Ett meddelande med betäckning (R,P,PR eller S -status) skickas till Matris från 

konstruktören till ansvarig inköpare för artikeln att en aktivitet skall utföras. Exempel på Impuls 

kan vara expart impuls som är att en prototyp artikel/artiklar skall beställas.  

Ritningsstatus - R (första utkast av ritning), P (Preliminär), Pr (verktygsorder) S(serieorder) 
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1 Inledning  
Det inledande kapitlet behandlar först en kort bakgrund om inköpsavdelningen SMM på Scania 
CV AB och fältkvalitetsprocessen. Detta följs av en problemställning som delats upp i olika 
problemområden. Därefter definieras ett syfte följt av specificerade mål för att uppnå syftet i 
detta arbete. Slutligen anges avgränsningarna för vad detta arbete endast kommer att innefatta, 
samt vad det inte kommer att innefatta. 

1.1 Bakgrund 

Inom Scania CV AB (Scania) ligger alltid fokus på att uppfylla kundens krav och behov med alla 
lämpliga medel. På inköpsavdelningen på Scania i Södertälje ansvarar Commodity gruppen Sheet 
Metal (SMM) bl.a. för att förhandla avtal med leverantörer för att förse produktionen med plåt- 
och rörartiklar till Scanias lastbilar, bussar och industrimotorer m.m. Inom Inköp och för SMM 
finns det olika processer för olika typer av ärenden varav en av dessa processer specifikt hanterar 
fältkvalitetsärenden (fq-ärenden). När en artikel som Scania köper in går sönder hos kund, anmäls 
detta till närmast tillgängliga verkstad eller servicestation. Ansvarig konstruktionsgrupp kan sedan 
få tillgång till informationen och således skapa ett fq-ärende. Därefter kontaktas Commodity 
inköparen som ansvarar för aktuell artikel på SMM och lämnar därefter över ansvaret för den 
aktuella artikeln till fältkvalitetsinköparen (fq-inköparen) som då driver det kommersiella inom 
fq-ärendet. 
 

Rödpilsprocessen är en process som Scania arbetar med när de behöver, eller väljer att förändra 
konstruktionen på en artikel som används i dagens produktion för lastbilar, bussar och 
industrimotorer. Därmed innebär det att fq-processen, som specifikt arbetar med artiklar som går 
sönder ute hos kund, ingår under rödpilsprocessen. När en artikel går sönder krävs det att Scania 
utför någon sorts förändring på t.ex. designen av artikeln och/eller ändra tillverkningsprocessen 
för artikeln, för att problemet inte ska kvarstå. 
 

Fq-processen som faller under rödpilsprocessen är den övergripande processen för fq-ärenden 
och består av milstolpar som bestämmer vilka aktiviteter som ska utföras och i vilken ordning de 
ska utföras. Inför varje milstolpe ska varje part som ingår i det aktuella fq-ärendet, såsom inköp, 
R&D, Produktion, m.fl. utföra sina egna processer och därmed sina egna aktiviteter inför varje 
milstolpe i rödpilsprocessen. För inköp kallas denna process för blåpilsprocessen och är ett 
övergripande arbetssätt för alla inköpsprocesser idag, vilket även inkluderar fq-ärenden. 
Rödpilsprocessen består i huvudsak av fem faser - information, förstudie, utveckling, verifiering 
och implementering. Målet med fq-ärendet är att parallellt med alla berörda parter ta fram 
rotorsaken till problemet, rätta till avvikelsen och ta fram en lösning, kontrollera lösningens 
varaktighet och slutligen implementera lösningen. Målet med fq-processen är att få bort 
avvikelser för Scanias och dess kunder. 
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1.2 Problemställning 

Fq-inköparna upplever idag att det finns en förbättringspotential inom inköpsprocessen under 
fq-ärenden men att tiden för att själva undersöka detta saknas. Problemområdena är enligt Bengt 
Björk som arbetar som fq-inköpare på inköpsavdelningen SMM följande: 

 Fq-inköparna saknar idag mål att mätas mot vilket gör att de inte tydligt vet vad som 
förväntas av dem. 

 Fq-inköparna efterfrågar en bättre kommunikation med uppdragsledaren och 
konstruktören för att på ett bättre sätt kunna resursplanera sin tid under ett fq-ärende.  

 Fq-inköparna upplever idag att totalkostnaden som uppstår för Scania under ett fq-
ärendet är betydligt högre än den potentiella extra besparing på artikelpris som fq-
inköparna skulle kunna uppnå med en optimal/fullständig sourcing, men som innebär en 
förlängd ledtid. Därför efterfrågar fq-inköparna ett sätt att arbeta med dessa sorters 
artiklar, och hur dessa artiklar ska hanteras under och efter ett fq-ärende.  

 Fq-inköparna efterfrågar ett sätt att återlämna artiklar till commodity inköparna på och 
samtidigt förmedla om det finns någon viktigt information som kan vara användbar i 
framtiden.  

 Fq-inköparna upplever att fq-ärendena tar för lång tid, därför efterfrågas en 
effektivisering av fq-inköparnas aktiviteter. 

 

Informationshantering, även kallat informationsflöde har en väldigt stor betydelse för företag 
idag, speciellt i företag med inköpsprocesser. Informationsflöde definieras som att rätt 
information ska vara tillgängligt, i rätt tid, till rätt person och på rätt plats. Detta gäller speciellt 
vid ändringsärenden, i detta arbete om fq-ärenden. (Sandkuhl, 2013). En optimering av 
informationslogistiken skulle leda till en effektivare hantering av viktig information för fq-
ärenden som skulle sänka ledtider och kostnader.  
 

Scania redovisade i sin årsredovisning för 2014 en kostnad på 1572 MSEK för olika garantier för 
fordon, samt fabriksgarantier och kvalitetskampanjer (Scania, 2014). Denna kostnad berör de 
uppsatta problemställningar för detta arbete både direkt och indirekt, vilket påvisar hur viktigt det 
är med en effektiv fq-process. 
 

1.3 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att ta fram förslag på eventuella förbättringar för hantering 
och stöd till fq-inköparna under fq-ärenden för att skapa ledtidsreducering och därmed minska 
totalkostnaden för Scania.  
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1.4 Mål  

Följande mål har tagits fram för detta arbete:  

 Undersöka och analysera utvalda delar i informations- och processflödet för 
inköpsprocessen som berör fq-ärenden 

 Ge förslag på eventuella förbättringar och effektiviseringar för inköpsprocessen vid fq-
ärenden 

 Ge rekommendationer för en handlingsplan 
 

1.5 Avgränsningar  

 Detta arbete kommer att: 

o endast behandla fq-ärenden som berör inköpsavdelningen Commodity Sheet 
Metal (SMM) på Scania.  

o avgränsas till att endast undersöka process- och informationsflödet för 
inköpsprocessen vid fq-ärenden för inköpsgruppen SMM.  

o undersöka om andra fq-inköpare på andra inköpsgrupper upplever liknande 
problem som fq-inköparna på SMM. 

 Arbetet kommer inte att: 

o ge förslag på att byta ut program eller liknande. 

o undersöka om det finns förbättringar av arbetsprocessen för att minska ledtiden 
för arbetet vid användandet av program såsom Matris, Aros m.m. då detta inte 
anses vara genomförbart i detta arbete. 

o behandla etiska och samhälleliga aspekter då detta anses irrelevant i denna 
kontext. 
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2 Metod  
Detta kapitel beskriver de metoderna som kommer att användas för att uppnå de uppsatta målen 
för detta arbete. Det innehåller först en kort introduktion av studiens arbetsgång, följt av valet av 
forskningssyfte och forskningsansats, samt hur information ska samlas in genom primär- och 
sekundärdata. Slutligen anges validitet och reliabilitet som ett steg i att öka trovärdigheten i denna 
studie, följt av en kort beskrivning av representativiteten i detta arbete, d.v.s. hur känslig 
information från Scania ska hanteras i denna rapport. 

2.1 Studiens arbetsgång 

Studiens arbetsgång utgår ifrån PDCA-modellen vilket är en metod för systematiskt 
förbättringsarbete. PDCA står för Plan, Do, Check, Act och visualiseras i figur 2-1. I planfasen 
kommer en problemanalys göras där problemställning, syfte, och mål tas fram för detta arbete. 
Vidare tas en teoretisk referensram fram med hjälp av information från Scanias databas, 
vetenskapliga rapporter, tidigare examensarbeten och annan relevant litteratur. I Do-fasen 
genomförs en kartläggning av flödet för fq-processen och en benchmarking med hjälp av bland 
annat brainstorming, intervjuer och olika kvalitetsverktyg. I Check-fasen tas resultat och analys 
fram genom utfallet av Do-fasen där en jämförelse sker med den teoretiska referensramen. I den 
sista delen av detta arbete, Act-fasen, tas en slutsats fram samt rekommendationer för en 
handlingsplan.  

 

Figur 2-1 Arbetsprocessen 

2.2 Forskningssyfte 

Ett forskningssyfte definieras enligt Lewis, Saunders och Thornhill (2009) utifrån vilka frågor 
som studien vill ha svar på och uppnå studiens mål. Det finns tre typer av forskningssyften; 
explorativt, beskrivande och förklarande. Nämnvärt att betona är att en studie kan ha mer än bara ett 
forskningssyfte, exempelvis ett explorativt och beskrivande samtidigt. Också värt att nämna är att 
ett forskningssyfte kan förändras under arbetets progression p.g.a. exempelvis nya förutsättningar 
och ny information (Lewis, et al., 2009).  
 

Explorativt 
Det explorativa forskningssyftet handlar enligt Lewis et al. (2009) om “att ta reda på vad det är 
som händer; att söka nya insikter; att ställa frågor och att värdera/bedöma fenomen ur nya 
synvinklar”. Detta syfte används i ett forskningssammanhang när problemet av fenomenet som 
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aktuell forskare ska undersöka är oklart och forskaren vill finna en grundförståelse för problemet. 
De huvudsakliga metoderna med det explorativa forskningssyftet är att finna information genom 
litteraturstudier, intervjuer med experter inom aktuellt område och fokusgruppsintervjuer (Lewis, 
et al., 2009). 

 
Beskrivande  
Målet med det beskrivande syftet enligt Lewis et al. (2009) är “att ge en korrekt bild av personer, 
händelser eller situationer”. Det beskrivande syftet är ofta en förlängning av det explorativa 
forskningssyftet, men kan också vara en föregångare av det förklarande forskningssyftet. Vid det 
beskrivande syftet, till skillnaden från det explorativa forskningssyftet, finns redan en 
grundförståelse för problemet av fenomenet. Här fokuseras det istället på hur man ska gå tillväga 
för att samla in data av fenomenet (Lewis, et al., 2009). 
  

Förklarande  
Det förklarande forskningssyftet har som mål att studera situationer eller problem av ett fenomen 
för att sedan förklara samband mellan olika variabler. Dessa samband studeras vidare med syftet 
att utveckla orsakssamband mellan variablerna (Lewis, et al., 2009). 
 
Val av forskningssyfte i detta arbete – explorativt och förklarande 

I detta arbete kommer ett explorativt forskningssyfte användas för få en grundförståelse för 
problemställningen och därmed kunna planera in relevanta aktiviteter för detta arbete. Här 
kommer frågor ställas och intervjuer utföras med berörd personal på de olika enheterna i 
processflödet för fq-processen. Detta för att se problemställningen ur olika perspektiv och ta 
fram relevant information för förbättringar. Det explorativa forskningssyftet kommer att sedan 
kombineras med det beskrivande forskningssyftet efter att grunderna för fq-processen och dess 
problemställning tydligt definierats. Genom det beskrivande syftet är målet att kunna ge korrekta 
beskrivningar av problemen i olika situationer och att kunna ta fram realistiska lösningar av dessa 
och därmed uppfylla målen i detta arbete. 
 

2.3 Forskningsansats 

En forskare arbetar med syftet att ta fram teorier som ger en så autentisk bild av verkligheten 
som möjligt. Det underlag som används i studien för att ta fram dessa teorier är baserat på data 
och information om den aktuella del av verkligheten som ska studeras. Här försöker forskaren 
relatera teori och verkligheten med varandra (Lewis, et al., 2009). 

 
Lewis et al. (2009) menar att en studie utförs genom en forskningsansats, där metoden för 
insamling av teori definieras. Det finns tre huvudsakliga typer av forskningsansatser; deduktiv 
ansats, induktiv ansats och abduktiv ansats (Davidsson & Patel, 2007). 

 
Deduktiv ansats 
Den deduktiva ansatsen kännetecknas av att aktuell forskare drar egna slutsatser om vissa 
enskilda företeelser utifrån allmänna principer och redan befintliga teorier (Davidsson & Patel, 
2007). Ur dessa slutsatser utvecklar forskaren en hypotes och utformar en forskningsstrategi för 
att testa hypotesen (Lewis, et al., 2009). Davidsson och Patel (2007) menar att den deduktiva 
ansatsen och dess arbetssätt kännetecknas av att vara objektiv då den utgår ifrån redan befintlig 
teori och blir då mindre påverkad av den enskilde forskarens subjektiva uppfattningar. Den 
deduktiva ansatsen kan vara hämmande för aktuell forskare att vara innovativ och nytänkande då 
den befintliga teorin som ligger till grund för studien kan rikta och påverka arbetet (Davidsson & 
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Patel, 2007). 
 
Induktiv ansats 
Den induktiva ansatsen kännetecknas av att utgå ifrån upptäckter längs studiens arbetsgång där 
aktuell forskare kan studera ett objekt eller ett fenomen utan att först ha studerat in sig på redan 
etablerad teori (Davidsson & Patel, 2007). Genom denna studie kan ny-insamlad data och 
information, tas fram och formuleras i en ny teori (Lewis, et al., 2009). 
 

Abduktiv ansats 
Den abduktiva ansatsen anses vara en blandning av den deduktiva ansatsen och den induktiva 
ansatsen. Här handlar det om att kombinera dessa forskningsansatser med målet att resultatet ska 
ge en så autentisk kunskap om verkligheten som möjligt. Denna ansats börjar med att utifrån 
enskilda fall av fenomenet utforma ett hypotetiskt mönster eller teori som kan förklara fallet, 
vilket kännetecknas av den deduktiva ansatsen. Vidare sätts denna teori, eller detta hypotetiska 
mönster på prov, vilket kännetecknas av den induktiva ansatsen. Det abduktiva arbetssättet låser 
inte upp den aktuella forskaren i att endast arbeta deduktivt eller induktivt, vilket kan leda till att 
den ursprungliga hypotesen eller teorin kan utvecklas eller utvidgas (Davidsson & Patel, 2007). 
 
Val av ansats i detta arbete 
Detta arbete utgår ifrån en abduktiv ansats, d.v.s. en kombination av den deduktiva och induktiva 
ansatsen. Den deduktiva ansats kommer att användas genom att dra egna slutsatser utifrån 
upptäckta standardföreteelser på inköpsavdelningen, tillsammans med redan etablerad teori om 
b.la. inköp och fq-ärenden. Vidare kommer den induktiva ansatsen användas genom att studera 
andra typer av företeelser eller fenomen som upptäcks under arbetets gång. Detta kommer att 
användas som grund till vad som behöver undersökas i den empiriska studien. Genom 
kombinationen av den deduktiva och induktiva ansatsen är syftet att lösa problemställning, uppnå 
målen och svara mot syftet i detta arbete. 
 

2.4 Primär- och sekundärdata 

I detta arbete används en kvalitativ och kvantitativ ansats i kombination med varandra för att ta 
fram och presentera så autentisk information som möjligt. Den kvantitativa och kvalitativa 
ansatsen har kompletterats genom olika angreppsätt till att samla in primär- och sekundärdata. 
Genom de metoder som valts såsom intervjuer, litteraturstudier, statistisk datainsamling och 
benchmarking kan information och data samlas in, värderas och jämföras med varandra för att få 
en högre validitet i studien. Exempelvis kan en observation av data vara motsägelsefull mot vad 
informationen i intervjuerna påvisar, eller mena på samma sak. Detta kallas för en triangulering 
av data (Davidsson & Patel, 2007). 
 
Den kvantitativa ansatsen kommer dels att användas för att ta fram kvantifierbar data om 
ledtiderna i fq-processen för att sedan kunna analyseras och vara till grund för eventuella 
förbättringar. Keyte och Locher (2008) menar att det kan ta flera månader att samla in exakt 
information om hur lång tid varje processteg i ett flöde tar. Därför rekommenderas det att för 
varje processteg i flödet be personerna som tillfrågas i intervjuerna att uppskatta ledtiderna, och 
därefter ta ett ungefärligt genomsnitt av de tiderna för att få en förståelse för välmående av 
processen. Därmed samlas kvantitativ primärdata in genom intervjuer i detta arbete. För att samla 
in kvalitativ primärdata kommer flera olika typer av intervjumetoder användas såsom 
strukturerade intervjuer, semi-strukturerade intervjuer och ostrukturerade intervjuer. Dessa 
intervjuer kommer att genomföras med uppdragsledare, olika typer av inköpare, konstruktörer, 
och chefer då dessa besitter erfarenhet och värdefull information kring fq-processen som kan 
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vara till hjälp för arbetets progression. Dessa intervjumetoder presenteras i kapitel 4.8. 
 
För att samla in fakta kring hur informations- och processflödet av inköpsprocessen ser ut i 
verklighet så kommer en uppskattning av tider och aktiviteter utföras tillsammans med fq-
inköparen Bengt Björk för att ta fram en värdeflödeskartläggning. På grund av begränsad tid 
kommer en benchmarking att utföras endast mot andra interna processer på inköpsavdelningar 
för att se om det finns något som kan vara användbart för detta arbete om fq-processen. 
 
Sekundärdata kommer att bestå av en litteraturstudie. En litteraturstudie definieras i 
forskningssammanhang som i princip allt tryckt material (Ejvegård, 2009). I detta arbete har 
litteratursökning utförts genom att söka och studera relevant litteratur såsom vetenskapliga 
rapporter, källkritiska Internet-källor och intervjuer som dokumenterats. Slutligen kommer de 
eventuella förbättringsförslagen stödjas med hjälp av både primär- och sekundärdata.  
 

2.5 Validitet och reliabilitet   

Vid utförande av en studie är det viktigt att betrakta vilken teknik som används för att ta fram 
resultatet av studien (Ejvegård, 2009). För att öka trovärdigheten av studien används begreppen 
validitet och reliabilitet (Lewis, et al., 2009). Ejvegård (2009) menar att exempelvis mått, 
parametrar och undersökningsmetoder måste vara valida och reliabla för att resultaten ska ha ett 
vetenskapligt värde.  
 

Validitet menas med att det som väljs att mätas, mäts på rätt sätt, d.v.s. att måttet som ska värdera 
mätningen är väldefinierat i studien och att det kan användas konsekvent av aktuell forskare 
(Ejvegård, 2009). Validitet används enligt Lewis et al. (2009) för att värdera om resultatet speglar 
verkligheten. Ett exempel som Ejvegård (2009) tar upp är att om t.ex. en forskare vill mäta ett 
lands storlek, så kan detta göras med måtten; kvadratkilometer, befolkningsstorlek, antalet 
medborgare i landet eller exempelvis hur många personer som just nu befinner sig i landet. 
Ejvegård (2009) menar att alla dessa mått är valida, men endast om måttet som ska mätas är 
väldefinierat för utförd studie. 
 

Reliabilitet refereras till vilken utsträckning teknikerna för data- och informationsinsamling, eller 
procedurerna för analysen kommer att ge konsekventa forskningsresultat (Lewis, et al., 2009). 
Detta kan bedömas genom att exempelvis ta reda på om samma mätningar kommer att ge samma 
resultat vid olika tillfällen eller vid upprepningar, eller om liknande observationer kommer att 
kunna observeras av andra användare som utför samma mätningar (Lewis, et al., 2009). Ett 
exempel på en reliabilitetsprövning är om en forskare utför enkäter och upprepar enkäten med 
samma individ två eller fler gånger, om t.ex. svarsskillnaderna är stora kan slutsatsen vara att 
testet har låg reliabilitet (Ejvegård, 2009). För att erhålla en hög reliabilitet i detta arbete kommer 
intervjuer utföras med personal från flera olika enheter som på något sätt berör 
problemställningen för detta arbete.  
 
Målet är att, precis det som nämns i kapitel 2.4 att utföra intervjuer med öppna frågor till en 
början, för att sedan ställa mer specifika frågor och därmed skala bort information som inte 
behövs enligt studiens syfte. Genom att också gå tillbaka till intervjupersonerna kan också vissa 
frågor som är intressanta för studien att ställas om för att kontrollera svaret. Vidare kommer även 
intervjupersonerna att få tillgång till ett skrivet material efter att intervjuerna är slutförda för att 
säkerställa att informationen som angetts är korrekt. 
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2.6 Representativitet  

Detta arbete koncentreras på fq-processen för inköpsarbetet och data från olika fq-ärenden 
kommer att studeras och analyseras. Den insamlade datan kommer att handla om historik från 
stängda fq-ärenden, samt vid undersökningstidpunkten öppna fq-ärenden. Varje ärende bearbetas 
utifrån ett definierat steg av aktiviteter som utgår ifrån samma grundläggande process. Det är 
dock nämnvärt att påpeka att varje ärende också är unikt och kräver sin speciella strategi eller 
hantering av information för att bli framgångsrikt. För att tydliggöra, behöver inte beskrivna 
ärenden i detta arbete vara representativa för andra ärenden. 
 
Viktigt att nämna också är att de fq-ärenden som presenteras i detta arbete, inte behöver vara helt 
representativa av verkliga fall. Detta då dessa ärenden kan inneha känslig information om olika 
parter av processkedjan som inte får publiceras. Denna information hanteras och presenteras 
istället internt på Scania. Istället kommer nämnda fq-ärenden i detta arbete presenteras så nära 
verkligheten som möjligt. Om detta är fallet så kommer detta att förtydligas längre fram i arbetet. 
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3 Nulägesbeskrivning 
Detta kapitel innehåller en nulägesbeskrivning av inköpsgruppen SMM, inköpsprocessen 
generellt där även fq-processen ingår, och slutligen fq-processen som innefattar standardiserade 
och övergripande milstolpar för respektive part gällande fq-ärenden. 

3.1 Organisationen 

Inköpsgruppen SMM köper in plåt- och rörartiklar för ett volymvärde av ca 3,5 miljarder SEK 
per år och har en artikelflora med mer än 40 000 artiklar. För att klara av att hantera fq-ärenden 
så har SMM-gruppen två specifika fq-inköpare som hanterar alla fq-ärenden som berör gruppen 
(Björk, 2016). Inköpsgruppen SMM arbetar idag med ett 40-tal leverantörer som har möjlighet att 
levererar plåt- och rör-artiklar. Tillverkningsmetoderna är laser, bockning, pressning med verktyg, 
svets m.m. men är varierande beroende på vilket material, komplexitet och förbrukning per år.  

3.2 Inköpsprocessen 

Blåpilsprocessen för inköpsavdelningen på Scania är det standardiserade arbetssättet som 
används av alla inköpare. Informationen för denna nulägesbeskrivning av inköpsprocessen har 
samlats in genom Scanias intranät. 

Tabell 1 Inköpsprocessen 

Utförande Förklaring 

Steg 1: Start av uppdraget Skapa en förståelse för uppdraget och starta 
ett tvärfunktionellt arbete 

Steg 2: Datainsamling och analys Förbered information inför sourcingstrategin 

Steg 3: Sourcingstrategi/ 
förhandlings strategi 

Sätt sourcingstrategi och bestäm vilka 
leverantörer som skall tillfrågas 

Steg 4: Bestäm bud-strategi och 
metod 

Förbered offert förfrågan (RFQ) information 
och metod. Förstå och lägg upp en 
förhandlingsplan och sätt mål 

Steg 5: Request for Quotation Skicka ut offertförfrågan till valda leverantörer 
och uppskatta deras möjligheter att få affären 

Steg 6: Utvärdera och påbörja 
förhandling 

Utvärdera mottagna offerter och påbörja 
förhandling, sätt förhandlingsmål och 
strategier på nytt 

Steg 7: Slutförhandla  Utför slutförhandling med valda leverantörer 
och nominera leverantören 

Steg 8: Implementera affären Lägg order i systemet och stäng affären 
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3.3 Fq-processen 

Dagens fq-process består av standardiserade och övergripande milstolpar som ska verifieras. 
Dessa milstolpar klassificeras av bokstaven A och ett nummer som beteckning för en aktivitet, 
t.ex. A10 som står för uppstartsmöte. De berörda parterna i denna rödpilsprocess där 
inköpsprocessen ingår, har en standardiserad aktivitetsstruktur att förhålla sig till, vilket illustreras 
i figur 3-1. Dessa aktiviteter klassificeras också med en bokstav och en siffra. Vidare illustrerar 
figur 3-1 vilka olika enheter som berörs och dess olika aktiviteter vid fq-ärenden. Ett fq-ärende 
klassificeras av värdena 1-4 och där 1 har högst prioritering och 4 har lägst prioritering. (Björk, 
2016). 
 

 

Figur 3-1 Scanias rödpilsprocess och där fq-ärenden är en del av processen 

I nedanstående text beskrivs inköpsprocessen från figuren ovan under fq-processen och 
klassificeras med (S & nr) exempelvis (S10), som är beteckningar på aktiviteter. Vilket illustreras i 
figur 3-1 och figur 3-2. Nedanstående beskrivning gäller för ett rakt flöde d.v.s. utan att några 
problem uppstår. Bengt Björk har förtydligat och förklarat nedanståendet steg i fq-processen. 
 

A10 – Uppstarts-möte/S10 – Tidig kvalitetsavvikelse upptäckt 

När ett fq-ärende skapas tilldelas ärendet en uppdragsledare. Uppdragsledarens uppgift är att 
samla ihop information från olika enheter på Scania för att skapa sig en bakgrund kring det 
specifika fq-ärendet. Vid denna aktivitet blir bl.a. Inköp, Forskning och Utveckling (R&D) och 
Produktion tillfrågade.  
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A20 – Kick-off möte/S20 – Generell inköpsinformation som volym/år, om eventuella 
leverantörsbyten har skett och pris 

När uppdragsledare har samlat tillräcklig information om bakgrunden av fq-ärendet kallar 
uppdragsledaren berörda enheter från Scania på ett uppstartsmöte där uppdragsledare presenterar 
den hittills insamlade informationen. För inköp gäller då aktiviteten att samla info om volym/år 
och om eventuella leverantörsbyten har skett och pris. Efter kick-off mötet försöker den nu 
samlade gruppen identifiera olika rotorsaker till hur problemet kan ha uppstått genom att 
använda sig av verktyg för att finna rotorsaksanalysen. Rotorsakerna kan t.ex. vara feltoleranser, 
materialval eller ändring av tillverkningssätt för berörd artikel.  
 

A30 – Rotorsak identifierad/S40 – Ritningsförslag mottaget hos inköp och uppskattade 
volymuppgifter 

När gruppen tycks ha funnit rotorsaken till problemet skapar ansvarig konstruktör på R&D ett 
ritningsförslag som eventuellt ska bidra till lösandet av rotorsaken och skickar detta till ansvarig 
inköpare.  
 

S50 – Offertförfrågan 

Fq-inköparen som under fq-ärendet tillämpar inköpsprocessen (blåpilsprocess) tar då kontakt 
med den aktuella leverantören och/eller med flera leverantörer vid behov för att få en kostnads- 
och ledtidsuppskattning av lösningsförslaget.  
 

A60 – Ja/Nej beslut 

Med information om kostnad, ledtid och övrig information från Inköp presenterar 
uppdragsledaren denna information i ett beslutsforum.  
 

S70 – Expartimpuls mottagen & S80 – Experimentorder lagd 

Om uppdragsledaren får ett Ja på sitt beslut att införa ändringen på artikeln kan det vara 
nödvändigt att utföra tester och säkerställa att konstruktionsändringen fungerar. Då mottager fq-
inköparen en expart impuls i Matris som signalerar att konstruktion vill beställa prototypartiklar 
för att kunna utföra sina tester. När inköparen fått expartimpuls utfärdas en experimentorder 
efter att kostnaderna har verifierats/accepterats av uppdragsledaren.  

 
S90 – Expartimpuls mottagen & S100 experimentorder lagd 

Om konstruktionsändringen inte är tillräcklig behöver konstruktion skicka en uppdaterad ritning 
och experiment impuls för att utvärdera den alternativa lösningen och inköparen behöver då 
placera en ny experimentorder till leverantören. 
 

A70 – Verifiering av föreslagen lösning är klar/S110 – Impuls spec. och volym sätts i PR- 
eller S- status 

Om det visar sig att konstruktionsändringen blir godkänd utifrån testerna och att man då har 
fastställt att lösningen är tillräcklig och färdig för att användas i produktion som gjorts från 
experimentordern så fortsätter processen vidare till att ändra status på ritningen.  
 

A80 – Långsiktigt lösning färdigställd/S110 – Impuls mottagen i PR eller S-status 

Efter att testerna är färdiga och verifiering av ritningsunderlaget är korrekt för en långsiktig 
lösning av problemet, skickas uppdaterat ritningsunderlag med PR- eller S-status från 
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konstruktören till inköparen. 
 

A90 – tidssättning av ECO/S120 – Uppdaterad offertförfrågan skickas ut 
För att säkerställa att leverantören eller leverantörerna har offererat på det senaste underlaget 
skickas då en ny förfrågan ut på uppdaterad ritningsstatus. När inköparen har förhandlat klart 
och informerat konstruktören och uppdragsledaren med kostnad och ledtiden för 
implementering av den nya ändringen/lösningen, tidsätts ECO:t.  
 
S130 – Serieorder och verktygsorder läggs 
Efter eller parallellt med tidsättning av ECO:t placerar inköparen en order för artikeln och lägger 
vid behov en order på verktyg och annat som behövs till den nya ändringen/lösningen till vald 
leverantör  
 

S140 – PPAP mottagen och godkänd av SQA/A100 – Batch-Closed SOCOP beslut 

Vid order bestämts datum för när leverantören kan börja leverera artiklar och när denna ska 
skicka in PPAP (Production Part Approval Process) som kort betyder att hur leverantören 
säkerställer sin produktion för att kunna leverera artikeln enligt specifikation. För att Scania skall 
kunna börja beställa material krävs det att PPAP:en har blivit godkänd av SQA:n. När PPAP:en 
nu är godkänd skickar Scania avropsplaner till leverantören och leveransdatum justeras därefter 
av materialplaneringen. Efter att PPAP:en har blivit godkänd så kan batch-closed stängas. 

