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Sammanfattning 

DinBox Sverige AB säljer fastighetsboxar på den skandinaviska marknaden och har 
produktionen utlagd till en leverantör Kina. Företaget startades i slutet på 2007 och är med 
andra ord relativt ungt. Den logistiska delen från beställning till leverans av produkt, är en 
mycket viktig och vital del av verksamheten som måste fungera. Det logistiska flödet fungerar 
idag inte helt felfritt och det uppstår problem med leveranser. 

Jag fick som uppgift i mitt examensarbete inom supply-chain management, att undersöka det 
logistiska flödet närmare för att hitta olika förbättringsförslag. 

Syftet med uppgiften är ta reda på vilka fel som uppstår, kartlägga vilka typer av kostnader 
dessa fel innebär och utreda hur man kan undvika fel i fortsättningen. Examensarbetet ska 
resultera i ett passande förbättringsalternativ som ökar kontrollen av logistikflödet från 
beställning till leverans. 

Resultatet i examensarbetet har uppnåtts genom en grundlig nulägesanalys, framtagande av ett 
flödesschema och identifiering av problem i processerna. Problemen har brytits ned i 
grundorsaker och detta ligger till grund för förbättringsalternativen.  

Det slutliga förbättringsförslaget innebär att kommunikation mellan alla berörda enheter hos 
företaget och leverantören i Kina sker i ett extranät. När ordern passerar genom logistikflödet 
måste aktuell enhet kontrollera och godkänna ordern innan den kan skickas vidare till nästa 
enhet. På så sätt får man ett kontrollsystem som säkerställer att ordern behandlas rätt från 
början till slut i flödet. Extranätet ger också möjligheten till spårning eftersom data kan lagras 
och användas för att spåra information och gods i logistikflödet. Inventeringen vid 
lagerankomst förenklas och säkerställs genom införandet av ett streckkodsystem som innebär 
att artiklar automatiskt kan identifieras. 

Slutsatsen av examensarbetet är att en grundlig förstudie och nulägesanalys är mycket viktigt 
för att kunna identifiera de mest kostsamma och kritiska problemen i logistikflödet. Genom 
förbättringar av processer inom området för supply-chain finns det mycket som kan 
effektiviseras och spara pengar för företaget. 
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Abstract 

DinBox Sverige AB sells mailboxes on the scandinavian market with production outsourced 
to a supplier in China. The company started in the end of 2007, relatively young in other 
words. The logistical flow from order to delivery of product, is a very important and vital part  
of the business. The logisticial flow is today not flawless and there are problems with 
deliveries. 

I was assigned within my thesis in supply-chain management the task to investigate the 
logistical flow in detail in order to suggest improvements. 

The purpose of the task is to find what problems that occur, map out what costs these 
problems cause and investigate how to avoid errors in the future. The thesis should result in a 
fitting suggestion for improvement that decreases the control of the logistical flow from order 
to delivery. 

The result of the thesis has been achieved through a thorough analysis of the present situation, 
making a flowchart and identifying the problems in the processes. The problems have been 
broken down in to main causes and are subject for the suggestions of improvement.  

The final suggestion of improvement means communication between involved parties in the 
company and the supplier in China takes place in an extranet. When the order passes through 
the logistical flow every part has to control and approve the order before it is passed on to the 
next part. In that way a control system that secures the appropriate handling of the order 
throughout the flow is achieved. The extranet also gives the possibility to tracking 
information and goods in the logistical flow since the data can be stored in the system. The 
inventory when goods arrive is simplified and secured by implementing a barcode system 
which means all articles are automatically identified. 

The conclusion of the thesis is that a thorough preliminary study and analysis of the present 
situation are crucial for identifying the most costly and critical problems in the logistical flow. 
By improvements of processes within the area of supply-chain there are a lot that can be made 
more efficient and save money for the company.



 
5 

Innehållsförteckning 
1 Bakgrund ............................................................................................................................ 8 

1.1 Om företaget............................................................................................................... 8 
1.2 Problemformulering ................................................................................................... 8 
1.3 Syfte ........................................................................................................................... 9 
1.4 Direktiv....................................................................................................................... 9 
1.5 Precisering av uppgiften och avgränsningar .............................................................. 9 
1.6 Ansats och metod ..................................................................................................... 10 

1.6.1 Studiens inriktning ........................................................................................... 10 
1.6.2 Studiens ansats ................................................................................................. 10 
1.6.3 Studiens metod ................................................................................................. 10 
1.6.4 Praktiskt tillvägagångssätt................................................................................ 10 

2 Teori ................................................................................................................................. 12 
2.1 Litteratur................................................................................................................... 12 
2.2 Supply-Chain Management...................................................................................... 12 

2.2.1 Supply-chain för tillverkande företag .............................................................. 12 
2.2.2 Supply-chain design ......................................................................................... 13 
2.2.3 Skapa en intern supply-chain ........................................................................... 14 
2.2.4 Dynamik i en supply-chain .............................................................................. 14 
2.2.5 Utveckla integrerade supply-chains ................................................................. 16 
2.2.6 Skapa kundrelaterade processer ....................................................................... 17 
2.2.7 Orderprocessen................................................................................................. 17 
2.2.8 Placering av lager ............................................................................................. 18 
2.2.9 Skapa processer för leverantörsrelationer ........................................................ 18 
2.2.10 Konkurrent- och samarbetsorienterad relation................................................. 19 
2.2.11 Inköpsstrategier ................................................................................................ 20 
2.2.12 Värdeanalys...................................................................................................... 20 
2.2.13 Finansiella värden i supply-chain..................................................................... 20 

2.3 Processer................................................................................................................... 21 
2.3.1 Processkartläggning ......................................................................................... 21 
2.3.2 Processanalys ................................................................................................... 21 
2.3.3 Kritiska processer ............................................................................................. 22 
2.3.4 Processförbättringar ......................................................................................... 22 

2.4 Processdesign ........................................................................................................... 22 
2.4.1 Processtruktur................................................................................................... 23 
2.4.2 Kundinvolvering............................................................................................... 23 
2.4.3 Vertikal integrering .......................................................................................... 24 
2.4.4 Resursflexibilitet .............................................................................................. 24 
2.4.5 Kapitalintensitet ............................................................................................... 25 

2.5 Analysmetoder för problem ..................................................................................... 25 
2.5.1 FMEA............................................................................................................... 25 
2.5.2 Pareto principen................................................................................................ 26 
2.5.3 Ishikawadiagram .............................................................................................. 26 
2.5.4 5-varför............................................................................................................. 26 
2.5.5 Kostnadsanalys................................................................................................. 26 

2.6 Automatiska identifieringssystem ............................................................................ 27 
2.6.1 Streckkoder....................................................................................................... 28 
2.6.2 GS1 artikelnummer .......................................................................................... 28 
2.6.3 RFID................................................................................................................. 30 
2.6.4 Spårbarhet i logistikflödet ................................................................................ 30 



 
6 

2.7 Affärssystem............................................................................................................. 30 
3 Datainsamling................................................................................................................... 31 

3.1 Insamling av information och nulägesanalys ........................................................... 31 
3.1.1 Besök på lagret i Malmö .................................................................................. 31 
3.1.2 Artiklar och lagernivåer ................................................................................... 32 
3.1.3 Fältstudie montering av fastighetsbox.............................................................. 33 
3.1.4 Samtal med en expert inom RFID.................................................................... 33 
3.1.5 Affärssystem..................................................................................................... 35 
3.1.6 Likviditetsproblem ........................................................................................... 35 
3.1.7 Observationsrapporter ...................................................................................... 35 

3.2 Processkartläggning ................................................................................................. 35 
4 Analys av problem ........................................................................................................... 37 

4.1 Analys av problem som kan uppstå.......................................................................... 37 
4.1.1 Kund beställer fel produkt av säljare................................................................ 37 
4.1.2 Säljare beställer fel produkt.............................................................................. 38 
4.1.3 Inköpare skapar felaktig eller skickar fel order................................................38 
4.1.4 Orderinformation förvrängs vid översättning .................................................. 38 
4.1.5 Fel produkt produceras eller målas med fel färg.............................................. 38 
4.1.6 Fel produkter packas i container pga felläsning............................................... 38 
4.1.7 Fel produkter packas i container pga felöversättning....................................... 38 
4.1.8 Produkter packas i fel förpackning................................................................... 39 
4.1.9 Inköpare kontrollerar ej följesedel mot order...................................................39 
4.1.10 Kontrollerar ej följesedel vid urlastning av container ...................................... 39 
4.1.11 Felaktig lagerföring .......................................................................................... 40 
4.1.12 Fel produkter packas pga miss ......................................................................... 40 
4.1.13 Fel produkter packas pga felaktig plocklista.................................................... 40 
4.1.14 Skadade produkter............................................................................................ 40 

4.2 Riskanalys av fel ...................................................................................................... 40 
4.2.1 Produkter paketeras i fel förpackning i Kina....................................................41 
4.2.2 Inköpare kontrollerar ej följesedel ................................................................... 41 
4.2.3 Malmö kontrollerar ej följesedlar vid urlastning av container ......................... 42 

4.3 5 Varför-metoden för rotfelsanalys .......................................................................... 42 
4.3.1 Produkter paketeras i fel förpackning i Kina:.................................................. 42 
4.3.2 Inköpare kontrollerar ej följesedel: .................................................................. 42 
4.3.3 Malmö kontrollerar ej följesedlar vid urlastning av container:........................ 43 

4.4 Kostnadsanalys......................................................................................................... 43 
4.4.1 Produkter paketeras i fel förpackning i Kina....................................................43 
4.4.2 Inköpare kontrollerar ej följesedel ................................................................... 44 
4.4.3 Malmö kontrollerar ej följesedlar vid urlastning av container ......................... 44 

5 Resultat............................................................................................................................. 45 
5.1 Artikelnummer med kinesiska produktbeskrivningar och streckkoder.................... 45 
5.2 Kinesisk beskrivning och streckkod tryckt på produktförpackningar...................... 45 
5.3 Automatisk inventering vid containerurlastning ...................................................... 45 
5.4 Extranätet ”Suppliers web” ...................................................................................... 46 

5.4.1 Spårbarhet och rutiner ...................................................................................... 47 
5.5 Större lagerkapacitet................................................................................................. 47 

6 Analys av resultatet .......................................................................................................... 48 
6.1 Syfte ......................................................................................................................... 48 
6.2 Artikelnummer med kinesisk produktinformation................................................... 48 
6.3 Produktinformation och streckkod på förpackningar............................................... 48 



 
7 

6.4 Automatisk identifiering .......................................................................................... 49 
6.5 Extranätet ”Suppliers web” ...................................................................................... 49 
6.6 Större lagerkapacitet................................................................................................. 49 

7 Slutsatser och rekommendationer .................................................................................... 50 
7.1 Förbättringar för att undvika problem...................................................................... 50 

7.1.1 Artikelnummer ................................................................................................. 50 
7.1.2 Streckkoder....................................................................................................... 50 
7.1.3 Kinesiskt produktnamn .................................................................................... 50 
7.1.4 Uppdatera artikelregister .................................................................................. 50 
7.1.5 Tryck nya förpackningar .................................................................................. 50 
7.1.6 Lastbärare i plast .............................................................................................. 50 
7.1.7 Bygg ett extranät .............................................................................................. 50 
7.1.8 Automatiskt identifieringssystem..................................................................... 51 

7.2 Rekommendationsmodell för nytt logistikflödet...................................................... 51 
8 Reflektion över examensarbetet och resultatet................................................................. 53 
9 Referenser......................................................................................................................... 54 

9.1 Referensförteckning ................................................................................................. 54 
9.1.1 Böcker .............................................................................................................. 54 
9.1.2 Tidskrifter......................................................................................................... 54 
9.1.3 Internet ............................................................................................................. 54 
9.1.4 Muntliga ........................................................................................................... 54 

9.2 Ordlista ..................................................................................................................... 55 
9.3 Bilagor ...................................................................................................................... 56 

9.3.1 Nuvarande flödesschema.................................................................................. 56 
9.3.2 Observationsrapport ......................................................................................... 57 
9.3.3 FMEA............................................................................................................... 58 
9.3.4 Ishikawa - Produkter packas i fel förpackning................................................. 59 
9.3.5 Ishikawa - Inköpare kontrollerar ej följesedel..................................................60 
9.3.6 Ishikawa - Kontrollerar ej följesedel vid urlastning av container .................... 61 
9.3.7 Förbättrat flödesschema ................................................................................... 62 

 
 



 
8 

1 BAKGRUND 

Bakgrunden till detta examensarbete på företaget DinBox Sverige AB kommer från ett behov 
av att kartlägga logistikprocessen och hitta förbättringar i logistikflödet. I mars 2009 uppstod 
kontakt med företaget och efter diskussioner sattes ramarna för ett examensarbete upp. 
Examensarbetet sker inom civilingenjörsprogrammet ”Innovativt företagande och 
processutveckling” och ämnesområdet supply-chain management på D-nivå. 

1.1 Om företaget 
Företaget DinBox Sverige AB startades 2007 och är specialiserade på fastighetsboxar till 
flerbostadshus. Företagets affärsidé lyder: ”Genom hög kvalitet och låg produktionskostnad 
erbjuda en långsiktig lösning av fastighetsboxar till flerfamiljshus”. 

Fastighetsboxarna placeras i huvudentrén för att underlätta postutdelning för brevbärare, 
fastighetsboxarna har postfack för varje enskild bostad. Den marknad som företaget vänder 
sig mot har tillkommit främst genom ett lagförslag som tvingar flerbostadshus att ha postfack 
vid huvudentrén. DinBox har sitt huvudkontor i Stockholm och lager i Malmö. Tillverkningen 
av fastighetsboxarna sker hos ett externt företag i Kina som man har ett nära samarbete med.  

När produkterna är färdigtillverkade fraktas de i container med fartyg till lagret i Malmö. 
Leveransen tas emot, packas upp och prickas av mot följesedel. Därefter sker slutmontering 
av lås och sedan skickas fastighetsboxarna vidare ut till kund där de monteras upp. De flesta 
kunderna är stora bygg- och fastighetsföretag som Skanska, Peab, NCC, Veidekke och AP 
fastigheter. Fastighetsföretagen är både kommunala och privata, även vanliga 
bostadsrättsföreningar finns bland kunderna. 

1.2 Problemformulering 

I och med att företaget agerar på en global marknad med tillverkning i Kina samt kunder i 
främst Danmark, Norge och Sverige så är den logistiska delen av verksamheten stor. Det finns 
ett flertal källor till fel och den främsta är den mänskliga faktorn. Frågor som; vilka fel 
uppstår, hur uppstår de, vad får de för påföljder och hur allvarliga är de för verksamheten, 
kommer att utredas.  

Dessa frågor är oerhört viktiga för företaget som har stora kostnader för fel som man borde 
kunna undvika med bättre styrning och kontroll av logistiken1. Med logistik menas här flödet 
från det att kunden gör sin beställning tills produkten levererats. Med de besparingar som en 
eventuell förbättring medför är företaget intresserade av att veta vilka olika 
förbättringsmöjligheter som finns. Förbättringar innebär ibland investeringskostnader. Dessa 
måste ställas i förhållande till hur mycket felen och problemen kostar företaget i dagsläget. 

Problemformuleringen för uppgiften blir därför: ”Vilka brister finns i verksamhetens logistik 
och hur kan man öka kontrollen samt spårbarheten i logistikflödet? Hur kan man minska 
antalet fel i logistikflödet?” 

                                                 
1 Logistik är flödet av material och information i verksamheten.  
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1.3 Syfte 

Företaget behöver kvalitetssäkra logistikflödet som i dagens läge inte löper problemfritt. 
Syftet med projektuppgiften är ta reda på vilka fel som uppstår, synliggöra vilka 
kostnadsposter dessa fel innebär och utreda hur man kan undvika felen framöver. Det gäller 
alltså att ta fram passande förbättringsalternativ som ökar kontrollen av logistikflödet från 
beställning till leverans.  

Målet med projektuppgiften är att leverera en rapport som kan ligga till grund för 
företagsledningens beslutsprocess vid ett eventuellt genomförande av förbättringarna. 

1.4 Direktiv 
Projektuppgiften går ut på att kartlägga logistikflödet från det att produkterna beställs tills det 
att produkterna är monterade hos slutkund. Vidare innebär projektuppgiften att se över 
förekommande problem, vad problemen får för effekt och de kostnader som därav uppstår 
inom logistikflödet. Därefter skall förslag till förbättringar för logistikflödet tas fram och 
redogöra hur de kan implementeras i verksamhetens logistikflöde. 

1.5 Precisering av uppgiften och avgränsningar 
Datainsamling, processkartläggning och analys av verksamheten görs i första skedet för att 
skapa en bild av nuläget.  

Genom att intervjua personal på de olika avdelningarna om hur de upplever logistiken, 
belyser man processerna ur olika perspektiv. Beroende på vart i flödet man befinner sig kan 
man se problem ur olika synvinklar. 

En tidig förstudie och ordentlig kartläggning av nuläget borgar för en bra grund till den 
kommande analysen. Genom att göra ett grundligt arbete i början klarlägger man de problem 
som ligger i botten. Först då kan man förstå vilka som är de verkliga problemen.  

När man har gjort en tidig förstudie och en riktig kartläggning, åskådliggör man vilka problem 
som finns och kan därefter ta fram passande förslag på förbättringar. 

Den information som samlas in angående nuvarande felkällor och kostnader i processen 
kommer att analyseras för att ta fram lämpliga åtgärdsförslag. 

Det görs en avgränsning i logistikflödet, eftersom det inte är möjligt att titta på 
produktionsfasen i Kina har den delen av logistikflödet uteslutits från projektuppgiften. Det är 
svårt att få insyn i logistikflödet utan att vara på plats hos leverantören i Kina. 

Dessutom kommer problemområdet begränsa sig till det som rör processflöde och logistik, till 
uppgiften hör alltså inte att utveckla produkter. 

Eftersom det inte är möjligt att få fram någon som helst statistik från DinBox går det inte att  
ta fram helt korrekta värden i kostnadsanalysen av problemen. Att ta fram information om hur 
mycket varje problem faktiskt kostar har inte varit möjligt eftersom storleken av problemen 
varierar från gång till gång. Därför begränsar sig kostnadsanalysen till att endast identifiera 
berörda kostnadsposter vid de olika problemen. 
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1.6 Ansats och metod 
De metoder, studier och angreppssätt som kommer använda i examensarbetet är specificerade 
här. 

1.6.1 Studiens inriktning 
Med studiens inriktning menas här att klargöra för vad för slags resultat som ska uppnås med 
examensarbetet. Projektuppgiften baserar sig på beskrivande undersökningar där man 
kartlägger fakta och sakförhållanden, för att utreda förekommande problem i logistikkedjan. 
Denna typ av undersökning förklarar hur något ser ut, men inte varför det ser ut som det gör. 
Det rör sig också om en förutsägande undersökning, eftersom projektuppgiften  innebär att 
arbeta fram förbättringsförslag för logistikflödet (Lekvall & Wahlbin 1993). 

