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Sammanfattning  
Tretti AB är ett e-handelsföretag som säljer produkter inom segmenten vitvaror, 
hushållsapparater, hem och trädgård, personvård, badrum samt sport och fritid. För företag 
som är verksamma inom e-handel innebär logistik flera konkurrensfaktorer. Kunderna kräver 
exempelvis låga leveranstider och framförallt att utlovade leveranstider hålls. Det finns även 
också goda möjligheter att bli kostnadseffektiv gentemot konkurrenter genom att hela tiden 
ligga i framkant och utveckla sitt logistiksystem.  
 
Ankomstprocessen är en kritisk process i ett företags logistikflöde. Främst p.g.a. att den är 
beroende av leverantörernas leveransprocesser. Undermålig leveransservice av leverantörerna 
kan leda till långdragna och kostsamma mottagningsprocesser hos kunderna.  
 
Tretti såg en potentiell utvecklingsmöjlighet i deras ankomstprocess. Som ett första steg i att 
försöka effektivisera ankomstprocessen ville Tretti undersöka möjligheterna att förbättra 
leverantörernas leveransservice. Syftet med denna studie är således att genom att skapa en 
förståelse för hur och på vilket sätt leverantörernas leveransservice påverkar Trettis 
ankomstprocess föreslå förbättringsförslag som ifall de implementeras leder till  en 
effektivisering av ankomstprocessen.  
 
För att uppnå syftet behövdes en förståelse skapas för vilka aktiviteter som ingår i 
ankomstprocessen samt hur de förhåller sig till varandra. Detta gjordes genom att observera 
Trettis ankomstprocess. För att sedan få en förståelse för vilka aktiviteter i ankomstprocessen 
som påverkas av leverantörernas leveransservice gjordes intervjuer av anställda i 
godsmottagningen. En analys av både observationerna och intervjuerna resulterade i en lista 
med kritiska delar i ankomstprocessen. Om leverantörerna inte presterar tillräckligt bra i sin 
leveransservice påverkar det dessa kritiska delar negativt och det gör att ankomstprocessen 
blir långdragen och kostsam.  
 
Exempel på kritiska delar är ingen individuell kolliuppmärkning, layout på följesedel och 
leveranser utan följesedel. En jämförelse av två leveranser från två olika leverantörer gjordes 
under observationerna. En av leverantörerna arbetade med individuell kolliuppmärkning 
vilket resulterade i en bättre layout på följesedeln. Denna leverantör hade en individuell 
följesedel på varje kolli som specificerade vad den pallen eller kartongen innehöll. Den andra 
leverantören samlade hela leveransen i en gemensam följesedel vilket ledde till en lång och 
ostrukturerad följesedel. Vissa leveranser från denna leverantör hade en 18 sidor lång 
följesedel. Att en leverantör samlade hela leveransen i en följesedel innebar således att det 
inte specificerades vad varje individuellt kolli eller kartong innehöll. Jämförelsen visade att 
leveranserna från leverantören som arbetade med följesedlar som specificerade vad varje 
kartong eller pall innehöll resulterade i att ankomstprocessen blev effektivare, framförallt för 
att varje kolli kunde tas emot individuellt. Ankomstprocessen blev mer tidskrävande vid 
leveranser från leverantören som hade en följesedel per leverans bl.a. för att det krävdes att 
samtliga kollin i leveransen lokaliserades innan ankomstregistreringen kunde påbörjas, ibland 
upp emot 40 pallar, samt att det tog längre tid att para ihop en artikelrad på följesedeln med 
den fysiska artikeln.  
 