 

 

Figur 3-2 Fq-processen för inköp idag 
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4 Teoretisk referensram 
Detta kapitel behandlar endast den teori som är viktig för detta arbete. Det innefattar teori kring 
inköp, leverantörsstrategier, sourcing, kommunikation, mål och styrning inom inköp m.m.  

4.1 Inköp 
Enligt Van Weele (2010) är definitionen av inköp följande: 

“Styrning av företagets externa resurser på ett sådant sätt att leveranser av alla varor, tjänster, förmågor och all 
kunskap som är nödvändig för att driva, underhålla och styra ett företags primära och stödjande aktiviteter säkras 
på ett så fördelaktigt sätt som möjligt.” 

4.1.1 En inköpare 

En inköpare är den personen som förhandlar med leverantör, förhandlar avtal och lägger order 
hos vald leverantör (Van Weele, 2010). 

4.1.2 Gatekeeper 

En Gatekeeper är den person som har kontroll på vilken information som skall och får flödas 
vidare mellan en leverantör och andra parter inom företaget och vise versa. En Gatekeeper kan 
exempelvis vara en sekreterare eller inköpare (Van Weele, 2010). 

4.1.3 Processen för inköp 

Det som egentligen startar en inköpsprocess är att ett behov har skapats d.v.s. att företaget ser ett 
affärsbehov av att göra en investering av något slag för att exempelvis ta nya marknader eller t.ex. 
att utföra en uppdatering av designen på en artikel (Van Weele, 2010). 
 
Hur väl varje steg i en förädlingsprocess är kopplade till varandra i ett tidigt skede av processen 
och kvaliteten på dess output, bestämmer hur utfallet blir av kvaliteten i slutet av processen. 
Exempelvis har flera studier visat att det är möjligt att spåra kvalitetsproblem av artiklar till 
ofullständiga ritningar eller att inköpsavdelningen/inköparen har valt fel leverantör som inte 
klarar av att leverera enligt kraven eftersom deras processer varit undermåliga (Van Weele, 2010). 
 

Vid definiering av en inköpsprocess ska tydlighet och avgränsningar fungera som ett stöd för 
processen. Därför är det viktigt att varje processteg är väl beskrivet om vad som förväntas av 
inköparen. För att ha en tydlig dokumentation för varje steg i processen så bör inköparen ha ett 
No/Go- dokument för varje steg. No-go dokumentet hjälper inköparen att dokumentera och 
bekräfta om inköparen är redo att fortsätta till nästa steg i processen. Med hjälp av en tydlig 
dokumentation blir det lättare att få en struktur och en formalisering av processen för inköp. 
Detta kan ske med hjälp av en manual för inköp. Om sådant inte finns kan det leda till att en 
process inte blir strukturerad och gör att felaktiga beslut tas (Van Weele, 2010). 

4.1.4 Olika delar som påverkar inköpsprocessen 

Van Weele (2010) menar att det finns olika variabler som påverkar processen vid inköp. Dessa 
kan t.ex. vara att produktens egenskaper mellan olika artiklar skiljer sig. I detta exempel gällande 
produktens egenskaper så påverkar den exempelvis den tekniska komplexiteten, risken att 
leveranser blir försenade och den kommersiella risken, d.v.s. om det finns en eller flera 
leverantörer.  
 

Ytterligare beskriver Van Weele (2010) i tabell 2 och 3 hur produktkomplexitet och kommersiell 
osäkerhet påverkar inköpsbesluten och när inbladning av ledningen behövs. 
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Tabell 2 Produktkomplexitet fritt efter (Van Weele, 2010) 

Produktkomplexitet 

Låg Hög 

Standardprodukter Specifika produkter 

Enkel att tillverka Komplex att tillverka 

Nuvarande produkt Nya artiklar 

Återköp av artikel Första köp hos leverantör 

Enkelt att använda och installera Svårigheter vid installation 

Ingen service är nödvändig efter köp Service krävs efter köp 

Tabell 3 Kommersiell osäkerhet fritt efter (Van Weele, 2010) 

Kommersiell osäkerhet 

Låg Hög 

Ingen eller mycket låg investering Stor eller mycket stor investering 

Liten eller medelstor årsvolym Stor eller mycket stor årsvolym 

liten påverkan stor påverkan 

Organisationen behöver inte anpassa sig Stor organisatorisk anpassning 

Liten påverkan på det ekonomiska resultatet Stor inverkan på det ekonomiska resultatet 

4.2 Inköps val av leverantörsstrategi 

Det finns många olika leverantörsstrategier som kan tillämpas vid offertförfrågningar (Van 
Weele, 2010). Dessa leverantörsstrategier utgår vanligtvis ifrån två olika inköpsfilosofier – den 
klassiska inköpsfilosofin och den moderna inköpsfilosofin (Kron & Mikael, 2010). Med 
inköpsfilosofier menar Kron och Mikael (2010) att det finns olika synsätt på hur relationen ska 
vara till företagets leverantörer av olika typer av varor och tjänster. När det finns flera 
leverantörer som kan producera en artikel och att det därmed finns en möjlighet att byta 
leverantör kan företaget exempelvis konkurrensutsätta sina leverantörer emot varandra för att få 
bästa möjliga pris med minst lika hög kvalitet (Van Weele, 2010). Finns det alternativa 
leverantörer eller anser företaget att det är viktigt att varje enskild kortsiktig affär är en möjlighet 
till att pressa priserna, då tillämpas den klassiska inköpsfilosofin (Kron & Mikael, 2010). Om 
företaget istället anser att det är bättre med ett fördjupat och långvarigt samarbete med en eller ett 
fåtal leverantörer där exempelvis problem som dyker upp till ytan löses genom kommunikation 
och samarbete, då tillämpas den moderna inköpsfilosofin (Kron & Mikael, 2010). 
 

När en konkurrensutsättning inte är möjligt och när det finns få leverantörer som kan tillverka en 
artikel som har en stor påverkan på slutprodukten, och därmed behöver upphandlas, bör det 
prioriteras hur leveranserna ska säkras till produktion och slutkunden även om kostnaderna blir 
högre. Vid detta skede är det viktigt att utföra en riskanalys för olika tidsspektra, d.v.s. hur 
besluten påverkar företaget på kort, medel och lång sikt. Utifrån analysen bör olika strategi läggas 
upp för hanteringen av detta (Van Weele, 2010). Här skulle då en modern inköpsfilosofi kunna 
tillämpas för att säkra tillgången av artiklarna (Kron & Mikael, 2010). 
 
Vidare anser Van Weele (2010) att det bör finnas en definition av att vid alla inköpsaffärer som 
har en summa över ett visst volymvärde, måste minst tre eller fler leverantörer tillfrågas vid 
offertförfrågningar. Vid ett mindre volymvärde däremot, behövs dessa affärer tas omhand fort 
och effektivt och då är det inte lönsamt att fråga flera leverantörer om en prisbild eftersom 
kostnaderna för ledtiden och den byråkratiska processen förmodligen kommer att överstiga den 
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potentiella besparingen. Till detta skall läggas till att detta inte alltid gäller då det kan råda andra 
strategiska beslut som måste tas hand om i första hand. Därför bör inköpsmodellen vara logisk 
med klara och tydliga gränser (Van Weele, 2010). 

4.2.1 Kraljics matris  

Vid strategiska inköp nämns ofta Kraljics matris som ett ledande verktyg för hur effektivt inköp 
ska gå till (Kron & Mikael, 2010). Kraljic matris är ett ramverk där inköpta artiklar analyseras efter 
två parametrar – inköpets strategiska betydelse och marknadskomplexiteten (Kraljic, 1983). 
Inköpets strategiska betydelse definierar Kron och Wallgren (2010) som påverkan på företagets 
vinst och är beroende av den totala kostnaden för artiklarna som köps in och dess vinstmarginal. 
Marknadskomplexiteten definieras enligt Kron och Wallgren (2010) som leverantörsmarknadens 
komplexitet och är beroende av antalet aktörer på marknaden, utvecklingstakten i teknologin 
samt de logistiska svårigheterna. Dessa parametrar kompletteras av en matris där de inköpta 
artiklarna kategoriseras i fyra fält – Hävstångsartiklar, Ej kritiska artiklar, Strategiska artiklar och 
Flaskhalsartiklar (Kron & Mikael, 2010).  
 
Hävstångsartiklar har en hög påverkan på vinsten och har en låg marknadskomplexitet, d.v.s. är 
relativt lätta att anskaffa. Detta leder till att, som strategi rensa i antalet leverantörer med fokus på 
att pressa priserna (Kron & Mikael, 2010). 
 
Ej kritiska artiklar påverkar varken vinsten mycket eller är speciellt svåra att anskaffa. Här vill ett 
företag ha som strategi att minimera tid som läggs på dessa ärenden med fokus på standardisering 
och reducering av kostnader (Kron & Mikael, 2010). 
 
Strategiska artiklar behöver läggas extra fokus på då de har en hög påverkan på vinsten men 
också har en hög marknadskomplexitet, d.v.s. är komplexa att anskaffa. Lämplig strategi för dessa 
artiklar är en långtgående leverantörsrelation med fokus på partnerskap där tillgången säkras med 
förhoppning om att kunna pressa priserna i ett senare skede (Kron & Mikael, 2010). 
 
Flaskhalsartiklar har en låg påverkan på vinsten men har en hög marknadskomplexitet vilket leder 
till att de är svåra att anskaffning. Detta leder till att ett företag vill ha som strategi att säkerställa 
tillgången av artiklarna samt att leta efter alternativa leverantörer. Här ligger fokus mest på att 
säkerställa att det inte blir en brist av artiklarna, då dessa artiklar inte har en hög påverkan på 
vinsten (Kron & Mikael, 2010). 
 

 

Figur 4-1 Kraljics matris fritt efter (Kron & Mikael, 2010)  
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4.2.2 Leverantörers inlärningsfas vid tillverkning av artiklar 

Vid tillverkning av artiklar har varje företag en inlärningskurva att möta d.v.s. vid tillverkning av 
helt nya artiklar finns det en avtrappning för att fel som uppstår med tiden. Faktorerna som 
påverkar detta är att ett företag med tiden får en mer strömlinjeformad och effektivare process, 
mindre defekta artiklar, större tillverkningssatser, förbättrad produktionsutrustning och mindre 
tidsförluster. Med denna kunskap kan en inköpare använda detta mot en eller flera leverantörer. 
Detta är bland annat möjligt att använda vid större volymer eller när inköpare inte har möjlighet 
att utföra konkurrensutsättning p.g.a. att en verktygsinvestering behöver göras (Van Weele, 2010). 
 

4.3 Sourcing för en bättre kvalité 

4.3.1 Sourcingstrategi 

Vid val av sourcingstrategi handlar det om att hitta den bästa möjliga leverantören eller 
leverantörerna åt företaget på den globala marknaden utifrån uppsatta krav och specifikationer 
(Van Weele, 2010). 

4.3.2 Inköpspris som del av den totala kostnaden 

När ett inköp görs av en artikel är det vanligt att tänka att anskaffningsvärdet, d.v.s. inköpspriset 
för artikeln, visar på hur väl inköparens förmåga är att förhandla fram bra avtal med 
leverantörerna. Viktigt att inte glömma är att inköpspriset oftast utgör en liten del av de totala 
kostnaderna och att inköpet ofta för med sig många andra kostnader som också måste tas hänsyn 
till (Kron & Mikael, 2010). 
 
Kron och Mikael (2010) menar att de totala kostnaderna också utgörs av exempelvis kostnader 
för produktion, varuhantering, administration, lagring av varor och underhållskostnader, och 
menar att en bra genomförd förhandling också tar hänsyn till dessa typer av kostnader.  

4.3.3 Tvärfunktionellt arbete med konstruktion 

Vid undersökningar inom bilindustrin har det framkommit att ett företag kan nå 70-80% av den 
potentiella besparingen av totalkostnaden hos en produkt/artikel redan vid konstruktionsarbetet. 
Dessa undersökningar visar hur viktigt det är med ett nära samarbete mellan inköp och 
konstruktion för att uppnå kostnadsreduceringar och besparingar (Bergman & Klefsjö, 2007). 
 
Vid samarbete inom ett företag mellan inköpsavdelningen och dess interna kunder är det viktigt 
att förstå vad de interna kunderna egentligen efterfrågar. Här är det viktigt att förstå vad den 
interna kunden kommer att använda artikeln till. Genom att förstå vad som efterfrågas internt i 
företaget är det också möjligt att få en uppfattning om vad slutkunden efterfrågar. Genom detta 
samarbete kan företaget därmed tillgodose bättre anpassade leverantörer och 
produktionslösningar till både de interna kunderna och slutkunderna, och detta till en lägre 
kostnad (Van Weele, 2010). 
 
Det finns tre olika kostnader för kvalitet som inköp måste ta hand om. Dessa är förebyggande 
kostnader d.v.s. för att undvika att det kan uppstå fel, kostnader för att upptäcka fel i rätt tid och 
slutligen kostnader för att korrigera misstag och fel (Van Weele, 2010). 
 
Björnland, Persson och Virum (2001), tar även upp strukturrollen för inköparen där det finns en 
rad olika värderingar och arbetsuppgifter som går under inköpsavdelningen, där t.ex. en av 
punkterna handlar om att inköparen inte endast ska köpa en artikel till lägsta möjliga pris utan 
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även fokusera på vad den totala kostnaden kan bli.  
 
När dålig kvalité uppstår kan totalkostnaden enkelt överstiga den besparingen som nåddes när 
inköparen valde leverantör i från början. Detta tankesätt att välja den billigaste leverantören och 
inte tänka på den totalainköpskostnaden är inget som uppfyller de mål som finns på tillförlitlighet 
och kvalité. (Bergman & Klefsjö, 2007). Detta menar också Kron och Mikael (2010) som nämnts 
i kapitel 4.3.2 gällande att inköpspriset oftast utgör en liten del av de totala kostnaderna och att 
inköpet ofta för med sig många andra kostnader som också måste tas hänsyn till. 
 
En av de viktigaste faktorerna till att arbeta i ett tvärfunktionellt arbete är att de olika parterna har 
tillgång till samma information i realtid, d.v.s. att en part ger information som kan vara av nytta 
för andra parter i rätt tid. Om detta inte görs förlorar informationen sitt värde med tiden, vilket 
visualiseras i figur 4-2 (Björnland, et al., 2001). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.4 Värdet av att minska antalet leverantörer  

Genom att minska sin leverantörsbas lyckades Seat (-92%) och Ford (-90%) under två respektive 
tre år, uppnå ett bättre samarbete med kvarvarande leverantörer, uppnå högre kvalité, sänka 
ledtider och samtidigt sänka sina inköpskostnader. Detta belyser hur viktigt det är att inköpare 
och leverantör har en bra relation och ett nära samarbete för att hela tiden ha ett kontinuerligt 
flöde av ständiga förbättringar (Bergman & Klefsjö, 2007). 
 
Det enda sättet att uppnå detta är enligt Bergman och Klefsjö (2007) är att ha ett fåtal 
leverantörer som företaget har ett nära samarbete med, vilket går väl ihop med det Kron och 
Mikael (2010) talar om gällande den moderna inköpsfilosofin enligt kapitel 4.2. Där företaget 
inleder ett långvarigt samarbete med en eller ett fåtal leverantörer för att exempelvis lösa problem 
eller effektivisera en process genom kommunikation och samarbete med dessa (Kron & Mikael, 
2010). 

4.3.5 Leverantörens involvering 

Genom att bestämma vilken del i processen som leverantören skall involveras i så blir det möjligt 
att leverantören kan bidra med värdefull information om t.ex. tillverkningsmetoder och 
kostnadsförståelse. Leverantören kan också hjälpa till att finna bättre möjligheter till innovativa 
lösningar och andra effektiviseringar (Van Weele, 2010). 
 

Hur värdet av information 
avtar med tiden. 

Figur 4-2 Hur värdet på information avtar med tiden fritt efter (Björnlad et al., 2001) 
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En studie har visat att när leverantörer involveras i ett tidigt skede för utveckling av produkter så 
blir resultatet att kvaliteten blir bättre och att ledtider för utveckling samt leverans ut till kund blir 
kortare. Men att en svårighet som finns är att när en leverantör hjälper till att utveckla produkter 
och prototyper, och inköpare sedan konkurrensutsätter leverantören genom att fråga om offerter 
från andra leverantörer vid färdig ritning. Vid ett sådant skede finns det risk för att leverantören 
känner sig sviken och förrådd och som inte leder till något uppbyggande av långsiktig relation 
med sina leverantörer. Därför är det viktigt att fundera på för- och nackdelarna i ett kort och 
långt perspektiv när en leverantör involveras tidigt (Van Weele, 2010; Björnland, et al., 2001). 
 
Detta för oss vidare på hur logistik flödet har utvecklats inom inköp med tiden, från att 
leverantörerna ska ha hållits på avstånd till att nu använda leverantörerna som en 
samarbetspartner tillsammans med konstruktionsavdelningen och inköpsavdelningen. Det 
betyder att ett strategiskt samarbete med leverantörer kan leda till att stora förbättringar uppnås, 
samt att totalkostnaden kan minimeras och därmed även utnyttjandet av resurser (Björnland, et 
al., 2001). 
 
Ett företag som tidigt tar in sina leverantörer i sin process är Motorola. Samarbetet kan 
exempelvis gällande olika typer av problem, t.ex. kvaliteten på artiklarna eller leveransprecisionen, 
där syftet är att ta fram gemensamma mål som både minimerar båda parternas kostnader och 
ökar kvaliteten på produkterna genom att tillsammans skapa kundnytta för slutkunden (Van 
Weele, 2010). Genom ökat samarbete blir leverantörerna uppmuntrade att ständigt försöka finna 
förbättringar i design, teknik och kan användas som stöd och hjälpen till företaget. Ytterligare 
exempel på bra samarbeten med mellan olika företag finns inom bilindustrin där 
bilsäkerhetsföretaget Autoliv SDB utvecklat krockkuddar och däcktrycksensor tillsammans med 
däcktillverkaren Michelin (Bergman & Klefsjö, 2007). 

4.4 Kommunikation inom inköp 
För att kommunicera inom industriella företag använder sig enligt Gadde och Håkansson (1998) 
en inköpsavdelning i ett företag av tre typer av kommunikation – koordinering, bygga upp en 
kunskapsbank och att försök att påverka. 
 
Vid koordinering av olika aktiviteter i ett nätverk blir det möjligt att förmedla information och 
länka samman separata aktiviteter på ett effektivt sätt. På så sätt kan resurser användas effektivare 
vilket därmed leder till minskade kassationer, omarbete och överarbete på 
produkterna/artiklarna. Genom ett bättre och snabbare informationsutbyte blir det också möjligt 
att få ett bättre resursutnyttjande av bemanningen av personal (Gadde & Håkansson, 1998). 
 
Genom att med tiden bygga upp en kunskapsbank via kommunikation blir det möjligt att skapa 
en förståelse för resursutnyttjande av olika processer. Om t.ex. en kund har kunskap om en 
tillverkningsprocess hos en leverantör blir det möjligt att tillsammans få ett bättre 
resursutnyttjande och genom detta finna nya sätt att skapa ständiga förbättringar. Ett exempel är 
företaget Nike och dess kunskapsöverföring som görs mellan de och deras leverantörer för att 
uppnå en win-win situation gällande reducering av kostnader, bättre kvalitet på produkterna och 
ökade försäljningar. Vid försök att påverka andra aktörer att göra förändringar kan även 
förbättringar i ens egna processer ske och därför är det vitalt att kommunikation finns (Gadde & 
Håkansson, 1998). 
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4.4.1 Informationsutbyte med leverantörer 

Enligt Gadde och Håkansson (1998) finns tre olika typer av informationsutbyten som en 
inköpare utför vid kommunikation med leverantörer – teknisk information, kommersiell 
information och administrativ information. Dessa typer visualiseras i tabell 4.  
 

Tabell 4 Informationsutbyte med leverantörer fritt efter (Gadde & Håkansson, 1998) 

Typ av information Utbyte av information 

Teknisk information 
Specificering via ritning om vad som skall köpas och volym m.m. 
Här kommuniceras produktkritik och/eller hjälp av vilken 
tekniklösning som ger bäst resultat. 

Kommersiell information Förhandling av affären 

Administrativ 
information 

Hantering av leveranser olika leveranser 

 
Det tekniska informationsutbytet handlar om att koordinera och diskutera om de tekniska 
delarna av artikeln, t.ex. genom att ett dokument med produktkritik tas emot från leverantören 
om vad som eventuellt kan göras för att minska spill och utnyttja befintliga tillverkningsprocesser 
bättre. Den påverkande rollen är därför en viktig del för att göra det möjligt att uppnå interna 
förbättringar eller fördelar. Och slutligen kommer kunskapsbyggande om tekniken mellan 
kunden och leverantören byggas upp på sikt (Gadde & Håkansson, 1998). 
 
Vid det kommersiella informationsutbytet bestämmer inköpare om den ska ha ett nära 
kommersiellt arbete med en leverantör eller om den vill undersöka om det finns flera potentiella 
leverantörer som skall tillfrågas. Och för koordinering för det kommersiella informationsutbytet 
behöver inköpare ha koll på priser, leverantörskapacitet m.m. Men för det kommersiella 
informationsbytet så har kunskapsbyggande och försök till påverkande en mer periodisk del 
(Gadde & Håkansson, 1998). 
 
Det administrativa informationsutbytet sker genom hela flödet från första kontakt med leverantör 
om offert förfrågning, till orderläggning och fortsätter undertiden som leverantörer förser 
kunden med leveranser. Genom flödet kommuniceras tider, volymerna, avtal och leveranser m.m. 
(Gadde & Håkansson, 1998).   
 

4.5 Mål och styrning för inköp 

Med hjälp av olika nyckeltal mäts relationen mellan två värden. Det kan vara avkastning på insatt 
kapital och vinstmarginal m.m. Genom dessa nyckeltal kan kommunikation ske med kollegor, 
andra företag inom samma branschsektor eller med andra organisationer. Ett nyckeltal fungerar 
bäst när det finns en historik att mäta emot och där möjligheten finns att fortsätta mätningen. 
Något som är intressant att se är vilka resultat som kan uppnås vid mätningar av nyckeltal d.v.s. 
de förändringar som sker för att man ska uppnå en högre prestanda. Nyckeltal går att använda 
inom alla verksamhetsområden och fungerar för att mäta hur effektivt och vilken nytta 
informationsflödet gör. Ett nyckeltal kan således användas för att följa planer och om något är 
avvikande (Eriksson, 2002). 
 
Locher och Keyte (2008) menar att det är svårt med att bestämma nyckel- eller mätetal för en 
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administrativ process då mätetalen kan variera beroende på vilken del av processen som 
undersöks eller beroende på vilken bransch företaget arbetar inom. Dock menar Locher och 
Keyte (2008) att det fortfarande finns riktlinjer som är viktiga att beakta vid val av nyckel- eller 
mätetal och dessa är följande: 

 Den insamlade informationen till en karta över nuläget skall behandla kostnader, 

servicegrad och om den förväntade kvaliteten har uppnåtts i de olika delarna av 

processen. 

 Den insamlade informationen skall lyfta fram områden som kan generera värde och där 

förbättringspotential finns d.v.s. där hinder eller slöserier i nuläget existerar.  

 För en nulägeskartläggning av en administrativ process uppskattas ofta den insamlade 

informationen och värdena p.g.a. att det saknas ett bestämt sätt att mäta 

processinformation mot ett prestationsmått på.  

En sammanställning av vad Van Weele (2010) och Eriksson (2002) menar är viktiga frågor och 
kriterium att beakta vid bestämmande av nyckeltal och mätmetoder har utförts enligt nedan: 
 
Frågor 

 Vad ska mätas och utvärderas? 

 Vad eller vilka steg måste göras? 

 Hur ska mål och resultat jämföras över tiden? 

 Kan det uppkomma några problem? 

 Vilken teknik är möjlig att utföra vid en utvärdering och hur ska detta i sådana fall 

implementeras? 

 Hur ska det göras möjligt att jämföra olika inköpsprocesser? 

 Vad är för- och nackdelarna?  

 

Kriterier 

 De ska vara enkla att förstå 

 De ska vara uppnåeliga 

 Det ska vara enkelt att kunna följa och använda de över tid 

 Det ska vara möjligt att generalisera nyckeltalet för flera sammanhang 

 De skall kunna fungera som beslutsunderlag 

 Det ska inte gå att kunna manipulera utfallet och på så sätt påverka nyckeltalet 

 Det ska vara möjligt att jämföra mellan olika projekt  

 Det skall vara jämförbart att mäta mot mål, planer och vid behov budgetar 

4.5.1 Områden att mäta inom inköp 

Det finns olika parametrar att mäta inköpsorganisationens inköpsförmåga, vilket är kopplat till 
inköpsresultat. Inköpsresultatet kan brytas ner i två led - resultateffektivitet och resurseffektivitet. 
Resultateffektivitet beräknas genom resultatutfall/planerat resultat, och handlar om t.ex. 
materialkostnader, kvalitet och logistik, medan resurseffektivitet beräknas genom 
kostnadsutfall/planerad kostnad, t.ex. ledtid eller antal order per inköpare (Van Weele, 2010). 
Anledningen till varför ett inköpsresultat ska mätas är enligt Van Weele (2010) att det finns 
möjlighet att upptäcka avvikelser från förväntade resultat, att kommunikationen mellan andra 
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avdelningar förbättras och att konsktruktiv feedback kan ges till ansvarig inköpare. 
 
Det finns i en fallstudie som kortfattat beskriver svårigheterna med att arbeta med mätetal och 
styrning av dessa. En inköpsgrupp på ett företag försökte implementera ett kvalitetsprogram där 
målet var att få en bättre kvalité på artiklarna som köptes in. Denna inköpsgrupp misslyckades 
med detta och anledningen som framkom var att inköparna främst arbetade med att försöka nå 
de uppsatta målen som de mäts mot, vilket var att finna besparingar, och inte vad inköparna 
borde arbeta emot vilket var att förbättra kvaliteten vid inköp av artiklarna (Van Weele, 2010). 

4.6 Kvalitetsverktyg för skapandet av förbättringar 

4.6.1 Släktskapsdiagram och brainstorming 

I många förbättringssammanhang kan det till en början vara rörigt, och det kan finnas många 
olika delar/orsaker till ett problem. Med hjälp av brainstorming kan behandling och arbete av 
data och information som t.ex. önskemål, åsikter eller olika idéer, utföras på ett enkelt sätt. Vid 
arbete med brainstorming tas oftast inte logiska samband fram utan istället associationer 
(Bergman & Klefsjö, 2007). 
 
Med hjälp av ett släktskapsdiagram kan dessa associationer som exempelvis kan vara orsaker till 
ett problem grupperas till olika kategorier, vilket gör att den överskådliga bilden blir lättare att 
överblicka och förstå för alla parter (Sörqvist, 2004).  
 
Arbetet med brainstorming utförs ofta i en grupp med ca 6-10 personer och kan enligt Bergman 
och Klefsjö (2007) gå till som följande:  
 

 Bestämma ett ämne som ska behandlas och vilka frågor ska arbetas med. Frågorna kan 

formuleras på följande sätt: vad stoppar oss från att…? Och varför har vi problem 

med…? 

 Tilldela varje gruppmedlem ett antal post-it lappar där idéer skrivs ner för att sedan sätta 

upp dessa på en tavla 

 Ta bort identiska lappar och gå igenom varje lapp i gruppen för att se till att varje 

gruppmedlem förstår vad som menas 

 Gruppera post-it lapparna i områden med liknande innebörd eller där det finns 

kopplingar  

 Dra pilar mellan områden där det finns samband 

 Låta varje gruppmedlem rangordna respektive område med 3, 2 och 1 poäng efter vad 

som är viktigast. 

 Räkna ihop summan av poängen och ta fram de 2-4 områden med mest poäng för att 

därmed bestämma vilken eller vilka grupper som ska fokuseras på 

4.7 Benchmarking  

Benchmarking handlar om att jämföra ett företags interna funktioner med varandra, eller jämföra 
ett företag med ett annat, med syftet att hitta potentiella förbättringar och effektiviseringar i 



24 

verksamheten menar Armstrong, Kotler, Saunders och Wong (2005). Jämförelsen kan exempelvis 
handla om olika processer, produkter, metoder och tekniker (Bergman & Klefsjö, 2007).  
 
 
Här är målen att antingen försöka identifiera lösningar på olika problem eller att helt enkelt 
använda det som ett som ett styrsystem och därmed skapa konkurrensfördelar, samt att följa med 
i marknadsutvecklingen och se över konkurrensmarknaden (Armstrong, et al., 2005).  
 
Benchmarking kan utföras på olika sätt, och de vanligaste sätten är en intern benchmarking, 
konkurrens benchmarking och en funktions benchmarking (Bergman & Klefsjö, 2007). 
 
Genom den interna benchmarkingen jämför ett företag delar av sina egna avdelningar mot 
motsvarande avdelningar hos andra enheter. Detta kan t.ex. vara olika delar av en 
inköpsavdelning, olika divisioner i ett företag eller dotterbolag (Bergman & Klefsjö, 2007). 
 
Konkurrens benchmarking handlar vanligtvis om att ett företag jämför delar av sina egna 
avdelningar med motsvarande avdelningar hos konkurrenter. Detta utförs med syftet att hitta 
möjliga förbättringar på kvalitet och prestanda på sina egna processer och produkter som ett led i 
att få högre konkurrenskraft på marknaden, eller att hitta svagheter hos konkurrenter och utnyttja 
det till sin fördel vid exempelvis marknadsföringar eller prissättningar av produkter (Armstrong, 
et al., 2005). 
 
Funktions benchmarking handlar om att ett företag jämför delar av sin verksamhet med 
motsvarande delar hos andra framgångsrika företag (Bergman & Klefsjö, 2007). 
Dessa företag kan både vara ledande företag inom samma bransch eller hos andra ledande företag 
i andra industrier. Detta utförs med syftet att följa med i marknadsutvecklingen och utnyttja 
andra företags framgångar till sin fördel (Armstrong, et al., 2005). 