1.6.2 Studiens ansats 
Projektuppgiften baseras både på en fallstudieansats och en tvärsnittsansats. Fallstudieansats 
(Patel & Davidsson 1994) innebär att man avgränsar undersökningen till en viss del för att få 
en djupare förståelse för den utvalda delen, i det här fallet betyder det att projektuppgiften 
inriktar sig på logistikflödet från beställning till slutkund. Fallstudieansats är bra att använda 
vid studier av processer, vilket denna projektuppgift innebär.  

I en tvärsnittsansats undersöker man fallet på bredden i en bestämd tidpunkt. Man delar upp 
tvärsnittsansats i två olika typer: experimentell- och surveyansats. Den experimentella 
ansatsen betyder att man aktivt påverkar objektet i studien för att stimulera fram önskat 
resultat. I surveyansats är det istället en passiv observation man bedriver utan att själv påverka 
studien (Lekvall & Wahlbin 1993 s.139). Det betyder att man i en surveyansats undersöker 
och mäter förhållanden. Den här rapporten baserar sig på surveyansatsen. 

En kvalitativ studie kommer göras genom litteraturstudier, observationer och intervjuer. Den 
kvalitativa metoden görs för att få en djupare förståelse för processerna, vilket är viktigt för 
att hitta en bra lösning på problemet. 

I studien används uteslutande kvalitativ data i form av observationer, facklitteratur (böcker 
och artiklar), intervjuer och elektroniska källor. 

Den information som samlats in är både av primär och sekundär karaktär. Genom intervjuer 
och observationer samlas primär information in kontinuerligt under projektet. Sekundärdata 
består främst av böcker, artiklar och elektroniska källor (Björklund & Paulsson 2003). 

1.6.3 Studiens metod 
I arbetet med projektuppgiften kommer deduktiv metod användas vilket betyder att befintliga 
teorier används för att lösa problemet. Först ska alltså information inhämtas genom fältstudier 
och därefter kan man dra slutsatser utifrån allmänna principer och teorier. 

Först görs en förstudie för att tillsammans med DinBox kunna komma fram till ett syfte med 
uppgiften. När syftet är klart kan uppgiften specificeras för att därefter starta datainsamling. 
Den insamlade informationen bearbetas senare i analysen. 

1.6.4 Praktiskt tillvägagångssätt 
Projektuppgiften delas upp i fyra etapper: förstudie, nulägesanalys, förbättringsförslag och 
resultat. I de följande avsnitten beskrivs det mer ingående hur varje etapp har genomförts.  

Förstudien 
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Först diskuteras det med företaget DinBox för att se vilka behov och logistiska problem det 
finns i verksamheten. Efter det formas en problemformulering och definition för uppgiften. 
Genom att skriva en planeringsrapport där viktiga delar i examensarbetet preciseras kan man 
planera hur uppgiften ska fullföljas, dessutom fungerar dokumentet som underlag för 
handledaren. Därefter samlas information in och litteraturstudier görs för att sätta upp de 
teoretiska referensramarna. 

Nulägesanalys 

I nulägesanalysen samlas information in genom fältstudier, granskning av befintliga 
dokument, observationsrapporter och intervjuer. Processkartläggning kan därefter genomföras 
för att visualisera logistikflödet. Efter att information samlats in och processkartläggning 
gjorts är det möjligt att bearbeta nulägesanalysen för att ta reda på vilka som är de största 
problemen. Genom riskanalyser kan man sedan rangordna dessa och därigenom hitta det 
allvarligaste problemen för logistikflödet. Efter vidare fördjupning i problemen kan de 
bakomliggande orsakerna klarläggas. I kostnadsanalysen får man fram vilka olika 
kostnadsposter varje problem berör. 

Förbättringsförslag 

När man har tagit fram de största problemen kan man komma fram till hur man bäst kan lösa 
dem genom olika förbättringar. Ett antal förbättringsförslag kommer att tas fram och jämföras 
för att se vilka förbättringar som är effektivast. 

Resultat 

De förbättringsförslag som löser problemen effektivast kommer beskrivas i närmare detalj 
samt hur man ska implementera dessa. 
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2 TEORI 

2.1 Litteratur 
Den litteratur som studeras för att bygga upp de teoretiska referensramarna är litteratur främst 
inom supply-chain metodik och spårningssystem, här är ett urplock och en förenklad 
litteraturlista: 

• Mohammad Ilyas, & Syed A. Ahson. (2008). RFID Handbook: Applications, 
Technology, Security, and Privacy. 

• Krajewski, Lee J, Ritzman, Larry J. (2002). Operations Management: Processes and 
value chains. 

• Kenth Lumsden. (1990). Identifieringssystem för industri och handel. 

Litteraturlistan sammanfattas i kapitlet Referenser. 

2.2 Supply-Chain Management 
Supply-chain management handlar om att forma verksamhetens processer som berör 
kundrelationer, orderuppfyllelse samt leverantörsrelationer, och synkronisera dessa processer 
med huvudprocesserna hos leverantörerna och kunderna, för att matcha flödet av tjänster, 
material och information med efterfrågan (Krajewski & Ritzman 2002 s.395).  

Det betyder i stora drag att distributionsavdelningen måste leverera på bästa sätt till kund och 
ha den bästa placeringen av färdigt gods och olika transportsätt för att bäst tillhandahålla 
kunder med produkter. Avderlningen för finans och redovisning måste förstå hur 
effektiviteten av en supply-chain påverkar finansiella nyckeltal. Informationsavdelningen 
måste designa informationsflödet till att passa effektiva supply-chains. Marknadsavdelningen 
som har kontakt med företagets kunder behöver stödjas med en supply-chain som försäkrar 
kundservice. Den operationella avdelningen är ansvarig för huvudsegmenten av supply-chain 
och måste samarbeta med andra funktionella enheter för att producera effektivt. 
Inköpsavdelningen är ansvarig att välja ut leverantörer som borgar för supply-chain med rätt 
pris, kvalitét och punktliga leveranser. 

2.2.1 Supply-chain för tillverkande företag 
Fundamentalt för ett företag som säljer produkter ur eget lager, är att kunna hantera lagret 
genom att kontrollera flödet av material för en effektiv supply-chain. Grunden till det är att 
företag inom det området spenderar över 60% av de totala försäljningsintäkterna på att kunna 
erbjuda kunden de produkter som efterfrågas (Krajewski & Ritzman 2002 s.397). Material 
utgör en stor del av försäljningsintäkterna och därför kan företag tjäna stora pengar på små 
reduktioner i materialkostnader på grund av volymeffekter. 

För att kunna tillfredställa efterfrågan från kunder, krävs det ofta att man behöver lagerhålla 
sina produkter. För att föklara enkelt vilka parametrar som ändrar lagernivåer, kan man 
föreställa sig att ett lager består av olika flöden. Först har man ett inflöde i lagret som hela 
tiden fyller på produkter och ökar lagernivåerna, lagret töms därefter av utflödet av produkter 
vilket istället minskar på lagernivåerna. Dessutom måste man alltid räkna med att en viss del 
av produkterna går till spillo på grund av defekter, så kallat svinn. Dessa tre olika flöden 
påverkar lagerflödet, ett högre inflöde än utflöde av produkter som alltså ökar lagernivåerna 
och vice versa. Har man ett högt flöde av svinn kommer man behöva öka inflödet av 
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produkter för att bibehålla lagernivåerna, därför kan man spara pengar på att öka kvalitéten av 
produkterna genom metoder som Six Sigma2 och Total Quality Management (TQM)3. 

Leverantörernas prestationer och företagets relationer till leverantörerna påverkar inflödet av 
produkter. På samma sätt bestämmer företagets förmåga att uppfylla ordrar och deras 
kundrelationer utflödet av produkter. 

Alla leverantörer som ingår i företagets kedja behöver samordnas. Om alla leverantörer till 
företaget skulle agera helt oberoende av varandra skulle det uppstå kaos, leverantörernas 
processer måste synkroniseras med varandra och följa företagets schema. Ett sätt att 
säkerställa sina leverantörsled, är att skriva avtal med leverantörerna i första ledet och hålla 
dem ansvariga för de leverantörer som de i sin tur har under sig. Genom att integrera riktlinjer 
i förstaleds-leverantörer och hålla dem ansvariga, måste de i sin tur integrera samma riktlinjer 
hos sina respektive leverantörer. 

 
Bilden illustrerar hur en supply-chain kan se ut för ett tillverkande företag 

2.2.2 Supply-chain design 
En supply-chain innehåller olika företag som är organiserade i kedjor. Man måste förstå hur 
efterfrågan av produkten ser ut hos kunden för att kunna utforma sin supply-chain. När man 
utformar design av en supply-chain finns det två olika särskiljande typer som stödjer den 
eftersträvade funktionaliteten i en supply-chain, effektiv supply-chain och svarande supply-
chain (Krajewski & Ritzman 2002 s.420). Syftet med en effektiv supply-chain är att koordinera 
flödet av tjänster och material för att minimera lager och höja effektiviteten hos 
leverantörerna. En svarande supply-chain är utformad för att snabbt kunna svara mot 
marknadens efterfrågan genom att positionera lager och kapacitet så att man säkrar sig mot 
förändringar i efterfrågan. Vissa företag är en mix av båda typerna, man behöver inte strikt 
hålla sig till endast en designtyp. En dåligt fungerande supply-chain är ofta resultatet av att 
man använder fel typ av supply-chain för den gällande produkten. Ett vanligt misstag är att 
använda en effektiv supply-chain där det krävs en svarande supply-chain. Med tiden kan ett 

                                                 
2 Six Sigma är en metodologi för att eliminera defekter var som helst i en process (Isixsigma.com 2009b). 
3 TQM är en filosofi som strävar efter hög prestanda och kvalitét i processer genom att arbeta med kundnöjdhet, 
involvering av de anställda samt ständiga förbättringar (Krajewski & Ritzman 2002 s.397). 
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företag öka sitt produktutbud eller ge befintliga produkter olika tilläggsval vilket leder till 
ökade variationer och en efterfrågan som kan minska för specifika produkter. Fortsätter 
företaget att driva sin supply-chain på det ursprungliga sättet med avseende på effektiv 
supply-chain, när nu täckningsbidraget tillåter den svarande typen av supply-chain, kommer 
prestandan att sjunka. Tydligt är att rätt korrekt anpassning av en supply-chain som stödjer 
sina konkurrenskraftiga faktorer påverkar hur framgångsrik man är. 

Effektiv supply-chain är mest lämpad i miljöer där efterfrågan är mycket förutsägbar, man 
eftersträvar effektiva flöden av material och och låga lagernivåer. Eftersom marknaden man 
tjänar är väldigt långsiktigt oföränderlig, är produktvariationer och introduktioner sällsynta. 
Man konkurrerar ofta om priset vilket gör att täckningsbidraget är lågt och därför är 
effektiviteten mycket viktig.  Lågkostnadsoperationer, jämn kvalitet och punktliga leveranser 
är fördelaktiga faktorer i en effektiv supply-chain.  

När man utformar en effektiv supply-chain skall man ha en låg kapacitetsbuffert, eftersom en 
hög utnyttjandegrad håller kostnaden per enhet låg. En hög lageromsättning skall eftersträvas 
eftersom lagerinvesteringar måste hållas på låga nivåer för att minska kostnaderna. Ett tätare 
samarbete med leverantörerna minskar leveranstiderna, utan att för den delen öka 
fraktkostnaderna. Man skall samarbeta med de leverantörer som kan erbjuda låga priser med 
jämn kvalitét på produkter och leveranser, eftersom en lägre kapacitetsbuffert inte tillåter 
kostsamma störningar i leverantörskedjan. 

Svarande supply-chain fungerar bäst när produktvariationerna är stora och det är svårt att 
förutse efterfrågan. Efterfrågan kan också vara ganska kortvarig och förändras snabbt vilket 
gäller för modeprodukter. Det är mycket mycket viktigt med snabba reaktionstider för att 
undvika kostsamma lager som måste säljas ut till underpriser. Konkurrenskraftiga faktorer i 
en sådan miljö är att snabbt kunna utveckla och introducera nya produkter, snabba leveranser, 
möjlighet att förändra produkterna, variation, flexibilitet i volym och hög kvalitet. 

I en svarande supply-chain krävs snabba reaktioner och stora produktvariationer, detta leder 
till att företagen behöver vara flexibla och ha hög kapacitetsbuffert. Lager behöver 
positioneras strategiskt i kedjan för att stödja snabba leveranser, utan att för den delen ha 
kostsamma lager bestående av färdiga produkter vilket bör undvikas. Företagen måste jobba 
aktivt med att minska ledtiderna hos leverantörerna. Man väljer att samarbeta med de 
leverantörer som stödjer produktens konkurrensfaktorer vilket betyder de leverantörer som 
kan erbjuda snabba leveranser, skräddarsydda produkter, anpassa sig till varierande 
efterfrågan hos kunden, hög produktvariation och kvalitet. 

2.2.3 Skapa en intern supply-chain 
Man kan även applicera konceptet supply-chain internt i företaget genom att dela upp olika 
avdelningar och områden inom företaget till enskilda enheter. Genom att bygga upp ett 
kontrollsystem som sträcker sig från inköp till distribution och integrerar avdelningar som 
finans, redovisning, marknad och produktion, kan man internt dedikera de olika enheterna till 
ansvarsområden för kunder och leverantörer. Därigenom integrerar man kopplingar mellan 
interna enheter till externa kunder och leverantörer (Krajewski & Ritzman 2002 s.403). 

2.2.4 Dynamik i en supply-chain 
De företag som en supply-chain består av är alla beroende av material, tjänster och 
information för att kunna leverera till näststående kunder i kedjan. Eftersom företag i en 
supply-chain oftast är självständigt styrda, betyder det att agerandet av företag nedströms i en 
supply-chain kan påverka situationen för företag uppströms. Reaktionen är att företag måste 
anpassa sig till den efterfrågan som råder nedströms i kedjan. Efterfrågan är beroende av 
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vilken taktik som företag hanterar sitt lager med, lagernivåer, efterfrågan från kunder och 
säkerheten i den information som företagen har att arbeta med. Ju längre upp man går i en 
supply-chain, desto störra blir variationen i ordrarna, en liten förändring i efterfrågan hos 
slutkunden kan fortplanta sig och får större konsekvenser ju längre upp man flyttar sig i en 
supply-chain. Företag har olika ordermönster och efterfrågan överenstämmer inte alltid med 
tillgången, det leder till att lagret växer hos vissa företag medans det kan uppstå brister hos 
andra. Variationen beror på flera orsaker, såväl externa som interna och kan påverka en 
supply-chain. Många störningar är orsakade av ineffektiv koordinering mellan deltagarna i en 
supply-chain eller undermåligt utförande. Eftersom en supply-chain innefattar flera företag 
och enskilda operationer, är det inte möjligt att uppnå helt felfria processer, men att hela tiden 
sträva efter förbättringar och minska störningsmomenten är vad varje företag bör arbeta med.   

I en supply-chain har ett företag minst kontroll over sina kunder och leverantörer, och måste 
därför designa sin processer med hänsyn till förändringar som kan uppstå i kedjan orsakade av 
kunder eller leverantörer (Krajewski & Ritzman 2002 s.401). Förändringar som kan uppstå i en 
supply-chain är: 

• Volymförändringar – kunder kan ändra kvantiteter av ordrar som redan är lagda eller 
plötslig efterfrågan av produkter som avviker från prognos. Kräver marknaden korta 
ledtider behöver företagets leverantörer kunna agera snabbt. 

• Mix av produkter och tjänster kan ändras – kunderna kan ändra mixen av produkter i 
beställningar vilket orsakar stora förändringar genom leverantörskedjan. Det skapar 
obalans i lagernivåer hos leverantörerna och ändrar deras scheman. 

• Försenade leveranser – försenade leveranser av material och tjänster kan tvinga 
företag att ändra sina produktionscheman från en produkt till en annan, för att undvika 
avbrott i produktionslinorna. 

• Icke kompletta leveranser – leverantörer som skickar icke kompletta försändelser kan 
bero på att de själva har problem i sin produktion, vilket leder till samma effekter som 
försenade leveranser om det inte finns tillräckligt i lager för att hålla igång sin egen 
produktion tills nästa leverans. 

 

Interna orsaker är de som uppstår inom företaget och kan framkalla störningar i en supply-
chain. Vanliga interna orsaker är: 

• Internt genererade brister – det kan uppstå brister på produkter tillverkade internt på 
grund av tex maskinstopp eller oerfarna arbetare. Denna brist skapar förändring i 
produktionsschemat som kommer att påverka leverantörerna. Andra orsaker kan vara 
personalbrist eller strejk. 

• Produktutveckling - kan ha en stor betydelse för leverantörerna eftersom det kan skapa 
helt nya material- och leveransbehov. 

• Produktintroduktioner - påverkar alltid en supply-chain eftersom företaget styr antal 
introduktioner och när dessa ska inträffa. Nya produkter kan skapa behovet av nya 
leverantörer eller en helt ny supply-chain. 

• Produktkampanjer - används emellanåt för att öka försäljningen av standardiserade 
produkter. Detta skapar kraftiga svängningar i efterfrågan vilket påverkar hela ledet av 
leverantörer. 
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• Informationsfel - uppstår vid felaktiga produktionsprognoser och kan orsaka företag 
att beställa felaktiga kvantiteter av material och tjänster, det kan även innebära att 
leverantörerna måste agera snabbt för att undvika lagerbrister. Dåligt kontrollerade 
lagernivåer kan orsaka att företag plötsligt har för litet eller för stort lager vilket leder 
till akuta eller minskade inköp. Kommunikationsbrister kan också leda till att ordrar 
med felaktigt antal eller leveransdatum genomförs. 

 

2.2.5 Utveckla integrerade supply-chains 
För att en supply-chain ska fungera effektivt behövs alla funktionella enheter i organisationen 
integreras i arbetet. Vanligtvis delar man upp en verksamhet i tre olika områden som alla är 
delaktiga i hantering av produkt- och informationsflödet vilka är inköp, produktion och 
distribution. Inköpsavdelningen hanterar valet av leverantörer, förhandlar kontrakt med dessa 
och bestämmer var företaget gör sina inköp. Inköp ansvarar för flödet av material och tjänster 
från leverantörerna både på operationell och strategisk nivå. Produktionen är den enhet som 
tillverkar tjänsten eller produkten som företaget säljer. Produktionen ansvarar för 
schemaläggning av maskiner och personal samt hur mycket som skall produceras. 
Distributionsenheten hanterar flödet av material från leverantörer till kunder, det är även den 
enhet som hanterar lagret av färdiga produkter och ansvarar för hur det fraktas vidare ut till 
kund. När man går igenom utvecklingsstadiet till fullt integrerade supply-chains är det en rad 
olika faser man passerar på vägen (Krajewski & Ritzman 2002 s.404).  