Sista steget för att uppfylla syftet blev att konkret formulera lösningsförslag som vid 
implementering leder till en effektivare ankomstprocess. Ett lösningsförslag föreslår en 
implementering av ett standardiserat system för företags värdekedjor utvecklat av den 
ickevinstdrivande organisationen GS1. Detta system ger varje individuellt kolli en streckkod 
som samlar information om kollit. Vid skanning av streckkoden kan information om vilka 
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artiklar kollit innehåller hämtas och syftet är att med detta system i större utsträckning 
standardisera Trettis ankomstprocess. Ett annat lösningsförslag är att formulera en 
kravspecifikation för samtliga leverantörer som tydligt klargör vad som förväntas av 
leverantörer till Tretti.   
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Abstract  
Tretti AB is an e-commerce company that sells products in the segments of household 
appliances, home and garden, personal care, bathroom, sport and outdoors. Logistics is a 
competitive factor for companies operating in the e-commerce market. Customers demand 
both low delivery times and that promised delivery times are kept. There are also good 
opportunities for e-commerce companies to be cost effective over competitors by constantly 
developing the company’s logistics systems.  
 
The receiving process is a critical process in the company's logistics flow. Mainly due to that 
it is dependent on the suppliers’ delivery processes. Poor delivery service by the suppliers 
often result in lengthy and costly receiving processes. 
 
Tretti identified a potential of streamlining their receiving process. As a step in trying to 
streamline the receiving process Tretti wanted to examine ways to improve suppliers’ delivery 
service. Thus, the objective of this study is by creating an understanding of how and in what 
ways the suppliers’ delivery service affects Tretti’s receiving process, improvement proposals 
will be identified and suggested. If the improvement proposals are implemented, it can 
potentially lead to a streamlining of the receiving process.  
 
The first step to achieve the objective was to create an understanding of the activities are 
included in the arrival process and how they relate to each other. This was made by doing 
observations of Tretti’s receiving process. Then to understand which activities in the arrival 
process is influenced by the suppliers' delivery service interviews were conducted with 
employees in the goods reception. An analysis of both the observations and interviews 
resulted in a list of critical elements in the receiving process. If suppliers are not performing 
well enough in their delivery service these critical elements will be affected negatively and it 
results in a lengthy and costly receiving process.  
 
Examples of critical elements are parcels arriving without any individual parcel labeling and 
poor layout on the shipping slip. A comparison between two deliveries from two different 
suppliers was made during the observations. One of the suppliers was using individual parcel 
labeling which automatically resulted in a better layout on the shipping slip. This supplier had 
an individual shipping slip for each parcel, which specified what articles each parcel 
contained. The other supplier hade one shipping slip for the whole delivery. This resulted in a 
long and unstructured shipping slip. Some deliveries from this supplier contained shipping 
slips that was up to 18 pages long. The fact that a supplier only used one shipping slip per 
delivery meant that there was no specification implying what each parcel contained and the 
observations showed that this resulted in an ineffective receiving process. A benefit with 
using one shipping slip per parcel was that each parcel could be registered individually. When 
the supplier used one shipping slip per delivery all the parcels in the delivery had to be 
located before the receiving process could begin. Sometimes it was up to 40 pallets in one 
delivery. Also the process with pairing together the article row in the shipping slip with the 
actual article was more effective when using one shipping slip per parcel.  
 
The final step to fulfill the objective was to specify solution proposals which specified 
solutions to the critical elements and thus streamlining the arrival process. One solution 
proposal suggests an implementation of a standardized system for companies supply chains, 
this system is developed by the organization GS1. This system gives each parcel a barcode 
which can hold information about what articles are contained within the parcel. The aim with 
this system is to standardize Tretti’s receiving process. Another suggested solution proposal is 
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to specify supplier demands to all Tretti’s suppliers which clearly suggests what is expected 
of a supplier to Tretti. .
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1 INLEDNING 
Kapitlet ger läsaren en insikt i vad denna studie kommer innefatta.  

1.1 Företagsbeskrivning 
Tretti AB är ett företag som säljer produkter via e-handel inom segmenten vitvaror, 
hushållsapparater, hem och trädgård, personvård, badrum samt sport och fritid. Produkterna 
erbjuds till konkurrenskraftiga priser och detta är genomförbart tack vare höga volymer, låga 
kostnader och effektiv distribution. Just volymbeställningarna är en stor bidragande faktor till 
att kunna erbjuda låga priser eftersom stora inköpsvolymer ger upphov till volymrabatter som 
i sin tur ökar försäljningsmarginalerna.  
 