4.8 Intervjuer 
Intervjuer och enkäter används i forskningssammanhang enligt Ejvegård (2009) för att ta reda på 
“åsikter, tyckanden, uppfattningar, kunskaper” o.s.v. hos en person eller en population genom att 
ställa frågor. Den som svarar på frågorna i intervjun eller enkäten kallas för respondent. 
 
I intervjuer ställer vanligtvis en intervjuare ut en respondent i taget, vilket kallas för personliga 
intervjuer. Vid undantagsfall och för vissa särskilda syften kan fler intervjuas samtidigt, t.ex. 
gruppintervjuer och fokusgrupper. En annan typ av metod som med tiden blivit allt vanligare är 
telefonintervjuer. För bästa förutsättning inför en intervju bör den frågande dels vara väl förbered 
för att inte behöva gå tillbaka till respondenten och fråga igen, men också att betrakta vilken 
metod som ska användas vid intervjun för att säkerställa att få svar på den informationen som är 
väsentlig för frågeställningarna (Ejvegård, 2009). 
 
Denscombe (2016) definierar arbetsprocessen för en intervju enligt följande: 

1. Ta fram en problemformulering 
2. Precisera och konkretisera vilken information som behövs 
3. Bestäm hur urvalet skall ske 
4. Utforma en intervjuplan 
5. Utför insamling av data 
6. Transkribering (överföra från tal till skrift, vid t.ex. inspelning) 
7. Analys 
8. Tolkning av resultat 
9. Rapportering 
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4.8.1 Intervjumetoder 

De vanligaste metoderna för en personlig intervju är strukturerade intervjuer, semistrukturerade 
intervjuer och ostrukturerade intervjuer (Denscombe, 2016). 
 
Strukturerade intervjuer 
Den strukturerade intervjun ska utformas med färdiga frågor i given ordning med svarsalternativ 
och kan likna med en enkät, men intervjuaren fyller i den. Vidare är den strukturerade intervjun 
standardiserad (kvantifierad) och utförs lika över alla respondenter. Analysen sker genom en 
kvantitativ analys för att försöka utläsa olika former av mönster ur den kvantitativa datan 
(Denscombe, 2016). 
 
Semistrukturerade intervjuer 
Den semistrukturerade intervjun utformas med frågor där respondenten ges möjlighet att 
utveckla svaret själv och inte bli låst till några svarsalternativ (Bryman, 2011). Strukturen är dels 
standardiserad med en förutbestämd ordningsföljd på frågorna men samtidigt finns det utrymme 
här för intervjuaren att lättare föra samtalet vidare utifrån respondentens svar. Analysen kan ske 
genom en kvalitativ analys, vilket är vanligast, men kan eventuellt också ske genom en kvantitativ 
analys beroende på hur den semistrukturerade intervjun blivit utformad (Denscombe, 2016). 
 
Ostrukturerade intervjuer 
Den ostrukturerade intervjun utformas genom att låta respondenten guida intervjun utifrån ett 
känt frågeområde. Intervjuaren ger inga standardalternativ på svar utan frågar det den vill veta 
genom frågor och följdfrågor utifrån styrningen av respondent. Till de ostrukturerade 
intervjuerna används en kvalitativ analys (Denscombe, 2016). 
 
Förutsättningen för en lyckad intervju är att intervjuaren ska vara väl förbered innan för att inte 
behöva gå tillbaka till respondenten vid ett senare tillfälle. Det är också viktigt att intervjuaren 
noga betraktar vilken metod som ska användas vid intervjun för att få väsentlig information som 
svarar på frågeställningarna (Ejvegård, 2009).  
 

4.8.2 Viktigt att tänka på vid intervjuer 

Vid utförandet av en intervju är det viktigt att tänka på en del saker för att respondenten 
exempelvis inte ska kunna missförstå en fråga eller att undvika att intervjuaren leder 
respondenten till ett visst svar. Exempelvis ska aldrig två frågor ställas i en fråga, t.ex.: “vad tycker 
du om guld och silver?”, eller att ha överlappande/hypotetiska frågor. Sedan ska även frågor som 
lätt kan besvaras med ett ja eller ett nej undvikas, t.ex.: “Tycker du om guld?`”. Slutligen ska inte 
heller frågor ställas som är känsliga eller inte välgenomtänkta, samt inte heller frågor som avslöjar 
intervjuarens värderingar eller position om respondent vill vara anonym (Denscombe, 2016). 
 

Trost (2010) menar att den frågande vid insamling av data via kvalitativa intervjuer ska låta 
respondenterna bestämma ordningsföljden själva. Det är också viktigt att i högsta möjliga grad 
undvika att ha allt för detaljerade frågor utan istället starta brett kring väsentliga områden. 
Intervjuerna behöver inte vara identiska vid intervjuer med olika respondenter men ska vara lika 
till innehållet och möjliga att jämföra vid analys (Trost, 2010). 
 
Vid förberedelser inför en intervju är det viktigt att först bestämma vilken variationen på 
respondenter som ska tillämpas. Nästa steg är att välja vem eller vilka som är lämpliga att 
intervjua och här finns det olika steg att använda sig av. Det finns människor som benämns som 
”Gatekeepers”, som försöker styra urvalet av respondenter för att dessa personer t.ex. är 
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väsentliga för urvalet eller är nyckelpersoner. Riskerna med detta är att dessa personer av olika 
etiska skäl inte kan eller har möjlighet att av avsätta den tiden som krävs för en intervju. En 
annan metod är att använda sig av bekvämlighetsurval, d.v.s. urvalet av respondenter sker efter 
om dessa är i samma nivå, eller arbetar på samma avdelning som intervjuaren. Risken här är att 
svaren kanske inte ger något värde för intervjuaren då respondenten kanske har samma syn på 
vissa frågeställningar som intervjuaren redan har, och ny information om frågeställningarna 
kanske inte samlas in. Ett annat exempel är att använda sig av snöbollseffekten vid urval av 
respondenter, d.v.s. att intervjuaren efter färdig intervju frågar respondenten om det finns någon 
annan person som kan tänka sig att intervjuas, eller om det finns någon annan person som 
kanske besitter värdefull information om frågeställningarna (Trost, 2010). 
 

En väl använd metod inom forskning för att på ett systematiskt sätt anpassa valet av 
respondenter och uppnå önskad variation kallas enligt Trost (2010) för ett strategiskt urval. Med 
denna metod används olika principer som exempelvis att välja ut några variabler som är av 
betydelse för arbetet. Detta kan vara man/kvinna, ålder och vilken utbildningsgrad respondenten 
har. Viktigt att tänka på vid val av denna metod är att risken finns att respondenter väljs utifrån 
vad som gynnar intervjuarens intressen.  

4.9 Supply Chain Managment 
Supply Chain Management definieras av Christopher (2010) enligt följande: 
 "The management of upstream and downstream relationships with suppliers and customers to deliver superior 
customer value at less cost the supply chain as a whole." 

4.9.1 Supply Chain 

En Supply Chain som ofta översätts till försörjningskedja på svenska, är en kedja som ofta 
innefattar olika företag och parter, och består av olika händelser som uppfyller en kunds 
önskemål. Dessa består av allt ifrån inköp av råmaterial, tillverkning, transporter, 
informationsflöde och distribution. Målet med en försörjningskedja är att fylla kundernas 
efterfrågan och samtidigt ge avkastning i form av vinst till alla parter i kedjan (Chopra & Meindl, 
2007).  
 
Det är viktigt att visualisera flödet av information, produkter och hjälpmedel i en 
försörjningskedja för att integrera samman olika delar i kedjan för synkronisera flödet och 
därmed effektivisera processerna, undvika slöserier och minimera kostnader. Genom 
synkronisering är det möjligt att få ett bra perspektiv på flödet av försörjningskedjan. För en 
tillverkare är det viktigt att vid kartläggning och planering av sina egna processer synkronisera och 
binda samman sitt flöde med sina leverantörer, d.v.s. bakåt i försörjningskedjan. Synkroniseringen 
kan exempelvis ske genom att visualisera efterfrågadinformation för att integrera parternas flöden 
och därmed maximera vinst och minska onödiga slöserier (Chopra & Meindl, 2007). 

4.9.2 The Bullwhip Effect 

Bullwhip effekten är ett fenomen som uppstår i försörjningskedjor när små förändringar i 
efterfrågan längst fram i flödet, skapar större svängningar ju längre bak i försörjningskedjan 
företag är positionerat. Detta skapar en felaktig koordinering längs hela flödet (Paik & Bagachi, 
2007). 
 
Bullwhip effekten gör det svårt för företag att producera exakt vad marknaden efterfrågar och 
kan exempelvis resultera i att mer råmaterial köps in eller att fler produkter tillverkas längre bak i 
försörjningskedjan, samtidigt som den verkliga efterfrågan minskar (Chopra & Meindl, 2007). 
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Hur stora efterfrågesvängningarna blir beror enligt Chopra och Meindl (2007) på hur företagen 
agerar gällande informationsutbyte och synkronisering, samt hur lång försörjningskedjan är.  

4.10  Värdeflödeskartläggning 
Värde, flöde och värdeflöde är tre grundläggande principer i Lean. Målet för dessa principer är att 
genom fokus på vad som skapar kundvärde generera effektiva flöden. Effektiva flöden skapas 
genom att använda sig av tvärfunktionella sekvenser av aktiviteter för att ge kunden det som 
behövs, exakt när och var det behövs samt utan några svårigheter för kunden. Genom en 
värdeflödeskartläggning kartläggs vilka aktiviteter som används i processen, hur lång tid 
respektive aktivitet förbrukar samt hur mycket tid det tar mellan aktiviteterna. Här tas också 
information ut om hur mycket kapacitet som används för varje aktivitet, vilka aktiviteter som inte 
genererar kundvärde men som ändå behövs och slutligen vilka aktiviteter som genererar 
kundvärde som eventuellt kan förbättras (Anhede, et al., 2010). 
 
Att dela information mellan de olika parterna i försörjningskedjan är ett av de kriterierna för att 
implementerar Supply Chain Management. Det är främst viktigt när betydelsen av information 
handlar om planering och övervaka försörjningskedjan för att försäkra sig om att informationen 
är ständigt uppdaterad. Genom att sprida information såsom prognoser och annan 
efterfrågeinformation, strategier etc. genom hela försörjningskedjan kan taktiska fördelar uppnås 
(Mentzer, et al., 2001). 
 
En av fördelarna med att alla parter i försörjningskedjan har samma information är att en 
minskning av bullwhip effekten kan ske. När rätt information når rätt part i försörjningskedjan 
blir det blir lättare att planera och allokera rätt med olika typer av resurser och var dessa resurser 
behövs bäst. (Lumsden & Mirzabeiki, 2008) 
 
En viktig del är att skilja på är informationsflöde och informationsstyrning. Ett informationsflöde 
är något som skapar en signal till en annan person eller process att något måste utföras. 
Informationsstyrning är styrningen av pappersflödet som stöttar företaget exempelvis program 
för fakturering (Locher & Keyte, 2008). 
 
Vid varje processteg så antecknas längst ner i varje rutan vilken eller vilket program som utnyttjas 
vid ett specifikt processteg. Detta för att utnyttjandet utav programmet kan vara en orsak till 
varför ledtiden blir längre (Locher & Keyte, 2008). 
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4.11  Process för värdeflödeskartläggning och genomförandet av 
förbättringar 

 

Figur 4-3 Definiera processen fritt efter (Locher & Keyte, 2008) 

Processen för värdeflödeskartläggningen kan delas upp i tre delar, förstudie, utvecklingsfas och handlingsplan. 
(Locher & Keyte, 2008). För att göra det överskådlig beskrivs teori för förstudie i kapitel 4.11.1, 
utvecklingsfas i kapitel 4.11.2 och genomförande och handlingsfas i kapitel 4.11.3. 

4.11.1 Förstudie: Värdeflödeskartläggning 

När en förstudie påbörjas samlas information in för att utföra en värdeflödeskartläggning. 
Genom flödeskartläggningen skapas en uppfattning av processens alla kritiska och nödvändiga 
delar, såsom information- och materialflödet. Något som samtidigt bör utföras är att uppskatta 
prestandan för dagens nuläge för att förstå tillståndet av processen, p.g.a. att det kan ta månader 
att få fram korrekt data. Genom värdeflödeskartläggning fås en överblick av flödet som lätt kan 
peka på faktiska problem i flöde (Björnland, et al., 2001).  
 
Locher och Keyte (2008) menar att det är viktigt att vara noggrann i varje processteg när en 
värdeflödeskartläggning utförs för att skapa en förståelse för hur processen fungerar. Detta kan 
t.ex. utföras genom att besöka den aktuella processen för att samla in data om prestandan.  
 
Informationsinsamling och visualisering av värdeflödeskartläggning 
 
Nedanstående steg 1-4, beskriver hur en värdeflödeskartläggning kan utföras. 
 
Steg 1: Dokumentera kundinformation och kundbehov 
För att kartlägga en process behöver varje del i processen visualiseras utifrån vad kundens behov 
eller krav är. Detta kan exempelvis vara ledtid och efterfrågan, vilket illustreras i figur 4-4 (Locher 
& Keyte, 2008). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1: Förstudie

Värdeflödeskartläggning  av 
processen

•Hur ser nuläget ut? 
Vilken information finns 
för förbättringar?

2: Utvecklingsfasen

•Utveckla en ny process

3: Handlingsplan &                       
Genomförande

•Målet med 
värdeflödeskartläggning
en

Efterfrågan:  
250 projekt/år 
Ett projekt per dag 
-------------------------------- 
Ledtid 5 veckor. 
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Figur 4-4 Exempel på kvalitetsmått för icke tillverkande processer fritt efter (Locher & Keyte, 2008) 
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Steg 2: Förstå och kartlägga huvudprocesstegen  
Genom att identifiera de olika processtegen i varje processruta blir det möjligt att samla in och 
arbeta med endast nödvändig information. Vid behov kan även information om vad som utförs 
på respektive avdelning beskrivas (Locher & Keyte, 2008). 
 

  
 
 
Steg 3.1: Att identifiera nyckeltal/mätetal 
Mått och mätetal bör väljas före varje kartläggning för att undvika förvirring, detta eftersom 
administrativa arbeten skiljer sig mellan varandra på ett sätt som det inte gör för en 
produktionsmiljö (Locher & Keyte, 2008).  
 
Se exempel på utformning av nyckeltal och mätetal i kapitel 4.5.  
 
Steg 3.2: Att identifiera mått 
Nedan beskrivs vilka mått som kan finnas med i en process och hur dessa kan identifierats enligt 
Locher och Keyte (2008): 
 
Processtid  
Processtiden motsvara den tid som det tar att genomföra en aktivitet, t.ex. en orderläggning.  
 
Ledtid  
En ledtid kan definieras på flera olika sätt. Olhager (2010) definierar ledtiden som; 
”Med ledtid avses den tid som förlöper från det att behovet av en aktivitet eller grupp av aktiviteter uppstår till 
dess man har vetskap om att aktiviteten eller aktiviteterna har utförts”. 
 
Värdeskapande tid och icke värdeskapande tid 
Den värdeskapande tiden definierar vilken tid varje aktivitet i ett flöde tar som ger ett värde för 
kunden, och den icke förädlande tiden definierar således den tiden som varje aktivitet i ett flöde 
tar som inte ger ett värde för kunden och därmed är slöserier (Storhagen, 2011). 
 
Den icke värdeskapande tiden kan delas upp i nödvändig tid och icke nödvändig tid (Storhagen, 
2011). Exempelvis kan en intern transport i produktionen eller en ny uppsättning för tillverkning 
av en komponent vara nödvändig för att flödet eller processen ska kunna fortlöpa, även om dessa 
aktiviteter i sig inte genererar ett värde för kundens order (Lumsden, 2012). 
 
Tidsuppskattning för en administrativ process 
För att ta reda på hur lång tid det tar för en administrativ process kan det räcka med att en 
uppskattning sker. Detta p.g.a. att administrativ personal ofta arbetar med flera processer 
samtidigt och kan ha svårt att säga exakt. Exempelvis om en arbetare uppskattar att denna 
använder 20 % av sin tid så läggs detta in i kartläggningen enligt nedan (Locher & Keyte, 2008). 
 

 
 
 
 

Orderläggning 
-----------------
Inköp 
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Figur 4-5 Process och avdelning exempel 1 
fritt efter (Locher & Keyte, 2008) 

Figur 4-7 Utnyttjad tid för en arbetsuppgift fritt efter (Locher & Keyte, 2008) 

---------- 
20%      
 

Symbol för arbetare 

Ritningsgranskning 
----------------- 
Konstruktion 
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Figur 4-6 Process och avdelning exempel 2  
fritt efter (Locher & Keyte, 2008) 
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Olika lager i administrativa arbeten 
Exempel på lager kan enligt (Locher & Keyte, 2008) vara: 

 Olika former av kö som utskrifter 

 Information i andra medarbetares inkorgar 

 

 
 

 
 
Steg 4: Förstå hur varje process blir prioriterat av personalen 
Det är viktigt att skapa sig en uppfattning över hur varje process, ämne m.m. blir prioriterad av 
de olika personerna i processen. Genom att undersöka prioriteringen går det att få kunskap över 
varför ledtiderna kan var ologiska och kan variera i tid. Därav kan det behövas att varje 
processruta får en prioritering utifrån hur människorna prioriterar (Locher & Keyte, 2008). 

4.11.2 Analys och utvecklingsfasen 

När möjliga förändringsområden identifierats och nulägets effektivitet av processen kartlagts är 
det viktigt att fokusera på de förändringar som har störst genomslagskraft, i utvecklingsfasen. 
Dessa förändringar kan vara samarbete med leverantörer, service eller att det saknas ett 
standardiserat arbetssätt. Genom detta skapas det förståelse för om det fattas information som 
behövs innan utvecklingsfasen och själva ledtidsanalysen påbörjas (Björnland, et al., 2001). 
 
En ledtidsanalys handlar enligt Aronsson et al. (2011) om att analysera ett informations- eller 
materialflöde på ett strukturerat sätt med målet att reduceras den totala ledtiden i flödet eller 
processen. En förutsättning för att kunna utföra en ledtidsanalys är att en värdeflödeskartläggning 
som representerar den aktuella situationen i verkligheten har utförts (Aronsson, et al., 2011). 
 
Till ledtidsanalysen tillkommer kompletterande beskrivningar av flödet som definierar och delar 
upp den totala ledtiden i olika delar (Aronsson, et al., 2011). Dessa beskrivningar har tidigare 
nämnts som värdeskapande tid och icke värdeskapande tid i kapitel 4.11.1. 
 

Vid utförandet av en ledtidsanalys handlar det främst om att ta fram alternativa lösningar till att 
lösa problemen. Det finns inga standardiserade eller självklara sätt att ta fram alternativa lösningar 
på utan här handlar främst om att anpassa angreppsättet av ett problem utifrån situationen. 
Aronsson et al. (2011) definierar två sätt till att hitta passande alternativa lösningar på. Det första 
sättet handlar om att utgå ifrån generella principer utifrån redan etablerad teori och det andra 
sättet handlar om att tillvarata kunskap från personal som arbetar i de olika enheterna i flödet 
(Aronsson, et al., 2011). 
 
De förväntade fördelarna som uppstår när ledtiderna reduceras är att kapitalbindningen minskas, 
en snabbare introduktion av nya produkter och en snabbare avveckling av utgående produkter, 
d.v.s. produkter som inte längre kommer användas eller behövas (Aronsson, et al., 2011).  

Figur 4-8 Lager vid kontor fritt efter (Locher & Keyte, 2008) 

Köbildning/la
ger markeras 
med inboxen  

Inbox 
------------------ 

lager markeras 

med inboxen  Inbox 
------------------ 

Prio 

Figur 4-9 Prioritering för varje processruta fritt efter (Locher & Keyte, 2008) 
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4.11.2.1 Exempel på olika typer av slöserier på kontoret 

Vid genomförande av värdeflödeskartläggning och ledtidsanalysen så är det möjligt att upptäcka 
några av de slöserier som nämns nedan. Och inom serviceverksamheter sker de största 
slöserierna på kontoret. Slöserierna försvinner inte endast genom att införa en massa regler utan 
kräver att ledningen tillsammans med cheferna skapar en kultur för att reducera eller eliminera 
slöserierna. Chefernas roll i detta är att vägleda och ställa rätt typ av frågor för att öka 
medvetenheten av slöserierna på kontoret (Anhede, et al., 2010). 
 
Vid jämförelse mellan författarna Anhede et al. (2010) och Locher och Keyte (2008) så har dessa 
definierat olika slöserier på kontoret på ett liknande sätt och därför har en sammanfattning gjorts 
enligt nedan;  
 

1. Sortera och leta efter information och filer som lagrats ostrukturerat, för tillfället har flyttats 

eller är på fel ställe. 

2. Lager, varje form av handläggande i satser, lådor överfulla med ärenden (mappar på datorn 

eller i papper), kontorsförråd, broschyrer, handläggning av ärenden och rapporter i satser, 

flera olika att göra listor m.m. 

3. Felaktiga mätetal som driver felaktiga beteenden.  

4. Underbelastning, d.v.s. för få arbetsuppgifter vilket leder aktiviteter som inte adderar något 

värde till varken företaget eller kunden. 

5. Överbelastning, d.v.s. för många arbetsuppgifter som belastar personalen och hämmar 

prestationen. 

6. Felaktig prioritering av aktiviteter. Exempelvis kan ibland fokus mellan en aktivitet som är 

bråttom, men inte viktig prioriteras framför en aktivitet som är väldigt viktig, och som 

förmodligen också blir bråttom senare eftersom det bortprioriteras från början. 

7. Störningar som inte tillför något värde för personalens arbete. 

8. Felaktig frekvens uppstår när aktiviteter som möten, rapportering eller uppföljning av 

mätetal utförs oftare än det behövs. 

9. Uppstart och slut. Dessa slöserier handlar om att personal i början av dagen, efter raster 

eller i slutet av dagen inte arbetar i samma takt som i normalfallet. 

10. Misstag, fel eller otillräcklig kunskap kan leda till minskad kapacitet men också falsk 

efterfrågan hos kund. Exempel på detta kan vara felregistreringar, designfel, fakturafel, 

personalomsättning och ändrade orderar. 

11. Missförståelse eller kommunikationsproblem är ett av de vanligaste slöserierna och kan vara 

rotorsaken till andra slöserier. 

12. Suboptimering handlar om att förbättra specifika delar i flödet och inte tänka på hur det 

påverkar nästa steg i processen. Ibland kan förbättringar av enskilda delar i flödet göra att 

helheten försämras. 
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13. Väntan på information, på andra, attester och godkännanden, information från kunder 

eller att datasystem ligger ner, responstider i system m.m. 

14. Onödig närvaro handlar om exempelvis slöserier med att delta på möten eller aktiviteter 

som inte berör den enskilda individen och inte leder till något produktivt. 

15. Felaktiga avvägningar handlar om att spendera tid på aktiviteter som ger ett värde för 

företaget och kunden. De vanligaste målen som ett företag måste avväga sina aktiviteter 

emellan är utvecklingshastighet, kostnad för produkten/tjänsten, prestandan av 

produkten/tjänsten och kostnad för utvecklingen. 

16. Överproduktion handlar om att producera mer än efterfrågat, t.ex. skriva papper innan det 

behövs, köpa saker innan det behövs eller att utföra ett ärende innan nästa person är redo 

att mottaga arbetet. 

17. Rörelser, onödiga förflyttningar mellan olika områden såsom till kopiatorn eller till andra 

enheter. 

18. Transporter, onödiga attester, för många överlämningar, omfattande email-bilagor. 

19. Outtnyttjad kreativitet kan t.ex. handla om begränsat ansvar och befogenheter för 

grundläggande uppgifter, ledningens styrning och kontroll eller olämplig utrustning till 

förfogande. 

Det är dock viktigt att nämna att dessa slöserier inte behöver vara fristående utan kan vara ett 
resultat av en annan slöseri (Anhede, et al., 2010).  
 

4.11.2.2  Skapa en förbättring av dagens process  

Vid utvecklingsfasen anpassas styrning och planering av flödet utifrån de slöserier och 
förbättringsmöjligheter som tagits fram vid värdeflödeskartläggning och ledtidsanalysen. Vid 
utformning av ett nytt flöde kan det oftast komma upp olika alternativ för hur flödet skall 
utformas. Det är då viktigt att försöka utgå från företagets mål, med möjlighet att förändringarna 
implementeras inom perioden 3-6 månader (Locher & Keyte, 2008). 

De åtgärder som beskrivs vara de standardiserade stegen för att åstadkomma förbättringar av ett 
flöde har sammanfattats enligt Aronsson et al. (2011) och Björnland, et al. (2001) som följande; 
 

 Steg 1: Eliminera aktiviteter som inte tillför något värde för varken företaget eller kunden, 

t.ex. dubbelarbete i flödet. 

 Steg 2: Förenkla nödvändiga aktiviteter som måste utföras i flödet. T.ex. förenkling av 

arbetssätt, system, strukturer och processer, eller att skapa ett likadant värderingssätt 

mellan olika organisationer, och att arbeta tvärfunktionellt mellan olika organisationer.  

 Steg 3: Integrera samarbete med en eller flera leverantörer, som är en vanlig del i ständiga 

förbättringar med inköp. För att kunna arbeta närmare och effektivare med 

leverantörerna krävs det att en förenkling sker av leverantörsbasen, då det inte möjligt att 

arbeta alla samtidigt rent ekonomiskt eller p.g.a. resursbrist. Ett samarbete med 

leverantörsbasen skapa en högre flexibilitet, snabbare svarstider och en kortare ledtider. 
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Vidare handlar integrering om att koppla samman aktiviteter som utförs var för sig och 

inte skapar något mervärde, och därmed kan utföras som en aktivitet. Omfördelning eller 

en ökning av frekvensen av information och material är några exempel på aktiviteter som 

kan leda till integrering. 

 Steg 4: Parallellisera aktiviteter som är oberoende av varandra istället för att utföra de 

sekventiellt.  

 Steg 5: Synkronisera flödet så att en aktivitet påbörjas direkt efter en annan utan att det ska 

uppstå en väntetid. Vid ledtidsanalyser är det vanligt att 95-99 % av processteget är 

väntetid och inte tillför något kundvärde. Därför finns det nästa alltid möjligheter till 

ledtidsförbättringar i form av ett dragande flöde. 

 Steg 6: Förbereda och ta fram all nödvändig information och material så att huvudarbetet 

kan utföras utan att flödet behöver stanna upp. 

 Steg 7: Kommunicera och därmed effektivisera flödet så att det går snabbare, blir säkrare 

och att mer korrekt och ändamålsenlig information sker från part till part. Genom 

kommunikation och planering tillsammans både interna parter och externa parter för att 

snabbare uppnå gemensamma mål och samtidigt reducera avvikelser och ledtider. 

 Steg 8: Koordinering genom att ha en struktur av artiklar eller material som sedan med hjälp 

av principer, rutiner och processer för styrning uppnå en effektiv koordinering. Denna 

kategori kan bestå av tillverkningsprocess, volymvärde och material m.m. Det är även 

möjligt att använda samma tänk för att kategorisera kund- och leverantörsrelationer. 

 Steg 9: Ta bort osäkerheterna eller anpassa sig mot dessa. Dessa osäkerheter kan vara 

administrativa, inleveranser eller genomloppstider. Det kan även ha med att avvikelser 

skapar osäkerhet som kapacitet, fel och skador. Exempel på dessa kan vara noll-

felssystem och prognossystem.  

 Steg 10: Informationssystem som hjälper den eller de som skall ta beslut i processen och 

skapar möjlighet att koncentrera på väsentligheter som gör att hela processen blir enklare. 

Ett exempel är att reducera informationsflödets olika steg och göra det rationellt vilket 

minskar möjligheterna till fel, tiden, komplexiteten och resursutnyttjandet. Tanken med 

att reducera stegen innebär också att inte involvera människor som inte behövs. Detta 

leder till ett närmare samarbete mellan olika enheter och med leverantörerna som genom 

ett bättre informations- och kommunikationsflöde kan minimera lager och spara tid.  

 
Locher och Keyte (2008) påpekar även vikten av nedastående punkter innan utformandet av ett 
nytt flöde; 

 Vilken eller vilka positioner går att förändra? 

 Hur ska utvecklandet av ett standardiserat arbetssätt ske? 

 Vad blir påverkan av flödet vid införandet av en standardisering? 
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 Är det positivt att lägga till resurser till vissa uppgifter eller processer i flödet? 

 Är det möjligt att ha flera olika människor i en och samma process för att flödet ska flyta 

på bättre? 

 Finns det några för- eller nackdelar med att använda sig av en arbetsmodell? 

 Hur ska visualisering ske av förändringar på layouten? 

 Hur ska kvalité byggas in i processen? 

 

4.11.3 Skapa en handlingsplan och ett genomförande 

Vid utformandet av en handlingsplan är det viktigt att den är detaljerad och tydlig för 
överlämningen till mottagarna d.v.s. användarna av själva processen. Handlingsplanen beskriver 
hur användarna av den nya processen stegvis ska implementera den nya processen och uppnå en 
förbättring. Då det finns en begränsning för hur mycket en organisation kan klara av att förändra 
under en given tid så bör införandet anpassas genom att först börja med förändringar som är 
enkla att genomföra (Björnland, et al., 2001).  
 

För att lyckas med ett genomförande av en förbättring krävs det att det finns tillräckligt med 
resurser att skapa en plan och genomföra den på ett effektivt sätt. Genom att bryta ner varje steg 
i flödet och skapa en enskild plan för dessa flöden ökar möjligheten för att förändringen ska bli 
framgångsrik. I dessa planer bör följande finnas med och sedan visualiseras med ett Gant-schema 
för uppföljning av ledningen (Locher & Keyte, 2008); 
 

 Vad eller vilka steg är det som ska förbättras? 

 Hur kan förändringarna och förbättringarna mätas? 

 Vem eller vilka ska ansvara för förbättringen? 