I början ser man externa leverantörer och kunder som självständiga enheter och att 
informationsutbytet med dessa ska vara av formell karaktär utan att lämna ut känslig 
information om kostnader och arbetssätt. Traditionellt ser man inköp, produktion och 
distribution som skilda enheter inom företaget, på samma sätt som man hanterar kontakten 
med externa aktörer. Varje enhet har sina system  som ofta är inkompatibla med varandra, det 
finns funktionella gränser mellan enheterna som gör att en stor del av lagret befinner sig i 
supply-chain och flödet av material och tjänster är väldigt ineffektivt. 

Det andra steget i utvecklingsfasen innebär intern integrering vilket betyder att man inför ett 
materialhanteringssystem som stödjer beslut inom inköp, lager, produktion och distribution. 
Fokus ligger på att integrera dessa internet direkt under företagets kontroll och därmed kunna 
bygga en intern supply-chain. Man skapar ett gränslöst kontrollsystem för informations- och 
materialflödet som knyter ihop de olika enheterna från inköp till distribution med övriga 
enheter som finans och marknadsföring inom företaget. Man skapar kopplingar till de externa 
leverantörerna och kunderna men de ses fortfarande som enskilda enheter och behandlas 
snarare med taktiska metoder istället för strategiska. 

Det andra steget i utveckling måste genomföras innan man avancerar till det tredje steget som 
innebär att man utvecklar den interna integreringen till en supply-chain som även innehåller 
externa leverantörer och kunder. Relationen till leverantörerna som påverkar processer inom 
inköp, ordergenomförande och kundrelationer, såväl interna som externa, integreras i 
företagets supply-chain. Man blir mer kundorienterad och strävar efter att samarbeta med 
kunderna så att det blir en fördelaktig supply-chain för alla. Man måste öka förståelsen för 
leverantörernas kapacitet och få med dem tidigt i produktutvecklingsprocessen. För att 
effektivt integrera en supply-chain måste man analysera sina kundrelationer, orderprocessen 
samt leverantörsrelationer och förstå vad dessa har för betydelse i fråga om kapacitet och 
processförbättring. 
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2.2.6 Skapa kundrelaterade processer 
I kundrelaterade processer har man hela tiden fokus på kunden. Med det menas att var som 
helst en order befinner sig i leverantörskedjan, kunna identifiera enskilda produkter och 
bestämma kundtillhörighet. Man bör eftersträva att skapa processer som fokuserar på kunden, 
genom att införa kundmärkning av enskilda ordrar kan man spåra specifika ordrar i 
leveransprocessen. 

2.2.7 Orderprocessen 
Att fullfölja en order menas att man levererar punktligt det kunden har beställt. För att 
tillfredställa kunden gäller det att parametrar som kostnader, kvalitet, tid och flexibilitet kan 
uppfyllas och motsvara ordern. Orderläggningsprocessen där kunden skapar sin order är 
direkt kopplad till processen för ordergenomförandet. Orderläggning kan ske på olika sätt som 
tex via internet eller direktkontakt med säljare, därefter startar processen för att genomföra 
ordern. Med kommunikationsmöjligheterna som internet medför, kan man bygga upp virtuella 
supply-chains där delar av ordergenomförandet är utlagt på underleverantörer för att på så sätt 
kunna fokusera mer på tex kundrelationer och produktutveckling. Virtuella supply-chains är i 
huvudsak baserade på att underleverantörer hanterar produktion och logistik och därigenom 
själv undvika stora kostnader på dessa områden (Krajewski & Ritzman 2002 s.407). 

Det finns flera fördelar med virtuella supply-chains. Man behöver inte investera produktlager, 
lagerlokaler, utrustning och personal. Således behövs inte lika stora volymer för att uppnå 
lönsamhet. Utan någon egen infrastruktur i processen för ordergenomförande har man större 
valmöjlighet vad gäller leverantörer av produkter och tjänster. Leverantörerna hanterar 
vanligtvis större volymer eftersom de kan ha flera kunder, detta gör att kostnaden blir lägre. 
Volymfördelarna gör att kostnaden blir lägre för leverantören istället för att låta detta arbete 
ingå i den egna processen för ordergenomförande. En annan fördel med att låta leverantören 
skicka produkterna direkt till kunden är det lägre fraktkostnader man får. På så sätt kommer 
man undan ett led i logistiken eftersom produkterna inte behöver passera den egna 
verksamheten.  

Det finns självklart nackdelar med att inte sköta genomförandeprocessen själv. Man har inte 
lika stor kontroll och råder det störningar i informationsflödet mellan företaget och 
leverantörerna kan det leda till dålig kundservice. Man måste kunna säkerställa att 
leverantören har de eftersökta produkterna på lager eller tjänster tillgängliga för att kunna 
genomföra ordern. När man lägger ut ordergenomförandet på underleverantörer måste dessa 
kunna svara med den kapacitet av produkter och tjänster som kunden efterfrågar. Dessutom 
när man gör underleverantörer delaktiga i genomförandet av ordern finns det en risk att 
underleverantören kan använda kundinformation för att istället gå direkt till kunden. 

Man måste utvärdera om man ska utforma en virtuell supply-chain eller en traditionell sådan 
med ordergenomförandet inom den egna verksamheten. En traditionell supply-chain är att 
föredra när försäljningsvolymerna är höga som motiverar höga kostnader i egen infrastruktur 
eller när man tänker bli störst på sin marknad och därför behöver ha strategiska fördelar. När 
man har många leverantörer är det mycket enklare att tillfredställa kundorder eftersom det är 
enklare när man har ett eget lager och kan kontrollera fler leverantörer. Det blir svårare att 
koordinera och fraktkostnaderna blir högre om flera olika underleverantörer ska leverera till 
kunden. Ett förslag när man har en virtuell supply-chain är att använda sig av en tredjeparts 
logistiklösning som tar hand om alla leverantörer och sköter distribution. Vid mindre ordrar är 
det ibland inte möjligt för leverantörer att hantera dessa, eftersom kvantiteterna är för låga. 
Att kunna genomföra stora som små ordrar är viktigt för att kunna tillfredställa alla möjliga 
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kunder.  

När efterfrågan är mycket föränderligt är det riskabelt att hantera stora lager, vilket kan bli 
kostsamt för företaget. Det är då mer fördelaktigt med en virtuell supply-chain bestående av 
leverantörer som kan förse kunderna med produkter istället eftersom leverantören av 
produkten kan jämna ut efterfrågan på flera återförsäljare. Detsamma gäller när 
produktutbudet är mycket stort vilket gör att partnerskap med underleverantörer gör det 
möjligt att erbjuda ett långt mycket större utbud än vad som är möjligt för företaget ensamt. 

Vid virtuella supply-chains är det viktigt att ha långtidskontrakt som reglerar förhållandet 
mellan parterna och säkrar de strategiska allianserna långsiktigt. Ju mer betydelsefull en 
process är för företagets konkurrensfördelar, desto viktigare är det att ha kontroll över den. 
Långa kontrakt måste balanseras till flexibiliteten en virtuell supply-chain har med att kunna 
välja leverantörer när design och produktutbud ändras. Man måste alltså göra en avvägning 
mellan långa kontrakt och flexibilitet med sina leverantörer. 

2.2.8 Placering av lager 
För en supply-chain är det av stor vikt var lagret av färdiga produkter befinner sig i kedjan, 
det kan vara en strategisk fördel att ha sitt lager i närheten av sina kunder men behöver inte 
vara så. För varje producerande företag är det viktigt att kunna avgöra var någonstans i sin 
supply-chain man ska placera sitt lager för bäst funkion. Det finns två varianter som står i 
motsats till varandra, man kan välja att ha sitt lager av färdiga produkter direkt vid fabriken 
och frakta direkt till kunden, det gör att man kan ha ett mindre lager eftersom efterfrågan från 
flera kunder jämnas ut. När en kund plötsligt lägger stora ordrar, kan en annan kund beställa 
mindre vilket jämnar ut efterfråganskurvan. Nackdelen är att fraktkostnaderna blir större när 
man skickar små ordrar från ett längre avstånd till kunden.  

Motsatsen är att placera lagret i direkt närhet till kunderna vid en distributionscentral eller en 
återförsäljare. Ordergenomförandet till kund går snabbare och fraktkostnaderna blir lägre 
vilket kan ge positiva effekter och öka försäljningen. När det går snabbare att leverera till 
kunden ökar också kundservice. Den mest extrema varianten är att placera lagret direkt hos 
kunden så att denne hanterar lagret och bara betalar för produkter när de används, genom 
lagerövervakning kan man kontrollera när det är dags att fylla på lagret hos kunden.  

När man avgör var man ska placera sitt lager måste man balansera olika faktorer som lager- 
och fraktkostnader gentemot tidsbesparingar i genomförandet av order.    

2.2.9 Skapa processer för leverantörsrelationer 
Leverantörsrelaterade processer fokuserar på integrering mellan företaget och leverantörerna. 
Med detta vill man uppnå processer för: 

• Produktveckling med fokus på samarbetsprocesser med huvudleverantör. Med detta 
undviker man kostsamma fördröjningar och misstag som uppstår hos leverantörerna 
när nya produkter och tjänster tas fram. 

• Upphandlingsprocesser av leverantörer som väljer ut och hanterar offerter samt 
utvärderar leverantörer. 

• Förhandlingsprocesser med fokus på att ta fram offerter som överensstämmer med 
pris, kvalitet och leveransspecifikationer. 

• Inköpsprocesser som tillfredställer behov av material och service från leverantörerna 
för framställning av produkterna. Denna process involverar skapande, hantering och 
godkännande av inköpsordrar. 

• Processer för utbyte av information som främjar kommunikation av prognoser, 
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scheman och lagernivåer mellan företaget och leverantörerna. 
 
Inköpsavdelningen hos ett företag ska ständigt söka igenom utbudet hos olika leverantörer för 
att hitta bättre priser och kvalitét. Detta sätter inköpsavdelningen i en position där man kan 
välja ut leverantörer och införa certifieringsprogram för att säkerställa kvalitet. För att välja ut 
leverantörer med rätt egenskaper, måste företagen känna till de marknadssegment man verkar 
i och hitta passande leverantörer för funktionalitet i sin supply-chain. Tre kriterier som många 
företag värderar är pris, kvalitet och leverans. Pris för att företaget spenderar en stor del av 
intäkterna på inköp. Kvalitet eftersom dålig kvalitet leder till förlorade kunder och framtida 
försäljning. Kortare ledtider och punktliga leveranser tillåter att företaget kan ge bra 
kundservice med mindre lager. Det finns även ett fjärde kriterium som är vanligt idag, 
miljöpåverkan. Inköpsavdelningen kan välja de leverantörer med miljövänliga processer som 
hanterar avfall och hela tiden strävar efter miljövänligare processer. Leverantörer får kravet på 
sig att vara miljömedvetna i sin produktion, och vid upphandlingar ska påståenden som 
”återvinning”, ”bionedbrytbar” och ”grön” kunna stärkas från leverantörens sida. 

Certifiering av leverantörer säkerställer kapaciteten att kunna leverera produkter och material 
till det köpande företaget. Certifiering kan innebära besök hos leverantören för att kontrollera 
att leverantören kan uppfylla sina åtaganden gällande pris, kvalitet, leverans och flexibilitet 
för den supply-chain som krävs (Krajewski & Ritzman 2002 s.413). 

2.2.10 Konkurrent- och samarbetsorienterad relation  
Relationen till leverantörerna kan antingen vara av konkurrent- eller samarbetsorienterad 
variant. Den konkurrentorienterade relationen baseras på förhandling mellan parterna i en 
supply-chain för att uppnå bättre marginaler. Det är ett nollsummespel eftersom vad den ena 
sidan förlorar, vinner den andre. De kortsiktiga fördelarna är viktigare är de långsiktiga, 
köparen försöker pressa priserna till lägsta möjliga eller maximerar efterfrågan under kortare 
perioder för att under lågsäsong knappt lägga en enda order. Leverantören å sin sida strävar 
efter högsta möjliga priser för bestämda kvalitetsnivåer, kundservice och volymflexibilitet. 
Den som har störst makt vinner, inköpsmakt uppstår när inköpsvolymer utgör en stor del av 
leverantörens totala intäkter eller när produkten är högt standardiserad och det finns många 
alternativa leverantörer. 

I en samarbetsorienterad relation är man partners inom en supply-chain och hjälper varandra 
så mycket som möjligt. Det betyder att man har långsiktiga åtaganden gentemot varandra, 
gemensamma kvalitetsarbeten och en kundsupport som har stöd genom hela supply-chain. 
Man har ett fåtal leverantörer per produktartikel, i takt med att orderantalet ökar får 
leverantören mer att producera vilket gör att man går mot ökande volymer med låga 
kostnader. När kontrakt och långsiktiga samarbeten är säkrade vågar leverantören investera i 
ökad produktionskapacitet och personal. I ett nära samarbetet innebär det att köparen håller 
leverantören uppdaterad vad gäller framtida beställningar, vilket underlättar för leverantören 
att göra mer träffsäkra produktionsprognoser. Det kan också betyda att leverantören är 
delaktig i produktutveckling, kostnadsreducerande program och får ta del av sparade pengar.  

Både den konkurrentrelaterade och samarbetsorienterade relationen har sina för- och 
nackdelar. Lösningen är att använda sig av det som bäst stödjer företagets konkurrensfördelar. 
Det kan betyda att man använder en mix av de båda formerna, för de standardiserade 
produkterna använder man de konkurrentrelaterade principerna och fokuserar på priset 
samtidigt som man säkrar kontrakt för långsiktiga samarbeten. 
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2.2.11 Inköpsstrategier 
Om företaget har flera enheter placerade på olika platser, måste man bestämma sig för om 
man gör lokala eller centraliserade inköp. Med centraliserade inköp når man fördelar som 
större inköpskraft med stora besparingsmöjligheter och bättre service. De största nackdelarna 
med centraliserade inköp är förlorad kontroll på lokal nivå. När enheter i organisationen 
värderas som intäkts- och kostnadsenheter är centraliserade inköp icke önskvärda när det 
handlar om produkter som endast gäller vissa enheter, dessa inköp ska göras lokalt om 
möjligt. Det gäller även för inköp som måste synkroniseras med produktionsscheman. 
Centraliserade inköp leder till längre ledtider och en ytterligare nivå i verksamhetens hierarki, 
ibland kan en blandning av de båda inköpsformerna vara lämpligt, där både lokalt 
självbestämmande och centraliserade inköp fungerar tillsammans. Man kan tex förhandla 
kontrakt på central nivå på förfrågan av lokala enheter, kontraktet övervakas sedan av någon 
av de deltagande enheterna. 

2.2.12 Värdeanalys 
En värdeanalys har som funktion att systematiskt reducera kostnader och förbättra prestandan 
hos produkten, såväl inköpta som producerade (Krajewski & Ritzman 2002 s.415). 
Värdeanalys innefattar en intensiv genomgång av tjänster, processer, informationssystem och 
materialflöden som är förknippade med produktionen.  Med en värdeanalys kan man uppnå 
minskade kostnader för produktion, material och distribution samt förbättrade vinstmarginaler 
och ökad kundnöjdhet. I värdeanalysen kan man genom frågeställningar tex rationalisera bort 
onödiga moment i processen eller funktioner hos produkten som inte tillför någon nytta. 
Värdeanalysen bör vara en del av ett ständigt förbättringsarbete för att utveckla prestanda i 
supply-chain och öka värdet av produkten för kunden. Värdeanalyser kan både genomföras 
inom ett företags supply-chain men har störst effekt när den appliceras på hela värdekedjan. 
Ju tidigare man involverar leverantörer i utvecklingsarbetet, desto mer har man att vinna. När 
det handlar om komplexa slutprodukter som består av delar från många olika leverantörer kan 
man med fördel låta respektive leverantör ansvara för utvecklingsarbetet i sin del av 
slutprodukten, vilket är vanligt inom bilindustrin. Man kan även låta leverantörer ansvara för 
kostnader, kvalitet och punktliga leveranser för sina produkter. 

2.2.13 Finansiella värden i supply-chain 
Flödet i en suppy-chain påverkar olika finansiella värden för verksamheten som har en stor 
påverkan på företaget. Lager skall ses som en investering eftersom man har för avsikt av sälja 
det framöver. Att lagerhålla produkter innebär att man binder kapital som ibland kan 
användas effektivare i andra processer (Krajewski & Ritzman 2002 s.419). För att förstå vilka 
parametrar som påverkar den finansiella statusen bör man förstå dessa finansiella nyckeltal: 

• Return on assets (ROA) mäter avkastning på företagets totala tillgångar genom att 
dividera nettointäkterna med totala tillgångar enligt företagets balansrapport. I supply-
chain strävar man efter att minska lagret som utgör en del av företagets totala 
tillgångar för att därigenom öka avkastningsvärdet. 

•  Rörelsekapital är pengar som används för att finansiera den löpande verksamheten. 
Genom att minska ledtider eller öka omsättningshastigheten av lagret kan man minska 
behovet av rörelsekapital. Omsättningshastigheten av lagret kan påverkas genom 
kundrelationer, orderfullföljning eller leverantörsrelationer. Som ett exempel kan 
nämnas att minskade ledtider hos leverantören resulterar i minskade leveranstider och 
ökad omsättningshastighet på grund av att det blir lättare att matcha in- och utflöden 



 
21 

av material när ledtiderna minskar, vilket gör att det går att göra säkrare prognoser. 

• Kostnad sålda varor är något som supply-chain management effektivt kan minska. 
Kostnader för material bestäms genom finansiella överenskommelser med 
leverantörer, design av den interna kedjan i företaget och andelen defekter som 
upptäcks påverkar produktionskostnaderna. Förbättringar i dessa områden kan 
effektivt minska kostnader och direkt öka nettointäkterna för företaget.  Det påverkar 
även täckningsbidraget som är skillnaden mellan priset för produkten och den rörliga 
kostnaden för alla produkter gemensamt. Täckningsbidrag används ofta som 
måttstock när man gör utvärderingar i produktportföljen. 

• Totala vinster kan öka genom tidsmässiga effektivitetsmätningar i supply-chain 
eftersom det även har en finansiell betydelse. Man kan mäta leveranstider från 
leverantörer precis som man kan mäta kundleveranserna och sätta upp mål.  Ökar man 
graden av leveranspunktlighet till kunderna, kommer även den totala vinsten öka 
eftersom det skapar ett gott rykte samt att nöjda kunder tenderar återkomma. Ökad 
punktlighet inom leveranstider från leverantörer resulterar i minskade lagerkostnader, 
vilket i sin tur har betydelse för kostnad av sålda varor samt täckningsbidraget. 