Tretti AB, i fortsättningen kallat Tretti, är en stor aktör på marknaden och omsatte 2015 ca 
750 Mkr. Leverans av produkter till slutkonsument sköter Tretti i samarbete med väl kända 
speditörer. Leveranskostnaden är inkluderad i försäljningspriset och leveransen till konsument 
tar normalt 3-5 arbetsdagar. Utöver detta erbjuder även Tretti ytterligare logistiktjänster så 
som expressleverans, helgleverans, uppbärning samt installation och bortforsling. Tretti finns 
representerade i Sverige, Danmark och Norge. Försäljningen sker främst via bolagets egna 
hemsidor i respektive land men även via telefon, epost och deras butik som ligger intill 
centrallagret som sedan 2007 är beläget i Jordbro utanför Stockholm. Lagerytan har under 
åren succesivt ökat i takt med bolagets omsättning.  
 
Trettis produktsortiment uppgår till ca 8500 artiklar från 175 varumärken. Produkterna 
levereras av ca 75 olika leverantörer. Dagligen sker det ungefär 15 inleveranser. En majoritet 
av alla inköp sker från ett fåtal av dessa 75 leverantörer. 

1.2 E-handel 
Becker (2008) förklarar e-handel som affärer av varor eller tjänster förmedlade genom 
elektronisk kommunikation. Becker (2008) delar även in e-handel i de två huvudgrupperna 
business to business (B2B) och business-to-consumer (B2C) vilket är det vanligaste sättet att 
klassificera men en del studier delar in e-handel i fyra grupper, de två ovannämnda och 
consumer-to-business (C2B) samt consumer-to-consumer (C2C). B2B är affärer mellan två 
företag, B2C är en affär där ett företag säljer till en konsument, C2B är när en konsument 
säljer till ett företag och C2C är när en konsument gör en affär med en annan konsument. 
B2C-delen är mer känt för allmänheten i och med att vi ständigt kommer i kontakt med den i 
form av reklam etc. vilket gör att den kan uppfattas som större, men det är B2B-delen som 
omsätter mest pengar. 
 
E-handeln kom igång ordentligt i andra halvan av 90-talet. 1995 startades Amazon.com, till 
en början som en bokhandel online. Två månader efter att Amazon öppnade portarna startades 
eBay, världens första auktionssida online. Ett år senare, 1996, började Dell sälja sina datorer 
via e-handel.   
 
Lantz (2014) skriver att e-handeln har vuxit så pass mycket de senaste åren att det idag är 
svårt för företag som är verksamma inom detaljhandeln att överleva. Dessa företag måste 
komplettera sin detaljhandel med e-handel.  
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1.3 Problembakgrund 
Tretti ser en möjlighet att reducera hanteringskostnaderna för mottagning av ankommande 
gods eftersom de under en tid dragits med för höga kostnader och för långdragna processer. 
Mottagningsprocessen anses vara en flaskhals i det totala materialflödet. Gods blir ofta 
ståendes för länge innanför portarna efter att chauffören har lämnat av godset. Anledningen 
kan vara en kombination av flera faktorer.  
 
En misstanke finns i dagsläget om att deras leverantörers leveransservice är undermålig vilket 
leder till de höga hanteringskostnaderna och långa processtiderna. En anledning till att 
leverantörernas leveransservice inte når upp i önskad standard kan vara att det i dagsläget inte 
ges klara leveransdirektiv till leverantörerna vilket leder till att deras leveransrutiner inte är 
anpassade till Trettis mottagningssystem. För att kunna formulera riktlinjer till leverantörerna 
krävs en djupare förståelse för de egna processerna än vad som finns idag. Det är med andra 
ord framförallt gränssnittet mellan Tretti och deras leverantörer som behöver förbättras. 
Gränssnittet är kommunikationen mellan Tretti och leverantörerna samt varuflödet. Genom att 
arbeta närmare sina leverantörer och ge tydliga riktlinjer kan Tretti effektivisera flödet vid 
inleveranser och dra ner på dagens för höga kostnader av tid och resurser vid mottagning av 
ankommande gods.  
 