 När ska förbättringarna starta, sluta och när ska ledningen granska resultatet? 
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5 Empiriska studier 
Detta kapitel behandlar de empiriska studierna som utförts i detta arbete i form av brainstorming, 
värdeflödeskartläggning, intervjuer och benchmarking. Först utfördes en brainstorming för att ta 
fram olika problemområden som var kopplade till problemställningen i detta arbete, och sedan 
valdes några av dessa problemområden att arbeta vidare på. Därefter utfördes en 
värdeflödeskartläggning av de aktiviteter i fq-processen som inköp utför och som har direkt 
påverkan på andra parter. Sedan visualiserades denna kartläggning och tiderna för respektive 
aktivitet togs fram. Med hjälp av brainstormingen och värdeflödeskartläggningen togs det fram 
frågor till intervjuer till olika grupper som berörs av fq-processen, såsom inköp, konstruktion och 
uppdragsledare samt processansvarig för fq-processen. Det utfördes även en benchmarking för  
två olika processer inom inköp. 
 

5.1 Brainstorming 

Brainstorming för detta arbete utgick ifrån samma arbetssätt som Bergman & Klefsjö (2007) 
nämner i kapitel 4.6.1. Brainstormingen utfördes av författarna tillsammans med Bengt Björk 
som är en fq-inköpare på inköpsavdelningen SMM, där fokus låg på följande frågeställning: ”vilka 
problem och brister finns det i fq-processen idag som fq-inköpare och inköpsavdelningen SMM 
upplever?  
 
Alla deltagare fick post-it lappar att fylla sina tankar och problem med för att sedan läsa upp de 
och fästa de på en tavla. När sedan alla lappar hade fästs upp på tavlan, togs lappar bort som var 
identiska och lappar som berörde samma område organiserades upp i grupper. Därefter fick varje 
deltagare 10 poäng att dela ut inom de olika grupperna för att det skulle vara möjligt att dela ut 
minst två poäng inom varje område. Ju fler poäng, desto högre betydelse för fq-inköparna på 
SMM. Poängen räknades samman, men deltagarna kände att poängsystemet gav för lite grund för 
att göra beslut på. Därför bestämdes det att även kategorisera grupperna efter tre olika 
bedömningar.  
 
Dessa var: möjligheten att påverka och skapa en förändring med rankningen mellan 1-5 och där 1 
är mycket enkelt och 5 är mycket svårt, enkelt att kartlägga och ta fram information med 
rankingen A-E, där A är mycket enkelt och E är mycket svårt, och slutligen tidskrävande att 
genomföra och ändra med rankningen X, Y, Z där X är möjligt att ändra nu, Y inom 3-6 
månader och Z +6 månader.  
 
Nedanstående visualiserar poängsättning och ranking för varje grupp, samt rankingen för varje 
post-it lapp, utifrån ovanstående kriterier. 
 
2 poäng 
Vad är R&D:s mål? – 5 A Z 

o Vad är R&D:s mål för fq-ärenden? – 5 A Z 

3 poäng 
Vad prioriterar R&D? – 4 A Y 

o Inköp har ingen kunskap för vilka artiklar som ska bli FQ-ärenden – 2 B X 

o Hur viktar R&D tidsbesparing vs. kostnadsbesparing på artikel? – 3 A Z 

o Otydliga garantikostnader – 3 B Y 

 

4 poäng 
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Leverantörer – 1 A Y 
o R&D borde ha mer direkt kontakt med leverantören för att lösa fq-ärendet – 1 A Y 

o Leverantörer har fullt med annat arbete och bortprioriterar fq-artiklar – 4 E Z 

o Ta in leverantörer mer till rotorsaksanalysen – 2 A Y  

o Beslutsmatris från inköp saknas för att värdera kommersiell risk – 1 A Y  

5 poäng 
Kommunikation R&D, uppdragsledare och inköp – 2 C Z 

o R&D förstår inte hur inköpsprocessen fungerar – 5 B Z 

o R&D har inte kunskap om att det finns FQ-inköpare – 3 E Z 

o R&D har svårt att hitta rätt inköpare – 5 E Z 

o R&D förstår inte ledtiderna för inköpsprocessen vid fq-ärenden – 5 E Z 

o Ett fq-ärende kan gå från att vara bråttom till att det blir helt tyst – 4 D Z 

o Inköp blir inte inkopplade i fq-ärenden på ett standardiserat arbetssätt, utan det kan ske när som 

helst i fq-processen och på olika sätt – 3 D Z 

o Dålig process att återlämna artiklar till commodity inköparna. Vad är statusen på artikeln vid 

överlämning? Vad har gjorts och vad kan göras mer? – 3 B Y 

Tabell 5 Poäng och Påverkan att skapa en förändring 

 
  

 Poäng 

Påverka och 
skapa en 
förändring 

1 2 3 4 5 

1 - Mycket enkelt    Leverantörer  

2 - Enkelt     Kommunikation 
R&D (inklusive 
uppdragsledare 

3 - Svårare      

4 - Svårt   Vad 
prioriter
ar R&D 

  

5 - Mycket svårt  Vilka är 
R&D:s 
mål 
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Tabell 6 Enkelt att kartlägga och ta fram information och Tidskrävande att genomföra och ändra 

 
  

 Tidskrävande att genomföra och ändra 

Enkelt att 
kartlägga och 
ta fram 
information 

X - möjligt 
att ändra nu 

Y - inom 3-6 månader Z - + 6 månader 

A - Mycket enkelt  Leverantörer 
Vad prioriterar R&D 

Vilka är R&D:s mål 

B- Enkelt    

C- Svårare   Kommunikation R&D 
(inklusive 
uppdragsledare 

D- Svårt    

E- Mycket Svårt    
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Tillsammans med Bengt Björk att graderades även underkategorierna för att se vilka som var 
enkla att kartlägga och få fram information kring. Utfallet är visualiserat i tabell 7. 

Tabell 7 Enkelt att kartlägga och ta fram information 

 
  

Enkelt att kartlägga och ta fram information 

A - 
Mycket 
Enkelt 

Vilket är 
R&D:s 
mål för fq-
ärenden. 

Hur viktar R&D 
tidsbesparing vs 
kostnadsbesparing 
på artikel 

R&D borde ha 
mer direkt 
kontakt med 
leverantören för 
att lösa fq:t 

Ta in 
leverantörer 
mer till 
rotorsaksanalys
en 

Besluts 
Matris från 
inköp 
saknas för 
att värdera 
kommersiell 
risk 

B- 
Enkelt 

Inköp har 
ingen 
kunskap 
för vilka 
artiklar 
som ska 
bli FQ-
ärenden 

Otydliga 
garantikostnader 

R&D förstår 
inte hur 
inköpsprocessen 
fungerar 

Dålig process 
att återlämna 
artiklar till 
commodity 
inköparna, vad 
är statusen vid 
överlämningen, 
vad har gjorts 
och vad kan 
göras mer 

 

C- 
Svårare 

     

D- Svårt Det är 
mycket 
ketchup 
effekt 
bråttom 
först för 
att sedan 
bli tyst 

Inköp blir inte 
inkopplade in fq 
på ett 
standardiserat 
arbetssätt det kan 
ske när som helst 
i processen och 
på vilket sätt som 
helst 

Inköp blir inte 
inkopplade in fq 
på ett 
standardiserat 
arbetssätt det 
kan ske när som 
helst i processen 
och på vilket 
sätt som helst 

  

E- 
Mycket 
Svårt 

Leverantö
rer har 
fullt med 
annat och 
bort 
prioriterar 
fq-artiklar 

R&D har 
okunskap om att 
det finns FQ-
inköpare 

R&D förstår 
inte ledtiderna 
för 
inköpsprocess 
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5.2 Värdeflödeskartläggning  
En värdeflödeskartläggning utfördes med hjälp av post-it lappar där varje aktivitet och dess tider 
visualiserades för att se vilka aktiviteter som inköp utför, samt hur inköp berörs av att någon 
annan person utför något för att fq-inköparen ska kunna utföra sin näst uppgift, exempelvis 
mottagande av ritning från konstruktör för att utföra en offertförfrågan. En intervju utfördes 
med Bengt Björk som arbetar som fq-inköpare på SMM, för att bekräfta 
värdeflödeskartläggningens validitet och de uppskattade tiderna för respektive aktivitet.  
Figur 5-1 visualiserar det övergripande flödet av olika aktiviteter som inköp utför samt berörs av 
under ett fq-ärende. Varje aktivitet har tilldelats bokstaven K och en siffra utifrån aktivitetens 
ordningsföljd. Inför varje aktivitet beskrivs respektive steg i rödpilsprocessen för fq-ärenden, 
sedan presenteras varje aktivitet i en tabell med en kort beskrivning om själva aktiviteten samt om 
vilken part som utför den. Därefter presenteras den uppskattade förbrukade tiden för varje 
aktivitet samt vad som uppskattas vara den effektiva tiden att utföra aktiviteten på. Både den 
förbrukade tiden och den effektiva tiden visas också i en total tid, vilket stegvis ackumuleras efter 
respektive aktivitet. Tiden har definierats i hela timmar och hela dagar, men det behöver ej vara 
fallet i verkligheten. Efter aktivitet K13 finns det två alternativa vägar, beroende på om 
prototyptester behöver utföras eller ej, vilket illustreras i figur 5-1.  

 
Figur 5-1 Värdeflödeskartläggning 

 
Viktigt att poängtera är att värdeflödeskartläggningen ovan är utförd genom ett antagande om att 
respektive aktivitet sker utan komplikationer, d.v.s. att ritningar inte behöver modifieras flera 
gånger om när de t.ex. har skickats till leverantörer för offert, eller att informationshantering 
mellan de olika parterna fungerar utan missförstånd och steget förlängs och att viktiga 
filer/dokument inte har försvunnit på vägen eller liknande som skulle göra att parterna hade 
behövt efterfråga dessa filer/dokument på nytt eller hade behövt om, etc. 

 
Detaljerad beskrivning av respektive processteg 

En mer detaljerad förklaring av respektive aktivitet och de olika alternativen presenteras nedan. 
 

A10 – Uppstarts-möte/S10 – Tidig kvalitetsavvikelse upptäckt 

När ett fq-ärende skapas tilldelas ärendet en uppdragsledare. Uppdragsledarens uppgift är att 
samla ihop information från olika enheter på Scania för att skapa sig en bakgrund kring det 
specifika fq-ärendet.  
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K1 - Uppdragsledaren tar kontakt med inköp 

Vid denna aktivitet blir inköp kontaktad och uppdragsledaren ber om att få 
information om ledtid, volym och eventuella leverantörsbyten.   

 Första kontakten som inköp kan få kontakt med ett FQ-ärende kan ske på 4 sätt 

 Impuls  

 Mail  

 Telefonsamtal  

 Commodity inköparen 

Motprestationen att informera leverantören om avvikelsen och ta fram ovanstående 
information till uppdragsledaren tar normalt: 

Förbrukad tid: 3-7 dagar. Orsak: Tar tid då annat planerat arbetet kan ligga före. 
Effektiv tid: 1 timme  

Totalt förbrukad tid (max): 7 dagar 
Total effektiv tid: 1 timme 

 

K2 - Inköp mottager kallelse till uppstartsmötet 

Förbrukad tid: 7-14 dagar. Orsak: Tar tid innan uppdragsledaren har fått fram all information 
från alla parter. 

Effektiv tid: 1 timme 

Totalt förbrukad tid (max): 21 dagar 
Total effektiv tid: 2 timmar 
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A20 – Kick-off möte/S20 – Generell inköpsinformation som volym/år, om eventuella 
leverantörsbyten har skett och pris 

När uppdragsledare har samlat tillräcklig information om bakgrunden av fq-ärendet kallar 
uppdragsledaren berörda enheter från Scania på ett uppstartsmöte där uppdragsledare presenterar 
den hittills insamlade informationen. För inköp gäller då aktiviteten att samla info om volym/år 
och om eventuella leverantörsbyten har skett och pris. Efter kick-off mötet försöker den nu 
samlade gruppen identifiera olika rotorsaker till hur problemet kan ha uppstått genom att 
använda sig av verktyg för att finna rotorsaksanalysen. Rotorsakerna kan t.ex. vara feltoleranser, 
material val eller ändring av tillverkningssätt för berörd artikel.  

 

K3 - Möte för rotorsaksanalys  

Mötet för att utföra rotorskasanalysen sker normalt efter uppstartsmötet. 

Förbrukad tid: 7-14 dagar. Orsak: Tar tid att finna en tid som passar alla. 
Effektiv tid: 2 timmar 

Totalt förbrukad tid (max): 35 dagar 
Total effektiv tid: 4 timmar 

 

A30 – Rotorsak identifierad/S40 – Ritningsförslag mottaget hos inköp och uppskattade 
volymuppgifter 

När gruppen tycks ha funnit rotorsaken till problemet, skapar ansvarig konstruktör på R&D ett 
ritningsförslag som eventuellt ska bidra till lösandet av rotorsaken och skickar detta till ansvarig 
inköpare.  

 

K4 - När rotorsak ska verifieras av fq-inköparen 

Om fq-inköparen och arbetsgruppen misstänker att rotorsaken ligger hos leverantören 
så undersöker inköp ifall det förekommit några möjliga tillverkningsfel, byten av 
tillverkningsmetod och/eller byte av leverantörer. 

Förbrukad tid: 0-14 dagar. Orsak: Tar tid att finna all information och få svar från 
leverantören. 

Effektiv tid: 2 timmar 

Totalt förbrukad tid (max): 49 dagar 
Total effektiv tid: 6 timmar 
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K5 - Information till uppdragsledaren 

Fq-inköparen skickar information till uppdragsledaren och väntar på svar. 

Förbrukad tid: 0-2 dagar. Orsak: Tar tid innan uppdragsledaren går igenom informationen 
p.g.a. att exempelvis annat arbetet ligger före. 

Effektiv tid: 1 timme 

Totalt förbrukad tid (max): 51 dagar 
Total effektiv tid: 7 timmar 

 

K6 - Rotorsak identifierad av arbetsgruppen 

Här identifieras rotorsaken genom att sålla bort vissa alternativ genom den input av 
information som mottagits från de olika parterna. 

Förbrukad tid: 0-14 dagar. Orsak: Tar tid att analysera och finna rotorsak. 
Effektiv tid: 2 timmar 

Totalt förbrukad tid (max): 65 dagar 
Total effektiv tid: 9 timmar 

 

K7 - Konstruktör skapar ritning  

Konstruktören skapar en ritning (sker nästan alltid) och skickar denna till fq-
inköparen. 

Förbrukad tid: 0-14 dagar. Orsak: Tar tid att skapa en ritning. 
Effektiv tid: 1 timme 

Totalt förbrukad tid (max): 79 dagar 
Total effektiv tid: 10 timmar 

 
S50 – Offertförfrågan 

Fq-inköparen som under fq-ärendet tillämpar inköpsprocessen (blåpilsprocess) tar då kontakt 
med den aktuella leverantören och/eller med flera leverantörer vid behov för att få en kostnads- 
och ledtidsuppskattning av lösningsförslaget.  

K8 - Offertförfrågan på ritning i P-status  

Fq-inköparen efterfrågar offert från ursprungsleverantören och flera leverantörer för att 
få fram pris och ledtid för produktionsartiklar och prototypartiklar, lösningsförslag, 
ritningskritik från leverantörerna m.m. 

Förbrukad tid: 0-14 dagar. Orsak: Standardledtiden för att få in offerter. 
Effektiv tid: 1 timme 

Totalt förbrukad tid (max): 93 dagar 
Total effektiv tid: 11 timmar 
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K9 - Information från offerter  

Informationen om pris, ledtid för produktions artiklar och prototyp artiklar, 
lösningsförslag och ritningskritik från leverantörerna som leverantörerna har skickat till 
fq-inköparen förmedlas vidare till uppdragsledaren och konstruktören. 

Förbrukad tid: 0-2 dagar. Orsak: Tar tid innan konstruktör och uppdragsledare mottager 
informationen och bearbetar den då annat planerat arbete kan ligga före. 
Effektiv tid: 1 timme 

Totalt förbrukad tid (max): 95 dagar 
Total effektiv tid: 12 timmar 

 

K10 – Uppdragsledaren och konstruktion går igenom informationen från fq-inköparen   

Informationen om pris, ledtid för produktionsartiklar och prototypartiklar, 
lösningsförslag och ritningskritik från leverantörerna som förmedlas vidare av fq-
inköparen till uppdragsledare och konstruktör. 

Förbrukad tid: 5-7 dagar. Orsak: Tar tid innan konstruktör och uppdragsledare har bearbetat 
informationen. 

Effektiv tid: 1 timme 

Totalt förbrukad tid (max): 102 dagar 
Total effektiv tid: 13 timmar 

 

K11 - Konstruktören återkommer med uppdaterad ritning   

Efter att konstruktören har reviderat ritningen efter kritik från leverantören skickas den 
nya ritningen till fq-inköparen för verifiering mot utvalda leverantörer. 

Förbrukad tid: 7-14 dagar. Orsak: Konstruktör upptagen med annat och att ritningskritiken 
kan vara varierande i omfattning.  

Effektiv tid: 4 timmar 

Totalt förbrukad tid (max): 116 dagar 
Total effektiv tid: 17 timmar 
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K12 – Fq-inköparen skickar ut uppdaterad ritning  

När fq-inköpare mottager ritningen av konstruktören skickas ritningen till utvalda 
leverantörer. Fq-inköparen ber om uppdaterade offerter från leverantörerna. 

Förbrukad tid (max): 7-14 dagar. Orsak: Tar tid då fq-inköpare är upptagen med annat 
planerat arbete vid mottagandet av uppdaterad ritning, samt att leverantören normalt behöver 
en vecka på sig att gå igenom uppdaterat underlag. 

Effektiv tid: 1 timme 

Totalt förbrukad tid (max): 130 dagar 
Total effektiv tid: 18 timmar 

 

A60 – Ja/Nej beslut 

Med information om kostnad, ledtid och övrig information från inköp, presenterar 
uppdragsledaren denna information i ett beslutsforum.  

K13 - Uppdragsledaren får ett beslut att gå vidare  

Med insamlad information från fq-inköparen om pris och ledtider presenterar 
uppdragsledaren informationen för sin ledning och sedan tas ett beslut om man ska gå 
vidare eller inte. 

Förbrukad tid (max): 5-7 dagar. Orsak: Beslutsforumet sker på torsdagar.  
Effektiv tid: 1 timmar 

Totalt förbrukad tid (max): 137 dagar 
Total effektiv tid: 19 timmar 

 

S70 – Expartimpuls mottagen & S80 – Experimentorder lagd 

Om uppdragsledaren får ett Ja på sitt beslut att införa ändringen på artikeln kan det vara 
nödvändigt att utföra tester och säkerställa att konstruktionsändringen fungerar. Då mottager fq-
inköparen en expart impuls i Matris som signalerar att konstruktion vill beställa prototypartiklar 
för att kunna utföra sina tester. När fq-inköparen fått expartimpuls utfärdas en experimentorder 
efter att kostnaderna har verifierats/accepterats av uppdragsledaren.  
 

Det finns två alternativ; Alternativ 1 (Prototyp artiklar) är att vid beslut att utföra tester i 
labb eller på lastbilar behövs det beställas prototypartiklar vilket beskrivs i processtegen 
K14-K20.  
 
Alternativ 2 är att inte beställa prototypartiklar och då hoppa över processtegen K14-K20 
och fortsätta direkt till processteget K21.  
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K14 - Konstruktör skickar expartimpuls till fq-inköparen  

Förbrukad tid: 0-2 dagar. Orsak: Tar tid p.g.a. interna ledtider 
Effektiv tid: 1 timmar 

Totalt förbrukad tid (max): 139 dagar 
Total effektiv tid: 20 timmar 

 

K15 – Fq-inköpare lägger prototyporder  

Fq-inköpare lägger prototyporder mot vald leverantör 

Förbrukad tid: 0-1 dag. Orsak: Tar tid då annat planerat arbetet kan ligga före. 
Effektiv tid: 1 timme 

Totalt förbrukad tid (max): 140 dagar 
Total effektiv tid: 21 timmar 

 

K16 - Order attesteras av inköpschef 

Innan order kan skickas till leverantör måste en inköpschef godkänna prototypordern 

Förbrukad tid: 1-7 dagar. Orsak: Tar tid då annat planerat arbetet kan ligga före, samt att 
inköpschefen behöver gå igenom ordern. 

Effektiv tid: 1 timme 

Totalt förbrukad tid (max): 147 dagar 
Total effektiv tid: 22 timmar 

 

K17 - Order skickas till leverantör 

Förbrukad tid: 0-2 dagar. Orsak: Tar tid då annat planerat arbetet kan ligga före. 
Effektiv tid: 1 timme 

Totalt förbrukad tid (max): 149 dagar 
Total effektiv tid: 23 timmar 

 

K18 - Prototypartiklar förbereds av leverantör och skickas till konstruktion 

Förbrukad tid: 28-42 dagar. Orsak: Normal ledtid att producera artiklar. 
Effektiv tid: 2 timmar 

Totalt förbrukad tid (max): 191 dagar 
Total effektiv tid: 25 timmar 
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S90 – Expartimpuls mottagen & S100 experimentorder lagd 

Om konstruktionsändringen inte är tillräcklig behöver konstruktion skicka en uppdaterad ritning 
och experiment impuls för att utvärdera den alternativa lösningen och fq-inköparen behöver då 
placera en ny experimentorder till leverantören. 

 

K19 - Gör om K14, K15, K16, K17, K18 Gäller endast Alternativ 1 

Ifall konstruktion behöver göra om stegen för K14-K18 behövs tiden förlängas med 
dessa processteg då K14-K18 är repetitiva. Men då detta inte är normalfallet har detta 
steg inte definierats med någon tid, därav X och Y. 

Förbrukad tid: X dagar. Orsak: 
Effektiv tid: Y timmar 

Totalt förbrukad tid (max): X dagar 
Total effektiv tid: Y timmar 

 

A70 – Verifiering av föreslagen lösning är klar/S110 – Impuls spec. och volym sätts i PR- 
eller S-status 

Om det visar sig att konstruktionsändringen blir godkänd utifrån testerna och att man då har 
fastställt att lösningen är tillräcklig och färdig för att användas i produktion som gjorts från 
experimentordern så fortsätter processen vidare till att ändra status på ritningen.  

K20 - Konstruktion utvärderar prototyp artiklar i labb och med tester av lastbilar Gäller 
endast Alternativ 1 

Inköp inväntar svar ifrån testerna 

Förbrukad tid: 14-28 dagar. Orsak: Normal tid att utvärdera artiklar 
Effektiv tid: 10 timmar 

Totalt förbrukad tid (max): 219 dagar 
Total effektiv tid: 35 timmar 
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A80 – Långsiktigt lösning färdigställd/S110 – Impuls mottagen i PR eller S-status 

Efter att testerna är färdiga och verifiering av ritningsunderlaget är korrekt för en långsiktig 
lösning av problemet, skickas uppdaterat ritningsunderlag med PR- eller S-status från 
konstruktören till fq-inköparen. 

K21 - Uppdragsledaren kallar till nytt möte med konstruktion och inköp  

Efter att testerna är klar kallar uppdragsledare till ett nytt möte och där beslut bestäms 
att gå vidare och utföra en uppdaterad offert förfrågan då ritning bestäms att denna ska 
höjs till PR- eller S-status. 

Förbrukad tid: 1-14 dagar. Orsak: Normal tid att finna en tid som passar och höja ritning 
status från P till PR eller S. 

Effektiv tid: 1 timme 

Totalt förbrukad tid (max):  
Alternativ 1 (Prototyp artiklar): 233 dagar 
Alternativ 2: 151 dagar  

Total effektiv tid: 
Alternativ 1 (Prototyp artiklar): 36 timmar 
Alternativ 2: 20 timmar 

 

A90 – Tidssättning av ECO/S120 – Uppdaterad offertförfrågan skickas ut 
För att säkerställa att leverantören eller leverantörerna har offererat på det senaste underlaget 
skickas då en ny förfrågan ut på uppdaterad ritningsstatus. När fq-inköparen har förhandlat klart 
och informerat konstruktören och uppdragsledaren med kostnad och ledtiden för 
implementering av den nya ändringen/lösningen, tidsätts ECO:t.  
 

K22 - Inköp skickar ut en ny offertförfrågan och förhandlar priser med utvalda 
leverantörerna med ritning som är i PR eller i S-status  

Förbrukad tid: 1-14 dagar. Orsak: Normal tid att förhandla tider och priser med 
leverantörerna och mottaga uppdaterade offerter. 

Effektiv tid: 10 timmar 

Totalt förbrukad tid (max):  
Alternativ 1 (Prototyp artiklar): 247 dagar 
Alternativ 2: 165 dagar 

Total effektiv tid: 
Alternativ 1 (Prototyp artiklar): 46 timmar 
Alternativ 2: 30 timmar 
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K23 - Information om pris och ledtid till uppdragsledaren 

Fq-inköparen skickar information om pris och ledtid från vald leverantör till 
uppdragsledaren och inväntar ett ok. 

Förbrukad tid: 1-2 dagar. Orsak: Normal tid att förhandla tider och priser med leverantörerna 
och mottaga uppdaterade offerter. 

Effektiv tid: 1 timme 

Totalt förbrukad tid (max):  
Alternativ 1 (Prototyp artiklar): 249 dagar 
Alternativ 2: 167 dagar 

Total effektiv tid: 
Alternativ 1 (Prototyp artiklar): 47 timmar 
Alternativ 2: 31 timmar 

 

K24 - Ok från uppdragsledaren 

Förbrukad tid: 1-2 dagar. Orsak: Normal tid att få ett svar från uppdragsledaren. 
Effektiv tid: 1 timme 

Totalt förbrukad tid (max):  
Alternativ 1 (Prototyp artiklar): 251 dagar 
Alternativ 2: 169 dagar 

Total effektiv tid: 
Alternativ 1 (Prototyp artiklar): 48 timmar 
Alternativ 2: 32 timmar 

 
S130 – Serieorder och verktygsorder läggs 
Efter eller parallellt med tidsättning av ECO:t placerar fq-inköparen en order för artikeln och 
lägger vid behov en order på verktyg och annat som behövs till den nya ändringen/lösningen, till 
vald leverantör. 

K25 - Order läggs mot vald leverantör 

Orderläggning sker mot vald leverantör 

Förbrukad tid: 1-2 dagar. Orsak: Normal tid innan fq-inköparen har hunnit orderlägga. 
Effektiv tid: 1 timme 

Totalt förbrukad tid (max): 
Alternativ 1 (Prototyp artiklar): 253 dagar 
Alternativ 2: 171 dagar 

Total effektiv tid: 
Alternativ 1 (Prototyp artiklar): 49 timmar 
Alternativ 2: 33 timmar 
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K26 - Order attest av inköpschef 

Innan serie order kan skickas till leverantör måste en inköpschef godkänna ordern 

Förbrukad tid: 1-7 dagar. Orsak: Tar tid då annat planerat arbetet kan ligga före, samt att 
inköpschefen behöver gå igenom ordern. 

Effektiv tid: 1 timme 

Totalt förbrukad tid (max):  
Alternativ 1 (Prototyp artiklar): 260 dagar 
Alternativ 2: 178 dagar 

Total effektiv tid: 
Alternativ 1 (Prototyp artiklar): 50 timmar 
Alternativ 2: 34 timmar 

 

K27 - Order skickas till leverantör 

Förbrukad tid: 1-2 dagar. Orsak: Tar tid då annat planerat arbetet kan ligga före. 
Effektiv tid: 1 timme 

Totalt förbrukad tid (max):  
Alternativ 1 (Prototyp artiklar): 262 dagar 
Alternativ 2: 180 dagar 

Total effektiv tid: 
Alternativ 1 (Prototyp artiklar): 51 timmar 
Alternativ 2: 35 timmar 
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K28 - Leverantör förbereder inför PPAP och leverans av artiklar till produktion 

Leverantören förbereder sin process för att kunna producera artiklar fram till PPAP 
datum och lämna in information till SQA:n som har 10 dagar på sig att gå igenom 
PPAP:n.  

Här varierar ledtiden beroende på om artikeln är verktygs bunden eller inte. 

- Normal ledtid till PPAP för artiklar som inte är verktygsbundna: 42 dagar (6 veckor) 

- Normal ledtid till PPAP för artiklar som är verktygsbundna: 84 dagar (12 veckor) 

 

Förbrukad tid: 42-84 dagar. Orsak: Beroende ifall artikeln är verktygsbunden eller inte. 
Effektiv tid: 1 timme 

Totalt förbrukad tid (max): 
Alternativ 1 (Prototyp artiklar):  
Artiklar som inte är verktygsbundna 304 dagar, med verktyg 346 dagar   
Alternativ 2: Artiklar som inte är verktygsbundna 222 dagar, med verktyg 264 dagar 

Total effektiv tid: 
Alternativ 1 (Prototyp artiklar): 52 timmar  
Alternativ 2: 36 timmar 

 
S140 – PPAP mottagen och godkänd av SQA/A100 – Batch-Closed SOCOP beslut 

Vid order bestämts datum för när leverantören kan börja leverera artiklar och när denna ska 
skicka in PPAP (Production Part Approval Process) som kort betyder att hur leverantören 
säkerställer sin produktion för att kunna leverera artikeln enligt specifikation. För att Scania skall 
kunna börja beställa material krävs det att PPAP:en har blivit godkänd av SQA:n. När PPAP:en 
nu är godkänd skickar Scania avropsplaner till leverantören och leveransdatum justeras därefter 
av materialplaneringen. Efter att PPAP:en har blivit godkänd så kan batch-closed stängas. (Björk, 
2016)  

K29 - SQA:n godkänner PPAP 

När SQA:n har godkännt PPAP:en så stänger fq-inköparen ärendet från sin sida för att 
det finns då inget som fq-inköparen kan påverka. 

Förbrukad tid: 10 dagar. Orsak: SQA:n har en standardledtid på max 10 dagar att godkänna 
PPAP:en 

Effektiv tid: 1 timme 

Totalt förbrukad tid (max): 
Alternativ 1 (Prototyp artiklar): Artiklar som inte är verktygsbundna 314 dagar, med verktyg 
356 dagar   
Alternativ 2: Artiklar som inte är verktygsbundna 232 dagar , med verktyg 274 dagar 

Total effektiv tid: 
Alternativ 1 (Prototyp artiklar): 53 timmar  
Alternativ 2: 37 timmar 
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K30 - Leverantör börjar leverera serie artiklar 

Leverantören kan normalt sätt tidigast börja levererar artiklar 10 dagar efter att 
PPAP:en är godkänd av SQA:n. Detta varierar dock beroende på hur avrop och 
efterfrågan från Scanias kunder.  