• Kassaflöde är en viktig faktor för verksamheten. Kassaflöde är den tidsskillnad 
mellan betalning till leverantör för material och produktion tills det att kunden fått 
produkten levererad och har betalat. Mindre tidsskillnad betyder bättre kassaflöde för 
företaget, behovet av rörelsekapital minskar och företaget kan använda pengarna till 
bättre investeringar. Gör man om orderprocessen så att kunden betalar direkt vid 
beställning och företaget betalar leverantören när material och produkter är färdiga för 
leverans, kan man uppnå ett så kallat negativt kassaflöde.   

2.3 Processer 
Processer är en grundenhet för arbete och finns överallt i en verksamhet inom tex 
produktionsavdelningen, marknadsavdelningen, personalavdelningen och inköpsavdelningen. 
Inom alla avdelningar måste man se till att processerna adderar så mycket värde för kunden 
som möjligt, alla måste vara öppna för förändringar i processerna.  

2.3.1 Processkartläggning 
Att kartlägga processer handlar om att spåra flöden av information och material genom flera 
steg i en process. Det finns ingen fastlagd standard hur en processkarta ska se ut, men 
vanligtvis används figurer som rektangel, cirkel, triangel och romb tillsammans med pilar i 
processkartor. Dessa figurer symboliserar olika aktiviteter som binds samman med pilar 
(Krajewski & Ritzman 2002 s.136). För att framställa processkartor har programmet Microsoft 
Visio använts där man kan skapa diagram och scheman av typen processkartor (Microsoft 
2009).  

2.3.2 Processanalys 
Man måste förstå processerna och de omständigheter som råder, vad processerna gör, hur bra 
processerna utförs och vilka faktorer som processerna påverkar. Processanalys kan hjälpa till 
att förstå var förbättringsinsatser är mest lönsamt. Genom att titta på och ifrågasätta alla 
aktiviteter som ingår i processen, kan man effektivt eliminera onödiga aktiviteter som inte 
tillför något nödvändigt.  
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2.3.3 Kritiska processer 
Genom att fokusera på processer kan man se möjligheter att eliminera onödigt arbete och 
övervakande aktiviteter. Eftersom det tar både tid och är kostsamt, bör man fokusera på de 
processer som har störst betydelse och är mest kritiska för verksamheten. 

2.3.4 Processförbättringar 
Processförbättring innebär en systematisk utvärdering av aktiviteterna och flödet i varje 
process för att bättre förstå dessa på detaljnivå och kunna genomföra förbättringsåtgärder. När 
man väl förstår en process kan man ta fram förbättringsförslag. Det höga kravet av att kunna 
erbjuda bättre kvalitet till lägre pris innebär att företag ständigt måste utvärdera aspekterna av 
sina processer.  

2.4 Processdesign 
Processdesign handlar om hur man skapar en tjänst eller en produkt. En process använder 
något av verksamhetens resurser för att tillföra värde till en tjänst eller produkt. Processdesign 
handlar om att välja  inflöden, resurser, arbetsflöde och metoder som transformeras till någon 
form av utflöde. Inflöde handlar om att välja vilka processer som ska ske i den egna 
verksamheten och vilka som ska ske hos underleverantörer och köpas in som material eller 
tjänster. Det handlar om att ta fram rätt förhållande av kunskap och utrustning och bestämma 
vilka delar av processen som skall utföras av vem. Beslut om processer måste göras med 
avseende på verksamhetens konkurrensfördelar och möjligheter att bistå med de resurser som 
krävs för att stödja dem (Krajewski & Ritzman 2002 s.89). 

Man behöver fatta beslut inom processdesign när det handlar om följande situationer: 

• Det råder en skillnad mellan konkurrensfördelar och konkurrenskraftig kapacitet. 

• Nya produkter har tagits fram. 

• Kvalitet måste förbättras.  

• Prioritet angående konkurrens har förändrats. 

• Efterfrågan har förändrats. 

• Nuvarande prestanda inte är tillräcklig.  

• Kostnaden eller tillgänglighet av inflöde förändrats. 

• Konkurrenter växer genom att använda nya processer. 

• Nya teknologier finns tillgängliga. 

När det handlar om processdesign behöver man även beakta faktorer som kvalitet, kapacitet, 
produktutveckling, layout och lager. Miljöpåverkan är en ständigt ökande faktor som också 
påverkar processdesign. 

Beslut över processer får en direkt påverkan på processen och indirekt påverkar det också 
produkten eller tjänsten som processen stödjer. Oavsett vad det handlar om för processer 
måste man beakta fem olika avgöranden gällande processer som alla är bäst förstådda på 
processnivå. Dels måste man beakta processtrukturen som påverkas av hur processer är 
utformade i relation till de resurser som krävs, hur resurser fördelas mellan processerna och 
processernas egenskaper. Man behöver bestämma på vilket sätt kunden involveras i processen 
och i vilken omfattning. Den vertikala integreringen är ett mått på hur mycket verksamhetens 
eget produktsystem påverkar värdekedjan, ju mer processerna utförs i den egna 
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verksamheten desto större är den vertikala integreringen. Resursflexibiliteten anger hur pass 
lätt det är för personal och utrustning att hantera produkter, kapacitet, uppgifter och 
funktioner. Förhållandet mellan utrustning och personalkompetens anger hur kapitalintensiv 
en process är. Processbeslut utgör byggstenar som kan komponeras på olika sätt för att uppnå 
en effektiv processdesign.  

2.4.1 Processtruktur 
Inom processdesign när man utvecklar välfungerande processer behöver man först och främst 
besluta sig för vilken processtyp som bäst motsvarar kraven gällande kvalitet, tid, flexibilitet 
och kostnad. Det finns olika strategier beroende på om det handlar om service- eller 
tillverkningsprocesser.  

Inom serviceprocesser där det är viktigt med kundkontakt bör kunden vara aktivt involverad 
och blir uppmärksammad i processen. I motsats till tillverkningsprocesser kan kunden vara en 
stor del av processen. Kundkontakten kan vara av aktiv karaktär där kunden är med i 
skapandet och påverkar tjänsten, en passiv kontakt betyder att kunden inte är inblandad i 
utformningen av processen för att uppnå speciella behov.  

Inom tillverkning transformeras material till fysiska produkter. Beroende på faktorerna 
volymer, produktdesign och processer finns det olika modeller för tillverkningsprocessen som 
är olika lämpliga. Om kundanpassade produkter i lägre volymer eftersträvas, är det troligt att 
tillverkningsprocessen består av fler steg i framtagandet av produkten.  

I framtagandet av processtrukturen ska man organisera resurserna med fokus på processerna 
eller produkterna, det betyder att man samlar arbetskraft eller produktionsutrustning kring 
dessa för att låta dem arbeta fokuserat på en viss produkt. I valet av processtruktur finns det 
fem olika typer man kan välja mellan (Krajewski & Ritzman 2002 s.100). Projektprocess 
karaktäriseras av en hög grad av produktanpassning, stor omfattning och frigörandet av 
betydliga resurser när projektet är färdigt. En jobbprocess har flexibilitet som behövs för en 
bred produktvariation i betydande kvantiteter och utförs i en rad komplexa steg. En snarlik 
processtruktur är batchprocess som skiljer i högre volym och mindre variation. Linjeprocess 
innebär högre volymer och ett mer standardiserat produktutbud vilket tillåter att 
produktionsresurser dedikeras till vissa produkter. Slutligen är en kontinuerlig process den 
extrema processtrukturen för standardiserad högvolymsproduktion med fasta 
produktionsflöden.  

2.4.2 Kundinvolvering 
Kundinvolvering anger hur mycket kunden är en del av processen och i vilken omfattning. 
Det är viktigt i framförallt serviceprocesser att kundkontakten är hög. Ett bra sätt att börja öka 
kundinvolvering är att synliggöra mer av processen för kunden (Krajewski & Ritzman 2002 
s.105).  

Ibland är det dock inte lämpligt att göra kunden mer involverad eftersom det kan störa 
processerna och göra det mindre effektivt. Att involvera kunden mer i processen betyder att 
kunden kan göra processen mer komplex och öka variationen i processen. Det gör att det blir 
svårare att hantera volymer inom tidsgränserna när kunden är närvarande och kräver punktlig 
leverans. Det blir också mer komplicerat att mäta kvalitet. Att exponera produktionsutrustning 
och personal för kunden kan både ha för- och nackdelar för den eftersträvade kvaliten. 

En del kunder söker delaktighet i processerna för att kunna påverka tid och pris för produkten. 
Det innebär inte bara nackdelar med ökad kundinvolvering, man måste avgöra om fördelarna 
överväger och på så sätt ökar konkurrensfördelar och kundservice. Beroende på situationen 
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kan ökad kundinvolvering innebära bättre kvalitet, snabbare leveranser, mer flexibilitet och 
lägre kostnader. Om skräddarsydda lösningar och variation är efterfrågade kan 
kundinvolvering hjälpa. Ibland kan kunderna få komma med egna förslag som kan leda till 
utveckling av helt nya produkter. Det kan minska kostnader genom att kunden utför en del av 
det sista arbetet som tex att slutmontera produkten själv.    

2.4.3 Vertikal integrering 
Alla företag har något slags inflöde från leverantörer till sina processer i form av tex material, 
tjänster och producerade delar. Vertikal integrering bestäms genom att se till de processer som 
utförs mellan inköp av material eller tjänster och leveransen av produkter eller tjänster. Ju mer 
processer som utförs inom verksamheten desto mer vertikalt integrerad är den. Om 
verksamheten inte har några egna processer som utförs lägger man ut all produktion på 
underleverantörer och distributörer som hanterar flödet av material, produkter och tjänster. 
Det är en avvägning som man måste göra mellan att producera själv eller köpa tjänsten av 
någon annan part. När man bestämt vad som skall läggas ut på underleverantör och vad som 
skall göras inom den egna verksamheten måste man hitta en lösning på hur man skall 
koordinera och integrera de olika processerna och leverantörerna.  

Fördelar med vertikal integrering är att man lättare kan ge sig in på nya marknader (Krajewski 
& Ritzman 2002 s.110). Med kunskap, volym och resurser kan man utföra processerna 
billigare och producera med högre kvalitét än vad underleverantörer kan. Att sköta 
processerna själv innebär även en högre grad av punktliga leveranser och bättre utnyttjande av 
egen utrustning, personal och utrymme. Normalt sett är vertikal integrering att föredra när 
volymerna är höga eftersom stora volymer tillåter specialisering som leder till effektivitet. 
Man måste utreda vilken verksamhetens kärnkompetenser är för att kunna avgöra vilka 
processer som ska outsourcas och vilka processer man ska utföra själv. Man ska undvika att 
lägga ut kritiska processer på underleverantörer eftersom man måste behålla kontroll över de 
områden som tillhör kärnkompetensen och ger verksamheten dess konkurrensfördelar. 

Genom att lägga ut processer på underleverantörer kan man uppnå en rad fördelar, främst är 
det en fördel när man hanterar lägre volymer eller har ett brett produktutbud. Det kan spara 
kostnader och höja kvalitén. Det är populärt att lägga ut sina processer och det är främst två 
faktorer som bidrar till den trenden: ökad globalisering och informationsteknologi. 
Globaliseringen gör det möjligt att välja bland fler leverantörer och informationsteknologin 
gör att koordineringen mellan leverantörerna blir lättare.  

2.4.4 Resursflexibilitet 
När processerna varierar och har stor spridning krävs det flexibilitet i företagets resurser som 
personal, utrustning och faciliteter. För att inte resurserna ska utnyttjas undermåligt och 
ineffektivt behöver personal kunna utföra ett brett spektra av uppgifter och utrustningen ska 
kunna erbjuda de funktioner som krävs (Krajewski & Ritzman 2002 s.112).  

Arbetskraft som kan klara av många olika uppgifter och flyttas runt till olika maskiner och 
enheter borgar för flexibilitet. Arbetskraft som är flexibel och har kunskap kostar oftast mer 
eftersom de har mer träning och utbildning, vilket kan vara högst värdefullt för företaget. Det 
kan vara lösningen när man behöver kundservice och personal som själv kan åtgärda 
flaskhalsar i produktionen, flexibel arbetskraft kan motverka tillfälligt hög arbetsbelastning. 

När man väljer produktionsutrustning ska man först utröna om man kommer producera låga 
volymer av flera olika produkter eller höga volymer av ett fåtal produkter. Utrustning som kan 
anpassas och producera många olika typer av produkter passar bra eftersom de har lägre 
investeringskostnad, men är samtidigt inte avsedd för högre volymer eftersom 
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enhetskostnaden då blir istället blir hög. Producerar man istället standardprodukter i höga 
volymer passar det bättre med specialanpassad utrustning för det ändamålet, även om 
investeringskostnaden är högre. Kostnaden per producerad enhet blir dock lägre eftersom 
effektiviteten är högre. Man får alltså beakta de fasta och variabla kostnaderna när man 
beräknar vilka produktionsresurser man ska investera i.  

2.4.5 Kapitalintensitet 
Oavsett om det handlar om processutveckling eller design av nya processer behöver man veta 
vilken kapitalintensitet som krävs. Kapitalintensiteten baseras på en blandning av utrustning 
och personalens färdigheter, ju större den relativa kostnaden för utrustningen är, desto större 
är kapitalintensiteten. Teknologisk kapacitet som ständigt ökar samtidigt som kostnader för 
densamma ständigt minskar leder till ökade möjligheter att automatisera processer och 
därmed med mänskliga inblandningen i produktionen.  

Automation är en process, ett system eller utrustning som agerar och reglerar sig själv 
(Krajewski & Ritzman 2002 s.114). Om investeringskostnaderna är höga passar automation 
bäst när volymerna också är höga. Det är inte alltid som automation leder till 
konkurrensfördelar. Det kan även medföra nackdelar, särskilt om man erbjuder unika 
produkter eller hög service som kräver skräddarsydda lösningar och personal med kunskap.  

Automationsutrustning finns både av typen fixerad automation och flexibel automation. Den 
fixerade varianten passar i en tillverkningsprocess där man man producerar en 
standardprodukt i en uppsättning enkla operationer. Fixerad automationsutrustning passar när 
volymer är höga, produktdesignen är stabil och produktens livscykel är lång. Flexibel 
automationsutrustning däremot kan ställas in och producera flera olika typer av produkter. 
Möjligheten att kunna omprogrammera maskinerna är användbart för både stora och små 
förändringsprocesser och därmed kan man hantera mindre volymer av flera produkter. 

För att kunna försvara dyra investeringar i automationsutrustning behövs alltså stora volymer 
av antingen enstaka standardprodukter eller mindre serier av många olika produkter. Genom 
att öka volymerna blir kostnader per enhet lägre, volym är en nyckelfaktor vid 
kapitalintensiva processer. Man måste beakta både volymer och investeringskostnader när 
man bestämmer hur mycket av processerna som ska automatiseras. 

2.5 Analysmetoder för problem 
Vid processkartläggning kan man påbörja arbetet med att analysera fram olika potentiella 
problem i en supply-chain. För att kunna ta fram de största problemen och finna en lösning på 
dem, har en rad analysmetoder använts. Metoderna har olika syften och hjälper var och en 
tillsammans att ta fram förbättringsförslag som löser problemen. 

2.5.1 FMEA 
FMEA är förkortningen för Failure Modes and Effects Analysis. FMEA är en systematisk 
metod för att identifiera och motverka produkt- och processproblem innan de inträffar. Fokus 
ligger på unvikandet av defekter, främja säkerhet och öka kundtillfredställelsen. Idealt 
används metoden i produkt- och processutveckling. 

Syftet med FMEA är undvika problem innan de inträffar. Metoden används både i design- och 
tillverkningsprocessen och kan avsevärt minska kostnader genom förbättringar som införs 
tidigt i processen när det fortfarande är relativt enkelt och billigt. Resultatet av en genomförd 
FMEA är en mer stabil och tillförlitlig process genomförd med en effektiv kostnadsreduktion. 



 
26 

Genom att kartlägga processerna, intervjua personal genom frågeformulär och analysera 
logistiken, kan möjliga fel spaltas upp och användas i FMEA. FMEA är en metod för att 
klarlägga möjliga felsätt, analysera vad de får för effekt, klarlägga orsaker och rangordna dem 
efter en viss poängskala. Poängskalan baseras på tre faktorer: frekvens, allvarlighetsgrad och 
upptäcktsgrad. Med denna analys får man fram vilka problem som är mest allvarliga 
(McDermott, Mikulak & Beauregard 1996). 

2.5.2 Pareto principen 
När man upptäcker att man har problem i processerna som behöver åtgärdas, ska man välja ut 
vilka de problem man ska ta tag i först. Enligt Pareto principen (Krajewski & Ritzman 2002 
s.143), den sk 80-20 regeln, beror 80% av kostnaderna på 20% av felen. I enlighet med Pareto 
principen kommer därför 20% av de största problemen som tas fram i FMEA att väljas ut för 
vidare bearbetning.  

2.5.3 Ishikawadiagram 
Problem kan analyseras i ett Ishikawadiagram (Krajewski & Ritzman 2002 s.145), eller 
fiskbensdiagram som det heter på svenska. I ett fiskbensdiagram, som är ett slags orsaks- samt 
verkansdiagram, utgår man från ett väldefinierat problem. Diagrammet identifierar problem 
med direkt koppling till de operativa enheter som processen innefattar.  Man bryter ned 
problemet i underproblem och knyter dessa till den enhet som berörs, vanligtvis med fokus på 
de 7M:en. Dessa M är: Metod, Material, Maskin, Människa, Miljö, Mätning och 
Management. Till varje underproblem kommer man sedan fram till olika orsaker till 
problemet. 

2.5.4 5-varför 
Med den enkla och användningsbara analysmetoden ”5 Varför” (Isixsigma.com 2009a) 
klarläggs grundorsaken till problemet genom att fråga varför problemet uppstod, 5 gånger i 
följd. Det är en metod som inte nödvändigtvis kräver insamling av data för att lösa uppgiften. 
Metoden tar sig effektivt igenom lager av symptom för att komma till problemets grundorsak.  

När man vet vad som orsakar de allvarligaste problemen, kan man ta fram lämpliga 
lösningsförslag. Metoden lämpar sig väl när det rör processer med mänsklig inblandning och 
påverkan. Man börjar med att först formulera och tydligt beskriva problemet i en 
frågeställning. Fråga sedan varför problemen uppstår och skriv svaret under frågeställningen, 
om svaret inte identifierar grundorsaken ska man fråga vidare utifrån det senaste svaret. 
Upprepa denna procedur tills grundorsaken är identifierad. 