Studien fokuserar på gränssnittet mellan Tretti och deras leverantörer. En kartläggning av 
Trettis mottagningsprocess görs för att erhålla en nulägesbild samt för att undersöka hur 
leverantörernas leveransservice påverkar mottagningsprocessen. Efter att de kritiska delarna i 
mottagningsprocessen som är beroende av leverantörernas leveransservice identifierats 
formuleras förbättringsförslag som, ifall de implementeras, effektiviserar Trettis 
ankomstprocess.  

1.4 Mål 
Målet med denna studie är att identifiera förbättringsförslag för leverantörernas 
leveransservice som ifall de implementeras resulterar i en effektivisering i Trettis 
mottagningsprocess av ankommande gods.   

1.5 Syfte 
Syftet med denna studie är att Tretti genom förbättringsförslagen skall kunna reducera 
hanteringskostnaderna i mottagningsprocessen av ankommande gods.  

1.6 Precisering av frågeställning 
Dessa frågeställningar delar upp syftet i tre delar. Första frågan täcker kartläggningen av 
nuläget, andra frågan svarar på hur leverantörerna påverkar godsmottagningsprocessen och 
tredje frågan ger svar på vilka områden i leverantörernas leveransservice som kan förbättras.  

1. Vilka aktiviteter ingår i Trettis ankomstprocess och hur förhåller de sig till 
varandra? 
En kartläggning av Trettis process för mottagning av gods är nödvändig för att kunna 
erhålla en djupare förståelse för det egna systemet. Det som denna frågeställning 
resulterar i är en nulägesbeskrivning.  

2. Hur påverkar leverantörernas leveransservice Trettis mottagningsprocess för 
ankommande gods? 
Denna frågeställning bygger vidare på den första och syftar till att kartlägga hur stor 
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påverkan leverantörernas agerande har på Trettis interna processer. Frågeställningen är 
ett andra steg i att få en djupare förståelse för gränssnittet. Efter att ha erhållit en bild 
av vilka aktiviteter som ingår i mottagningsprocessen samt hur de relaterar till 
varandra är det nödvändigt att förstå hur processen påverkas av externa faktorer, i det 
här fallet leverantörernas leveransprocesser. Svaret på denna frågeställning kommer 
innehålla en kartläggning om vilka de kritiska delarna är, d.v.s. vilka delar i 
mottagningsprocessen som är beroende av leverantörernas leveransservice.  

3. Vilka delar av leveransservicen behöver leverantörerna förbättra för att göra 
mottagningsprocessen effektivare? 
Denna frågeställning ger svar på vilka delar leveransservicen som leverantörerna 
måste uppfylla för att processen för godsmottagning ska effektiviseras och därmed 
reducera hanteringskostnaderna. Alltså hur leverantörerna ska prestera för att de 
kritiska delarna ska fungera så smärtfritt som möjligt. Svaret på denna frågeställning 
kommer att bestå av enskilda lösningar på varje kritisk del.  

Syftet med studien uppfylls stegvis genom att frågeställningarna besvaras. Svaret på 
frågeställning 1 ger en nulägesanalys och djupare förståelse. Frågeställning 2 ger svar på vilka 
delar i leveransservicen som i stor utsträckning påverkar mottagningsprocessen. 
Frågeställning 3 svarar på vilka förbättringsförslag som borde föreslås till  leverantörerna för 
att hanteringskostnaderna ska reduceras. Det är framförallt frågeställning 3 som uppfyller mål 
och syfte men frågeställning 3 bygger på frågeställning 1 och 2. Figur 1 ger en överskådlig 
bild över hur frågeställningarna är förankrade med syfte och mål.   

 

Figur 1. Schematisk bild över hur frågeställningarna är kopplade till syfte och mål. 