Förbrukad tid: 1-5 dagar. Orsak: Normal standard ledtid på 5 dagar efter att PPAP är 
godkänd. 
Effektiv tid: 0 timme 

Totalt förbrukad tid (max):  
Alternativ 1 (Prototyp artiklar): Artiklar som inte är verktygsbundna 319 dagar, med verktyg 
361 dagar   
Alternativ 2: Artiklar som inte är verktygsbundna 237 dagar, med verktyg 279 dagar   
 
Total effektiv tid:  
Alternativ 1 (Prototyp artiklar): 53 timmar ≈ 2,21 dagar 
Alternativ 2: 37 timmar ≈ 1,54 dagar 
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5.3 Intervjuer 
I detta arbete har intervjuer utförts i ordningen som visualiseras i tabell 8. Utifrån utfallet från 
varje steg kunde nya frågor utformas till nästkommande respondent/-er för att få svar och 
koppling till problem eller förbättringar. Valet av att intervjua andra fq-inköpare på andra enheter 
än SMM var för att se om de upplever samma eller liknande problem som upplevs av fq-
inköparna på SMM, samt om dessa fq-inköpare har några eventuella förslag som kan effektivisera 
processen.  

Tabell 8 Intervjuprocess 

Process Metod Varför 

Steg 1  
Intervjuer med 2 fq-inköpare 
på SMM 

Ostrukturerade intervjuer 
med öppna frågor  

För att få en förståelse av 
problemställningen 

Steg 2  
Gruppintervju med 5 
uppdragsledare 

Semistrukturerade frågor till 
gruppintervju 
 
Utifrån intervjuerna med fq-
inköparna formulerades 
intervjufrågor till 
uppdragsledarna. 

För att få en förståelse och 
få eventuella svar till vilka 
oklarheter och problem de 
och fq-inköparna upplever.  
 
För att få en förståelse om 
vilka problem och 
skillnader uppdragsledarna 
upplever mellan olika fq-
inköpare. 

Steg 3  
Intervjuer med 3 
konstruktörer och 
commodity inköpare 

Strukturerade och 
ostrukturerade intervjuer 

För att få en förståelse om 
vilka problem som finns för 
tillfället och vilka 
förbättringsmöjligheter som 
finns. 

Steg 4 
Intervju med gruppchef för 
SQA:er 

Strukturerad intervju För att få information om 
möjligheter till 
ledtidsförbättringar. 

Steg 5 
Intervju med tidigare fq-
inköpare  

Semistrukturerad intervju För att få information om 
hur man arbetade förr 
jämfört med i nuläget. 

Steg 6 
Intervjuer med 3 fq-inköpare 
från två andra inköpsenheter 

Strukturerade och 
semistrukturerade intervjuer 
 

För att få information från 
andra inköpsenheter om 
eventuella 
förbättringsförslag, samt 
om dessa upplever samma 
problem som fq-inköparna 
gör på SMM. 

Steg 7 
Intervju med processledaren 
för fq-processen 

Semistrukturerad intervju Få input kring problem 
rörande fq-processen, men 
även validera de problem 
som tagits fram redan. 
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5.3.1 Utfallet av intervjuerna 

I nedanstående kapitlen 5.3.1.1 – 5.3.1.5 har en sammanställning gjorts av svaren från de olika 
respondenterna. Sammanställningen har kategoriserats i följande områden, förväntningar på fq-
inköparna, vilket mål de ska mätas mot, kommunikation, informationshantering och andra 
förbättringar. För mer detaljerad information finns svaren från respektive respondent i Appendix 
10.1. 

5.3.1.1 Vad förväntas av fq-inköparna 

Fq-inköparna på SMM  
I dagsläget får fq-inköparna information kring garantikostnader för fq-ärendet i olika stadium i 
processen och ibland får de inte den informationen alls av uppdragsledarna. Fq-inköparna menar 
att information kring garantikostnader borde informeras vid uppstartsmötet för att kunna planera 
in sina tider och resurser på ett mer effektivt sätt. Genom att ha tillgång till den informationen 
kan fq-inköparna planera och prioritera fq-ärenden som kostar mer för Scania och Scanias 
kunder, före andra fq-ärenden. De kan också föra diskussioner om det exempelvis är värt att 
utföra en fullständig sourcing (se blå pilsprocessen) eller om det är bättre att försöka påskynda fq-
ärendet och acceptera ett rimligt artikelpris, för att undvika större garantikostnader för Scania 
istället. Om man skulle påskynda processen skulle en fullständig sourcing kunna utföras senare 
vid överlämning av ansvaret för artikeln till den ordinarie commodity inköparen som egentligen 
är den som ansvarar för artikeln. Ytterligare bör fq-inköparna hämta information om 
garantikostnaden direkt från FRAS, där fq-ingenjören ska ange kostnad per reklamation. Denna 
information finns dock inte alltid att tillgå vilket blir ett stor problem för att bedöma prioritet av 
fq-inköparna. 
 
Commodity inköparna 
Commodity inköparna anser att om fq-inköparna ska kunna arbeta snabbare med sitt arbete 
behöver det ställas högre krav på konstruktörerna att ritningarna ska vara mer fullständiga. 
 
Uppdragsledarna 
Uppdragsledarna efterfrågar ett ansvar från inköp att det finns resurser som arbetar med fq-
ärenden, för idag upplever uppdragledarna att en prioritering saknas hos inköpsgrupper som 
saknar fq-inköpare. Uppdragsledarna menar att det är viktigt att fq-inköparna får information 
gällande garantikostnaden i ett tidigt skede av fq-ärendet. Detta menar de skulle kunna underlätta 
fq-inköparnas planering av aktiviteter samt att motivationen skulle höjas för att försöka lösa fq-
ärendet så snabbt som möjligt. Vidare menar uppdragsledarna att fq-ärendet inte endast handlar 
om hur mycket det kostar för Scania i garantikostnader utan att det även kan få konsekvenser 
som t.ex. att storkunder klagar, att kunder vill lämna tillbaka sina lastbilar, att Scania kan få ett 
sämre rykte eller ”lost of sales”. Dessa delar måste också finnas med som faktorer för att öka 
motivationen hos fq-inköparna för att lösa fq-ärendet på ett snabbare sätt. Information om 
garantikostnader brukar uppdragledarna ha, men de ger inte ut den informationen förrän någon 
frågar om detta. Därför anser uppdragsledarna att ansvaret är på fq-inköparnas sida att kräva den 
informationen från dem. Om fq-inköparen efterfrågar informationen om garantikostnaden 
kommer uppdragsledarna dela med sig av informationen om det finns en kostnad. 
 
Vidare menar uppdragsledarna att kraven från deras sida på alla parter, inklusive fq-inköparna är 
att det finns resurser att kunna hantera fq-ärendet på. Det är viktigt att fq-inköparna är med på 
uppstartmötet och deltar från början. 
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5.3.1.2 Vilket mål fq-inköparna ska mätas mot 

Fq-inköparna på SMM  
Fq-inköpare X menar att de inte vet vilka mål som de mäts emot, det blir därför svårt för dem att 
prioritera vilka fq-ärenden som ska fokuseras på. Fq-inköpare Y nämner att det finns 
prioriteringsgrader som sätts på alla fq-ärenden och menar att problematiken till stor del ligger i 
att veta vilket/vilka fq-ärenden som ska prioriteras inom respektive prioriteringsgrad. Det kan 
t.ex. finnas fem fq-ärenden med ”Prioritering 2” och tio fq-ärenden med ”Prioritering 3”. Både 
fq-inköpare X och Y menar att det är svårt att veta vad som ska prioriteras när de inte mäts mot 
något mål, d.v.s. kostnadsbesparingar eller ledtid. Fq-inköpare X ställer frågan: ”Är vårt mål att 
stänga fq-ärendet så snabbt som möjligt för att stoppa avvikelsen och eventuella kostnader för 
Scania, eller ska en fullständig sourcing utföras där man tar emot offerter från alla potentiella 
leverantörer för att få ett korrekt marknadspris på artikeln, men där ledtiden blir längre?” 
 
Commodity inköparna 
Commodity inköparna fick frågan om vad de tyckte att fq-inköparna skulle mätas mot och de 
svarade att de borde mätas mot att försöka stänga ärendet fortast möjligast och ”stoppa 
blödningen”. 
 
Uppdragsledarna 
Uppdragsledarna mäts idag mot målet att stänga fq-ärendet så snabbt som möjligt, d.v.s. ledtid, 
och inte på kostnadsbesparingar/sourcing på fq-ärendet. Målet för uppdragsledarna är att stänga 
fq-ärendet på 200 dagar. Uppdragsledarna poängterar dock att detta endast är ett internt mål för 
alla fq-ärenden oavsett vilken produkt eller komplexitet, och att det absolut främsta målet är att 
lösa de problem som finns ute hos kund och se till att de får den hjälp de behöver. Kunden 
kommer först och är största fokus menar uppdragsledarna.  
 
Uppdragsledarna vet inte vad fq-inköparna mäts mot idag, och tror samtidigt att fq-inköparna 
inte vet det själva vilket är problematiskt. De förväntar sig inte heller att fq-inköparna vet vad 
uppdragsledarna mäts emot och menar på att det borde informeras ut mycket tydligare. 
 
Gällande frågan om vad uppdragsledarna anser att fq-inköparna ska mätas mot svarar samtliga 
ledtid. Uppdragsledarna vill att prioriteringen för ett fq-ärende ska vara att stänga det så snabbt 
som möjligt och vill ha snabba svar av inköparna.  
 
Konstruktörerna 
Vid frågan om konstruktörerna anser att 200 dagar är ett rimligt mål så anser två av tre 
respondenter att 200 dagar är ett mål som inte är nåbart. En av rör-konstruktörerna menar att 
man måste ta hänsyn till hur komplext problemet är och vilka resurser som finns tillgängliga från 
konstruktion, inköp, leverantörer och även tvärfunktionellt samarbete mellan 
konstruktionsgrupperna innan det är möjligt att bestämma vilket mål man ska ha för fq-ärendet. 
 
5.3.1.3 Kommunikation 

Fq-inköparna på SMM 
Både fq-inköpare X och Y menar att det hade varit bra om fq-inköparna skulle vara med vid 
prioritering av kommande fq-ärenden. Detta skulle leda till att fq-inköparna skulle kunna planera 
in sitt arbete på ett mer effektivt sätt, samt att snabbare kunna ge information till uppdragsledarna 
om hur lång tid de olika aktiviteterna skulle ta. Dessa frågor ställdes av fq-inköpare X, vilket fq-
inköpare Y fann väldigt relevanta vid planering av fq-ärenden: ”Finns det artiklar som kan lösas 
och stängas inom några veckor?” och ”Hur många fq-ärenden kommer vi att ha under den 
närmsta tiden?”. Vidare menade båda fq-inköparna också att inblandning vid planering av att 
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öppna upp nya fq-ärendet skulle kunna leda till att en lättare sammankoppling skulle kunna göras 
mellan fq-ärenden och pågående sourcing som utförs av en commodity inköpare. 
 
Fq-inköpare X menar att vissa fq-ärenden ibland kan kännas som bråttom från uppdragsledarna 
och konstruktörerna, till att helt plötsligt bli tyst, utan någon förklaring till varför. Orsaker till 
detta kan vara resursbrist, att tester utförs i labb och att man väntar på provsvar, väntan på att 
andra fq-ärenden ska stängas innan för att det exempelvis finns en koppling till det aktuella fq-
ärendet som fq-inköparen deltar i, eller att fq-ärendet har omprioriteras. Fq-inköpare Y menar att 
man inte alltid får den information som behövs utan istället behöver jaga den själv. Vidare menar 
fq-inköpare Y också att fq-ärenden som tenderar att dra ut på tiden, t.ex. (1000 dagar) bör stängas 
ned helt, då dessa ärenden rimligtvis inte kan anses vara fq-ärenden. Det finns därför ingen 
anledning till att fortsätta med dessa ärenden och bör därför stängas.  
 
Uppdragsledarna 
Uppdragsledarna anser att kommunikationen fungerar bra när de väl hittar rätt fq-
inköpare/inköpare för fq-ärendet. Uppdragsledarna ser fördelarna med att fq-inköpare är 
kontaktbara och arbetar dagligen med fq-ärenden och förstår problematiken med fq-ärenden. 
Uppdragsdelarna fick frågan om de ansåg att fq-inköparna bör finnas för alla inköpsgrupper och 
samtliga svarade ja. 
 
Uppdragsledarna anser att commodity inköparna inte är lika insatta i fq-ärenden och inte arbetar 
på samma sätt som fq-inköparna. Detta då commodity inköparna arbetar mer övergripande 
gällande fq-ärenden och fq-inköparna arbetar på detaljnivå, och därmed är mer insatta i de 
aktuella fq-ärendena. Det är därför viktigt att fq-inköparna finns för att fq-ärendena ska kunna 
lösas på kortast möjligast ledtid. Detta görs då bäst genom att ha dedikerade fq-inköpare för fq-
ärenden menar uppdragsledarna.  
 
Uppdragsledarna menar att det är svårt att få ett estimerat pris och eventuell verktygsinvestering 
från inköparen. Detta pris behöver inte vara exakt rätt utan det är tillräckligt med en 
uppskattning, vid ett go/no go beslut (en del av fq-ärendet). Men uppdragsledarna upplever att 
commodity inköpare och fq-inköpare generellt vill ha ritningen färdig för att utföra en sourcing 
och efterfråga priset för artikeln och eventuellt verktygspris hos leverantörer för att sedan 
återkomma med information till uppdragsledarna, som sedan då går upp till go/no go beslutet. 
Här menar de att det är viktigt att få ett estimerat pris från fq-inköparna tidigt för att veta om det 
är aktuellt att gå vidare med fq-ärendet. För om kostnaderna blir för höga kan valet bli att man 
stänger fq-ärendet.  
 
Gällande huruvida man ska klassificera ärenden som drar ut på tiden (+1000 dagar) som fq-
ärenden, menar uppdragsledarna att det handlar om att man har lagt ärendet på is där 
anledningarna exempelvis kan vara att man inte funnit någon lösning ännu, att resurser saknas, att 
felet endast förekommer på vissa lastbilar som säljs under en kort period men som repareras av 
verkstäderna och då slutar klagomålen av kunderna, för att sen upprepas igen när likadana 
lastbilar produceras igen med samma fel, eller att felet helt enkelt fixats av sig själv vilket är 
konstigt, men förekommer ibland menar uppdragsledarna.  
 
Uppdragsledarnas chef 
Uppdragsdelarna arbetar med totalt 10 fq-ärenden i taget. Max 2 fq-ärenden i pre-study och 
resterande 8 i implementationsfasen. Den som fördelar och prioriterar fq-ärenden är 
uppdragsledarnas chef. 
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Konstruktörerna 
Vid frågan om hur samarbetet med inköp är, samt vilka potentiella förbättringar som finns 
nämnde de två mer erfarna konstruktörerna (konstruktör X för rörartiklar och konstruktören för 
plåtartiklar) att det är mycket rotation bland inköpare som byter plats och uppdrag, och att det 
skulle vara bra med en mer personlig kontakt och kommunikation mellan konstruktion och 
inköp. Skillnaden som rör-konstruktören upplever mellan att arbeta med fq-inköpare eller 
commodity inköpare är att fq-inköparna är mer kontaktbara då commodity inköpare är upptagna 
med sitt eget arbete som prioriteras högre, samt att prestation på fq-ärenden inte är något som 
commodity inköparnas mäts mot. 
 
5.3.1.4 Informationshantering 

Fq-inköparna på SMM 
Fq-inköpare X menar att uppdragsledarna och konstruktion har problem med att veta vilken fq-
inköpare de ska kontakta p.g.a. fel information i AROS eller felskrivningar i Scanias intranät och 
att kunskapen saknas om att det just finns fq-inköpare. Detta är en bidragande faktor till att fq-
inköparen ibland blir tilldelade i fq-ärenden som kommit olika långt i processen. Fq-inköpare X 
menar att dessa parter exempelvis kontaktar commodity inköparen istället. Det har också 
förekommit att konstruktion skickar information om ett fq-ärende och förväntar sig att fq-
inköpare X ska lägga order direkt för att de redan är ”klara” med fq-ärendet. Fq-inköpare X 
menar att de ibland känner att de endast fungerar som en stödfunktion till konstruktion och då 
endast används för att lägga en order. Detta kan t.ex. vara en prototyp-order eller en 
produktions(serie)-order. Fq-inköpare Y håller inte med om att fq-inköparna ibland endast 
fungerar som en stödfunktion utan att man ofta är med och bidrar med information och kunskap 
om kostnadsbesparingar. Vidare menar fq-inköpare Y att det även kan finnas 
produktionstekniska anledningar till att information från konstruktion eller uppdragsledaren 
meddelas fq-inköparen relativt sent i processen med fq-ärendet.  
 
Det händer också att fq-inköparen inte läggs in i FRAS vid uppstart av ett fq-ärende utan kan 
placeras in varsomhelst under processens gång. Då FRAS fungerar som en ”dagbok” för fq-
ärendet där man kan se vad som har hänt, d.v.s. dess progression, samt vilken information som 
har samlats in är detta ett stort problem menar fq-inköpare X. Fq-inköparen bör vara med redan 
vid uppstart av ett fq-ärende och vill vara med från början till slut. Fq-inköpare Y poängterar att 
alla parter, inklusive fq-inköparna måste bli bättre på att uppdatera informationen i Scanias 
intranät och i Aros. Fq-inköparna måste ta eget ansvar över att placera in sig själva i FRAS för att 
kunna ha tillgång information gällande respektive fq-ärende. 
 
Uppdragsledarna 
Uppdragsledarna menar att de försöker hitta ansvarig inköpare i Aros för att kontakta. Det är inte 
svårt att hitta information gällande vad som behövs av fq-inköparen men det är svårt att få tag på 
rätt person. Vanligtvis kontaktas två fq-inköpare på SMM (fq-inköpare X & Y) för att få tag i rätt 
person och vem av X & Y som har möjlighet att arbeta med ärendet. Uppdragsledarna påpekar 
att om fq-inköparna inte hade funnits och hjälpt oss hitta rätt fq-inköpare/inköpare för vem som 
ska ta hand om ärendet hade det varit svårt. När det inte finns en fq-inköpare att kontakta 
försöker uppdragsledarna ta fråga runt genom att maila eller ringa till många olika människor 
vilket tar onödig tid.  
 
 
Commodity inköparna 
Commodity inköparna efterfrågar en dokumentation vid överlämning av artiklar, men kunde inte 
delge på vilket sätt detta skulle ske. Förslagen för när överlämningen ska ske var att antingen 
använda samma tidsplan som den manual som finns för överlämning av artiklar mellan 
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projekt/commodity och reservdelsinköpare, och där överlämning ska ske 6 månader efter 
SOCOP. Alternativt att artiklarna ska lämnas tillbaka efter PPAP för att fq-inköpare ska kunna 
fokusera på andra öppna fq-ärende. Senare bestämdes det att artiklarna ska lämnas tillbaka efter 
PPAP-approved. 
 
5.3.1.5 Andra förbättringar 

Fq-inköparna på SMM 
Fq-inköpare X menar att leverantörer sällan tas med i ett tidigt skede av processen, exempelvis 
vid ”rotorsaksanalys” för att vara med och lösa problemet. Det hade varit bra om de kunde ge 
input till fq-ärendet och hjälpa till vid fq-ärenden med artiklar som har låg kommersiell risk. Fq-
inköparna menar att leverantören kanske redan har en bra lösning på problemet genom tidigare 
erfarenheter med liknande problem, eller kanske att de har annan kunskap om förbättringar som 
kan hjälpa fq-ärendet att lösas snabbare, och fq-inköpare Y tillägger att detta är en bra idé. 
Fq-inköpare X menar att det skulle vara bättre om man låter konstruktion ta direktkontakt med 
leverantören ibland för en enklare kommunikation, men att inköparen är med i 
kommunikationen. Ibland blir det missförstånd vid tekniska diskussioner med leverantören som 
leder till att konstruktion ändå behöver kommunicera med leverantören, alternativt boka möte 
med leverantören. I dagsläget går teknisk information från konstruktion via inköp och vidare till 
leverantören, och sedan tillbaka från leverantören till konstruktion på samma sätt. Detta skapar 
just nu ett slöseri, d.v.s. att inköparen ibland endast fungerar som en förmedlare av information. 
Det skulle vara bättre om man låter konstruktion ta kontakt med leverantören att förenkla 
kommunikationen och minska ledtid. Dock ska i alla lägen backdoor-selling undvikas! Detta 
skulle kunna undvikas genom att fq-inköparen är med i konversationen, t.ex. att kopieras in i 
mail-konversationen mellan leverantör och konstruktion. Fq-inköpare Y menar att befintliga 
leverantörer skulle kunna ha direktkommunikation med konstruktion då de i nästan alla fall ändå 
är delaktiga i fq-ärendet, dock bör förfrågan och kommunikation med alternativa leverantörer 
alltid gå igenom inköp. Fq-inköparna upplever ibland att den tekniska diskussionen drar ut på 
tiden, och med ovan nämnd förbättring kan denna tid reduceras. Fq-inköpare Y menar att varje 
uppdatering på en ritning (eller produktkritik) i nuläget tar cirka 1 vecka extra att reda ut mellan 
konstruktion och leverantörer, och att detta förslag hade kunnat reducera den tiden. 
 
Uppdragsledarna 
Uppdragsledarna menar att det hade varit bra att ta med leverantörer i ett tidigt skede av 
processen för att de ska kunna bidra med inputs till lösningar. Nuvarande leverantör skulle man 
kunna ta med i processen då fel ibland ligger hos de som tillverkar artikeln. Genom att ta med 
nuvarande leverantör kan konstruktion och uppdragsledarna få hjälp med den tekniska 
diskussionen.  
 
Konstruktörerna 
Vid samarbetet med leverantörer anser två av tre konstruktörer att det skulle vara till hjälp att få 
kommunicera och diskutera lösningar med leverantörerna. Det finns dock en del farligheter med 
att endast diskutera med en leverantör då det kan bli en teknisk låsning mot den leverantören och 
det blir således svårt att byta om man senare skulle önska. Därför anser rör-konstruktören 1 att 
fler leverantörer bör tillfrågas. Plåt-konstruktören önskar däremot att få möjlighet att diskutera 
mer tekniska frågor direkt med leverantörerna och att inte inköpare sitter som en sluss mellan 
konstruktion och leverantör. Plåt-konstruktören efterfrågar även att få mer kunskap om 
leverantörerna från inköparna angående hur leverantörernas processer är, samt deras tekniska 
möjligheter. Plåt-konstruktören tillägger att det skulle vara bra att ha direktkontakt med 
leverantörerna, alternativ boka möte med leverantörerna vid utvecklandet av en ritning för att 
förstå leverantörens process och möta deras önskemål. Det skulle också leda till att öppna 
kommunikationen och förstå vilka begränsningar som finns. Rör-konstruktör 2 tycker att det i 
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dagsläget inte finns svårigheter med att samarbeta med leverantörerna, men att det hade varit bra 
med en närmare och bättre kommunikation med leverantörer och se deras lösningsförslag. 
Svårigheterna är att leverantörer lägger på för mycket i artikelpris som gör att artiklar som ska 
lösa fq-ärendet och ska säljas som reservdelslösningar inte köps av kunderna för att det blir för 
dyra och inte är värt till det priset. Detta gäller främst artiklar som är ”Nice to have”. 
 
SQA chef 
En fråga ställdes gällande om det går att minska den tiden i processen som SQA:n har på sig att 
godkänna/avvisa inskickad PPAP från 10 dagar till 5 dagar? SQA-chefen menar att det är möjligt 
att vid kommunikation mellan fq-inköparna och SQA:n att minska ledtiden i vissa fall ända ner 
till 2 dagar, vilket då skulle minska ledtiden med 8 dagar. Dock menar SQA-chefen att detta inte 
skulle kunna utnyttjas för alla artiklar utan endast för specifika fall. 
 
Processansvarig för fq-processen 
Den processansvarige för fq-processen menar att problemen idag gällande fq-ärenden handlar 
om att konstruktion har avsatt 20 % av sina resurser på fq-ärenden medan inköp inte har uttalade 
resurser, förutom de fq-inköpare som finns på vissa grupper. 

5.3.2 Information från processansvarig 

Vid intervjun med processledaren av fq-processen frågade vi om denna hade något material som 
var till användning för examensarbetet. Följande ansågs relevant för arbetet. Informationen är 
insamlad från perioden 2013-2015. 
 
Från en ledtidsundersökning som hade dokumenterats visade resultatet att den totala tiden var 9 
månader (270 dagar) från starta av fq-ärendet till att order skickades till leverantör. Och att den 
aktiva tiden var 198 timmar och den passiva tiden 6480 timmar. Vilket var en utnyttjande grad av 
enbart 3 %. 
 
Upplevda problem med inköp 
Problemen man ser med fq-ärendena är att de inte får tillräckligt med resurser från inköp, då 
R&D har avlagt 15-20 % av tillgängliga resurser och att fq-ärenden är prioriterat arbete av dem. 
Samma avsättning på resurser efterfrågas hos inköp, samt att fq-ärendet får rätt uppmärksamhet 
av leverantören/leverantörerna.  
 
Sammanställning av upplevda problem från uppdragsledare och konstruktion: 

 SQA borde även de medverka på uppstartsmötena beroende på vilket fel och i de fall 

man behöver involvera leverantörerna redan i arbetet med grundorsaksanalysen. 

 Avvikelser som sker från projektplanen ska kommuniceras till uppdragsledaren, 

uppdragsledaren fungerar också som en förmedlare av information mellan parterna. 

 När man har kommit fram till rotorsaken till fq-ärendet är det viktigt för fq-inköparna att 

få reda på vad problemet är för att kunna kommunicera med leverantörerna.  

 När det väl finns en fq-inköpare/inköpare så fungerar det bra, men att det tar lång tid och 

ofta behövs det eskaleras (bli kritiskt) innan man får en resurs från inköp. 

 Samarbetet med inköp är fortfarande ett problem p.g.a. fokus inom inköp ligger på 

kostnader och i arbetet med fq-premieras tid till kundlösning samt kvalitet. 
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o Därför är det många inköpare och fq-inköpare som är oerfarna och där kunskap 

om fq-processen och erfarenhet saknas som gör att de kan bli ett hinder i arbetet. 

 Är det möjligt att identifiera ett nyckeltal för inköpsorganisationen? Kostnad? 

 Det finns idag inget standardiserat arbetssätt för fq-inköpare 

 För att fq-inköpare ska kunna prioritera och avsätta resurser bland fq-ärendena, behöver 

fq-inköparen en förståelse för uppdraget. Därför bör uppdragsledaren bättre beskriva 

problemet, t.ex. vart artikeln används, påverkan på kunder och kostnad för reklamationer. 

 Uppdragsledare önskar förstå val av leverantör, tillverkningsmetod, kostnader och 

ledtider samt hur det påverkar tidplanen för fq-ärenden. 

 Milstolparna är vår gemensamma spelplan och de behöver vara förankrade inom 

organisationen. 

Förslag på förbättringar i processen 
2013 inleddes ett arbete med att inom mellan uppdragsledarna och konstruktion att få rätt mind 
set och fokus på flöde och planering och kontroll och sätta kunden i fokus.  
 
Det som man anser är viktigt i ett fq-ärende är att: 

 Använda programmet FRAS bättre för att dokumentera ärendet  

 Involvera leverantörer i ett tidigt skede av processen för t.ex. stöd i feedback på ritning 

och även input i grundorsaksanalyser, uppskattning tid, kostnad 

5.4 Benchmarking 
För insamling av information vid benchmarking utfördes intervjuer med personer som arbetar 
inom inköp på Scania. Dessa processer valdes genom att dessa ansågs relevant för förbättringar 
inom fq-processen.  
 

5.4.1 Product Change Request (PCR) 

Personen som tillsammans sitter med R&D och prioriterar PCR:er med konstruktion nämnde att 
det har tre olika kategorier för prioriteringar, Prioritet 1 Säkerhet “måste göras” (annars får det 
negativa konsekvenser) Stor kostnadsbesparing Prioritet 2 “Måste göras” (annars ganska stora 
negativa konsekvenser), Mellanstora kostnadsbesparingar och Prioritet 3 mindre 
kostnadsbesparingar. Utifrån prioriteringarna får R&D uppfattning om vart de ska lägga sina 
resurser på. Respondenten tillägger att hon tycker att det hade varit bra att ha en liknande 
position på inköp, som också då skulle kunna ha koll på prioriteringen av fq-ärenden. 
 

5.4.2 S-order inköpare 

S-order inköparen arbetar med specialbeställningar där artiklar är anpassade mot vissa 
applikationer som oftast går med en låg volym per år, normalt 100st/år. Vid intervjun med s-
order inköparen kom det fram att denna idag inte mäts mot något specifikt mål, dock menar 
inköparen själv att det i sådana fall skulle vara ledtid, alternativt från leverans till order från inköp. 
Detta då S-order artiklar är känsliga för ledtider.   
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Vid frågor om hur en s-order inköpare arbetar kommersiellt, d.v.s. med förhandlingar, lägga 
order m.m. samt med vilken ECO-lista som väljs för tidssättning av projektet, svarade denna att 
den får reda på vilka prioriteringar som projektet har från projektledaren. Dessa prioriteringar är 
normalt i denna ordning: ledtid, performance quality, och sist kostnad. Denna inköpare har 
därför kort tid på sig att förhandla och arbetar mot deadlines. Vid starten av projektet räknar man 
baklänges från att första bil ska nå kund och sedan bakåt när order behöver order läggas, tid för 
förhandling, tid för när ritning ska vara färdig i s-status o.s.v. Därför har inköparen på S-order 
visualiserat för konstruktion och projektledare vilka de normalt fasta ledtiderna är och den tid 
inköparen behöver ha för att kunna utföra sitt arbete korrekt, men att dessa är flexibla och kan ta 
både längre och kortare tid beroende på projekt. Den fasta tiden är satt till cirka fyra veckor, 
vilket motsvarar den tid från att en impuls skickas in från konstruktör till inköparen, till att 
inköparen förhandlar, finner rätt leverantör och orderlägger. 
 