2.5.5 Kostnadsanalys 
I kostnadsanalysen skapas en tydlig bild över företagets kostnader genom att ta fram, 
organisera, och analysera de kostnader som uppstår. Kostnadsanalysen kan sammanfatta hela 
företagets kostnader, likaväl som att analysera med fokus på en del eller enhet av företaget. 
Syftet med kostnadsanalysen är att kritiskt granska kostnader för att öka kontroll och kunna 
göra besparingar genom att synliggöra vilka kostnader som är befattade med processerna och 
problemen. 
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2.6 Automatiska identifieringssystem 
I industri och handel där man gör affärer med partners globalt och hanterar stora mängder 
produkter samt information, kan det vara svårt att ha kontroll på all information. Vanliga 
problem är de stora informationsmängder som måste hanteras samt upprepade inmatningar av 
artikelinformation. För att kunna hantera stora informationsmängder krävs det stödjande 
system för identifiering av objekt (Lumsden 1990 s.9).  

Identifiering av objekt är intimt förknippat med transport och logistik eftersom 
informationsflödet löper parallellt med varuflödet vilket gör det lämpligt med användandet av 
automatisk identifiering av objekten. 

Ett automatiskt identifieringssystem är ett datasystem som på automatisk väg kan avläsa 
meddelanden, i form av koder, från föremål till en registrerande enhet. Föremålet är 
produkterna och den registrerande enheten är en dator (Lumsden 1990 s.11). Vanliga 
användningsområden är sortering av gods automatiskt och varuinventering. Enkelt 
sammanfattat är det alla situationer där man behöver kontrollera föremål och dess identitet. 

Vanliga kodsystem baseras på tekniker som streckkoder och RFID. Alla olika tekniker 
förutsätter att olika villkor som tex arbetsmiljö, läsavstånd, material och optisk sikt är 
uppfyllda för att fungera. Detta medför att alla tekniker på något sätt är begränsade beroende 
på miljöns förutsättningar. 

Med identitetskoder på objekten sammankopplade till information om objekten i databaser, 
kan man genom automatisk identifiering få ett kraftfullt system för hantering av många 
artiklar med tillhörande information. 

Identifiering kan göras på två olika sätt, antingen identifering av att ett objekt kommer eller 
identifiering av vilket objekt som kommer. 

Med snabba och exakta informationshanteringar kan man uppnå effektiva processer. Med 
manuell identifiering som informationsinmatning via ett tangentbord kan många fel uppstå, i 
snitt trycker man på fel tangent var 300:e slag. Det är dessutom ett tidsödande arbete att mata 
in information manuellt. Genom att undvika manuell identifiering och ersätta det med 
automatisk identifiering minskar antal fel drastiskt, eftersom felfrekvensen blir näst intill 
obefintlig utan mänsklig inblandling i identifieringsmomentet (Lumsden 1990 s.13). 

Den information som kan identifierias via identitetskoden är detaljinformation som tex 
tillverkare, artikelnummer, antal, vikt och mått.  

Varje användningssituation är unik och därför är det nödvändigt att sätta sig in i vilka faktorer 
som påverkar ett beslut. När man väljer vilken typ av system man vill tillämpa i sin miljö 
finns det en rad frågor man bör ställa. 

• Vilken typ av information är det som skall överföras mellan objektet och den 
dataregistrerande enheten? 

• Hur mycket information behöver man överföra? Ibland behöver all information 
överföras eller en kodnyckel till en databas där informationen hämtas. 

• Var kommer kodmärkningen sitta på objektet? Skall emballage eller annorlunda 
former och material av produkterna märkas behöver man fundera ut mest lämpliga 
stället att fästa kodmärkningen på.  

• Vilken arbetsmiljö kommer systemet verka i? Smuts, kemikalier och slitage i miljön 
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ställer högre krav på utrustningen. 

• Hur länge ska kodmärkningen sitta? Olika lång tid ställer olika krav på märkningen. 

• Hur snabbt behöver avläsning ske? Produkter kan passera olika system med olika 
hastighet. 

• Vilken ergonomi krävs? Är avläsningsutrustningen fast eller mobil ställs olika krav på 
utformning för att passa personalen. 

• Vilka kostnader är befattade med märkningen av produkterna? Beroende på antal 
gånger märkningen används, antal märkningnar, kostnadsförhållande mellan produkt 
och märkning samt investerinskostnader kontra effektivitet, kommer olika system 
variera i lämplighet. 

• Vilket läsavstånd råder? Identifieringssystemet måste passa det fysiska läsavståndet. 

• Är arbetsförhållandena konstanta eller dynamiska? Produkter, kodmärkning, 
information och läsavstånd kan antingen vara lika eller hela tiden variera. 

2.6.1 Streckkoder  
Streckkoder är en identifieringsteknik som bygger på att en optisk avläsare kan tolka 
streckkoder som är uppbyggda av svarta streck med vita mellanrum av varierande bredd, 
vilket kallas för kodelement. Kodelementen bildar tillsammans en kombination som man 
benämner streckkodssymbol. Ljusmängden som reflekteras till den optiska avläsaren som 
belyser streckkoden med ett rött ljus, omvandlas och översätts till binärtal som består av ettor 
och nollor. Binärtal är information som den registrerande dataenheten därefter kan tolka 
(Lumsden 1990 s.43). Den optiska läsaren kan vara tex en fast monterad scanner, trådlös 
handscanner eller en pennläsare. Streckkoden kan tryckas på etiketter med egen skrivare eller 
på förpackningar hos ett tryckeri. Avgörande faktorer när man man väljer hur man framställer 
streckkoderna är kvantitet, kvalitetskrav, kostnader och flexibilitet. Har man stora volymer av 
få produkter kan det löna sig att köpa färdigtryckta etiketter, annars kan en egen 
etikettskrivare vara mer prisvärt.   

En streckkod består av streckkodssymbolen tillsammans med eventuell information skriven i 
textform, vanligtvis artikelnummer. Ett vanligt kodspråk för streckkoder är EAN. EAN står 
för European Article Numbering och används traditionellt för att märka produkter inom 
industri och handel. EAN koden kan ha 8 eller 13 tecken och delas in i streckkodstyperna 
EAN-8 och EAN-13. EAN streckkoder ligger till grund när man anpassar artikelnummer 
utformade enligt standard GS1 till streckkoder. 

2.6.2 GS1 artikelnummer 
Att använda artikelnummer för att särskilja sina artiklar är ett steg mot förenklat arbete med 
artiklar och ordrar. Artikelnummer kan översättas till streckkoder för att man automatiskt ska 
kunna identifiera varor och information i logistikflödet med läsning av streckkoder. 

GS1 är en standard för världsunika artikelnummer (GS1 Sweden 2009b). GS1 Sweden är det 
företag som tilldelar artikelnummer i Sverige som är uppbyggda enligt ett visst system för att 
erhålla världsunika artikelnummer. GS1 Sweden ingår i en världsomspännande organisation 
som utvecklar standarder för informationsflöden. 

GS1 artikelnummer kallas för Global Trade Item Number (GTIN). GTIN kan delas in i olika 
typer av artikelnummer som GTIN-8 och GTIN-13. Dessa kan överföras till standarden för 
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streckkodstyperna EAN-8 och EAN-13 som kan avläsas snabbt och felfritt med scanner för 
streckkod. 

 
Bildkälla: http://www.gs1.se/Global/Documents/Guide/GS1%20guiden%20ny.pdf 

GTIN-8 används när antal olika artiklar är högst 10st. GTIN-13 kan användas upp till 1000 
unika artikelnummer. För att använda GTIN-13 artikelnummer måste man ansluta sig till GS1 
och få ett certifikat. 

Artikelnumrets uppbyggnad består av 13 siffror som är uppdelade i företagsprefix, 
artikelnummer och kontrollsiffra. Företagsprefixet är de nio första siffrorna räknat från 
vänster, varav de två första är landsprefix. Därefter följer artikelnumret med 
rekommendationen att börja sätta artikelnummer från 001 för att få ut så mycket som möjligt 
ur GTIN-13. Kontrollsiffran får man fram genom en manuell uträkningsfunktion med de tolv 
första sifforna. 

 
Bildkälla: http://www.gs1.se/Global/Documents/Guide/GS1%20guiden%20ny.pdf 

För att använda streckkoder av formatet EAN-13 måste man första beställa ett abonnemang 
hos GS1 Sweden för att få ett företagsprefix, på så sätt blir företagets artikelnummer 
anpassade internationellt.  Därefter kan man sedan skapa GTIN-13 artikelnummer och utifrån 
dessa sedan framställa EAN-13 streckkoder för varje produkt. Man framställer streckkoden 
först digitalt för att sedan kunna trycka den grafiskt på förpackningar. 
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2.6.3 RFID 
RFID står för Radio Frequency Identification och är en identifieringsteknik som baseras på 
radiovågor. I sin enklaste form består det av en antenn som sänder ut radiovågor till passiva 
RFID-taggar som energiförsörjs genom radiovågorna. När RFID-taggarna tar emot 
radiovågorna ändras karaktären av dessa och reflekteras tillbaka mot antennen. Antennen 
läser av de ändrade radiovågorna och tolkar den information som finns i RFID-taggen (Ilyas 
& Ahson 2008 s.3). 

2.6.4 Spårbarhet i logistikflödet 
Med spårbarhet menas möjligheten till spårning av information och gods i logistikflödet (GS1 
Sweden 2009b). Spårning i logistikflödet medför att man får en kontrollfunktion där man kan 
följa och övervaka gods. Fördelar med ökad kontroll av logistikflödet är att man inte behöver 
lägga ned onödig tid på utredningar för att spåra gods, man får ett effektivt sätt att arbeta på. 
Spårning kan möjliggöras genom införandet av t ex ett intranät där information passerar och 
lagras. Med information som lagras kan man ta fram historisk data samt statistik. 

2.7 Affärssystem 
Affärssystem är ett begrepp som relaterar till affärer. En vid men passande definition är 
standardiserade verksamhetsövergripande systemstöd (Magnusson & Olsson 2005 s.7), 
enkelt uttryckt kan ett affärssystem tolkas som en mjukvara som stödjer affärsprocesser. Ett 
affärssystem ger en översikt och kontroll över hela verksamhetens data, allt från lagersaldo, 
försäljningsstatistik, kund- och leverantörsregister, produktionsplanering till fakturering och 
orderhantering. 
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3 DATAINSAMLING 

3.1 Insamling av information och nulägesanalys 
I och med att en kartläggning av logistikflödet ska göras, behöver data över alla aktuella 
processer i flödet samlas in. Därför studeras processerna på plats, i de fall det inte är möjligt 
samlas istället information in om nuläget via befintliga dokument och samtal med berörda 
personer i processen. 

I förstudien till examensarbetet skapades en bild över vilka typer av fel det rör sig om, i 
diskussion med företagsledningen. Det blev klart att många problem grundar sig i 
informationsfel, felleveranser, bristande rutiner och ineffektiva processer. 

3.1.1 Besök på lagret i Malmö 
Det gjordes ett studiebesök på företagets lager som är beläget i ett industriområde i Malmö. 
Orsaken till lagerbesöket var att kartlägga hur logistikflödet ser ut och skapa sig en bild på 
plats.  

Lagerlokalen är ungefär 300 kvm stor. Produkterna var uppställda på lastbärare i form av 
träpallar som troligtvis fyllde mer än 80% av golvytan. Det finns två olika typer av träpallar. 
Den ena typen har måttet 1,2x0,8m och den andre 0,8x0,6m. En passage skiljde de danska och 
svenska produkterna åt, eftersom de tillhörde olika produktgrupper och marknader. Det fanns 
inga uppmärkta platser för pallarna förutom en temporär karta på ett A4-papper som satt 
uppklistrad på en stolpe.  
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Genom att samtala med lagerpersonal och genom självstudier av logistiken samlades 
information in som ligger till grund för processkartläggningen.  

När en container anländer till godsterminalen så packas den ur och kontrolleras mot de 
följdesedlar som kontoret i Stockholm godkänt innan skeppning till Sverige. Alla produkter 
och nya lagersaldon bokförs i ett gemensamt excel-ark som lager- och säljavdelning delar på. 
Produktförpackningarna ställs upp på träpallar när de plockas ur containern. Därefter körs de 
in och ställs upp på lagerytan och organiseras tillfälligt. Skulle något inte stämma överens mot 
följesedlarna får kontoret i Stockholm utreda vad som hänt och ibland blir man tvungen att 
använda flygfrakt för att komplettera felaktiga leveranser. När en leverans är felaktig kan det 
betyda att man måste lagerhålla ej kompletta produkter en längre tid än planerat och riskerar 
därmed överlappning med nästkommande planerade leveranser. Eftersom lagret är så litet 
krävs det att en containerleverans måste omsättas innan nästa containerleverans anländer, som 
brukar vara med två veckors mellanrum.  När leveranser anländer från Kina blir lagret fullt. 
Ibland när många ordrar färdigställs blir hela lagergången fylld. Som mest har man gjort 60 
ordrar och fick då använda lagerytan i varuinkommande hallen. 

Eftersom träpallar ej får fraktas i containrarna från Kina måste lagerpersonalen stapla alla 
produktförpackningar på pall vid urlastning. Att frakta trä från Kina innebär en risk att 
skadedjur förs in i landet. Träpallar beställs hem av lagerpersonal med jämna mellanrum. 

När en container anlänt och är urtömd börjar lagerpersonalen att förbereda ordrar från säljare 
till kund. Man producerar frakt- och följsedlar, ordernummer används som referens och vid 
spårning. Ordrar plockas ihop och ställs på träpallar och plastas in. Enligt lagerpersonalen är 
inplastningen av pallar fysiskt krävande eftersom det görs för hand. Man har dock bestämt att 
köpa in en automatisk inplastningsmaskin för att underlätta arbetet för lagerpersonalen.  

När kunden har beställt lås monteras dessa först på lagret innan de packas. När ordrar är 
färdiga ställs dessa på avsedd plats vid avgående gods som är mitt på passagen genom lagret. 
Fraktbolaget kommer och hämtar upp ordrarna och levererar till kund. Skulle kunden få en 
felaktig leverans kontaktar de lagret varvid en kompletterande order görs och leveras 
nästkommande dag. I de fall som kunden har beställt montering åker monteringspersonal till 
kund och utför arbetet.  

Hur mycket som ska beställas, dvs ordernivåer, styr säljarna över förutom de produkter som 
hela tiden ska finnas i en viss mängd på lagret. De produkter som lagerpersonalen själva 
ansvarar för och kontrollerar lagernivåerna är lås och namnbrickor. Lås och namnbrickor är 
produkter som används till alla typer av fastighetsboxar och hela tiden ska finnas i viss mängd 
på lagret. 

3.1.2 Artiklar och lagernivåer 
Efter besöket på lagret i Malmö har kunskap erhållits om hur stort lagret är och hur ytan är 
planerad. Lagerytan är 300 kvm med en port där godset passerar vid in- och utleverans. 

Med lagerlistor kan man läsa hur många artiklar och antal som finns i lager och kan därmed 
uppskatta ett lagervärde. Eftersom i princip lagret omsätts till varje ny leverans så har man 
inte ett buffertlager man tillverkar mot, utan direkt mot order från kund.  

Endast standardartiklar som lås och namnbrickor finns alltid på lager i ett visst antal eftersom 
de ska räcka till varje order. Därför är det lagerpersonalens uppgift att kontrollera att 
lagernivåer för standardartiklar alltid är tillräckliga. Därmed finns inte heller något större 
kapital bundet direkt i lagret. Man har hittills dock betalat för produktion i förskott och får 
betalt av kunden först när produkten är levererad. Man ligger alltså ute med pengarna ett tag, i 
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snitt 1-2 månader vid ett normalt förlopp. 

3.1.3 Fältstudie montering av fastighetsbox 
För att se hur uppmontering av fastighetsboxarna hos slutkund går till, gjordes en fältstudie 
vid ett monteringstillfälle. Det är viktigt för logistiken att veta hur uppmontering går till, 
eftersom det ingår i det logistikflöde som undersöks. 

När ordern levererats till kund så utförs montering av DinBox i de fall kunden har beställt den 
tjänsten, annars är det upp till kunden att lösa monteringen själv.  

 

På väggen där fastighetsboxen ska sitta, monteras ett upphängningssystem genom att borra hål 
och skruva fast det på väggen. Upphängningssystemet är skenan man ser bakom boxen på 
väggen, på upphängningssystemet skruvas sedan boxen fast. Namnbrickor monteras på varje 
postfack om man har fått namnetiketter från kund, annars lämnas namnbrickor i postfacken 
för senare montering av kund. 

3.1.4 Samtal med en expert inom RFID 
För att få en djupare insikt i RFID gjordes ett samtal till en specialist på RFID, Lars-Göran 
Johansson som jobbar på företaget Elgab AB. RFID står för Radio Frequency Identification 
och är ett system för automatisk identifiering. Bakgrunden till samtalet var att samla 
information i området RFID och automatiska identifieringssystem för att ta reda på om det 
kunde vara aktuellt för DinBox.  

Fördelar med RFID framför streckkodssystem är att det inte krävs någon fri sikt för att 
manuellt kunna läsa av RFID-taggarna som är klistrade på produkterna, då informationen 
sänds ut och läses av genom radiovågor. RFID-taggen bär på information som 
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artikelnummer och information om artikeln. Andra fördelar är att det inte kräver samma tid 
som en manuell avläsning utan man kan snabbt ta emot stora mängder information på 
bråkdelen av en sekund inom ett visst avstånd. 

Lars-Göran var väldigt tillmötesgående och svarade genomgående på frågorna och förklarade. 
Efter att ha beskrivit hur situationen ser ut på DinBox kunde Lars-Göran lättare förstå vilka 
förutsättningar som gällde och vilka problem som kan uppstå. Den frekvens som är lämplig 
för RFID på lagret i Malmö är 868Mhz. RFID-taggar kan vara av aktiv eller passiv modell. 
Den passiva taggen är av enklare karaktär och behöver energiförsörjas genom RFID-läsare. 
Den passiva modellen är mycket billigare än aktiva taggar och används när stora mängder 
produkter ska märkas, det blir helt enkelt för dyrt att använda aktiva taggar.  

Det fält som passiva taggar sänder ut efter att ha blivit energiförsörjda innehåller information 
till RFID-läsaren. Enligt Lars-Göran är det dock problematiskt med RFID-teknik när 
produkterna är tillverkade i metall, som fastighetsboxarna är. Metallen kommer ”skugga” det 
fält som passiva taggar sänder ut och gör att informationen inte blir tillgänglig för RFID-
läsaren. Det är det största problemet med RFID och förklaringen till varför RFID inte fått sitt 
riktiga genombrott än. Dessutom är RFID känsligt mot fukt och väta. Lars-Göran menar dock 
att man inte ska avvisa tanken helt på RFID, lyckade exempel finns där man integrerat en 
kombination av RFID och streckkodssystem.  