1.7 Avgränsningar  
Studien fokuserar på Trettis pall- och paketgods vilket innebär att vitvaror är helt avgränsade. 
Det artikelsortiment som studien berör är av liknande karaktär d.v.s. alla produkter hanteras 
fysiskt på relativt liknande sätt.  
 
Av det fysiska materialflödet är det endast mottagningsprocessen som studeras, medan resten 
av materialflödet i lagret är delvis avgränsat. De resterande processerna i materialflödet, 
inlagring-, plock- och packningsprocessen är endast beskrivna för att ge en helhetsbild av 
verksamheten. Sammanfattningsvis är det gränssnittet tillsammans med mottagningsprocessen 
som studien innefattar, se figur 2. 
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Figur 2. Bild över det studerade området (rödmarkerad). 

Lösningsförslagens huvudfokus är att försöka göra Trettis mottagningsprocess så effektiv som 
möjligt. Vad de kostar att implementera internt och externt undersöks inte. Det utreds alltså 
varken vad som behövs göras internt för att implementera lösningsförslagen eller vad varje 
enskild leverantör är kapabel att uppfylla och inte uppfylla. Detta får utredas i vidare arbete 
och är inte en del av denna studie. 

1.8 Rapportens disposition  
I kapitel 2 presenteras studiens metod och tillvägagångssätt. Metodteori utgör en stor del av 
detta kapitel. I kapitel 3 beskrivs teori och tidigare forskning som berör det studerade 
området. I kapitel 4 presenteras studiens problemområde. Först presenteras all data insamlad 
via observationer och intervjuer sedan ges en analys. Analysen visar vilka delar i 
mottagningsprocessen som är kritiska för att processen ska fungera effektivt. I kapitel 5 ges 
en nulägesbeskrivning och analys av kommunikationen mellan godsmottagning, inköp och 
leverantörerna. I kapitel 6 presenteras lösningsförslag på de kritiska delarna. Kapitel 7 och 8 
är diskussion och slutsats.  
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2 METOD 
I detta kapitel beskrivs val av ansats samt tillvägagångssätt. Studiens metodik har haft det s.k. 
Wahlbinska U:et som utgångspunkt.  

2.1 Metodik 
Björklund och Paulsson (2012) beskriver hur det ska finnas en medvetenhet i metodval på 
minst tre nivåer för att en studie uttryckligen ska kunna påstås ha en vetenskaplig koppling. 
Den första nivån är undersökningsdesignen, där beskrivs hur de använda metoderna relaterar 
till varandra. I den andra nivån, metod, beskrivs vilka typer av metoder som används, det kan 
exempelvis vara enkäter, intervjuer eller observationer. I den tredje nivån, praktiskt 
til lvägagångssätt, beskrivs själva utförandet av metoderna. Kapitel 2.2 och 2.3 beskriver 
första nivån. Kapitel 2.4, 2.5 samt 2.6 beskriver andra nivån och kapitel 2.7 beskriver tredje 
nivån.  

2.2 Tillvägagångssätt 
Tillvägagångssättet i denna studie följer några av de sju stegen i det Wahlbinska U:et, se figur 
3 (Lekvall et al., 2001). Lekvall et al. (2001) nämner vidare att före en studie startar ska det 
först bestämmas vilka steg som inkluderas i studien, varför de inkluderas samt hur de hänger 
ihop. De steg som inkluderas i denna studie är analys av beslutssituation, precisering av 
undersökningsuppgift, val av ansats samt ett eget steg metoder för att besvara 
frågeställningarna. Det egengjorda steget metoder för att besvara frågeställningar bygger till 
stor del på de tre sista stegen i det Wahlbinska U:et, se figur 3. Varför de är inkluderade och 
hur de hänger ihop förklaras i de kommande kapitlen.  
 

 

Figur 3. Det Wahlbinska U:et. 