Vid frågan om vem som attesterar ordern och hur ofta så svarade inköparen på S-order att det är 
deras gruppchef som attesterar, samt att denna gör det varje dag. Det har dock någon gång hänt 
att det tagit två dagar. Om det är bråttom och man vill ha ordern attesterad direkt går denna 
inköpare direkt till sin chef och säger till att ordern behöver attesteras fortast möjligast.  
 
Vid frågan om hur inköparen på S-order hanterar förhandlingar med leverantörer så svarade 
denna att det ofta är flera leverantörer som säger nej p.g.a. de låga volymerna, och är därför glad 
om man får in 2 offerter. Vid sökandet av leverantörer efterfrågas leverantörer som har bra 
ledtider och är flexibla, och därför prioriteras ett högre artikelpris som har en låg 
investeringskostnad och kort ledtid. 
 
Vid frågan till s-order inköpare om vilka artiklar hon och de andra s-orderinköparna köper in till 
lastbilen som kan vara special artiklar, svarade denna att gruppen köper in alla artiklar till lastbilen 
förutom kablage.  

5.4.3 Fq-inköpare som arbetar på andra inköpsenheter 
 

R&D saknar förståelse för inköpsprocessen 
Uppdragsledare och konstruktörer förstår inte ledtiderna för den tid som leverantörerna behöver 
för att offerera, och att leverantörerna behöver lämna in PPAP och att SQA behöver tid på sig att 
gå igenom inlämnad PPAP. Uppdragsledare och konstruktörer förstår heller inte ledtiderna som 
inköp behöver på sig att kunna utföra ett ordentligt arbete. En annan fq-inköpare nämner att fq-
ärendet måste läggas ner ibland för att det estimerade priset för artikel och investering är för långt 
ifrån vad som har offererats av leverantörerna. När detta händer läggs fq-ärendets ner. Ytterligare 
ett problem är att R&D omvandlar grönpilsärenden till fq-ärenden för att man tror att man ska få 
en högre prioritet och ett snabbare arbete av fq-inköparna. Vilket nödvändigtvis inte behöver 
fallet. En av fq-inköparna nämner att det inte finns tid för att göra ett ordentligt inköpsarbete, då 
man arbetar med för korta deadlines och borde därför låta uppdragsledarna utföra 
inköpsprocessen.  
 
Konstruktörer släpper inte ritningar i tid eller att underlagen inte är färdiga 
Flera av fq-inköparna upplever att underlagen på ritningarna ibland inte är klara och att 
konstruktion behöver komplettera ritningarna. Det kan också vara så att konstruktörerna inte 
släpper ritningarna i tid då dessa inte förstår processen för godkännande på inköp d.v.s. den 
interna ledtiden från det att de är klara med ritningen till att den blir tillgänglig och bearbetas i 
inköp. Detta påverkar därmed tiden som fq-inköparen har på sig att arbeta.  
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Ändringar efter order 
Två fq-inköpare nämner är att konstruktörer ibland kommer på att det vill göra ändringar efter 
att order är lagd, vilket är slöseri med tid och resurser. 
 
Fq-inköpare blir kontaktad vid olika tillfällen (fq-ärenden) 
Olika arbetssätt bland uppdragsledare gör att fq-inköparna blir kontaktade när fq-ärendet har 
kommit olika långt i processen, ibland vid rotorsaksanalysen eller vid uppstartsmötet och till och 
med endast när orderläggning ska ske. Eller att introduktionstiden för införandet redan är satt 
utan att kontakta inköp om vilka ledtider som gäller för att få fram artikeln. 
 
Mycket rotation av personal kring fq-ärenden 
Fq ärenden skickas runt mellan nya fq-inköpare för att dessa får byta tjänst. När man byter fq-
inköpare tappas information. Man använder fq-rollen som en instegsroll och när någon slutar 
eller byter jobb så får man byta från fq-inköpare till commodity inköpare. Man arbetar ca 1 år 
som inköpare och sedan blir man commodity inköpare.  
 
Slöserier 
En av fq-inköparna anser att ett fq-ärenden inte borde gå via Pre-sourcing board/Sourcing board 
för det gäller att få ut en ny artikel så fort som möjligt till kund. Detta då besluten redan är tagna 
via ett NO/GO beslut av uppdragsledaren. Fq-inköparen tillägger att det är konstigt att det finns 
beslutsvägar hos inköp, när rollen riktar sig mer mot R&D än inköp. Fq-rollen känns egentligen 
inte som något inköpsjobb, oftast är det främst att koordinera information mellan leverantörer, 
uppdragsledare och konstruktörer vid tekniska diskussioner. Ytterligare anledning till varför det 
inte är ett inköpsjobb är att då oftast en leverantör redan vald och handlar mer om att priser och 
ledtider är rimliga snarare än perfekta och att en fullständig sourcing har gjorts. Dessutom är 
summorna oftast väldigt små kommersiellt. 
 
Enligt beskrivning ska uppdragsledarna estimera volymerna för artiklarna men den volymen 
stämmer oftast inte med vad som står i AROS och Matris eller i prognosen för artiklarna. Det 
måste finnas ett standardiserat arbetssätt för detta. 
 
Finns ingen balans för olika många och olika prioriteringar 
Om ett fq-ärendet har prioritering 4:a så innebär det inte att det är det mest prioriterade ärendet 
för en fq-inköpare som kanske har 10 stycken fq-ärenden med prioritering 2. Men är kanske 
viktigt för den uppdragsledare som leder fq-ärendet med prioritering 4:a.  
 
En fq-inköpare nämner att man skulle kunna ha två fq-ärenden eller åttio fq-ärenden men så 
länge ens chef inte hör att något om att det går dåligt så tror denna att det går bra. Det finns 
ingen balans. 
 
Det verkar vara en skillnad i vem som man blir upplärd av, som sedan påverkar hur man själv sen 
agerar och arbetar med fq-ärenden.  
 
Mål 
Samtliga fq-inköpare som intervjuades saknar ett mål att mätas mot.  
 
Förbättringar hos fq-inköpare 
Att innan introduktionstid sätts skickas ett förslag på ritning till leverantörer utan en status på 
ritningen för att få en förståelse om artikelpris och ledtid samt eventuell produktkritik. Därefter 
gör man ett NO/GO beslut, fördelen är att man har rätt fakta från början om artikelpris och 
ledtid. 
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När det gäller fq-ärenden så behöver en av fq-inköparna inte alls gå på Pre-sourcing board eller 
Sourcing board för något fq-ärende. Då en överenskommelse har skett tillsammans med sin chef 
och enhetschef att det inte behöver göras, för att fq-ärenden ska gå fort. 
 
Ett förslag är att man alltid får ett dokument som innehåller frågor från uppdragsledarna som 
skickas en gång till fq-inköpare för att spara tid och att man alltid får samma grundinformation 
från alla uppdragsledare såsom volym, ersättande artiklar m.m. vid starten av fq-ärendet. 
 
Attestering 
Vid attestering så attesteras en av fq-inköparnas orderar inom 24 timmar för att denna har en 
egen hög för chefen att attestera för att fq-ärendet ska gå fort. 
 
Kommunikation med SQA:n 
Frågar när det passar att sätta tiden för att få ordern attesterad fortast möjligast samma dag eller 
samma vecka som PPAP kommer in för att spara tid. 
 
Vid diskussion om tekniska frågor säger en av fq-inköparna att denna bjuder in leverantör, 
konstruktion och uppdragsledarna till ett telefonmöte för att spara tid, fördelen med detta är att 
man undviker missförstånd och spar tid. 
 
Möjligt att stänga fq-ärendet på 200 dagar 
Fq-inköparna anser att det inte är möjligt att stänga fq-ärenden inom 200 dagar då detta beror på 
omfattningen av fq-ärendet. Men att det normalt inte är möjligt. 

5.4.4 Intervju med en tidigare fq-inköpare  

Den tidigare fq-inköparen beskriver att den under sin tid satt och arbetade tillsammans med 
uppdragsledarna under 1 års tid, innan man bytte med en ny person som sedan då också arbetade 
tillsammans med uppdragsledarna under ett år. Detta gjorde att fq-inköparna och 
uppdragsledarna fick en kontinuitet i arbetet och ett ökat samarbete mellan parterna. När denna 
fq-inköpare arbetade som fq-inköpare så var det erfarna inköpare som tidigare hade arbetat som 
commodity inköpare på fq-inköpsrollen. Dessa hade god kunskap om arbetet och om hur man 
snabbt kunde göra en förhandling med leverantörer.  

5.4.5 Statistik för fq-ärenden 

En undersökning utfördes på 33 öppna fq-ärenden som fq-inköparna på SMM fortfarande är 
ansvariga för. Startdatumet räknas från det datum fq-inköparen mottagit fq-ärendet till datumet 
2016-04-18. Statusen för hur många dagar dessa aktiva och passiva fq-ärenden hittills har gått 
visualiseras i tabell 9 och i figur 5-1.  
 
De grönmarkerade fq-ärendena är de som fortfarande är, eller understiger 200 dagar. De 
gulmarkerade fq-ärendena har passerat 200 dagar och de rödmarkerade fq-ärenden är de 
extremfall där tiden har passerat mer än 900 dagar. Det finns totalt 18 fq-ärenden som passerat 
200 dagar och 15 fq-ärenden som är, eller understiger 200 dagar. Det genomsnittliga värdet för 
dessa fq-ärenden är 336 dagar. 
 
Det genomsnittliga värdet för fq-inköpare 1 är 270 dagar, och för fq-inköpare 2 407 dagar. 



63 

Tabell 9 Statistik öppna fq ärenden för fq-inköpare 1 och 2 på SMM. 

 
 
 

 

Figur 5-1 Diagram för öppna fq-ärenden 
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Vid en undersökning av antalet stängda fq-ärenden mellan perioden 2016-01-01 fram till 2016-
05-03 var det genomsnittliga värdet för dessa 263 dagar, vilket visualiseras i tabell 10 och figur 5-
2. 

Tabell 10 Statistik för stängda fq-ärenden för fq-inköpare på SMM. 

 
 
 

 

Figur 5-2 Diagram för stängda fq-ärenden  
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5.5 Kalkyl för stöd till fq-inköparna 

För att förenkla och effektivisera arbetet med fq-ärenden för fq-inköparna har en kalkyl skapats 
av författarna till detta arbete för att stödja fq-inköparna i sitt arbete med fq-ärenden. I kalkylen 
matar fq-inköparen in data om aktuell artikel för fq-ärendet, såsom dagens leverantör, volym/år, 
nuvarande artikelpris, antal veckor som fq-ärendet varit öppet, garantikostnad/dag m.m. enligt 
figur 5-3. Den inmatade datan är endast ett exempel och är fiktiva och representerar därmed inte 
några värden för Scania. 

 

Figur 5-3 Steg 1, grundläggande information för fq-ärendet 

I figur 5-4 får fq-inköparen information om hur mycket fq-ärendet har kostat hittills i 
garantikostnader för fq-processen. 

 

Figur 5-4 Den hittills uppnådda garantikostanden 

Inköparen matar sedan in data om offererat artikelpris och ledtid från alternativa leverantörer 
enligt figur 5-5.  

 

Figur 5-5 Steg 2, jämförelse mellan olika offerter av leverantörer 
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I figur 5-6 visas det hur stor garantikostnaden blir beroende på val av leverantör, från att order 
har lagts till dess att den första leveransen sker av artiklar till Scania. Den röda rutan i figur 5-6 
visar garantikostnaden för leverantör 1 och den orangea för leverantör 2, o.s.v. 

 

Figur 5-6 Den totala garantikostnaden för tiden mellan orderläggning och till första leverans 

I figur 5-7 matas data in gällande leverantören som har det lägsta artikelpriset och dess ledtid, och 
sedan leverantören med den kortaste ledtiden och dess artikelpris 
 

 

Figur 5-7 Jämförelse mellan offerten för leverantör med bästa artikelpris och leverantör med bästa ledtid 

I figuren 5-8 visualiseras garantikostnaden mellan orderläggning och till att PPAP har skickats in 
av leverantören för godkännande, för leverantören med lägsta artikelpris, respektive leverantören 
med kortast ledtid. 

 

Figur 5-8 Garantikostnad mellan leverantör med lägsta artikelpris och leverantör med kortast ledtid 

Kalkylen beräknar vilken leverantör fq-inköparen borde välja att gå vidare med, d.v.s. den 
leverantören som genererar den minsta garantikostnaden med bäst ledtid utifrån inmatad data. Är 
garantikostnaden hög ska leverantörer med kortast ledtid väljas att arbeta med, men då kan den 
leverantören också ha ett högre artikelpris, men detta är inte alltid fallet. När den leverantören 
med kortast ledtid väljs visar det blåa fältet i figur 5-9 skillnaden i garantikostnad, d.v.s. den 
kostnad som kunde undvikas genom att välja leverantören med en kortare ledtid jämfört med den 
leverantören som ger lägst artikelpris.  
 
Om detta är fallet räknar kalkylen fram hur många dagar commodity inköparen har på sig att 
omförhandla artikeln, d.v.s. förhandla om ett bättre marknadspris på artikeln innan det når en 



67 

break-even med kostnaden som undveks vid valet att välja en leverantör med kortast ledtid, vilket 
visualiseras i figur 5-9.  

 

 

Figur 5-9 Resultatet av att välja en leverantör med kortast ledtid 

I detta exempel var resultatet en kostnad på 268 182 kr som kunde undvikas om man väljer 
leverantören med kortast ledtid jämfört med leverantören med lägst artikelkostnad men med en 
längre ledtid. Det gröna fältet indikerar hur många dagar det tar innan kostnaden på 268 182 har 
blivit 0 kr, d.v.s. hur många dagar commodity inköparen har på sig att omförhandla artikeln och 
sänka artikelpriset från den leverantören med kortast ledtid, till priset av den leverantören med 
lägsta artikelpris. 
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6 Resultat och analys 

I detta kapitel redovisas de olika resultaten från de olika metoderna som använts, vilket nämns i 
kapitel 5. Efter resultaten presenteras analysen där en jämförelse sker med resultatet och den 
insamlade teoretiska referensramen. 

6.1 Problemområde 1 
Fq-inköparna saknar idag mål att mätas mot vilket gör att de inte tydligt vet vad som 
förväntas av dem. 

6.1.1 Resultat 

Resultatet av intervjuerna med fq-inköparna på SMM och på andra grupper visar att de idag inte 
mäts mot något mål. Resultaten från intervjuerna visar att fq-inköparna bör mätas mot ledtid och 
stänga fq-ärendet snabbast möjligast för att stoppa avvikelsen och eventuella garantikostnader för 
Scania.  
 
Uppskattningen av tiderna från värdeflödeskartläggningen visar att ett fq-ärende för Alternativ 1 
(med beställning av prototypartiklar) borde ta 319 dagar utan verktygsbundna artiklar, och 361 
dagar med artiklar som är verktygsbundna, och att det för Alternativ 2 (utan tester med verktyg) 
borde ta 237 dagar respektive 279 dagar, beroende på om artiklarna är verktygsbundna eller ej. 
 
Genom en undersökning av öppna fq-ärenden fram till 2016-04-18, är den genomsnittliga 
ledtiden 336 dagar. Vid en jämförelse med stängda fq-ärenden mellan period 2016-01-01 fram till 
2016-05-03, var den genomsnittliga ledtiden 263 dagar. 
 

Intervjuerna har visat att fq-inköparna bör försöka stänga fq-ärendet så snabbt som möjligt för 
att stoppa fq-ärendet. Värdeflödeskartläggningen, intervjuerna och datainsamlingen påvisar att 
målet att stänga ett fq-ärende på 200 dagar är svårt att nå. Studiens resultat kan dock inte ange 
någon specifik ledtid för vad fq-inköparna ska mätas mot, utan rekommenderar att denna ledtid 
bör sättas gemensamt av alla parter för varje enskilt fq-ärende. 

6.1.2 Analys 

Då fq-inköparna inte mäts mot något mål för tillfället är det svårt för dem att veta vilka fq-
ärenden de ska prioritera samt vilket arbetssätt som ska tillämpas mot dessa. Dessutom saknas 
förväntningar från chef, och därför är det svårt att veta vad som förväntas av en fq-inköpare. Fq-
inköparen (Y) nämner exempelvis att det är svårt att veta vad som är viktigast, ledtid eller bästa 
artikelpris? Anhede et al. (2010) och Locher och Keyte (2008) menar att felaktiga mätetal driver 
felaktiga beteenden. Vilket borde betyda att om fq-inköpare saknar ett mål att mätas mot eller att 
sträva efter, hur vet de då om de gör något rätt eller fel? Utfallet blir då slumpartat. 
 
Van Weele (2010) tar upp ett exempel på en fallstudie som beskriver svårigheterna med att arbeta 
med mätetal och styrning av dessa. En inköpsgrupp på ett företag försökte implementera ett 
kvalitetsprogram där målet var att få en bättre kvalité på artiklarna som köptes in. Denna 
inköpsgrupp misslyckades med detta och anledningen var att det framkom att inköparna främst 
arbetade med att försöka nå de uppsatta målen som de mäts mot vilket var att finna besparingar, 
och inte vad inköparna borde arbeta mot, vilket var att förbättra kvaliteten vid inköp av 
artiklarna. 
 

Utifrån intervjuerna med uppdragsledare och commodity inköpare borde fq-inköpare mätas mot 
att stänga fq-ärendet fortast möjligast. Dock är inköp även intresserad av kostnaden som uppstår 
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och därför skulle ett mätetal vara att fq-inköpare bör mätas mot den garantikostnad som kunde 
undvikas, genom att fokusera på leverantörer med de bästa ledtiderna och att artikelpriset är 
rimligt vid valet av leverantör, se resultat från kalkylen i kapitel 6.3. På så sätt kan fq-inköparen 
själv påverka utfallet och är inte beroende av att konstruktion eller uppdragsledarna är försenad 
med någon information. Ytterligare bör samtliga parter i fq-ärendet mätas mot samma mål, vilket 
inkluderar fq-inköparna, uppdragsledarna och konstruktion m.m. Resultatet från intervjuerna 
med uppdragsledarna, fq-inköparna och konstruktörerna visar att målet på 200 dagar som 
uppdragsledarna mäts mot inte anses vara rimligt för artiklar som berör SMM. 
 

Resultatet från intervjuerna med fq-inköparna, statistiken för öppna och stängda fq-ärenden och 
värdeflödeskartläggningen visar att målet på 200 dagar för artiklar rörande SMM inte är rimligt. 
Målet på 200 dagar är baserat på ett genomsnittligt värde för alla typer av fq-ärenden i hela 
verksamheten, allt ifrån IT till plåtartiklar (se intervju med gruppchef för RTEA i Appendix 
10.1.1). Olika avdelningar har olika typer av artiklar och behöver tillämpa av olika sätt att lösa 
deras fq-ärenden på. Vissa avdelningar har relativt enkla och därmed snabba fq-ärenden medan 
andra avdelningar har mer komplexa ärenden som därmed tar längre tid. En annan faktor som 
kan påverka ledtiden är hur mycket resurser det finns tillgängligt på respektive avdelning för att 
nå ett gemensamt mål. R&D har dedikerat 20 % av sina resurser till fq-ärenden medan inköp inte 
har avsatt några resurser alls.   

 
Följande förslag som har tagits fram är att det är ledtid som fq-inköparna bör mätas på samt den 
garantikostnad som kunde undvikas genom att stänga fq-ärendet fortast möjligast och inte 
kostnadsbesparingar. Därför bör fokus från fq-inköparna vara att stoppa fq-ärendet och välja 
leverantörer med bäst ledtid. Då fq-inköparna saknar mål och uppdragsledarna har ett mål som 
inte anses rimligt bör man enligt en av konstruktörerna eller en av fq-inköpare anpassa målet 
efter projekt och artiklar. Vilket stämmer överens med vad Van Weele (2010) menar som är att 
egenskaper mellan olika artiklar skiljer sig. Gällande produktens egenskaper så påverkar den 
exempelvis den tekniska komplexiteten, risken att leveranser blir försenade och den kommersiella 
risken. Tidsplanen som bestäms vid uppstartsmötet tillsammans med inköp, uppdragsledare och 
konstruktion bör sedan följas upp av uppdragsledarens chef. Utifrån resultatet för om tidsplanen 
hölls eller ej så är det möjligt att analysera utfallet och få en förståelse till varför, vilket leder till att 
processen blir lärande.  
 
Alternativt att man omformulerar målen så att de blir mer accepterade av både inköp och 
uppdragsledare. Van Weele (2010) och Eriksson (2002) menar att mål och nyckeltal ska vara 
enkla att förstå, möjliga att uppnå, det ska vara enkelt att kunna följa, enkelt att mäta och att 
använda över tid. De skall även kunna fungera som beslutsunderlag m.m. 
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6.2 Problemområde 2 
Fq-inköparna efterfrågar en bättre kommunikation med uppdragsledaren och 
konstruktören för att på ett bättre sätt kunna resursplanera sin tid sin tid under ett fq-
ärende. 

6.2.1 Resultat 

Intervjun med fq-inköparna på SMM visade att fq-inköparna alltid borde vara med på 
uppstartsmötena tillsammans med de olika parterna direkt vid fq-ärendets uppstart. Genom att 
fq-inköparna alltid är inblandade vid uppstart av ett fq-ärende kan de vara med och ge input vid 
prioriteringar av kommande fq-ärenden för att bättre resursplanera sin tid och få de andra 
parterna att förstå vilka resurser och ledtider som krävs från inköp. Detta kan leda till att fq-
inköparna skulle kunna ge snabbare information till uppdragsledarna om hur lång tid olika 
aktiviteter skulle ta, vilket också är en önskan enligt intervjun med uppdragsledarna och 
informationen från processledaren. En till önskan från uppdragsledarna är att fq-inköparna ska 
estimera artikelpris, investeringar och ledtid i början av fq-ärendet för att uppdragsledarna snabbt 
ska kunna besluta om man ska gå vidare med fq-ärendet eller om kostnaderna blir för höga att 
valet blir att man stänger det. 
 
Resultatet av att fq-inköparna är delaktiga direkt från fq-ärendets uppstart är att det skulle leda till 
att fq-inköparna lättare kan informera commodity inköparen om berörd artikel för fq-ärendet. 
Fq-inköparen får då reda på om commodity inköparen kommer att, eller redan utför en sourcing 
på artikeln vilket skulle kunna tänkas leda till mindre suboptimering. 
 
Resultatet av intervjuerna med uppdragsledarna visar också att kommunikationen mellan 
uppdragsledarna/konstruktörerna och fq-inköparna är bättre jämfört med 
uppdragsledarna/konstruktörerna och commodity inköparna. Därför rekommenderas dedikerade 
fq-inköpare framför commodity inköpare för fq-ärenden. 
 
Informationen från processledaren visar att om fq-inköpare ska kunna prioritera och avsätta 
resurser bland fq-ärendena behöver fq-inköparen en förståelse för uppdraget. Därför bör 
uppdragsledaren bättre beskriva problemet, exempel på var artikeln används, påverkan på kunder 
och garantikostnader för reklamationer samt dokumentera i FRAS. 

6.2.2 Analys 

Även om fq-ärendet inte kräver att fq-inköparen behöver vara med från uppstart bör fq-
inköparen ändå finnas tillgänglig i FRAS för att denna då är delaktig i fq-ärendet från början. 
Detta för att ständigt vara uppdaterad med information om fq-ärendets utveckling och för att vid 
behov redan vara förberedd samt ha tillgång till väsentlig information för att direkt kunna arbeta 
effektivt med fq-ärendet. Fq-inköparen bör därför alltid vara med från uppstart av fq-ärendet 
ända till dess slut. Finns inte fq-inköparen med i FRAS ska denna ta eget ansvar att placera in sig 
själv där vid tidpunkten då kunskap om att fq-ärendet finns och att man blivit tilldelad det 
ärendet. 
 
Uppdragsledarna menar att fq-inköpare borde finnas för alla inköpsgrupper och anser att 
commodity inköparna inte är lika insatta i fq-ärenden och inte arbetar på samma sätt som fq-
inköparna. Detta då commodity inköparna har mindre tid för fq-ärenden och att fq-inköparna 
har mer tid för fq-ärenden och blir mer insatta i de aktuella fq-ärendena. Det är därför viktigt att 
fq-inköparna finns för att fq-ärendena ska kunna lösas på kortast möjligast ledtid. Från 
konstruktion upplevs det att commodity inköparna är mindre kontaktbara jämfört med fq-
inköparna då de är upptagna med sitt ordinarie arbete vilket prioriteras högre då fq-ärenden inte 
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är något som de mäts mot utan istället besparingar. Därför menar uppdragsledarna också att 
dedikerade fq-inköpare är att föredra för fq-ärenden. 
 
Fördelen med att fq-inköparen blir mer involverad och delaktig i ett fq-ärende från början är att 
denna bättre förstå vad som efterfrågas och få en uppfattning om vad slutkunden efterfrågar. 
Genom att fq-inköparen är delaktig från början kan denna tillgodose stöd från leverantörer kring 
produktionslösningar till uppdragsledarna och konstruktion och till en lägre kostnad menar Van 
Weele (2010). Detta leder till att ytterligare en ledtidsförbättring, (se gruppintervju från 
uppdragsledare i Appendix 10.1.12) att fq-inköpare tillsammans resursplanera arbetet tillsammans 
med R&D (se intervju med Gruppchef RTEA i Appendix 10.1.1) och ger sin input till vilka 
resurser det finns hos inköp, eventuella kostnader och ledtider för att utföra inköpsarbete m.m. 
som är värdefullt redan innan R&D startar ett fq-ärende, likt PCR:er (se intervju med 
inköpsassistent i Appendix 10.1.11). Fördelen med att fq-inköparen är med och planerar vilka fq-
ärenden. Lumsden och Mirzabeiki (2008) menar att det blir lättare att planera och allokera rätt 
resurser om alla parter är delaktig från början. 
 
Varför inköp ska vara med i planeringen för fq-ärenden är för att fq-inköpare och commodity 
inköpare annars sitter och väntar på att uppdragsledare ska kontakta dem när ett fq-ärenden 
uppstår, och från intervjun med gruppchefen för uppdragsledarna på RTEA förväntar sig de att 
inköp ska stå redo med resurser för att hjälpa till i fq-ärenden likt PCR:er (se intervju 
inköpsassistent Appendix 10.1.11), men att skillnaden är att vid PCR:er linjerar man arbetet 
tillsammans mellan inköp och R&D innan man startar en PCR. Man tar alltså inte hänsyn till 
vilken belastning fq-inköparna har förtillfället. 
 
Resultatet från intervjuerna med uppdragsledare och konstruktörer visar att båda dessa grupper 
ser fördelen med att arbeta med fq-inköpare jämfört med commodity inköpare, då dessa är mer 
specificerade att arbeta med fq-ärenden och ger en snabbare responstid och att därmed går fq-
ärendet snabbare.  
 
Varför vi tror att det fungerar mindre bra med att commodity inköparna arbetar med fq-ärendena 
är för att deras primära uppgift är att finna kostnadsbesparingar. Vilket gör att om commodity 
inköparen lägger tid på att arbeta med fq-ärenden så förlorar denna tid på sin primära uppgift 
som den mäts mot. Detta gör att commodity inköparna arbetar med fq-ärenden när tiden finns.  
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6.3 Problemområde 3  
Fq-inköparna upplever idag att totalkostnaden som uppstår för Scania under ett fq-
ärendet är betydligt högre än den potentiella extra besparing på artikelpris som fq-
inköparna skulle kunna uppnå med en optimal/fullständig sourcing, men som innebär 
en förlängd ledtid. Därför efterfrågar fq-inköparna ett sätt att arbeta med dessa sorters 
artiklar och hur dessa artiklar ska hanteras under och efter ett fq-ärende.  

6.3.1 Resultat 

Resultatet med den kalkyl som presenteras i kapitel 5.5 leder till att fq-inköparna lättare kan få en 
uppfattning om fq-ärendets påverkan på Scania och Scanias kunder och anpassa sig till att uppnå 
en kort ledtid, med minsta möjliga garantikostnad. 
 
I resultatet som presenterades kunde en garantikostnad på 268 182 kr undvikas, genom att välja 
leverantören med kortast ledtid jämfört med leverantören med lägst artikelkostnad men då med 
en längre ledtid. Kalkylen visade också hur många dagar commodity inköparen har på sig att 
omförhandla artikeln och sänka artikelpriset från den leverantören som valts med kortast ledtid, 
till priset av den leverantören med lägsta artikelpris. 

6.3.2 Analys 

Genom denna kalkyl får fq-inköparen en uppfattning om vilken arbetssätt som ska väljas för att 
uppnå en kort ledtid med minsta möjliga garantikostnad. Denna kalkyl visar också vikten av dels 
att fq-inköparna bör mätas mot att minimera ledtiderna som mål men också hur viktigt det är 
med en bra kommunikation till commodity inköparna.  
 
Något som är viktigt med detta resultat är att denna kalkyl endast ska fungera som ett stöd vid val 
av sourcing strategier och ge fq-inköparna en uppfattning om fq-ärendets olika ledtider och dess 
kostnader. Denna kalkyl anses inte tillämpbar för alla fq-ärende då målet med denna kalkyl inte är 
att få leverantörer att arbeta mot kortare ledtider och höja sina artikelpriser, utan snarare att få fq-
inköparna att förstå vikten av ledtidsreduceringar i fq-processen och arbeta mer effektivt. 
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6.4 Problemområde 4 
Fq-inköparna efterfrågar ett sätt att återlämna artiklar till commodity inköparna och 
samtidigt förmedla om det finns någon viktigt information som kan vara användbar i 
framtiden. 

6.4.1 Resultat 

Under arbetsgång beslutade gruppen på SMM att ansvaret för artiklarna från fq-ärenden ska 
lämnas tillbaka efter godkänd PPAP från ansvarig SQA.  