Det samtalades även en del om streckkodssystem. Att använda streckkodsavläsning behöver 
inte betyda att man måste läsa av produkterna manuellt. Man kan använda RFIDs fördel som 
informationsbärare tillsammans med streckkodens enkelhet vid avläsning, när fri sikt är 
möjligt. Genom att använda streckkoder på produkterna och RFID på lastbärarna, i det här 
fallet pallarna exempelvis, kan man bygga lagersystem med spårbarhet och kontroll. Vid 
användning av ett automatiskt identifieringssystem integrerat med affärssystemet har man ett 
fullt fungerande Kanbansystem som håller koll på lager och ordrar. Med RFID-läsare på 
uppmärkta pallplatser för lastbärarna, kan RFID-märkta lastbärare läsas av när de står på 
plats. Kanban är ett japanskt system för produktionsstyrning som bygger på att processerna 
nedströms i ett logistikflöde automatiskt beställer nya produkter när det behövs (Krajewski & 
Ritzman 2002 s.491). 

Lars-Göran tipsade om Svenska Retursystem AB som tillhandahåller lastbärare för 
livsmedelsindustrin. De använder RFID för att kontrollera hur många lastbärare som finns ute 
hos kund tillsammans med GPS. Med RFID-taggar i varje lastbärare kan de läsas av när de 
passerar varuterminaler ute hos kund eller befinner sig på tvätten hos Svenska retursystem. Ett 
studiebesök kan göras där om RFID skulle bli ett förslag på förbättring för DinBox. 

Inför studiebesöket på lagret i Malmö rådde Lars-Göran att analysera lämpliga platser i 
lagerlokalen för avläsning. Normalt sett är sådana lämpliga platser passager vid gods in och ut 
där ett läsavstånd på högst 1 meter kan uppnås. Genom att studera hur godsflödet ser ut på 
lagret kan man förstå vilka naturliga platser för avläsning som finns. Om man använder 
streckkoder för avläsning av produkterna kräver det att de staplas på lastbärarna på så sätt att 
avläsning av streckkod blir möjlig. Likaväl som att man placerar RFID-läsare där godset 
passerar kan man på samma sätt använda automatiska streckkodsläsare, så länge fri sikt kan 
uppnås. 
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3.1.5 Affärssystem  
DinBox använder idag affärssystemet Visma4. Det finns tredjepartsföretag som bygger 
programmoduler till affärssystemet Visma. Ett sådant är  system är InventoryIT från Cashit 
AB. Det är ett automatiskt identifieringssystem med trådlösa handterminaler som har 
inbyggda streckkodsläsare. Systemet tar fram ett inventeringsunderlag efter slutförd 
inventering, som man matar in i affärssystemet Visma. 

3.1.6 Likviditetsproblem 
Likviditetsproblem är ett resultat av de problem som uppstår. Förskottsbetalning gäller för 
DinBox innan varorna produceras. Ledtiden är ca 1 månad till att containern anländer i 
Sverige. Skulle det uppstå produktionsfel vilket man upptäcker först när varorna anlänt till 
Sverige så får man skicka en ny produktionsorder. Detta leder till att man får vänta ytterligare 
1 månad tills den leveransen anländer. När väl produkterna har levererats till DinBox kunder 
har de en fakturatid på 30 dagar. Detta betyder att DinBox kan få ligga ute med pengar i 3 
månader innan man själv får betalt av kunden. Utan likviditet kan ett företag som bekant gå i 
konkurs och likviditeten är därför väldigt känslig för ett mindre företag. Skulle man tillfälligt 
vara utan likvida medel går man i konkurs, även om man har tillgångar i form av fordringar. 
Enligt DinBox kommer de dock börja att ta lån vid beställningar i framtiden för att minska 
risken för likviditetsproblem. 

3.1.7 Observationsrapporter 
När det finns möjlighet till förbättring var som helst i verksamheten har DinBox, som ett led i 
kvalitetsutvecklingen, infört användandet av observationsrapporter. Dessa ska fyllas i vid 
avvikelser, förslag och synpunkter på någon process i verksamheten. Man fyller i vilken typ 
av händelse det gäller, allvarlighetsgrad, orsak och åtgärder. Denna rapport ska även fungera 
som ett dokument för uppföljning där man fyller i när åtgärden vidtagits. För att 
observationsrapportering ska fungera måste det vara lätt för den som ska rapportera något, 
”tröskeln” får inte vara för hög så att man istället väljer att inte rapportera. 

Observationsrapporterna tillåter att man samlar in information och utifrån det kan man bygga 
upp statistik, kanske det enda systemet för statistik som finns i verksamheten idag. Av de 
hittills inkomna observationsrapporterna kan man helt klart se att merparten av felen härrör 
från den mänskliga faktorn. Det är fel som uppstått pga att man uppgivit fel eller för lite 
information för att kunna genomföra leveranser. Inga förbättringsförslag eller synpunkter har 
inkommit genom observationsrapporterna. Se observationsrapport i bilaga 8.3.2 
Observationsrapport. 

3.2 Processkartläggning 
Efter att ha samlat in tillräckligt med information om alla vitala delar i logistikledet  framställs 
en karta över alla processer för att åskådliggöra hur hela logistikflödet ser ut. Med 
processkartläggning synliggör man kopplingar och samband mellan funktioner, det utgör 
grunden i analysen för att kunna ta fram förbättringar. Se bilaga 8.3.1 Nuvarande flödeschema 
för processkartläggning. De processer i flödet som anses extra viktiga att de hanteras rätt, har 
markerats som kritiska processer. 

Här beskrivs logistikflödet i nuläget steg för steg: 

1. Efter att säljaren fått beställning från kund skickas beställningen vidare till inköparen. 

                                                 
4 Visma är en koncern som utvecklar och säljer affärssystem på den nordiska marknaden. 
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2. Inköparen förbereder ordern i ett excel-ark. 

3. Ordern skickas till ordermottagning i Kina  

4. Orden översätts till kinesiska, den person som översätter ordern är den enda personen 
hos tillverkaren som kan engelska. Detta är en kritisk process eftersom det är viktigt 
att informationen översätts rätt. 

5. Varorna produceras. 

6. Produkterna läggs i förpackning. 

7. I väntan på skeppning ställs produkterna på avsedd plats hos tillverkaren. 

8. Slutkontroll av produkterna sker och följesedlar framställs. Detta är en kritisk process 
eftersom rätt produkter måste skickas i container till Sverige. 

9. Följesedlar skickas till Stockholm för kontroll och godkännande. Vid OK skickas 
följesedlarna vidare till lagret i Malmö i väntan på leverans. Detta är en kritisk process 
eftersom det måste säkerställas att rätt produkter kommer skickas. 

10. Leverantören i Kina beställer en container. 

11. När containern anländer packas den med produkterna. 

12. Containern hämtas från leverantören. 

13. Containern godkänns av Tullverket i Kina. 

14. Containern lastas på fartyg för skeppning. 

15. Containern avgår från Kina. 

16. Containern ankommer till hamn i Sverige. 

17. Tullverket i Sverige godkänner containern. 

18. Containern ankommer till Malmö. 

19. Containern tas emot vid lagrets varutmottagning. 

20. Containern lastas ur och kontrolleras mot följesedel. Detta är en kritisk process 
eftersom man måste säkerställa att man fått en korrekt leverans. 

21. Stämmer leveransen mot följesedeln uppdaterar man lagerlistan. 

22. Säljarens ursprungliga kundorder förbereds. 

23. Fraktsedel och orderlista framställs. 

24. Lås monteras om kunden har beställt det. 

25. Order plockas ihop på pall och plastas in. 

26. Ordern ställs vid området för avgående gods. 

27. Fraktbolag hämtar ordern (DSV eller DHL). 

28. Ordern anländer hos kund. 

29. Kund godkänner ordern. 

30. Montering hos kund om tjänsten är beställd.  
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4 ANALYS AV PROBLEM 

4.1 Analys av problem som kan uppstå 
Det är ett flertal problem som kan uppstå i den del av logistikskedjan som examensarbetet är 
koncentrerad till. Problem kan uppstå i andra delar av logistikflödet som examensarbetet inte 
fokuserar på, tex produktionen i Kina, men som ändå påverkar den delen av logistikflödet. 
Problemen har analyserats fram med hjälp av nulägesanalys och processkartläggning. Alla 
potentiella problem i logistikkedjan presenteras i följande ordning. Observera att frekvensen 
för hur ofta problemen inträffar varierar kraftigt. Alla problem som listas har analyserats i ett 
FMEA-diagram (se bilaga 8.3.3 FMEA), därefter har 5-varför metoden använts som 
rotfelsanalys på de största problemen. Med hänvisning till det nuvarande flödesschemat i 
bilaga 8.3.1 Nuvarande flödeschema, presenteras här i följd de potentiella problem som är 
knutna till varje process i flödet. 

I denna tabell sammanfattas alla uppkomna problem i logistikflödet. 

Olika problem i logistikflödet   

   

Problem  Aktivitet  Effekt  

Kund beställer fel produkt av säljare Kund gör beställning Kund får fel produkt 
Säljare beställer fel produkt 
 

Säljare gör beställning hos 
inköpare 

Kund får fel produkt 
 

Inköpare skapar felaktig eller skickar 
fel order 

Inköpare skapar och skickar 
order till Kina 

Kund får fel produkt 
 

Orderinformation förvrängs vid 
översättning 

Ordermottagning i Kina 
 

Fel produkter tillverkas 
 

Fel produkt produceras eller målas 
med fel färg 

Produktion 
 

Felaktig produkt levereras 
 

Fel produkter packas i container pga 
felläsning 

Packning i Kina 
 

Felleverans 
 

Fel produkter packas i container pga 
felöversättning 

Packning i Kina 
 

Felleverans 
 

Produkter packas i fel förpackning Packning i Kina Fel produkt levereras 
Inköpare kontrollerar ej följesedel 
mot order Följesedel till stockholm 

Inköpare godkänner att felaktig 
order fraktas 

Kontrollerar ej följesedel vid 
urlastning av container 

Kontroll av leverans i Malmö 
 

Fel produkter på lager 
 

Felaktig lagerföring Lagerför lagersaldo i excelark Lagersaldo stämmer ej 

Fel produkter packas pga miss Packning i Malmö Felleverans 
Fel produkter packas pga felaktig 
plocklista 

Packning i Malmö 
 

Felleverans 
 

Skadade produkter Leverans till slutkund Skadade produkter levereras 

4.1.1 Kund beställer fel produkt av säljare 
När kunden gör sin beställning är det viktigt att kunden är insatt och väl medveten om sina 
behov. Säljarens uppgift är att hjälpa kunden tillgodose sitt behov. Skulle kunden beställa 
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en produkt som inte tillfredställer ändamålet upptäcks det först när produkten levererats till 
kund. Problemet uppstår alltså i början av logistikflödet, när kunden beställer produkten, och 
upptäcks ofta i slutet på logistikkedjan. Ledtiderna kan vara 1-2 månader och kunden får alltså 
då vänta den dubbla tiden på att slutligen få rätt produkt levererad.  

Med säljarens hjälp och kontroll att kunden beställer rätt produkt, ska dock sådana problem 
inte behöva uppstå. 

4.1.2 Säljare beställer fel produkt 
Ibland händer det att säljaren lägger en felaktig beställning till inköparen, som inte motsvarar 
det kunden har beställt. Det resulterar i att slutkunden får fel produkt levererad och en ny 
beställning måste göras. Ofta används flygfrakt istället för skeppning när akuta 
extrabeställningar görs. Orsaken till att säljaren beställer fel produkter grundar sig ofta i slarv 
eller brist på beställningsrutiner.  

4.1.3 Inköpare skapar felaktig eller skickar fel or der 
När inköparen av någon anledning råkar skicka en felaktig order till Kina resulterar det i att 
kunden får fel produkter. Felbeställning kan uppstå pga kommunikationsfel med säljaren och 
missförstånd, eller att inköparen av misstag skickar en felaktig order till Kina. Det finns inte 
fastställda rutiner hur arbetet ska gå till vilket är en betydande faktor till varför problem 
uppstår. 

Fram till idag har beställningsförfarandet skett genom ett beställningsformulär i Excel. Man 
håller i skrivande stund på att införa unika artikelnummer för varje produkt för att lättare 
kunna särskilja olika produkter. Detta är ett steg i rätt riktning. Genom ett tydligt sätt att lägga 
beställningar minskar risken för fel. 

4.1.4 Orderinformation förvrängs vid översättning 
Vid ordermottagningen i Kina behöver ordern först översättas till kinesiska eftersom ingen 
talar engelska i fabriken. Det finns endast en kontaktperson vid fabriken som talar engelska 
och som översätter ordern. Orsaken till felöversättning är den mänskliga faktorn. Eftersom 
översättningen sker manuellt och varje gång en order tas emot finns hela tiden risken att 
orderinformation kan tolkas på olika vis och översättas fel, information kan förvrängas. 
Felöversättningar kan leda till att fel produkter framställs och levereras. 

4.1.5 Fel produkt produceras eller målas med fel fä rg 
I produktionen kan det hända att fel produkter framställs eller att produkterna målas med fel 
färg. Resultatet blir att en felaktig produkt levereras. Dessa fel grundar sig i att information 
kommunicerats fram fel eller att produktionsordern har översatts fel. 

4.1.6 Fel produkter packas i container pga felläsni ng 
När produkterna har framställts och paketerats är nästa steg att lasta containern. Skulle 
personalen tolka ordern fel pga missförstånd kan fel produkter lastas in i containern. Det kan 
leda till att en felaktig leverans uppstår. Orsaken är dålig uppmärksamhet eller misstolkning 
av ordern vid containerlastning i Kina.  

4.1.7 Fel produkter packas i container pga felövers ättning 
Skulle ordern ha översatts fel vid ordermottagningen i Kina kan det också leda till att fel 
produkter lastas i container och levereras till Sverige, förutsatt att man från DinBox sida också 
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missar att stämma av följesedel mot order. Orsaken till det problemet är både felöversättning 
av order och felaktig avstämning av följesedel mot order. 

4.1.8 Produkter packas i fel förpackning 
Ett problem är att man i dagsläget inte kan vara säker på att rätt produkter ligger i rätt 
förpackning eftersom man inte har tid att kontrollera det. Erfarenheten säger att personalen i 
Kina har varit mycket bristande i arbetet med förpackning av produkterna. När produkterna 
ligger i förpackningarna och är lastade i containern så skrivs följesedlarna mot förpackningens 
märkning. Resultatet när produkter paketeras i fel förpackningar blir att containern kan 
innehålla fel produkter, fast man tror att det är rätt. Skulle förpackningens artikelnummer 
stämma överens mot ordern, uppfattar man det som att innehållet i containern stämmer och fel 
produkter skickas till lagret i Malmö. Orsaken till att sådana problem uppstår grundar sig i 
missuppfattning eller rent slarv vid paketering i Kina. Man missar helt enkelt att lägga 
produkten i rätt förpackning.  

Hur kan man kontrollera att följesedlar verkligen stämmer mot vad som faktiskt ligger i 
containern? Hur kan man säkerställa att de läser rätt på listorna och paketerar i rätt kartong? 

4.1.9 Inköpare kontrollerar ej följesedel mot order  
När produkterna är förpackade och containern är lastad skrivs följesedlar i Kina och skickas 
till inköparen i Stockholm för kontroll. Inköparens uppgift här är att kontrollera följesedeln 
mot de ordrar man har skickat till Kina att de verkligen stämmer överens. Denna rutin har 
varit mycket bristfällig och problemet är att man har litat på att följesedeln stämmer mot 
ordern. Det kan också vara svårt att hålla reda på alla ordrar eftersom man ofta har flera ordrar 
skickade till Kina och en container kan innehålla flera ordrar. Missar inköparen att kontrollera 
följesedlar och godkänner dessa blir utgången att en container med fel produkter skickas till 
Sverige. 

När varorna packas i Kina och följesedlar skickas till kontoret i Stockholm ska Stockholm 
kontrollera att följesedlar stämmer överens mot beställningen. Man har dock märkt att en rutin 
måste byggas in där man stämmer av följesedel mot order. 

Orsaker som kan ligga till grund för dessa problem är att det inte finns några fastställda 
rutiner för hur inköparen ska kontrollera följesedlarna, även dålig översikt över lagda ordrar 
kan skapa problem.  

4.1.10 Kontrollerar ej följesedel vid urlastning av  container 
När en container anländer vid lagret i Malmö packar lagerpersonalen ur containern.Vid 
urlastning har lagerpersonalen till uppgift att kontrollera att leveransen stämmer. 
Följesedlarna har man fått från kontoret i Stockholm, som man stämmer av ordern mot för att 
se om man har fått de produkter man beställt. Det är väldigt viktigt att säkerställa att man fått 
rätt produkter, om inte lagerpersonalen verkligen stämmer av de ankomna produkterna mot 
följesedeln leder det till att lagret kan innehålla fel produkter.  

Skulle följesedlarna inte stämma får kontoret i Stockholm utreda det. Troligtvis beror felet på 
fabriken i Kina, om man har kontrollerat följesedlarna innan skeppning dvs. För att undvika 
sådana fel måste man kunna säkerställa att rätt produkter skeppas från Kina, även om 
följesedlarna skulle vara rätt.  

Dessa problem kommer uppdagas först när man inser att det fattas produkter för att kunna 
iordningställa leveranser till slutkund. Bakomliggande faktorer till att man inte kontrollerar 
leveransen kan vara att det tar för lång tid och man har redan mycket jobb. 
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4.1.11 Felaktig lagerföring 
Efter att urlastning av container är klar och följesedlarna kontrollerade, måste man uppdatera 
lagerlistan med nya lagersaldon5. Lagerlistan består av ett excel-dokument som lagerpersonal 
och säljare har tillgång till och gemensamt arbetar i. Skulle fel värden matas in kommer inte 
lagersaldot att stämma. Orsaker till felaktigt lagersaldo kan vara att personalen av misstag 
matar in fel värden eller helt enkelt glömmer bort att uppdatera lagerlistan. Vid arbete i 
lagerlistan är det viktigt att man skriver rätt, eftersom detta är ett manuellt arbete så finns 
alltid risken att inmatningen inte blir rätt. 

4.1.12 Fel produkter packas pga miss 
I Malmö vid ihoplockning av leveranser till slutkund kan ibland fel produkter plockas fram. 
Det leder till att fel produkter levereras. När felleverans uppstår från lagret i Malmö, skickas 
de felaktiga produkterna tillbaka till lagret som får plocka ihop och skicka en korrekt order. 
Orsaken i dessa fall är att lagerpersonalen har gjort fel vid plockning av order. 

4.1.13 Fel produkter packas pga felaktig plocklista  
Det finns andra fall när slutkunden kan få fel produkter levererade. Det är när säljaren har 
skickat fel information till lagerpersonalen, som i sin tur plockar ihop en felaktig order och 
levererar den till kund. Samma procedur uppstår här när kunden märker att den fått fel 
produkter, i bästa fall har man i alla fall rätt produkter på lagret i Malmö. I sämsta fall har 
säljaren skickat fel information redan till inköparen i början varvid en extrabeställning mot 
Kina måste göras. I dessa fall måste kunden få sin produkt levererad så fort som möjligt 
eftersom man redan är försenad. Därför levereras extrabeställningar med flygfrakt till Sverige. 
Flygfrakt är kostsamt och det är något som man helst undviker. 