2.3 Analys av beslutssituation 
För att analysera beslutssituationen, d.v.s. formulera problembakgrund och syfte, samlas data 
om problemet in i form av ostrukturerade intervjuer, mejl- samt telefonkontakt med 
kontaktpersonerna på caseföretaget. Fördelen med ostrukturerade intervjuer är enligt 
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Johannessen och Tufte (2003) att stämningen under intervjun är avslappnad vilket gör att 
personen som intervjuas kan samtala mer fritt. I och med att beslutssituationen i detta skede 
inte är helt fastställt är detta till en stor fördel då det krävs så mycket bakgrundsfakta som 
möjligt för att kunna få en klar uppfattning om problemet.  
 
Efter kommunikation med kontakten på caseföretaget erhålls en bakgrundsbild av problemet. 
Nästa steg är att tillsammans med handledaren arbeta fram ett syfte till studien.  
 
Lekvall et al. (2001) pekar ut fem specifika huvudsteg som kan vara användbara vid en analys 
av beslutssituation, se figur 4. Första steget efter att beslutsfrågan har uppkommit är att 
avgränsa d.v.s. hitta beslutsfrågans kärna. Nästa steg är att definiera vad som ska uppnås med 
beslutet, vad är en framgång och vad är ett misslyckande? Tredje steget, att göra en diagnos 
av beslutsfrågan, handlar om att göra en djupdykning i beslutsfrågan och hitta bakomliggande 
orsaker. Fjärde steget, identifiera och beskriv handlingsalternativen, innebär att 
handlingsalternativ hittas och en beskrivning av varje handlingsalternativ görs. I det sista 
steget, utvärdera handlingsalternativen, redogörs för konsekvenserna av de 
handlingsalternativen som har beslutats för att genomföras.   
 

 
Figur 4 Huvudstegen i en beslutsanalys (Inspirerad av Lekvall et al., 2001). 
 
Figur 4 är applicerbar på denna studie. Beslutsfrågan i det här fallet är att reducera 
caseföretagets hanteringskostnader för mottagning av ankommande gods. En avgränsning av 
beslutsfrågan genomförs i form av att studien främst fokuserar på gränssnittet mellan 
caseföretaget och dess leverantörer. Målen med beslutet är att formulera förbättringsförslag på 
leverantörernas leveransservice, förutsatt att de uppfylls, underlättar mottagningsprocessen. I 
diagnosen av beslutsfrågan görs en djupdykning i gränssnittet där leverantörernas 
leveransservice påverkan på caseföretagets mottagningsprocess kartläggs. I fjärde steget 
formuleras de leveranskrav som ska ställas på leverantörerna. I det sista femte steget beskrivs 
hur varje leveranskrav påverkar mottagningsprocessen om de uppfylls av leverantörerna.  

2.4 Precisering av undersökningsuppgift 
Björklund och Paulsson (2012) beskriver hur syftet måste delas upp i ännu mindre delar för 
att frågeställningar ska kunna formuleras. Detta genomförs genom att göra en 
nulägesbeskrivning av caseföretaget vilket leder till att uppgiften kan preciseras ytterligare 
och därmed skapas en ännu klarare bild över vad som faktiskt ska göras.  
 
Den teoretiska referensramen byggs upp efter att en bakgrundsbild till problemet skapats. 
Genom litteraturstudien ges en bred uppfattning om vad som gjorts i forskningssammanhang 
inom området och en klarare bild över vilken typ av empiri som kommer krävas i studien 
skapas. Denna typ av arbetsgång där litteraturstudien görs före datainsamlingen kallas 
deduktion (Johannessen och Tufte, 2003).  
 
Databaser som används vid litteratursökningen är Google Scholar och sökmotorn vid 
Linköpings universitets bibliotek. Exempel på sökord som används är ”warehouse 
management”, ”inbound operations”, ”inbound logistics”, ”lagerstyrning”, ”logistik”, ”supply 
chain management”, ”e-commerce”, ”e-handel”, ”leverantörer”, ”leverantörsbedömning”, 
”leverantörsrelationer”, ”standardized shipping labels”, ”standardized packing slip” och 
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”GS1”. Samtliga sökord är starkt förankrade till det studerade ämnet. Referenslistor från 
examensarbeten som utförts inom samma område studeras även och relevant litteratur hittas 
den vägen.  