6.4.2 Analys 

Detta problemområde har ständigt varit aktuellt sedan det togs upp under detta arbete. Detta 
resultat har vid avslut av detta arbete implementerats och används för närvarande i SMM.  
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6.5 Problemområde 5 

Fq-inköparna upplever att fq-ärendena tar för lång tid. Därför efterfrågas en 
effektivisering av fq-inköparnas aktiviteter. 

6.5.1 Resultat 

Figur 6-1 visar värdeflödeskartläggningen med olika typer av färger för vilka förbättringsförslag 
som detta arbete har resulterat i. Dessa förslag visualiseras genom olika färger, grönt vid 
förändring av arbetssättet, och rött om ett processteg kan tas bort. 
 

 

Figur 6-1 Förbättringsförslag av inköpsprocessen under fq-ärenden 

De markerade aktiviteterna har analyserats, där antaganden har gjorts för hur många dagar som 
kan reduceras i fq-processen. För aktivitet K3 och K7 har dock inget antagande gjorts för hur 
många dagar som kan reduceras då det inte finns konkret data som kan påvisa hur många dagar 
dessa skulle ta. Därmed har dessa aktiviteter inte tagits med i resultatet, vilket blir att minst 35 
dagar i ledtid kan reduceras i fq-processen, vilket visualiseras i figur 6-1. 
 
Ovan förslag på förbättringar är detsamma som de förbättringar som andra fq-inköpare har gjort 
på andra inköpsenheter. Såsom minska tiden för attestering, kommunicera med SQA:n m.m. 
Intervjun med processledaren visar att fq-inköparen ska tillåta att involvera leverantörer i ett 
tidigt skede av processen för dessa ska ge stöd i feedback på ritning och även input i 
grundorsaksanalyser, uppskattning tid, kostnad åt uppdragsledarna och konstruktörerna.  
 
Med införandet av förbättringsförslagen är resultatet detsamma för Alternativ 1 och Alternativ 2 
förutom aktivitet K16 som visualiseras i figur 6-1. Detta betyder att Alternativ 1 kan reduceras 
med minst 35 dagar och Alternativ 2 med minst 29 dagar. Den procentuella ledtidsreduceringen 
av Alternativ 1 och Alternativ 2, både med och utan verktygsbundna artiklar, visualiseras nedan i 
figur 6-2. 

Processteget kan tas bort

Ledtidsförbättring med hjälp av ändring av arbetssättet

K3 Bjud in leverantörer för att få hjälp vid rotorsaksanalysen N/A dagar

K7 Innan konstruktören skapar ritning kan diskussion med nuvarande leverantör eller leverantörer ske för inputs N/A dagar

K11 Konstruktör diskuterar ritning med en eller flera leverantörer som inköparen har gett tillåtelse till och kopierar in inköparen i diskussionen -7 dagar

K12 Genom att leverantörer har fått vara med och påverka ritningen/lösningen kan ledtiden förkortas -7 dagar

K16 Gå direkt till inköpschef och säg att order behöver attesteras för experimentorder -6 dagar

K24 Genom att kopierar in uppdragsledaren i diskussion med leverantören, kan man korta ner ledtiden om att få ok från uppdragsledaren -1 dag

K26 Gå direkt till inköpschef och säg att order behöver attesteras för serieorder -6 dagar

K29 Kommunicera med SQA för att minska ledtiden för PPAP -8 dagar 

-35 dagar

K7 K8 K9 K10

K20 K19 K18 K17 K16 K15

K1 K2 K3 K4 K5 K6

K21 K22 K23 K24

K14 K13 K12 K11

K25 K26 K27 K28 K29 K30

Alternativ 1
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Figur 6-2 Resultat av ledtidsreducering för Alternativ 1 och 2 

6.5.2 Analys 

För att skapa en förbättring av dagens process har analysen utgått ifrån det olika standardiserade 
stegen som Aronsson et al. (2011) och Björnland, et al. (2001) nämner i kapitel 4.11.2.2. Dessa är 
bland annat steg 1 – eliminering av aktiviteter som inte tillför något värde, steg 3 – integrera 
samarbete med en eller flera leverantörer, steg 5 – synkronisera flödet m.m. 
 
Då resultatet visade att den uppskattade aktiva tiden av värdeflödeskartläggning bestod av mindre 
än 1 % som är i linje med vad Aronsson et al. (2011) och Björnland et al. (2001) nämner om 
ledtidsanalyser att det är vanligt att 95-99% av processteget är väntetid och inte tillför något 
kundvärde. Det är därför möjligt till förbättringar genom att på ett enkelt och effektivt sätt 
minska ledtiden med mindre väntan mellan varje steg såsom vid attestering (upp till sju dagars 
väntan) eller godkännande av SQA (upp till 10 dagars väntan). 
 
Tiderna för värdeflödeskartläggning stämmer då även relativt bra med jämförelsen mot statistiken 
för öppna och stängda fq-ärenden samt för vad processägarens ledtidsanayls visade att den 
effektiva tiden enbart var 3 % och ungefär 270 dagar. Vilket påvisar att målet på 200 dagar är 
svårt att nå. 
 
Vid intervju med S-order inköparen gällande vem som attesterar deras order och hur ofta 
framkom det att det är deras gruppchef som attesterar samt att denna gör det varje dag. Om det 
är bråttom och man vill ha ordern attesterad direkt går denna inköpare direkt till sin chef och 
säger till att ordern behöver attesteras fortast möjligast. Detta går väl ihop med det förslag som 
tagits fram i aktivitet K16 och K26. Vid intervju med SQA-chefen framkom det att med bättre 
kommunikation mellan parterna så kan tiden för väntan minskas med 8 dagar. 
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En inköpare kan enligt van Weele (2010) fungera som en gatekeeper och fungera som en 
slussport för vilken information som kan och får flöda mellan konstruktion och leverantörer.  
 
I dagsläget skapas det ledtidsförluster som visualiseras i resultatet av värdeflödeskartläggningen, i 
processflödet K7-K12 (kapitel 6.5.1). Om fq-inköparen gör det möjligt för konstruktion och 
uppdragsledaren att kommunicera med en eller flera leverantörer för att lösa tekniska frågor t.ex. 
ritningar, och förstå vilka begränsningar leverantörerna har samt få hjälp av leverantörerna att 
finna rotorsaker till problem i fq-ärenden, är det möjligt att minska den totala tiden för fq-
ärendet. Fördel med en nära kommunikation mellan inköp, leverantörer och konstruktion gör att 
ett företag kan nå 70-80% av den potentiella besparingen av totalkostnaden hos en 
produkt/artikel redan vid konstruktionsarbetet menar Bergman och Klefsjö (2007). 
Konstruktörer (se intervju med konstruktör 2 för plåtartiklar i Appendix 10.1.7.2) menar att det 
skulle vara bra att ha en nära kommunikation med både inköp och leverantörer för att bättre 
förstå varandra. Aronsson et al. (2011) och Björnland (et al., 2001) menar att fördelarna med att 
samarbete med en eller flera leverantörer, är en vanlig del i en ständig förbättring. Resultatet av 
detta samarbete blir att leverantörerna skapar en högre flexibilitet, vilket ger snabbare svarstider 
och en kortare ledtid ut till slutkund.  
 
Ett stöd för fq-inköparna är att veta vilka leverantörer som ska tillåtas få direktkontakt med 
konstruktion och uppdragsledarna, och detta genom att klassificera artiklarna efter 
produktkomplexiteten och den kommersiella osäkerheten menar Van Weele (2010). Man kan 
också använda Kraljics matris och bedöma om vilken omfattning leverantörerna ska ha i fq- 
ärendet. Van Weele (2010) menar att leverantörerna kan bidra med värdefull information om t.ex. 
tillverkningsmetoder och kostnadsförståelse. Leverantören kan också hjälpa till att finna 
innovativa lösningar och andra effektiviseringar (Van Weele, 2010). 

Van Weele (2010) nämner även att en studie har visat att när leverantörer involveras i ett tidigt 
skede för utveckling av produkter så blir resultatet att kvaliteten blir bättre och att ledtider för 
utveckling samt leveranstiden ut till kund blir kortare.  

Ytterligare en påverkan på ledtiden är att resultatet från intervjuerna med fq-inköpare är att de 
upplever att konstruktion och uppdragsledarna inte har en förståelse för hur inköpsprocessen 
fungerar och vilka ledtider inköp har. Därför skulle en arbetsgrupp på samma sätt som s-order 
arbeta på att skapa en bättre förståelse för hur fq-inköpare arbetar. Då skulle alla parter kunna 
vara med och bidra till information och kunskap om fq-processen, inköpsprocessen vid fq-
ärenden och inköps olika ledtider. Anhede et al. (2010), Locher och Keyte (2008) menar att 
missförståelse eller kommunikationsproblem är ett av de vanligaste slöserierna och kan vara 
rotorsaken till andra slöserier. 
 
Björnland et al. (2001) menar att rollen för inköparen innefattar olika värderingar och 
arbetsuppgifter som går under inköpsavdelningen, där t.ex. att inköparen inte endast ska köpa en 
artikel till lägsta möjliga pris utan även fokusera på vad den totala kostnaden kan bli. Bergman 
och Klefsjö (2007) menar också att tankesätt att välja den billigaste leverantören och inte tänka på 
den totala inköpskostnaden inte är något som uppfyller de mål som finns på tillförlitlighet och 
kvalité.  
 
Ett förslag på detta skulle vara att man tillfrågar alla leverantörer som kan tillverka artikel av fq-
ärendet med kriteriet att offerter ska vara mottagna inom två veckor och att det ska ske med en 
kostnadsreduktion med X% per år under Y antal år, vilket bestäms av de berörda parterna i fq-
ärendet. Detta för att uppnå både rätt artikelpris och rätt kvalité.  
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7 Slutsats 
I slutsatsen presenteras först de mål som sattes upp för arbetet och sedan presenteras kort vilka 
slutsatser som kan dras från de resultat och analyser som utförts. 

 
Målen var att undersöka och analysera utvalda delar i informations- och processflödet för 
inköpsprocessen som berör fq-ärenden, samt ge förslag på eventuella förbättringar och 
effektiviseringar för inköpsprocessen vid fq-ärenden. Slutligen presenteras en 
rekommendation för en handlingsplan för SMM. 
 
Resultatet av värdeflödeskartläggning och intervjuerna med andra fq-inköpare på andra enheter 
har visat att en ledtidsreducering på 35 dagar är fullt möjlig att genomföra, se figur 6-1. 
 

Statistiken för öppna och stängda fq-ärenden samt ledtidsanalysen från processledaren visar att 
ett specifikt mål på exempelvis 200 dagar inte är rimligt då komplexiteten på fq-ärendet måste tas 
i beaktande först. För att underlätta det kommersiella arbetet för fq-inköparna har en kalkyl tagits 
fram som innebär att fq-inköparnas mål bör vara att fokusera på ledtid och att minimera 
garantikostnaden, se kapitel 5.5, samt resultat i kapitel 6.3.1. 
 

Från intervjun med processledaren, gruppchefen på RTEA samt inköpsassistenten, bör fq-
inköparen få en förståelse för fq-ärendet direkt från början. Därför bör fq-inköparna på SMM 
vara med i planeringen för fq-ärenden som ska öppnas samt att de alltid bör deltaga i 
uppstartsmötet. Detta resulterar i att fq-inköparen enklare kan resursplanera sin tid och informera 
vilka resurser som finns på inköp att hantera fq-ärendet på, vilket gör att ledtiderna för fq-ärendet 
borde minska. 
 

Under arbetets gång beslutade gruppen på SMM att ansvaret för artiklarna från fq-ärenden ska 
lämnas tillbaka efter godkänd PPAP från ansvarig SQA, vilket resulterar i att fq-inköparna kan 
fokusera på nya fq-ärenden. 

 
Rekommendationer för handlingsplan  

Följande handlingsplan har tagits fram utifrån kriterierna som nämns i kapitel 4.11.3, och 
beskriver tillvägagångssätt för hur fq-inköparna på SMM, inköpsavdelningen och 
inköpsprocessen bör agera för implementering av följande förslag i ordning. 
 

1. Inköpsavdelningen på SMM bör fundera ut ett mätetal att mäta fq-inköparna mot. 
Exempelvis att mäta den garantikostnad som undvikits samt ledtid mellan orderläggning 
och leverans av artiklar. Detta bör ställas mot eventuella skillnader i artikelpris.   

2. Fq-inköparna på SMM bör anpassa arbetssättet likt resultatet som presenteras i kapitel 
6.5.  

3. Inköpsorganisationen bör fokusera på att ha ett närmare samarbete kring fq-ärenden 
tillsammans med R&D likt PCR:er för att minska kostnaderna för Scania och dess 
kunder. Detta eftersom Scania redovisade i sin årsredovisning för 2014 en kostnad på 
1572 MSEK för olika garantier för fordon, samt fabriksgarantier och kvalitetskampanjer 
(Scania, 2014). 

4. Inköpsorganisationen bör fundera på ifall fq-inköparna ska arbeta tillsammans i en grupp 
likt s-order. 
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8 Diskussion 
I följande kapitel diskuterar författarna om fq-inköparna tillsammans borde arbeta i en grupp. 
Därefter kommenteras metodval samt om något skulle kunna gjorts annorlunda, påverkan på 
resultat samt validitet och reliabilitet. Slutligen presenteras rekommendationer för framtida 
arbeten. 

Borde fq-inköpare arbeta i en och samma grupp, likt s-order inköpare? 
Resultatet från benchmarkingen visade att s-order arbetar med sina ärenden genom korta 
deadlines, med uppdragsledare och konstruktörer, ECO-tidssättning för fq-ärenden och att korta 
ledtider premieras före ett billigare artikelpris. Vid jämförelse med fq-processen är skillnaderna att 
alla s-orderinköpare arbetar tillsammans i en och samma grupp och att man räknar bakåt vid 
tidssättning av projektet, d.v.s. vilket datum som kunden ska få lastbilen levererad till sig. Utifrån 
det datumet räknas den ledtid fram som projektet har på sig. Och att vid uppstatsmötet är s-
orderinköparen med och får veta vad som prioriteras i projektet och vad deadlinen är.  Medan i 
fq-processen startas fq-ärendet upp men inget slutdatum sätts utan att man har ett mål på 200 
dagar och hoppas på att nå det och därefter kontaktas fq-inköparen eller commodity inköparen.  
 
Genom att arbeta tillsammans likt s-order, (se intervju med s-order inköparen Appendix 10.1.9) 
skulle fq-processen bli mer effektiv i sitt arbete med fq-ärenden. Fördelen med det är enligt 
Aronsson et al. (2011) och Björnland (et al., 2001) att gruppen då får hjälp av principer, rutiner 
och processer för styrning och uppnår högre effektivitet. På så sätt kan rollen som fq-inköpare 
utvecklas, fq-processen blir mer effektiv genom att fq-inköparna arbetar på ett mer gemensamt 
arbetssätt. 

Ytterligare fördelar med att fq-inköpare ska arbetat tillsammans är att uppdragsledare och 
konstruktörer enklare vet vilka eller vilken grupp de ska kontakta vid uppstart av ett nytt ärende. 
Vilket är vad Aronsson et al. (2011) och Björnland (et al., 2001) menar med att man får ett 
gemensamt kontaktsätt. Detta leder till ett närmare samarbete mellan olika enheter och med 
leverantörerna som genom ett bättre informations- och kommunikationsflöde kan spara tid.  

Från intervjuerna med fq-inköparna från både SMM och de andra enheterna så har vi tolkat att 
fq-inköpare på olika grupper arbetar på olika sätt. Ett exempel på detta är att en av fq-inköparna 
behöver presentera sitt ärende på pre-sourcing board och sourcing board, medan en annan fq-
inköpare har kommit överens med sin chef om att det inte behövs alls för att fq-ärenden ska gå 
fort. Om fq-inköparna skulle arbetat tillsammans i en grupp så tror vi att samarbetet med 
konstruktion och uppdragsledarna skulle bli bättre då dessa veta vilka som ska kontaktas och att 
arbetssättet skulle bli mer lika. Fördelen med att ha en gemensam arbetsgrupp på samma sätt som 

s-order, är att det blir möjligt att hitta potentiella förbättringar och effektiviseringar tillsammans.  

Genom att fq-inköparna alltid är med från början i fq-processen blir det möjligt att undvika den 
så kallade Bullwhip effekten, där plötsliga uppgifter från uppdragsledarna uppstår, såsom att 
undersöka tillverkningsprocess, offertförfrågningar eller att utföra en order, och skapar ett 
plötsligt och felaktigt kapacitetsutnyttjande av fq-inköparna. Aronsson et al. (2011) menar att 
fördelarna med arbeta i en grupp är att ledtiderna reduceras och en snabbare introduktion av nya 
produkter och en snabbare avveckling av utgående produkter kan ske, d.v.s. produkter som inte 
längre kommer användas. 

Fq-inköparens framtid 
Utifrån intervjuerna med uppdragsledare och fq-inköpare har vi tolkat att fq-inköparrollen 
används på vissa avdelningar som en tjänst där man lär sig inköpsprocessen och där personal ska 
utvecklas och sedan efter ett år byter tjänst till en commodity inköpare eller projektinköpare. Vi 
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tror att detta beror på att fq-processen saknar en prioritet och uppmärksamhet från 
inköpsorganisationen, samt att olika arbetssätt används beroende på vilken avdelning fq-
inköparen arbetar på.  
 
Ytterligare en tanke som vi har funderat på är att uppdragsledaren möjligtvis borde ta över 
arbetet som fq-inköparen utför. Detta då denna väntar på information som fq-inköparen 
förmedlar till uppdragsledaren kring artikelpris och ledtider m.m. för att uppdragsledaren sedan 
ska presentera informationen på No/Go beslut. Viket vi anser skapar ett slöseri och onödig 
väntan. Uppdragsledaren skulle då istället kunna utföra arbetet själv eller att fq-inköparen 
presenterar informationen på No/Go beslutet. Informationen från processledaren visade att 
uppdragsledare önskar förstå val av leverantör, tillverkningsmetod, kostnader och ledtider samt 
hur det påverkar tidplanen för fq-ärendet, vilket helt tar över arbetet som fq-inköparen utför. 

8.1 Generaliserbarhet 
Utifrån resultaten som presenterats i kapitel 6 påvisar metoderna som utfördes i kapitel 5 att det 
på ett relativt enkelt sätt går att optimera ett flöde. Därför rekommenderar vi att andra enheter på 
Scania samt andra företag möjligtvis kan använda sig av detta tillvägagångssätt för att uppnå 
liknande förbättringar av sina process- och informationsflöden. Likt det Aronsson et al. (2011) 
och Björnland, et al. (2001) nämner i kapitel 4.11.2.2 om förbättringar av flöden. För 
framtagandet av kalkylen som har presenterats i kapitel 5.5 tror vi att andra företag har möjlighet 
att använda denna för att undvika höga garantikostnader.  

8.2 Metodkritik  

I detta arbete utfördes först en brainstorming med fq-inköpare på SMM. Detta för att ta fram 
olika problemområden att arbeta vidare på i resterande delar av arbetet. På grund av olika skäl 
kunde endast två personer delta i detta vilket avviker från rekommendationerna som Bergman 
och Klefsjö (2007) tar upp i kapitel 4.6.1, gällande att brainstorming borde utförs i en grupp om 
cirka 6-10 personer. Genom att endast utföra brainstormingen med fq-inköpare på SMM finns 
det möjlighet att det finns fler problemområden som inte berörts i detta arbete. Dock har 
intervjuer med flera parter gjorts som påvisat att samma eller liknande problemområden som 
berörts i detta arbete även funnits på andra inköpsavdelningar.  
 
Vidare utfördes en värdeflödeskartläggning där samtliga aktiviteter som berör fq-inköparen och 
alla andra parter i ett fq-ärende presenterades. För aktiviteterna uppskattades ledtiderna. 
Informationen om aktiviteterna i värdeflödeskartläggningen och dess ledtider bekräftades via 
intervju med Bengt Björk som arbetar på SMM. Aktiviteternas ledtider skulle ha kunnat vara 
annorlunda om fler personer, t.ex. uppdragsledare, konstruktörer och andra fq-inköpare hade fått 
ge sin input gällande detta. Men metoden för att uppskatta ledtiderna av ett flöde vilket stämmer 
överens med vad Björnland et al. (2001) menar med att man ska uppskatta prestandan för dagens 
nuläge för att förstå tillståndet av processen, p.g.a. att det kan ta flera månader att få fram korrekt 
data. Tyvärr fanns inte tiden för att undersöka tiderna mer noggrant under flera månader. 
 
Intervjuerna utfördes genom olika typer av metoder såsom strukturerade intervjuer, semi-
strukturerade intervjuer och ostrukturerade intervjuer. Frågorna till intervjuerna ändrades utifrån 
vilken tjänst respondenten hade då de olika parterna i vissa fall inte berördes av samma aktiviteter 
i fq-processen. Några gånger utfördes olika typer av intervjumetoder på respondenter med 
samma tjänst, t.ex. konstruktörer, för att ta fram information ur olika synvinklar, se tabell 8 i 
kapitel 5.3. Fler intervjuer kunde ha gjorts, samt att fler typer av intervjumetoder kunde ha 
tillämpats. De intervjumetoder som tillämpades bestämdes av författarna av detta arbete.  
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8.2.1 Validitet 

Metodutveckling av detta arbete var först att utföra en brainstorming för få en uppfattning kring 
problemområden. Utifrån detta utvecklades intervjufrågor mot olika berörda personer av fq-
processen. Urvalet av dessa respondenter var mer slumpmässigt än ett metodiskt urval. 
Exempelvis intervjuades endast tre konstruktörer och enbart uppdragsledare från RTEA vilket 
också kan tänkas påverkat resultatet från intervjuerna. Men tillsammans med statistiken från 
öppna och stängda fq-ärenden, intervjuerna och ledtidsanalysen visar trenden på att ett specifikt 
mål för ledtiden i ett fq-ärende är svårt att bestämma. Det som kunde gjorts annorlunda är att ett 
mer metodiskt val av uppdragsledare, konstruktörer m.fl. kunde ha gjorts för att få en högre 
validitet. En uppskattning av ledtiderna för värdeflödeskartläggningen kunde också ha utförts av 
konstruktör eller uppdragsledare och inte endast av fq-inköpare.  
 
Ytterligare en tanke i detta arbete var att avgränsa antalet metoder för studien. Detta för att 
varken värdeflödeskartläggningen eller de förbättringsförslag som har presenterats kunnat 
implementeras och utvärderas på grund av för lite tid. Undantaget är förslaget gällande hur 
återlämning av ansvar för artiklar ska ske från fq-inköparen till respektive commodity inköpare 
där implementering redan utförts, dock ingen utvärdering ännu. Detta gör att vi rekommenderar 
att resultaten i detta arbete där kalkylen och ledtidsreduceringar av aktiviteter, samt 
värdeflödeskartläggning som presenteras borde utvärderas på nytt innan någon implementering 
sker. Att sedan ledtiderna för värdeflödeskartläggningen har verifierats av endast en person gör 
att dessa tider möjligen har en låg validitet och skulle kunna tänkas vara annorlunda om en 
konstruktör eller uppdragsledare skulle ha fått verifiera tiderna. 
 
Då tiden har varit begränsad har inga analyser av specifika fq-ärenden utförts. Därför går det inte 
att peka på specifika felaktigheter i processen. Detta som har presenterats i detta arbete är 
historisk data i form av statistik för stängda och öppna fq-ärenden, som visade att genomsnittet 
av ledtiderna för alla fq-ärenden är över 200 dagar. Det går därför inte exakt att påvisa exakt 
varför så är fallet, utan antaganden har skett att de problemområden som tagits fram i detta 
arbete kan vara orsaker till detta. Därför skulle det kunna tänkas att en högre validitet av 
metoderna skulle kunna ha uppnåtts om det fanns mer tid till att analysera specifika fq-ärenden. 
Dock har triangulering av metoder används för att verifiera samma resultat på detta genom att 
statistik från öppna och stängda ärenden, intervjuer från fq-inköpare, konstruktörer och 
uppdragsledare, samt värdeflödeskartläggningen, påvisat att 200 dagar för ett fq-ärende inte är 
möjligt. Vi anser därför att trianguleringen av metoder, samt att metoderna faktiskt gav samma 
resultat borde tyda på en god validitet. 
 

8.2.2 Reliabilitet 

Då valet av att låta brainstormingen styra arbetet mot problemområden samt att intervjuerna har 
varit både strukturerade, semistrukturerade och ostrukturerade, blir det svårt att återupprepa 
metoderna och få exakt samma utfall. Detta p.g.a. av att resultatet från intervjuerna styrde hur vi 
valde att intervjua nästkommande personer, se tabell 8. Detta gör att vi tror att en återupprepning 
av arbetet kring brainstormingen, intervjuerna, och uppskattning av ledtiderna för 
värdeflödeskartläggningen har en låg reliabilitet. Detta tror vi för att avgränsningen för detta 
arbete inte har varit tillräcklig från början, vilket har påverkat tiden för utförandet av dessa 
metoder, samt att vi varit tvungna att begränsa antalet respondenter och utformning av 
metoderna. Det som skulle kunna gjorts annorlunda är att ha avgränsat examensarbetet ännu 
tydligare mot några färre problemområden, samt att begränsa metodvalen och möjligen endast 
valt en metod för exempelvis intervjuer. Detta skulle ha lett till en större bredd av respondenter 
med samma förutsättningar, samt att tiden för att utforma fler intervjumetoder kunde ha gått till 
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att samla in mer data från fler respondenter, vilket troligen skulle öka reliabiliteten för 
metodvalet. 
 
En metod vi saknade var att specifikt välja ut ett antal fq-ärenden för en mer detaljerad analys, 
vilket gör att vi anser att detta arbete endast har hunnit samla in data som verifierar att processen 
har möjligheter till förbättringar, men som dock inte har kunnat peka på mer konkreta lösningar 
som möjligen skulle vara fallet vid analys av specifika fq-ärenden. 
 
För den statistiska datainsamlingen är möjligheterna att återupprepa metoden stor, dock kommer 
utfallet bli något annorlunda då fq-ärendets ledtider har tagits ut fram till ett specifikt datum som 
presenterats i detta arbete. Vi tror därmed att reliabiliteten påverkas med tanke på att statistiken 
som inhämtats från öppna fq-ärenden är ända från 2012-01-30, dock med några som startades för 
inte så längesedan, och att stängda fq-ärenden endast har analyserats mellan perioden 2016-01-01 
fram till 2016-05-03.  
 
Det positiva med att vi har använt flera metoder såsom datainsamling, värdeflödeskartläggning, 
intervjuer och benchmarking är att alla dessa separat har pekat på liknande resultat som har lett 
till att resultaten har stärkts. Detta har gjort att vi inte har behövt göra vaga antaganden om ett 
enskilt resultat utan det har varit möjligt att utveckla svaren p.g.a. att vi just valde att ha flera olika 
metoder. 
 

8.3 Förslag på framtida arbeten på Scania inköp 
För framtida arbeten rekommenderar vi att dessa bör fokuseras på att: 

 utvärdera och analysera x-antal fq-ärenden för att peka på mer specifika förbättringar av 

processen och undvika eventuella slöserier. 

 utvärdera och analysera om fq-inköparna för samtliga inköpsavdelningar borde arbeta 

tillsammans i en grupp, och i så fall vad detta skulle kunna leda till för förbättringar. 

 Utifrån värdeflödeskartläggning som utförts i detta arbete mer detaljerat utvärdera och 

analysera vilka slöserier som finns och nämns i kapitel 4.11.2.1 och utifrån detta utveckla 

fler möjligheter till förbättringar av processen i kapitel 4.11.2.2. 
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10 Appendix 

10.1 Intervjuer 

10.1.1 Intervju med Mikael Viktorsson (Gruppchef för RTEA)  
 

Vilket är R&D:s mål för FQ-ärenden? 
- Målet är att stänga FQ-ärenden på 200 dagar, vilket är svårt att nå med verktygsbundna 

artiklar. Detta är ett övergripande mål på hela R&D och när man drar ett snitt och då ska det 

bli 200 dagar. 

Hur många FQ-ärenden har ni liggande nu? 
- 18 stycken ärenden. 

Hur väljer ni ut vilka ärenden som ni ska arbeta med? 
- Vi väljer ut efter kompetens och sedan efter vanlig prioritet av artiklar 1-4 

Skulle det vara bra att inköp eller inköpare är med och prioriterar FQ-ärenden på samma sätt som 
med PCR:er där Inköp och R&D sitter tillsammans? 

- Ja, det skulle vara en bra idé att ta med inköp till att välja vilka fq-ärenden som man ska 

arbeta med och prioritera. 

Hur ser ni på resurserna/stödet ni får från inköp? 
- R&D förväntar sig att det finns resurser från inköp att arbeta med FQ-ärenden. 

Är det någon du rekommenderar som vi borde intervjua? 
- Pernilla Zetterberg processägare av fq-processen. 

10.1.2 Intervju med FQ-inköpare X och Y 
 

Vilka konkreta problem upplever du i processen? 
- Vid första kontakt från uppdragsledaren kan fq-ärenden ha kommit olika långt i fq-processen. 

Detta p.g.a. att de inte vet att de ska kontakta mig som fq-inköpare. De kontaktar exempelvis 
commodity inköparen istället. Det kan också vara så att konstruktion skickar en impuls där de 
förväntar sig att fq-inköparen endast ska fungera som ett mellanled och lägga order på det 
de vill ha för att de redan är ”klara” med fq-ärendet. Detta kan t.ex. vara en prototyp-order 
eller en produktions(serie)-order. 
 
Tillägg fq-inköpare Y: Det kan även finnas produktionstekniska anledningar till att 
information meddelas fq-inköparen relativt sent i processen med fq-ärendet. 
 

- Uppdragsledaren och konstruktion har problem med att veta vilken fq-inköpare de ska 
kontakta p.g.a. fel information i AROS eller felskrivningar i Inline. Det händer också att fq-
inköparen inte läggs in i FRAS vid uppstart av ett fq-ärende utan placeras in varsomhelst 
under processen. Då FRAS fungerar som en ”dagbok” för fq-ärendet där man kan se vad som 
har hänt, d.v.s. dess progression, samt vilken information som har samlats in är detta ett 
stort problem. Fq-inköparen bör vara med redan vid uppstart av ett fq-ärende och vill vara 
med från början till slut. I nuläget känns det som att uppdragsledaren och konstruktion för 
diskussioner kring fq-ärendet själva. Fq-inköparna känner att de endast används som en 
stödfunktion vid orderläggning i vissa fall, och att de inte kan bidra med information och 
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kunskap, vilket ett problem.  
 