4.1.14 Skadade produkter 
Ibland har det hänt att slutkunden fått skadade produkter levererade. Det kan innebära att 
produkten måste repareras och i värsta fall kasseras varvid en extrabeställning måste göras. 
När trasiga produkter anländer till slutkund kan det betyda att fraktbolaget har hanterat 
leveransen vårdslöst eller så har lagerpersonalen inte paketerat ordern ordentligt. Det kan 
också vara skador som uppstått redan i Kina. 

4.2 Riskanalys av fel 
Med FMEA, som kan ses i bilaga 8.3.3 FMEA, har alla fel analyserats och rangordnats efter 
hur pass allvarliga de är för verksamheten. Alla befintliga problem har analyserats och 
bedömts efter diskussion med företagsledningen som varit delaktiga i poängsättningen av 
faktorerna frekvens, allvarlighetsgrad och upptäcktsgrad för varje enskilt problem. Det 
resulterade i att problemen har kunnat rangordnas efter storleksgrad. 

Pareto-principen, även känd som 80-20regeln, säger att 80% av kostnaderna beror på 20% av 
felen. Därför valdes 20% av de största problemen ut, eftersom de orsakar verksamheten störst 
kostnader. Dessa problem är som följer: 

• Produkter paketeras i fel förpackning i Kina 
• Inköpare kontrollerar ej följesedel 
• Malmö kontrollerar ej följesedlar vid urlastning av container 

                                                 
5 Lagersaldo är det antal av varje artikel som finns i lager. 
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Dessa problem har sedan brytits ned i underproblem i ett Ishikawa-diagram för att komma 
fram till olika orsaker till problemen.  

För att sedan komma fram till grundorsakerna har problemen vidare analyserats med 5 
Varför-metoden. 

4.2.1 Produkter paketeras i fel förpackning i Kina 
I bilaga 8.3.4 Ishikawa - Produkter packas i fel förpackning finns ett diagram där problemet 
brytits ned i underproblem. När produkterna är färdigtillverkade i Kina skall de paketeras. Till 
det finns förpackningar med tryckt produktnamn för att man skall veta vilken produkt det 
gäller. Ibland händer det att att produkterna packas i fel förpackning. Det kan ibland bero på 
att arbetarna inte kan tyda den tryckta engelska skriften på förpackningarna eftersom de inte 
kan läsa engelska, det leder till att arbetarna inte kan skilja på produktnamnen. 

När produkter packas i fel förpackningar upptäcks felet först när produkten har anlänt till 
slutkund och packats upp. Det är högst allvarligt eftersom produkten hinner gå långt i 
logistikflödet innan det upptäcks, från paketering i Kina till montering hos slutkund. Se 
flödeschemat för detaljerad bild över flödet i bilaga 8.3.1 Nuvarande flödesschema. I FMEA-
matrixen har upptäcktsgraden satts till 10 poäng vilket betyder att det är en minimal chans att 
problemet upptäcks tidigare än vid montering hos slutkund. 

Andra orsaker kan vara oklara direktiv eller otydliga ordrar från ledning i Kina. Ordrar 
översätts till kinesiska manuellt vid varje order och information löper därför risk att varje 
gång förvrängas. 

4.2.2 Inköpare kontrollerar ej följesedel 
När containern är lastad i Kina så skrivs följesedlarna efter vad som finns i containern. I 
bilaga 8.3.5 Ishikawa - inköpare kontrollerar ej följesedel, är problemet bearbetat i ett 
Ishikawa-diagram. Följesedlarna skickas till kontoret i Stockholm innan skeppning för 
kontroll att det stämmer. Följesedlarna ska kontrolleras av inköparen och stämmas av mot 
order. Det finns inga fastställda rutiner vid det momentet varför det kan göras på olika sätt 
från gång till gång. Därför kan noggrannheten i kontrollen också variera. Med tydliga 
arbetsbeskrivningar och fastställda rutiner blir variationen mycket mindre. 

När inköparen gör misstag i kontrollen av följesedel mot den lagda ordern kan resultatet bli att 
fel varor skickas till Sverige. Detta ska i bästa fall upptäckas när containern anländer till lagret 
Malmö, men kan i värsta fall uppdagas först när produkten ska skickas från lagret i Malmö till 
slutkund då man upptäcker att produkten inte finns på lager. 

Vid dessa tillfällen måste en ny order till Kina läggas vilket gör att leveranstiden till kund 
kommer förlängas.  

Eftersom en container kan innehålla flera ordrar är det också viktigt att kunna särskilja vilka 
produkter som tillhör vilken order. Därför har man nu börjat ange i orderformuläret vilket 
ordernummer varje specifik produkt tillhör. Översiktligheten här kan dock bli rörig och det är 
lätt att blanda ihop ordrar. En annan potentiell orsak är att man litar blint på att följesedel 
stämmer överens mot order. 

Eftersom det är en relativt litet företag innebär det också att en och samma anställd kan ha 
flera olika uppgifter och roller i företaget. Det medför att man hela tiden har mycket att göra 
och stress kan påverka resultatet. Kontroll av följesedel blir ibland förbisett pga stress. 

En kontrollpunkt som kräver att man matchar följesedel mot de beställningar man gjort för att 
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kunna gå vidare i processen skulle innebära en tvingad kontroll, så är inte fallet idag.  

4.2.3 Malmö kontrollerar ej följesedlar vid urlastn ing av container 
När en container anländer till lagret i Malmö innebär det mycket arbete med att snabbt lasta ur 
containern, i bilaga 8.3.6 Ishikawa - Kontrollerar ej följesedel vid urlastning av container kan 
man följa analysen där problemet brutits ned i underproblem. Eftersom träpallar inte får 
fraktas i containers så måste containern tömmas paket för paket och ställas upp på lastbärare 
av modell träpall, vilket är ett mödosamt arbete. Urlastningen kräver manuell hantering av alla 
paket. Därför blir kontrollen av att varje förpackning innehåller rätt produkt lidande, eftersom 
det blir ett extra moment i den redan krävande processen. Det är dessutom väldigt tidsödande 
att kontrollera varje enskild förpackning.  

Tidsbrist är också en faktor som påverkar då en container anländer och måste packas ur så fort 
som möjligt. När urlastning är klar måste lagerpersonalen börja förbereda ordrar för 
kundleverans. 

Det finns inga fastställda rutiner för vilka moment som skall ingå i en urlastning. Lagerytan är 
begränsad och det råder platsbrist. Det medför att man inte har tillräckligt med utrymme för 
att bedriva ett arbete där god översikt råder. 

Skulle man förbise detta moment, som ibland händer, och leveransen inte stämmer kommer 
problemet uppdagas ännu senare i logistikflödet. Ju längre ett problem passerar i logistikflödet 
och ju senare det upptäcks, desto mer kommer problemet att kosta företaget i form av längre 
leveranstid och större räntekostnader. 

Dessutom är det nog så allvarligt att inte ha ett korrekt lagersaldo, som kan leda till att man 
beställer produkter som redan finns ”gömt” på lagret. Att inte ha full koll på sitt lagersaldo 
kan innebära att man har onödigt mycket kapital bundet i lagret. 

4.3 5 Varför-metoden för rotfelsanalys 
Som en naturlig fortsättning på FMEA används ”5 Varför”-metoden för att analysera vad som 
är grundorsakerna till problemen. ”5 Varför”-metoden innebär att man 5 gånger i följd frågar 
efter orsaken till varför ett problem har uppstått, för att komma fram till grundorsaken. 
Genom att man vet grundorsaken kan den elimineras för att undvika samma problem i 
fortsättningen.  

4.3.1 Produkter paketeras i fel förpackning i Kina:  
1. Varför paketeras produkter i fel förpackning? Personalen missar att matcha produkt 

med rätt förpackning. 

2. Varför missar personalen att matcha produkt med rätt förpackning? Personalen kan 
inte läsa förpackningstexten. 

3. Varför kan inte personalen läsa text på förpackningen? Förpackningstrycket är på 
engelska. 

4. Varför läser inte personalen engelska? Personalen har aldrig lärt sig, de kan bara läsa 
och tyda kinesiska. 

Slutsats: Tryck kinesisk produktinfo på förpackningarna.  

4.3.2 Inköpare kontrollerar ej följesedel: 
1. Varför kontrollerar ej inköpare följesedel? Det slarvas. 
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2. Varför slarvas det? Det finns inga kontrollpunkter där man behöver bekräfta följesedel 
mot order. 

3. Varför finns det ingen kontrollpunkt? Det finns inga fasta arbetssätt och rutiner.  

4. Varför finns inga fasta arbetssätt och rutiner? Det har inte arbetats fram. 

5. Varför har det inte arbetats fram? Man har inte kommit så långt i utvecklingsprocessen 
ännu pga att det är ett relativt nystartat företag. 

Slutsats: Implementera kontrollpunkt där inköpare måste bekräfta följesedel mot order innan 
container skeppas till Sverige. 

4.3.3 Malmö kontrollerar ej följesedlar vid urlastn ing av container: 
1. Varför kontrollerar ej lagerpersonalen innehållet i containern? Det är ett extra 

arbetsmoment som man inte hinner med. 

2. Varför hinner man inte med? Det tar för lång tid att kontrollera alla paket. 

3. Varför tar det för lång tid? Man måste manuellt kontrollera både förpackning och att 
den innehåller rätt produkt. 

4. Varför måste man manuellt kontrollera både förpackning och produkt mot följesedel? 
Det finns inget automatiskt system som kan räkna och kontrollera paket. 

Slutsats: Gör inventering automatiskt vid urlastning av container. 

4.4 Kostnadsanalys 
I följande kostnadsanalyser över problemen synliggörs vilka olika typer av kostnader som 
varje problem berör.   

4.4.1 Produkter paketeras i fel förpackning i Kina 
När man upptäcker att kunden fått fel produkt och den inte finns på lager i Malmö, måste man 
lägga en ny order och frakta produkten med flyg eftersom kunden måste få rätt produkt så fort 
som möjligt. Flygfrakt är mycket dyrare än båtfrakt och används bara vid akuta tillfällen. 

Det uppstår även extratid som läggs ned i projektet som också kostar företaget pengar. Det 
handlar om administrativa kostnader som uppkommer när man utreder varför felet uppstod. 
Dessutom kommer den felaktiga leveransen kräva utrymme på lagret i Malmö. 

Kostnadsanalys för produkt i fel förpackning: 

• Tillverkaren i Kina står för tillverkningskostnaden. 

• DinBox betalar flygfrakt. 

• Administration 12h6. 

• Räntekostnad för produktionslån, 1 månad. 

• Extra lagerplats som tagits upp. 

                                                 
6 Per container kan man räkna med att ca 3 timmar läggs ned på redovisning, 3 timmar på att kontrollera och 
rätta till beställningar, 3 timmar på sälj, 3 timmar på lagret. 
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4.4.2 Inköpare kontrollerar ej följesedel 
Vid de tillfällen det blir en felleverans måste en ny order till Kina läggas vilket gör att 
leveranstiden till kund kommer förlängas. Flygfrakt behöver användas för att ta igen förlorad 
leveranstid.  

Det leder till följande kostnadstyper: 

• DinBox står för extra produktionskostnad. 

• DinBox betalar flygfrakt. 

• Administration 12h. 

• Räntekostnad för produktionslån, 1 månad. 

• Extra lagerplats som tagits upp. 

4.4.3 Malmö kontrollerar ej följesedlar vid urlastn ing av container 
I de fall som lagret i Malmö inte kontrollerar följesedlar och släpper igenom fel kommer 
följande kostnadstyper att uppstå: 

• DinBox står för extra produktionskostnad. 

• DinBox betalar flygfrakt. 

• Administration 12h. 

• Räntekostnad för produktionslån, 1 månad. 

• Extra lagerplats som tagits upp. 
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5 RESULTAT 

Efter den problem- och kostnadsanalys som gjordes i förra kapitlet Analys av problem, har ett 
resultat arbetats fram som är uppbyggt av en rad förbättringar. Resultatet svarar som effektiva 
åtgärder mot de problem som idag finns hos DinBox. 

5.1 Artikelnummer med kinesiska produktbeskrivninga r och 
streckkoder 

Idag använder DinBox affärssystemet Visma (Visma 2009) där man skulle kunna lagra alla 
artiklar med ett unikt artikelnummer och tillhörande produktbeskrivning. Artikelnumret skall 
baseras på GS1-standarden som bygger på världsunika artikelnummer. I artikelregistret ska 
det även finnas tillhörande streckkoder som är utformade efter varje artikelnummer.  

Ett förslag är att i artikelregistret även infoga tillhörande produktbeskrivning på kinesiska. Det 
skulle kunna tas fram tillsammans med kontakten i Kina som talar engelska. Eftersom Visma 
inte hanterar kinesiskt skrift behöver man därför lägga in den kinesiska informationen i 
bildformat. 

5.2 Kinesisk beskrivning och streckkod tryckt på 
produktförpackningar 

Eftersom produkterna ibland packas i fel förpackningar pga missförstånd vilket leder till höga 
kostnader, bör man förenkla arbetet för packningspersonalen i Kina. Dessutom behövs det ett 
smidigt sätt att kontrollera lasten och att följesedlarna stämmer vid urlastning när container 
anländer till lagret i Malmö. 

Till varje artikelnummer kan man knyta en unik streckkod. Streckkoden trycks på 
förpackningskartongen för att möjliggöra automatisk identifiering. Vid paketering i Kina läser 
personalen av förpackningens produktinformation och matchar den mot order så att rätt 
produkter hamnar i rätt förpackning. 

5.3 Automatisk inventering vid containerurlastning 
Ett förbättringsförslag för effektivisering av logistiken är att strukturera lagerflödet och införa 
ett automatiskt identifieringssystem för att säkerställa innehållet i container kostnadseffektivt. 
Med automatiska identifieringssystem kan man utan mänsklig inblandning kontrollera 
lagerflöden. 

När container lastas ur på lagret i Malmö ska man samtidigt inventera och kontrollera att 
följesedlarna stämmer. Det kräver att GS1-systemet införs och varje artikel får sitt eget unika 
GS1-artikelnummer. Streckkoden är skapad efter det unika artikelnumret och talar om för 
avläsningsutrustningen vilket artikelnummer som passerar avläsningsutrustningen. 

Vid containerurlastning kan man använda ett mobilt rullband med en inbyggd 
streckkodsläsare. Rullbandet ställs upp utanför containern och kan systematiskt flyttas längre 
in vartefter containern töms. Det bygger på att en person hela tiden lägger paket på bandet, 
varvid de rullar förbi streckkodsläsaren och registreras. I slutet på rullbandet står en person 
och tar emot paketen och staplar dem på lastpallar. Alternativt kan man också läsa streckkoder 
med en trådlös handscanner när man lastar ur containern och staplar paket på lastpallar.  

Den person som är lageransvarig bör kontrollera att följande punkter: 
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• Kvalitet - det är inte möjligt att enskilt besikta innehållet i varje förpackning, man kan 
endast säkerställa att inte förpackningar skadats. 

• Kvantitet – rätt antal och rätt artiklar. 

• Restnoteringar - ej ännu levererade produkter. 

• Felleveranser – leverans innehåller felaktiga artiklar. 

Om något inte stämmer ska det omedelbart rapporteras i extranätet och därefter utreder 
kontoret i Stockholm problemet. Vid leverantörsbetalningar bör inte bristfälliga eller 
restnoterade varor betalas. 

5.4 Extranätet ”Suppliers web” 
Ett effektivt sätt att underlätta samarbetet med leverantören i Kina är genom ett extranät där 
informationen snabbt och effektivt kan utbytas. I extranät arbetar man tillsammans med 
externa parter i ett slutet nätverk, till skillnad mot intranät som används internt på ett företag. 
Extranätet kommer man åt via internet och genom inloggning skyddas nätet och ingen 
information visas öppet. I extranätet kan man utbyta och arbeta tillsammans i dokument. Ett 
extranät är således en sluten webbplats där man kan samarbeta. 

Användare i extranätet ansluter sig genom sin webbläsare och loggar in till det 
bakomliggande gränssnittet. Eftersom webbläsare används är gränssnittet uppbyggt precis 
som en vanlig webbsida och tillåter att information och dokument lätt kan presenteras för alla 
inloggade användare. 

Med ett extranät kan man hantera lager och kontrollera lagernivåer samt se till att lagersaldon 
är uppdaterade. Man kan effektivt arbeta i projekt med leverantören för att snabbt utbyta 
information med varandra. I produktutvecklingsarbetet kan man snabbt kommunicera med 
tillverkaren i Kina. 

Genom att använda extranät effektiviserar man arbetet med leverantören vilket leder till att 
man spar pengar och utvecklingstider. Man behöver inte skicka filer till varandra vid 
beställningar, processer automatiseras och man får en bättre översikt över beställningar samt 
produktionsstatus. Information och dokument riskerar heller inte att ”försvinna” i e-
postinkorgen. Leveranser och informationsutbyte sker effektivare då det kan publiceras på 
extranätet. Det går snabbt att uppdatera, ändra och redigera information. Orderhanteringen 
rationaliseras drastiskt. 

Relationen till leverantören förbättras eftersom information kommuniceras lätt och snabbt. 
Man kan lättare ta hänsyn till varandras behov genom att ge feedback och förslag till fortsatt 
arbete. 

Det finns flera plattformar att bygga ett nätverk där man kan samarbeta. Ett förslag är Open 
Atrium (Open Atrium 2009) som kan användas till extranät. 

Open Atrium är en fri programvara och en helhetslösning för ett extranät. Open Atrium tillåter 
att man samarbetar inom sk grupprum där olika grupper kan ha enskilda konversationer. Open 
Atrium innehåller följande huvudbeståndsdelar: 

• Blogg – en blogg för varje grupp där man kan skriva poster, kommentera, lägga till 
filer vid både post och kommentar. 

• Kalender – lägg snabbt till händelser i kalendern. 

• Kontrollpanel – här får man en blick över alla aktiviteter som sker i alla grupper. 
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• Dokument – tillåter samarbeten i dokument online, spar och jämför versioner av 
dokumentet, lägg till filer och skriv ut när som helst. 

• Shoutbox – en mikroblogg där man kan dela kortmeddelanden, länkar och information 
med personer i gruppen. 

• Case tracker – ett meddelandesystem där man kan skapa projekt och uppgifter som ska 
utföras. Man kan klassificera projekt, sätta status och prioritetsgrad. 

5.4.1 Spårbarhet och rutiner 
En av orsakerna till de stora problemen är att spårbarheten saknas. Med införandet av rutiner 
och spårbarhet kommer mycket att förbättras. Med spårbarhet och lagring av information 
kommer statistik kunna tas fram. System med trendanalys för spårning av data i logistikflödet 
borgar för hög kvalitet. Genom att effektivisera kommunikation och skapa rutiner och 
spårbarhet kan många problem undvikas.  