2.5 Val av ansats 
Lekvall et al. (2001) menar på att det finns två beslutssituationer som avgör vilken typ av 
studie det rör sig om. Den första beslutssituationen delar upp studier huruvida ett fall ska 
analyseras på djupet, en fallstudie, eller om studien består av flera grundläggande studier. I 
den andra beslutssituationen tas beslut huruvida det är en kvantitativ eller kvalitativ studie.  
Björklund och Paulsson (2012) definierar kvantitativa studier som studier som omfattar 
information som kan mätas eller värderas numeriskt. Björklund och Paulsson (2012) skriver 
även att kvalitativa studier används för att skapa en djupare förståelse för ett specifikt 
problem, en specifik händelse eller en specifik situation. Det nämns också att generalisering 
av en studie är svårare när det rör sig om kvalitativa studier.  
 
All data i denna studie samlas in med hjälp av kvalitativa metoder, exempelvis i form av 
intervjuer och observationer. Observationerna sker på de befintliga processerna för 
mottagning och inlagring av gods från leverantörer för att erhålla en klar bild om nuläget. 
Intervjuer med personalen som arbetar på lagret och med personal på inköpsavdelningen sker 
i syfte att hitta förbättringsförslag som effektiviserar systemet. Denna studie är alltså av 
kvalitativ karaktär.  
 
Studien analyserar mottagsprocessen för hantering av ankommande gods samt ger 
förbättringsförslag. Studien är av fallstudiekaraktär. Fallstudieansatsen lämpar sig väl vid 
studier med syfte om att göra en detaljerad beskrivning av processer enligt Lekvall et al. 
(2001). Johannessen och Tufte (2003) definierar två kännetecken för fallstudier, det första är 
att det finns en klar avgränsning över vad som ska exkluderas i fallet och det andra är att det 
finns en tydlig beskrivning av det definierade fallet. Dessa tre kännetecken stämmer väl 
överens med denna studie. En detaljerad beskrivning av ankomstprocessen ska genomföras, 
studien har en klar avgränsning och det är endast ankomstprocessen av caseföretagets totala 
varuflöde som studeras på djupet d.v.s. endast en liten del av det totala fysiska systemet. Hela 
systemet studeras på ytan i syfte att ge ankomstprocessen ett sammanhang. 
Sammanfattningsvis kan fallstudier beskrivas som att samla in en större mängd data om ett 
väl avgränsat fall (Johannessen och Tufte, 2003).  

2.6 Metodteori 
Tre metoder används huvudsakligen i denna studie, dessa metoder är observationer, intervjuer 
och analys av kvalitativ data. I detta kapitel beskrivs teorin som berör dessa metoder.  

2.6.1 Observationer 
Johannessen och Tufte (2003) definierar observation som att forskaren befinner sig vid en 
situation som är väsentlig för studien och iakttar genom att se och lyssna. Holme och Solvang 
(2012) beskriver också två olika typer av observationer, öppna och dolda. En öppen 
observation innebär att deltagarna är medvetna om och accepterar att de blir iakttagna. En 
dold observation innebär att deltagarna inte är medvetna om att de blir iakttagna. Det finns 
även två typer av dolda observationer, den ena typen av dold observation är att observatören 
observerar på avstånd och den andra typen är att den som iakttar aktivt interagerar med de 
andra deltagarna under observationen utan att avslöja att en observation pågår. Holme och 
Solang (2012) skriver även explicit att dolda observationer ofta kan leda till etiska problem 
och att dessa bör genomföras med stor försiktighet.  
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Det finns även strukturerade och ostrukturerade observationer (Lekvall et al., 2001). 
Strukturerade observationer innebär att observatören på förhand vet vilka beteendemönster 
som kan förekomma under observationen och utnyttjar detta genom att göra ett schema för 
hur dessa ska registreras. Ostrukturerade observationer innebär att observatören går in i 
observationen utan vetskap om vilka beteendemönster som kan förekomma. Det är ibland 
svårt att på förhand veta exakt vilka beteendemönster som ska studeras därför är det enligt 
Lekvall et al. (2001) lämpligt att börja med ostrukturerade observationer för att sedan gå över 
och göra strukturerade.  
 