Tillägg fq-inköpare Y: Håller med ovanstående, dock inte om att fq-inköparna endast 
används som en stödfunktion utan ofta bidrar med information och kunskap om 
kostnadsbesparingar. Gällande svårigheten av att finna rätt inköpare för ett fq-ärende 
nämner fq-inköpare Y också att det är svårt att veta vem som ska kontaktas, samt att det är 
svårt att veta hur man ska hitta rätt. Det har också skett en omorganisation i 
inköpsavdelningen som inte många parter kanske har koll på. Y poängterar att alla parter, 
inklusive fq-inköparna måste bli bättre på att uppdatera informationen i Inline och Aros. Fq-
inköparna måste ta eget ansvar över att placera in sig själva i FRAS för att kunna ha tillgång 
information gällande respektive fq-ärende. En UL skulle kunna göra detta, dock bör fokus 
ligga på fq-inköparnas egna ansvar gällande detta. Ytterligare bör fq-inköparna hämta 
information om garantikostnaden direkt från FRAS, där fq-ingenjören ska ange kostnad per 
reklamation. Denna information finns dock inte alltid att tillgå vilket blir ett stor problem för 
att bedöma prioritet av fq-inköparna. 
 

- Fq-inköparna skulle vilja vara med vid bestämmandet av artiklar som ska bli fq-ärende. De 
kan då se vilka artiklar som är ingående och kan bättre planera in hur mycket tid som 
inköpsarbetet kommer att ta. Genom att få vara med vid val av artiklar som ska bli ett fq-
ärende så kan information tidigt ges om den uppskattade tiden för att lösa problemet. T.ex. 
Finns det artiklar som kan lösas och stängas inom några veckor? Man kan också lättare 
planera resurser för fq-ärendet, t.ex. Hur många fq-ärenden kommer vi att ha under den 
närmsta tiden? Ett till argument är att lättare kontroll kan ske om ett fq-ärende kan kopplas 
samman till en pågående sourcing, som utförs av en commodity inköpare. 
 
Tillägg fq-inköpare Y: Instämmer. 
 

- Vid RCA tas det sällan upp att ta med leverantörerna vid ett tidigt skede av fq-processen för 
att vara med och lösa problemet. Enligt mig hade det varit bra om de kunde vara med och 
hjälpa till med fq-ärenden med case(artiklar) som har låg kommersiell risk. De kanske redan 
har en bra lösning på problemet genom tidigare erfarenheter med liknande problem eller så 
kanske de har annan kunskap om förbättringar som kan hjälpa fq-ärendet att lösas tidigare. 
 
Tillägg fq-inköpare Y: Detta hade kunnat bli bra. Dock måste alla parter vara medvetna om 
detta och ge sin syn på om caset (artikeln) har en låg kommersiell risk eller inte. 
 

- Ibland känns det som att fq-ärenden känns som väldigt ”bråttom” från UL och konstruktions 
sida till att helt plötsligt blir tyst, och att ärendet omprioriteras utan någon vidare 
kommunikation till fq-inköparna. Detta kan bli bättre. 
 
Tillägg fq-inköpare Y: Man får inte alltid information utan behöver jaga själv. Y menar att 
case som tenderar att dra ut på tiden bör stängas så fort som möjligt (t.ex. flera 1000 dagar). 
Dessa typer av ärenden kan inte rubriceras som fq-ärenden då det tydligen inte är bråttom 
att lösa problemet. Det finns ingen anledning att fortsätta med dessa ärenden, därför bör de 
stängas.  
 

- Vid tekniska diskussioner med leverantören kan det ibland bli missförstånd som leder till att 
konstruktion ändå behöver kommunicera med leverantören direkt, alternativt boka möte 
med de. I nuläget går teknisk information från konstruktion till leverantören via 
inköpsavdelningen, och sedan tillbaka från leverantören till konstruktion på samma sätt. 
Detta skapar just nu ett slöseri, d.v.s. att inköparen ibland endast fungerar som en 
förmedlare av information. Det skulle vara bättre om man låter konstruktion ta direktkontakt 
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med leverantören för en enklare kommunikation. Dock ska i alla lägen backdoor-selling 
undvikas! Detta skulle kunna undvikas genom att fq-inköparen är med i konversationen, t.ex. 
att kopieras in i mail-konversationen. Fq-inköparna upplever ibland att den tekniska 
diskussionen drar ut på tiden, och med ovan nämnd förbättring kan denna tid reduceras. 
 
Tillägg fq-inköpare Y: Befintliga leverantörer skulle kunna ha direktkommunikation med 
konstruktion, dock bör alternativa leverantörer alltid gå igenom inköp. Varje uppdatering på 
en ritning (eller produktkritik) tar cirka 1 vecka i nuläget, och detta hade kunnat reducera den 
tiden. 
 

- Eftersom vi (fq-inköparna) inte vet vilka mål som vi mäts mot så har vi svårt att prioritera 
vilka fq-ärenden vi bör satsa på och även vilket angreppsätt som ska tillämpas på respektive 
fq-ärende. Är vårt mål att stänga fq-ärendet så snabbt som möjligt för att stoppa avvikelsen 
och eventuella kostnader för Scania, eller ska en fullständig sourcing utföras där man tar 
emot offerter från alla potentiella leverantörer för att få ett korrekt marknadspris på artikeln, 
men där ledtiden blir längre? 
 
Tillägg fq-inköpare Y: Våra fq-ärenden har redan olika prioriteringsgrader där vi vet vilka som 
är viktigast att arbeta med, t.ex. ”prioritering 2” eller ”prioritering 3”. Detta vet vi. Dock är 
det svårt att veta vilket/vilka case som ska prioriteras inom respektive prioriteringsgrad. Det 
kan t.ex. finnas 5 case med Prio 2 och 10 case med Prio 3. Vad ska tänkas på vid prioritering 
av dessa? Kostnader/Ledtid? 
 

- Idag finns det inga bra sätt att återlämna ett case (en artikel) tillbaka till commodity 
inköparna på där väsentlig information om att till exempel en artikel är färdig-sourcad eller 
behöver sourcas ges. 

 
Fråga till fq-inköpare Y. Borde fq-inköpare ha en begränsning i hur många fq-ärenden denna borde 
arbeta med samtidigt? Likt uppdragsledarna?  

- Ja det är konstigt att vi fq-inköpare inte har någon begräsning på hur många fq-ärenden vi 

ska ha samtidigt och veta vad som ska prioriteras? Vi skulle kunna ha 100 eller 10 stycken. 

10.1.3 Intervju med FQ-inköpare för pumpar, rör, aluminium 

Erfarenhet 1 år. 
Ålder: 34 
Kön: Man 
 
Vilka problem upplever du idag? 

- Underlagen på ritningarna är inte klara, konstruktion behöver komplettera ritningar.  

- Uppdragsledare och konstruktörer förstår inte ledtiderna för den tid som leverantörerna 
behöver för att offerera, lämna in ppap och att SQA behöver tid på sig att gå igenom 
ppap:en.  

- Uppdragsledare och konstruktörer förstår inte ledtiderna heller ledtiden som inköp behöver 
på sig att kunna utföra ett ordentligt arbete. 

- Budget kan inte hållas p.g.a att esitmerat pris är för långt ifrån offererat pris. Som gör att fq-
ärendet då läggs ner. 

- Konstruktörerna släpper inte ritningarna i tid. Kan inte processen för godkännande osv d.v.s. 
den interna ledtiden från det att de är klara med ritningen till att den blir tillgänglig för inköp. 
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- Konstruktion kommer på att det vill göra ändringar efter att order är lagd. 

- Upplever du att du blir kontaktad olika långt in i fq-ärendet? 

- ja vissa uppdragsledare kontaktar endast när orderläggning ska ske. 

- Intro tiden sätts före kontakt har skett med inköp eller samtidigt när impulsen släpps. 

- Olika uppdragsledare arbetar olika. 

Mäts du idag mot något mål? 
- Gissar på att jag ska försöka hålla introtid och nå estimerad tid 

Har du några förslag på förbättringar? 
- Att innan introtid/mål sätts skickas ett förslag på ritning utan till leverantörer  utan en status 

på ritningen för att få en förståelse om kostnad och ledtid samt eventuell produktkritik. 

Därefter NO/GO beslut, fördelen är att man har rätt fakta från början om pris och ledtid. 

- ytterligare ett problem är att man omvandlar grönpilsärenden till rödpil för att man tror att 

man ska få en högre prioritet och ett snabbare arbete av fq-inköparna. 

- När det gäller fq-ärenden så behöver jag inte gå på pre-sourcing bord eller Sourcing Bord. 

Min chef har talat med den enhetschefen och fått godkännande på det.  

Vet du vilket mål uppdragsledarna mäts mot? 
- Nej, gissar på budget och projekttid. 

- Hur väljer ni leverantörer idag? 

- Välja den leverantör som har bäst ledtid och inte nödvändigast har bästa artikelpris. 

Hur ser det ut med attestering? 
- Mina orderar attesteras inom 24 timmar. Jag har en egen hög för chefen att attestera. FQ ska 

gå fort. 

Hur kommunicerar du med SQA:n? 
- Frågar när det passar att sätta tiden för att få ordern attesterad fortast möjligast samma dag 

eller samma vecka som ppap kommer in för att spara tid. 

Använder du SQA:rna för hjälp? 
- Ja telefonmöte med konstruktion och leverantörerna och ibland SQA:n för att diskutera 

tekniska lösningar. 

- Fördelen är att man undviker missförstånd. 

10.1.4 Intervju med FQ-inköpare för formsprutade artiklar/plast 

Erfarenhet: 1 år artiklar formsprutade artiklar/plast. 
Kön: Man 
Ålder: 25 år 
 
Vilka problem upplever du? 
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- Fq ärenden skickas runt mellan inköpare för att man byter plats på personerna, ett fq-ärende 

har hållit på i över tre år. När man byter inköpare tappas infon. Man använder fq-rollen som 

en instegsroll och när någon slutar eller byter jobb så får man byta från fq till commodity 

rollen. Som fq-inköpare är du även support till en commodity inköpare. Man arbetar ca 1 år 

som inköpare och sedan blir man commodity inköpare.  

- När man har lagt order och sedan vill konstruktion ändra som göra det blir dyra och långa 

ledtider på verktyg. Främst för plast, vilket gör att man hinner byta inköpare innan ärendet är 

stängt. 

- Fq-ärenden borde inte gå via pre-sourcing board/sourcing board för det gäller att få ut en ny 

artikel så fort som möjligt. Besluten är redan tagna vi a NO/GO beslut. Det är konstiga att det 

finns några beslutsvägar, när man arbetar mer för R&D än inköp.  

- Det känns egentligen inte som något inköpsjobb oftast främst att koordinera info mellan 

leverantörer och R&D (uppdragsledare och konstruktörer) som är tekniska diskussioner. 

Känns inte som ett inköpsjobb då oftast är en leverantör redan vald och handlar mer om att 

priser och ledtider är rimliga snarare än perfekta och en fullständig sourcing har gjorts. 

Dessutom är summorna oftast väldigt små kommersiellt. 

Finns det några förbättringar som du ser? 
- Finns ingen tid för att göra ett ordentligt inköpsarbete. Man arbetar med korta deadlines.  

- Därför borde man låta R&D köra hela processen själva. 

Mäts du mot något mål idag? 
- Nej saknar det idag, Frågan är hur eller vad man ska mätas mot? 

Får du reda på garantikostanden från uppdragsledarna? 
- Aldrig hört talas om den kostnaden. 

Känner du till uppdragsledarnas mål? 
- Nej, 

Uppdragsledarnas mål är att stänga fq-ärenden på 200 dagar, är det ett rimligt mål mot dina fq-
ärenden? 

- Ja möjligen, Men det är beroende på mellan case till case ibland är det orimligt med högt 

med 200 dagar och ibland kan det vara orimligt lågt med 200 dagar. Det är från fall till fall.  

 

10.1.5 Intervju med FQ-inköpare för gummi (trycksslangar) 

Erfarenhet: 1 år  
Kön: Kvinna 
Ålder: 35 år 
 

Vilka problem upplever du idag med fq-processen? 
- Jag upplever att den inte är uppstyrd från inköp.  

- Jag saknar mätetal  

- Jag slipper pre-sourcing Bord och Sourcing Bord. Borde spela någon roll. 
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- Jag saknar också en arbetsbeskrivning för fq-rollen. 

- Prioritering, en 4:a är kanske viktigt för en uppdragsledare men för en inköpare som har flera 
fq-ärenden med prio 2:or så är det viktigare.  

- Uppdragsledare och konstruktion förstår inte inköpsprocessen. 

- Konstruktörer är sena med ritningar vilket påverkar mitt arbete. 

- Konstruktörer vill även ändra ritningen efter att ordern är lagd. 

- fq-processen har hamnat under radarna och är ostrukturerad. 

- Man skulle kunna ha två fq-ärenden och åttio fq-ärenden men så länge ens chef inte hör att 
något går dåligt så tror denna att det går bra. Det finns ingen balans. 

- Det verkar var en skillnad i vem som man blir upplärd av som avgör hur man själv sen agerar 
och arbetar med fq-ärenden.  

När blir du kontaktad i fq-processen av antingen uppdragsledaren eller konstruktören? 
- Antingen efter rotorsaksanalysen eller efter att man har tagit fram en lösning/ritning. 

När blir leverantörerna inblandade? 
- Vid tekniska diskussioner med konstruktion eller uppdragsledarna. 

Mäts du mot något mål idag? 
- Nej inte idag. 

Känner du till uppdragsledarnas mål på 200 dagar? 
- Nej 

För dina artiklar är det möjligt att stänga dessa inom tiden för 200 dagar? 
- Nej, det är inte möjligt. 

Har du några förbättringsförslag? 
- Samlad information från uppdragsledarna, idag kommer många frågor i omgångar. 

- Ett gemensamt dokument som uppdragsledarna skickar en gång till inköpare för att spara tid. 

- Enligt beskrivning ska uppdragsledarna estimera volymerna för artiklarna men det stämmer 
oftast inte med vad som står i AROS och Matris. Måste finnas ett standardiserat arbetssätt 
för detta. 

- Jag skulle vilja ha samma grundinformation från alla uppdragsledare såsom volym, 
ersättande artiklar m.m. 

Är du med vid uppstartsmötena tillsammans med uppdragsledaren och konstruktören? 
- Ibland när jag bli inbjuden. 

Känner du till garantikostnad för fq-ärenden? 
- Nej, aldrig hört talas om det. 
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10.1.6 Intervju med tidigare FQ-inköpare 
 

Kan du berätta hur du arbetade som fq-inköpare? 
- Jag satt uppe på berget tillsammans med uppdragsledarna under 1 års tid. 

- Sedan bytte vi med en ny person som sedan satt hos uppdragsledarna under ett år 

- När jag arbetade som fq-inköpare så var det erfarna inköpare som tidigare hade arbetat som 

commodity inköpare som arbetade som fq-inköpare och visste vilka trådar att dra i och hur 

man snabbt kunde göra en förhandling med leverantörer. 

- Detta gjorde att vi fick en kontinuitet i arbetet och samarbete med uppdragsledarna. 

Under vilken tid satt du som fq-inköpare? 
- -Jag satt under året 2005. 

 

10.1.7 Intervjuer med konstruktörer 

10.1.7.1 Konstruktör 1 

Ålder: 27 år 
Erfarenhet: 2 år 
Kön: Man 
Artiklar: Rör. 
 
Vilka svårigheter ser du vid ett FQ-ärende när det gäller konstruktionsarbetet? 

- Svårt att konstruera artiklar som redan finns i produktion då dessa har begräsningar i hur 
man kan utforma artiklarna p.g.a. platsbrist 

- Steg 1 med första utkast av ritning är att bolla ett utkast med leverantörer för att sedan 
forma ritningen och göra finjusteringar till en lösning. 

Har du några förslag till hur inköp kan hjälp dig och andra konstruktörer vid FQ-ärenden? 
- n/A 

Skulle det vara möjligt att ta hjälp av leverantörer i koncept utformning/ritningsförslag för att lösa 
FQ:n? 

- Farligt ibland då vi kan låsas mot en leverantör om vi bara använder en för hjälp. 
- Finns kanske bättre leverantörer som kan komma med en bättre lösning 
- I så fall fråga flera leverantörer för att får fram ett lösningsförslag. 

Tillägg? 
- Kör inte ett tidigare koncept för att det har fungerat för en leverantör eller att historiken 

säger att lösningen borde fungerat så betyder det att den inte behöver fungera nu. 

Vad anser du om målet på 200 dagar som Uppdragsdelarna har för att stänga ett FQ-ärende? 
- 200 dagar är orimligt att nå med artiklarna som jag arbetar med. 

 
 
 
 
 



VIII 

 
 

10.1.7.2 Konstruktör 2 

Ålder: 39 år 
Erfarenhet: 6 år 
Kön: Man 
Artiklar: Plåtartiklar 
Aktuellt FQ-ärende 193 ej stängt. 
 
Vilka svårigheter ser du vid ett FQ-ärende när det gäller konstruktionsarbetet? 

- Mycket rotation bland inköpare som byter jobb/plats uppdrag. 

Har du några förslag till hur inköp kan hjälp dig och andra konstruktörer vid FQ-ärenden? 
- Mer personlig kontakt med R&D och kommunikation 
- Mer direkt kontakt med leverantörerna för tekniska frågor istället för att inköp sitter som en 

sluss. 
- Det skulle vara intressant att få kunskap om leverantörerna från inköparna angående 

leverantörernas processer eller tekniska möjligheter.  

Skulle det var möjligt att ta hjälp av leverantörer i koncept utformning/ritningsförslag för att lösa 
FQ:n? 

- Vid utvecklandet av konstruktion/ritning att ha kontakt/möte med leverantör/er för att 
förstå leverantörernas process och möta deras önskemål också. Samt lösa öppna punkter 
från båda parter samt eventuella begränsningar. 

Tillägg? 
- Inget 

Vad anser du om målet på 200 dagar som Uppdragsdelarna har för att stänga ett FQ-ärende? 
- Ja borde vara uppnåbart att klara av 200 dagar. Vi konstruktörer arbetar med ständiga 

förbättringar och effektiviseringar. 
 

10.1.7.3 Konstruktör 3 

Ålder: 47 år 
Erfarenhet: 20 år 
Kön: Man 
Artiklar: Rör 
 
Vilka svårigheter ser du vid ett FQ-ärende när det gäller konstruktionsarbetet? 

- Leverantörer lägger på för mycket i pris som gör att artiklar som ska lösa FQ-ärendet och ska 
säljas som reservdelslösningar inte köps för att det blir för dyra och kunderna tycker inte att 
det är värt priset. Detta gäller främst artiklar som är ”Nice to have”  

- Annars inga svårigheter vid  konstruktörsarbetet 
- Mest problematiskt är prisbilden artiklarna blir för dyra och köps inte av Scanias kunder 

Har du några förslag till hur inköp kan hjälp dig och andra konstruktörer vid FQ-ärenden? 
- Mer resurser från inköp vid FQ-ärenden  mer tillgängliga vid FQ:n.  

Skulle det var möjligt att ta hjälp av leverantörer i koncept utformning/ritningsförslag för att lösa 
FQ:n? 

- Mer, närmare och bättre kommunikation med leverantörer och lösningsförslag. 
- Bra relation/kommunikation för att lösa & få kunskaps hjälp från leverantörerna  
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Tillägg? 
- Nej 

Vad anser du om målet på 200 dagar som Uppdragsdelarna har för att stänga ett FQ-ärende? 
- 200 dagar är jättekonstigt, hur komplext är problemet. 
- Hur ser resurser ut från  

o Inköp 
o Leverantörer 
o Konstruktion 
o Vem jobbar man med tvärfunktionellt och mellan konstruktionsgrupperna 

Hur upplever du skillnaden mellan FQ-inköpare och commodity inköpare är? 
- Bättre access vid FQ-inköpare 
- Commodity inköpare är upptagna med annat och har andra prioriteringar 
- FQ-ärenden är inte Commdity inköparnas huvudsyssla 

 

10.1.8 Intervju med gruppchef för SQM (SQA:er på SMM) 

Intervju med Tom Kvarnström Gruppchef för SQM-personal som är kvalitetsansvariga för 
leverantörer under SMM.  
 
Ledtiden idag som SQA:n har på sig att godkänna PPAP efter att PPAP:en har lämnats in från 
leverantören är 10 dagar. Skulle det vara möjligt att minska den ledtiden till 5 dagar som standard 
istället för 10 dagar? 
 

- Det är inte möjligt att ändra standard för ledtiden till 5 dagar för artiklar kopplade till fq-
ärenden, detta då SQA:n kanske är ute och reser och/eller inte har möjlighet av andra skäl. 
En lösning är att hantera ärende för ärende och kommunicera med SQA:n så att denna är 
inspelad i caset och har förståelse för vad ärendet innebär. Då är det möjligt att för SQA:n att 
godkänna PPAP på 2 dagar efter att leverantören har lämnat in PPAP. 

10.1.9 Intervju med S-order inköpare 

Kön – Kvinna 

Ålder – 27 

Erfarenhet 1,5 år. 

Har ni några mål som ni mäts mot? 
- Nej inte idag, det har talats om det men inget bestämt skulle vara något mot ledtider eller 

leveranser från inköp 

Ni arbetar mot Deadlines, vad innebär det? 
- S-order är känsligt för ledtider 

- Inför varje projekt så tar projekt upp kriterier för vad som prioriteras. Då är det oftast 

- Ledtid 
- Performance quality 
- Kostnad 
- Inför varje projekt så utförs en projektplan där man räknar baklänges för när lastbilen ska 

levereras 
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- se bilden för S-orders ledtider. Där blåpilen är fast på 4 veckor från det att impuls släpps från 
konstruktör för antingen prototyper eller serieartiklar så totalt max 8 veckor. För att 
förhandla, finna leverantörer och orderläggning och efter är 7 veckor fast tid från order till 
att första lastbilen rullar. 

- S-order följer tiden som fq-ärenden gör för ECO-tidssättning 

Hur ser det ut med attestering? 
- vår gruppchef attesterar order varje dag har hänt någon dag att det tagit två dagar. 

Alternativt att vi går till vår chef och säger att ordern behöver attesteras. 

Hur ser det ut med artiklar vilken volym köper ni för? 
- Högvolym för oss är 1200/artiklar. Som gör att normalt kan det vara 100 eller mindre per år 

som artiklarna rullar. 

- Därför är det många leverantörer som säger nej. Därför är vi glada om vi får in 2 offerter. 

- Vi diskuterar ibland volymerna med marknad för att säkerställa volymen. 

Vilka utmaningar har ni? 
- Hittar leverantörer med bra ledtider och är flexibla. Vi prioriterar ett högre artikel pris som 

har en låg investeringskostnad och kort ledtid. 

Vilka utmaningar ser ni med samarbetet med R&D? 
- Konstruktörer som inte kan processen och lägger in tider för attestering och system. Vilket 

gör att de blir fel ibland.  

Vill er projekt/uppdragsledare att ni estimerar priser? 
- Vi estimerar priser efter erfarenhet om vad en liknande artikel kostar eller ett verktyg. Detta 

spelar stor roll beroende på vilken artikel det är och därför behöver jag ibland gå ut och fråga 
leverantörer om priser för artiklar och verktyg. Jag är noga med att det är ett estimat och 
inget jag lovar eller vill vara ansvarig för. 

Köper ni in alla artiklar till lastbilen? 
- Alla artiklar förutom kablage.  

10.1.10 Intervju med processledare av inköpsprocessen 
 

Kan du förklara och visa vilka problem områden som du upplever i processen idag? 
 
- Konstruktion har avsatt 20% av sin resurstid till att arbeta med fq-ärenden, men vi har inte fått 
några resurser från inköp, dvs att inköp avsätter resurser specifikt mot fq-ärende som R&D vilket gör 
att egentligen finns det inga resurser alls för fq-ärenden. 
 
- Tanken med NO/GO beslutet är att få ett estimat på pris och investering men att inköparna önskar 
få mer info om ritningsunderlaget och fråga leverantörerna, vilket gör att det blir en tung rodd 
process. 
 

10.1.11 Intervju med inköpsassistent för PCR:er 
 

Kan du berätta hur ni prioriterar PCR: er tillsammans med R&D? 
- Vi från inköp har satt upp olika prioriteringar för hur vi graderar PCR:erna. 
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- Prio 1.Safety “Must do” (if not, high negative consequences)  
 

- Great cost savings Prio 2 “Must do” (if not, modest negative consequences) Modest cost 
savings 

- Prio 3 Minor cost savings 
- Och tillsammans med en ansvarig person från R&D vart R&D ska lägga mest resurser.  

- Jag kan tycka att det hade varit bra att ha någon liknande position på inköp, som också då 

skulle kunna ha koll på prioriteringen av fq-ärenden. 

10.1.12 Gruppintervju med uppdragsledare 

Deltagare: 
 
Uppdragsledare T 
Antal år på Scania: 27-28 år 
Antal år som uppdragsledare: 4 år 
 
Uppdragsledare A 
Antal år på Scania: 4 år 
Antal år som uppdragsledare: 2 år 
 
Uppdragsledare B 
Antal år på Scania: 4 år  
Antal år som uppdragsledare: 2 år 
 
Hur gör ni för att ta reda på vilken fq-inköpare som är ansvarig för en artikel? 

Aros, inte så svårt att hitta information men svårt att få tag på rätt person. Vanligtvis 
kontaktas fq-inköparna på SMM för att få tag i rätt person. Om denna kontakt inte skulle 
finnas hade det varit svårt. 
 
+ Något annars som är svårt är att få inköparna att vara delaktiga från början av fq-ärendet. 
Ibland när en lösning har tagits fram och presenterats av uppdragsledarna vill inköp gärna ta 
fram alternativa lösningar vilket tar onödig tid. 
 
Hur anser ni att kommunikationen är mellan er fq-inköparna idag? 

Bra med fq-inköparna, dock inte lika bra med commodity inköparna. Det är svårt att få 
någon att prioritera fq-ärendet. 
 
Vad anser ni bör förbättras gällande kommunikationen idag mellan er och fq-inköparna? 

En gång i veckan. Bra. UL vill att man ska vara mer engagerad och ha bättre kommunikation 
=> svara snabbare. 
 
Beskriv fördelar och nackdelar med att arbeta med fq-inköpare vid fq-ärenden?/Beskriv fördelar 
och nackdelar med att arbeta med commodity inköpare vid fq-ärenden? 

Commodity inköparna är inte lika insatta på samma sätt som fq-inköparna. De är inte insatta 
på detaljnivå därför är det viktigt att fq-inköparna finns för att fq-ärendena ska kunna lösas 
på snabbast möjliga sätt. Och detta görs då enligt UL bättre genom att ha fq-inköpare som 
har hand om fq-ärenden. 
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Svårigheter utan fq-inköparna är att det tar väldigt mycket tid. De hinner inte gå igenom alla 
tekniska dokument och det är svårt att få de lika engagerade som fq-inköparna. 
 
 
Vilka mål mäts ni emot? (Ledtid för stängt case eller kostnadsbesparingar? 

Ledtid! Att stänga caset så fort som möjligt. Här brukar man inte få höra att målet egentligen 
är att stänga caset, utan att lösa problemen hos kund. 
 
Tror ni att fq-inköparna vet vad ni mäts emot för mål idag? 

Nej, ingen förväntar sig att fq-inköparna ska veta det. Detta borde informeras ut tydligare. 
 
Vad tror ni att fq-inköparna mäts emot idag vid fq-ärenden? 

t.ex. 1500 < dagar, då handlar det egentligen om att man har lagt fq-ärendet på is för att de 
kanske inte har funnit någon lösning ännu, eller att det blir en period där inga kunder 
”klagar” och tiden går för att sedan bli aktuellt igen, eller att problemet helt enkelt har fixats 
av sig själv (ingen aning hur detta går till, dock händer det ibland) 
 
Vad anser ni att fq-inköparna ska mätas emot för mål fq-ärenden? 

Ledtider 
Vid go/no go beslutet pressas UL. Här är det väldigt viktigt att inköp ger svar från deras 
”sourcing” snabbt och informerar UL. + 10 % spelar ingen roll (det är lugnt) så länge man kan 
lösa problemet och ha snabb kommunikation mellan inköp – UL. 
 
Vad har ni för andra krav på fq-inköparna? 

Vi förväntar oss att det finns resurser.  
Vara med på uppstartsmöte 
 
Hur viktigt är det för fq-inköparnas arbete att de får information om garantikostnaden för ett fq-
ärende? 

Motivation att vara snabbare. Garantikostnader, lämna tillbaka lastbil, stor kund som klagar, 
rykte, eller lost of sale. 
 
Vid vilket stadium på fq-ärendet är det relevant att fq-inköparna får information om 
garantikostnaderna? 

garantikostnader har Uppdragsledaren. Det skulle vara bra att inköp ställer frågor gällande 
detta. Görs detta så kommer UL ta reda på det och kommer svara. 
 
Vad anser ni om att leverantörer ska vara med i ett tidigt skede av ett fq-ärende för att ge sin input 
på problemlösningen? 

Bra om möjligt om det inte hindrar det tekniska. Saknas från inköps sida: ska mana ha 
samma leverantör eller byta? Den informationen är viktig för UL. Nuvarande leverantör kan 
man ta med in i processen, men kanske inte om man byter leverantör. 
Viktigt att ha samma tänk för FQ-ärenden, d.v.s. att de först ska kontakta leverantör 
eftersom problemet ofta ligger hos de och deras process. 
 
Tillägg 

Vid resursplanering har uppdragsledarna totalt 10 fq-ärenden. Max 2 ärenden i pre-study 
innan ett nytt ärende startar och 8 i implementation. 
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Väntande FQ-ärenden ligger hos Mikael Wiktorsson för att delas ut. 
Mikael Wiktorsson och YQR resursbalanserar fq-ärendet och borde även göra detta mot 
inköp. 
 
 
 
 
 