Ordrar kan delas upp i flera leveranser och skeppas iväg i olika omgångar, det kan bli svårt att 
kontrollera vilken order som tillhör vilken kund. Genom att alla steg i logistikflödet behöver 
konfirmeras kan man se var någonstans en order befinner sig i logistikflödet. För att kunna se 
var i ledet vems produkter befinner sig, bör man ge varje produkt i ordern en ”ägare” (t ex 
”Brf Huset”). Dessutom kan lagrad data användas för att vid ett senare tillfälle kunna spåra 
vilka som varit befattade med processen och vad som gjorts i varje steg. 

5.5 Större lagerkapacitet 
Eftersom lagerytan är för liten går det inte att ha fasta platser för varje produkt, man är hela 
tiden tvungen att flytta runt pallarna för att komma åt bakomvarande pallar. Det gör att lagret 
hela tiden är i ständig rörelse. 

Man inser att lagerytan utnyttjas till maxgränsen och mycket tid går till att omorganisera det 
ständigt ”flytande” lagret som hela tiden är i rörelse, pallar flyttas ständigt runt. Ibland händer 
det att lagerpersonalen plockar ihop felaktiga ordrar pga dessa orsaker. Att man också ofta 
jobbar under hård stress leder också till att man lättare gör fel i plockningen. Ibland har dock 
säljaren angett en felaktig order och det är självklart inget som lagerpersonalen kan styra över.  

Lagerpersonalen är överens om fördelarna med ett större lager. Ett större lager tillåter att varje 
produkt har sin egen uppmärkta plats som är strategiskt placerad för att få en naturlig 
plockväg genom lagret. 



 
48 

6 ANALYS AV RESULTATET 

6.1 Syfte 
Examensarbetets uppgift var att ta fram förbättringsalternativ för att öka kontrollen av 
logistikflödet från beställning till leverans. Tre syften skulle uppfyllas, dessa var att ta reda på 
vilka fel som uppstår, synliggöra kostnadstyper som berörs vid fel och utreda hur man kan 
undvika dessa fel. 

I analysdelen har det metodiskt klarlagts vilka de tre största problemen är i logistikflödet hos 
DinBox AB. Dessa är i tur och ordning: 

1. Inköpare kontrollerar ej följesedel. 
2. Produkter paketeras i fel förpackning i Kina. 
3. Malmö kontrollerar ej följesedlar vid urlastning av container. 

 
I kostnadsanalysen har dessa tre problem analyserats för att utreda vilka typer av kostnader 
som är befattade med varje problem. De tre problemen orsakar alla var och en av följande 
kostnadsposter: 

• DinBox står för extra produktionskostnad. 

• DinBox betalar flygfrakt. 

• Administration 12h. 

• Räntekostnad för produktionslån, 1 månad. 

• Extra lagerplats som tagits upp. 

 
Det resultat som presenterades i föregående kapitel Resultat, analyseras och tolkas för att 
jämföras mot projektuppgiftens syfte och därmed kunna avgöra hur väl resultatet uppfyller 
syftet. Följande förbättringsförslag förebygger tillsammans effektivt de största problemen. 

6.2 Artikelnummer med kinesisk produktinformation 
Införandet av artikelnummer med tillhörande streckkoder och kinesisk produktinformation 
effektiviserar order- och lagerhantering. Man kan då framställa ordrar på kinesiska direkt, från 
kontoret i Stockholm. Genom att framställa ordrar direkt på kinesiska kapar man bort 
processen där översättningen sker manuellt i Kina och därmed frångår man risken att 
informationen förvrängs. 

6.3 Produktinformation och streckkod på förpackning ar 
Med produktinformation och streckkoder tryckt på förpackningar kan arbetet förenklas både 
vid förpackningsmomentet i Kina och vid urlastning vid lagret i Malmö. I Kina kan 
personalen läsa den kinesiska beskrivningen på förpackningen och själva kontrollera 
förpackning mot produkt, vilket tidigare varit problematiskt.  

När produkterna ankommer till lagret i Malmö kan man inventera containern med ett 
automatiskt identifieringssystem genom läsning av streckkoderna som är tryckta på 
förpackningarna. 
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6.4 Automatisk identifiering 
Med hjälp av automatisk identifiering baserad på streckkodsteknik kan lagerpersonalen 
kontrollera och snabbt inventera en container med produkter. Det borgar för att 
lagerpersonalen effektivt kan kontrollera att lasten stämmer mot följesedel. Detta underlättar 
och säkerställer inventering av container. 

6.5 Extranätet ”Suppliers web” 
Med införandet av ett extranät som den centrala punkten för kommunikation, kan man sätta en 
standard för hur informationsflödet ska löpa från beställning till leverans. Genom att alla 
enheter gemensamt kommunicerar och i tur och ordning ska utföra sin aktivitet för att ordern 
ska kunna löpa vidare i flödet, blir det en rutin för alla att säkerställa ett korrekt 
kommunikationsflöde. Som ett exempel kan nämnas att steget där inköparen ska kontrollera 
följesedlar för leverans, kommer i och med extranätet att bli en nödvändig aktivitet som måste 
utföras för att ordern ska kunna gå vidare. 

Med extranätet möjliggörs även spårning. Det blir allt viktigare att kunna spåra ordrar bakåt i 
logistikflödet för att säkerställa högsta möjliga kvalitet på leveransen. 

6.6 Större lagerkapacitet 
Med större lagerkapacitet där alla produkter har sin uppmärkta plats minskar risken för att 
man ska plocka fel produkter, man får också en bättre överblick av lagret. 

Enligt lagerpersonalens uppskattningar så lägger man ca 1h i veckan på att korrigera felaktiga 
ordrar, vilket får anses som ganska försumbart. På organisering och inventering av lagret 
lägger man dock ca 10h i veckan, det är 25% av den totala tiden för en heltidstjänst. Med ett 
större lager skulle man kunna ha utrymme för fasta platser och därför inte behöva lägga lika 
mycket tid på lagerorganisering. 
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7 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

7.1 Förbättringar för att undvika problem 
Enligt den informationsinsamling, nulägesanalys, processkartläggning, problemanalys och 
kostnadsanalys som gjorts i den här projektuppgiften, har det tagits fram en ny modell som 
DinBox kan förbättra sitt logistikflöde med. Modellen är ett derivat från de förbättringsförslag 
från kapitlet Resultat och presenteras här hur den kan anpassas för DinBox. 

7.1.1 Artikelnummer 
Först behöver man skaffa ett abonnemang hos GS1 Sweden för att få ett unikt artikelnummer 
med eget företagsprefix. Med företagsprefixet framställer man egna världsunika 
artikelnummer enligt GTIN-13 standard. Ett abonnemang hos GS1 Sweden kostar 3000 kr i 
startavgift (engångsavgift) och 3000 kr i serviceavgift varje år för företag med årsomsättning 
på upp till 10 miljoner kr.  

7.1.2 Streckkoder 
De nya artikelnumren ska ligga till grund för de streckkoder man sedan framställer i digitalt 
format. En grafisk byrå kan hjälpa till med att skapa digitala streckkoder i enlighet med 
standarden EAN-13, som sedan kan användas vid grafiskt tryck på förpackningar och ordrar. 

7.1.3 Kinesiskt produktnamn 
Tillsammans med den person i Kina som översätter ordrar till kinesiska, ska man arbeta fram 
produktnamn och produktbeskrivningar på kinesiska som ska kopplas ihop med 
artikelregistret. 

7.1.4 Uppdatera artikelregister 
Artikelregistret ska uppdateras och baseras på de nya artikelnumren med tillhörande 
streckkoder, kinesiska produktnamn och produktbeskrivningar. Därefter kan ordrar 
framställas direkt på kinesiska och man slipper momentet med översättning varje gång.  

7.1.5 Tryck nya förpackningar 
Förpackningar ska tryckas där också de kinesiska produktnamnen och streckkoderna finns 
med. Det underlättar för personalen i Kina med de tryckta produktnamnen och streckkoderna 
möjliggör automatisk identifiering vid lagret i Malmö. 

7.1.6 Lastbärare i plast 
Eftersom träpallar inte tillåts transporteras i leveranser från Kina, kan man istället använda 
lastbärare tillverkade i plast. På så sätt kan man få färdigpackade kundordrar direkt från Kina. 
Det är en fördel att flytta så mycket arbete som möjligt till Kina pga det låga löneläget som 
råder där. Det kan dock leda till att man får en lägre fyllnadsgrad i containern eftersom 
lastbäraren tar upp utrymme. 

7.1.7 Bygg ett extranät 
Extranätet ska vara den centrala punkten i all kommunikation i verksamheten. Säljaren börjar 
med att skapa en beställning i extranätet till inköparen som får ett meddelande och skapar en 
order med den kinesiska informationen. Ordrar läggs upp i extranätet och vartefter de löper i 
flödet ska alla berörda enheter meddelas. När enheterna i tur och ordning meddelas om att 
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det är dennes tur att utföra en handling skall respektive enhet konfirmera respektive åtgärd för 
att ordern ska löpa vidare i flödet till nästkommande enhet.  

7.1.8 Automatiskt identifieringssystem 
Det automatiska identifieringssystemet består av streckkodsläsare som är kopplade till ett 
program som överför data till affärssystemet Visma Administration, färdiga moduler finns 
idag Cashit AB (Cashit AB 2009). 

Med kopplingen till Visma kan data hämtas från en eller flera streckkodsläsare som adderar 
och summerar antal. Denna data används till att färdigställa inventeringsunderlag för Visma, 
därefter behöver man ta ut inventeringsjournalen och godkänna den. 

 

 
Bildkälla: 
http://www.profitab.com/Portals/0/Bilder/Scanpal2_hand.gif 

Streckkodsläsare kan vara av modell 
handterminal som varje lagerpersonal kan 
bära med sig. 

 

 

En annan lösning är att använda ett mobilt rullband med en fast monterad streckkodsläsare där 
man matar på paket i ena änden och tar emot paket i den andra som sedan ställs på lastbärare. 
Vartefter containern töms, flyttar man enkelt efter det mobila rullbandet längre in i containern 
tills den är tömd. 

7.2 Rekommendationsmodell för nytt logistikflödet 
I och med de föreslagna förbättringarna har en ny arbetsmodell för logistikflödet tagits fram. 
Den nya modellen baseras på de förbättringsförslagen och ett nytt sätt som informationen 
kommuniceras på. Det är rekommenderat att företaget DinBox anpassar sitt logistikflöde till 
denna modell. 

I den nya modellen för logistikflödet sker all kommunikation genom extranätet som är den 
centrala punkten. Där kommunicerar alla berörda enheter med varandra. Vartefter ordern 
passerar i flödet blir varje enhet i tur och ordning meddelad om att utföra en aktvitet för att 
ordern ska löpa igenom hela flödet. Meningen med meddelande- och godkännandesystem är 
att det ska fungera som ett kontrollsystem för ordern. Skulle det uppstå något problem 
kommer det upptäckas direkt när det passerar en kontrollpunkt. Kontrollsystemet gör att man 
behöver godkänna att ordern är korrekt och att aktivitet är utförd för att ordern ska kunna gå 
vidare till nästa enhet i logistikflödet. Modellen finns grafiskt beskriven i bilaga 8.3.7 
Förbättrat flödesschema, som här förklaras punkt för punkt: 
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1. Säljaren skapar en beställning till inköparen i extranätet.  

2. Inköparen får meddelande från extranätet och framställer en order i affärssystemet 
Visma som sedan laddas upp till extranätet. Ordern laddas upp och finns både i 
engelsk och kinesisk version. 

3. Ordermottagningen i Kina får meddelande om att en ny order mottagits och loggar in 
på extranätet. Ordermottagningen godkänner och vidarebefordrar ordern för 
produktion. 

4. Produktionen godkänner ordern och startar tillverkning. 

5. Förpackningsavdelningen blir meddelad och paketerar produkterna.  

6. Lastningsavdelningen packar containern och skriver följesedlar. Följesedlarna laddas 
upp till extranätet. 

7. Kontoret i Stockholm blir meddelat och kontrollerar följesedlarna mot order. Är det ok 
godkänns följesedlarna och Kina meddelas. Skulle följesedlar inte stämma ska 
container ej skickas. 

8. Om kontoret i Stockholm godkänner följesedlarna, skeppas containrarna iväg och det 
meddelas till extranätet. 

9. Lagret i Malmö får meddelande om att containern är skickad och får tillgång till 
följesedlarna. När containern anländer lastas den ur och inventeras med det 
automatiska identifieringssystemet som bygger på streckkodsteknik.  

10. Stämmer lasten mot ordern, lägger man in inventeringsunderlaget i affärssystemet 
Visma och uppdaterar nytt lagersaldo. Stämmer inte lasten får kontoret i Stockholm 
utreda problemet. 

11. Med plocklistor förbereds order till slutkund och följesedlar framställs.  

12. Fraktbolag hämtar upp gods och levererar till slutkund. 

13. När slutkunden fått leveransen sker montering, i de fall kunden köpt den tjänsten. 
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8 REFLEKTION ÖVER EXAMENSARBETET OCH 
RESULTATET 

I föregående kapitel presenterades de förbättringsförslag och slutsatser som studien har lett 
till. Med genomförandet av examensarbetet har ett resultat erhållits som uppfyller de tre 
delarna i syftesformuleringen: 

• ta reda på vilka fel som uppstår 
• utreda vilka olika typer av kostnader dessa fel berör 
• utreda hur man kan undvika dem. 

Problemformuleringen som lyder: ”Vilka brister finns i verksamhetens logistik och hur kan 
man öka kontrollen samt spårbarheten i logistikflödet? Hur kan man minska antalet fel i 
logistikflödet?”, har också besvarats genom framtagandet av den förbättrade arbetsmodellen 
för DinBox Sverige AB.  

Under studiens gång har författaren även erfarit andra tankar och reflektioner som kan 
intressera läsaren av denna rapport. 

Det har varit svårt att hitta statistik och kostnader över hittills uppkomna problem. Det gör att 
en viss osäkerhet kan råda i problem- och kostnadsanalysen, även om den ger en så tydlig bild 
över problemläget som möjligt. 

Vill man i framtiden på nytt göra en analys av logistikflödet bör man så fort som möjligt 
implementera ett system som tillåter att data sparas och kategoriseras för att man ska kunna ta 
fram statistik över händelser och kostnader. Ju tidigare man kan börja samla information desto 
mer substans kommer finnas bakom framtida beslut om strategiska förbättringar.  

Eftersom DinBox Sverige AB är ett ungt företag i en utvecklingsfas med starka 
framtidsutsikter, kommer företaget vara i ständig förändring och utveckling en lång tid 
framöver. Det är viktigt att hela tiden förbättra sina processer så att man håller konkurrensen 
på behörigt avstånd. Därför är resultatet från denna studie ingen slutgiltig lösning som man 
kan genomföra och sedan lugnt vila sig tillbaka, men det kommer definitivt påverka 
verksamheten i rätt riktning. Jag är övertygad om att företaget kommer att lyckas eftersom 
man har viljan och siktar framåt, det är min uppfattning eftersom företaget har beviljat och 
avsatt resurser för denna studie.  

Studien har varit väldigt lärorik för mig och med den har jag fått djupare insikt i området 
supply-chain. Jag riktar ett stort tack till företagets personal som har varit behjälpliga så 
mycket som möjligt när jag efterfrågat information om verksamheten. 
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9.2 Ordlista 
Affärssystem: En mjukvara som stödjer affärsprocesser. 

Automatiskt identifieringssystem: Med automatiskt identifieringssystem avses här ett 
system som automatiskt kan läsa av en kod från ett föremål till en registrerande enhet. 

Extranät : Som ett intranät där även leverantörer och kunder kan vara med i 
kommunikationen. 

Flödesschema: En grafisk beskrivning av processer i verksamhetsflödet. 

GPS: Förkortningen för Global Positioning System som är ett system för att positionera med 
hjälp av satellit och bestämma kordinater för en bestämd punkt. 

GS1: Standard för världsunika artikelnummer. 

Intranät : Ett internt slutet nätverk för företags interna kommunikation. 

Kanban: En japansk metod där processer nedströms i ett logistikflöde signalerar påfyllning 
av material. 

Kvalitet : Produktens förmåga att uppfylla kundens förväntningar. 

Lagersaldo: Antal av varje artikel i lagret. 

Lastbärare: Används för att paketera produkterna på, träpallar är den vanligaste sorten av 
lastbärare. 

Logistikflöde: Flödet av produkter och information i verksamheten. 

Process: En aktivitet eller grupp av aktiviteter som med en eller flera inputs, skapar och 
adderar värde till dem och förser kunden med en eller flera outputs. 

Processanalys: Dokumentering och förståelse i hur arbetet utförs och hur det kan förbättras. 

Processkartläggning: Med processkartläggning synliggör man kopplingar och samband 
mellan funktioner, detta  utgör grunden i analys av processer för att ta fram förbättringar. 

Problem: En situation där det är svårt att uppnå uppsatt mål. Ett problem är skillnaden mellan 
är-värdet och bör-värdet i en situation. 

RFID : Radio Frequency Identification är ett system för automatisk identifiering med hjälp av 
läsning av sk taggar, minnen, på avstånd med hjälp av radiovågor. 

Spårbarhet: Möjligheten att i logistikflödet kontrollera vem som hanterat produkten och var 
den befinner sig i flödet (GS1 Sweden 2009b). 

Streckkod: Kombination av parallella linjer i olika tjocklekar för optisk läsning. 

Supply-chain: Hela logistiklödet från leverantör till kund som involverar organisation, 
personal, teknologi, processer, information och produkter. 
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9.3 Bilagor 

9.3.1 Nuvarande flödesschema 
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9.3.2 Observationsrapport 

Observationsrapport  
 
Arbetsplats:       Namn:   
   Datum: 
 
Avvikelse       Förslag      Synpunkt 
     �                   �                  � 
 
Beskrivning av händelse: 
 
 
Stor avvikelse       Liten avvikelse      Förbättringsmöjlighet 
           �                            �                                  � 
 
Grundläggande orsak: 
  
Vidtagna åtgärder i samband med händelsen: 
  
Förslag till förebyggande åtgärder: 
  
Inrapportering sker till kvalitetsansvarig: mireille.sjolund@dinbox.se 
 
 
Denna den ifylles endast av kvalitetsansvarig 

 

Id#: 
 
Händelseanalys av kvalitetsansvarig:  
 
Ansvarig för åtgärd:  
 
 Åtgärd genomförd senast: 
 
Avslutat:   
 
Sign: 
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9.3.3 FMEA 
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9.3.4 Ishikawa - Produkter packas i fel förpackning  
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9.3.5 Ishikawa - Inköpare kontrollerar ej följesede l 
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9.3.6 Ishikawa - Kontrollerar ej följesedel vid url astning av container 
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9.3.7 Förbättrat flödesschema 

 