Observatören kan även agera aktivt eller passivt i observationen. Fördelen med att delta aktivt 
i en beslutssituation är enligt Lekvall et al. (2001) att observatören får en säkrare bild av 
situationen, speciellt när det är processer som ska studeras. Nackdelarna som Lekvall et al.  
(2001) nämner är att man endast kan studera beteenden, inte kunskaper, åsikter, värderingar 
etc. samt att det är endast pågående skeden som kan studeras, inte vad som varit eller 
föreställningar om framtiden. Sammanfattningsvis ger Flick (2009, sida 222) en punktlista 
med frågor som genom att bli besvarade fastställer vilken typ av observation det rör sig om:   Öppen eller dold observation, vet deltagarna om att de blir observerade?  Agera aktivt eller passivt, hur långt måste observatören gå för att aktivt delta i 

observationen?  Strukturerad eller ostrukturerad observation, används ett standardiserat 
observationsmönster eller är observationen flexibel för händelseförloppet?  Äger observationen rum i öppen eller skyddad miljö? Öppen miljö innebär att 
observationen sker i ett verkligt sammanhang och skyddad miljö innebär att 
observationen exempelvis sker i ett laboratorium.  Syftar observationen till att observera andra deltagare eller observatören själv? D.v.s. 
vilka ska ingå i studien utöver observatören.  

2.6.2 Intervjuer 
Lekvall et al. (2001) delar upp intervjuprocessen i flera steg. Första steget är att identifiera de 
uppgiftslämnare eller respondenter på företaget som kan ge svar på de frågorna som ska 
ställas. Valet av uppgiftslämnare är viktigt då olika uppgiftslämnare kan ha skilda 
uppfattningar om samma situation. Detta p.g.a. att deras uppfattningar är färgade av 
personliga erfarenheter, intressen, kunskaper etc. Lekvall et al. (2001) rekommenderar därför 
att använda sig av flera intervjurespondenter. Nästa steg är att välja frågemetod. Frågorna kan 
ställas på många olika sätt och framförallt är det graden av interaktion mellan uppgiftssökaren 
och uppgiftslämnaren som skiljer de olika sätten åt. Frågor kan ställas skriftligt i form av att 
de sänds per mejl, att uppgiftslämnaren går in på webben och fyller i ett formulär eller att 
frågorna lämnas över i pappersformat i handen på uppgiftslämnaren. Frågor kan ställas 
muntligt över ett telefonsamtal, över internetbaserad kommunikation som Skype eller i ett 
personligt möte. Lekvall et al. (2001) redogör för fyra typfall av sätt att kommunicera med 
uppgiftslämnaren vid intervjuer, dessa är skriftlig enkät, telefonintervju, personlig intervju 
och intervjuer via internet. 
 
Lekvall et al. (2001) rekommenderar personlig intervju som intervjumetod vid fallstudier för 
att möjligheten att variera frågorna och vara flexibel under utfrågningen är stor. Denna 
frågemetod lämpar sig även väl i och med att att risken för bortfall är relativt låg och det finns 
inga begränsningar i frågeteknik. Nackdelen är att kostnaden per intervju är hög. En annan 
nackdel som Lekvall et al. (2001) nämner är att det ibland är svårt att få kontakt med 
uppgiftslämnaren och boka ett möte. Kvalitativa intervjuer karaktäriserar Johannessen och 
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Tufte (2003) som intervjuer där intervjuaren försöker få en inblick i intervjuobjektets vardag 
för att kunna tolka betydelsen av de fenomen som beskrivs. Holme och Solvang (2012) 
beskriver kvalitativa intervjuer liknande, nämligen att detta är en intervjuform där 
undersökningssituationen liknar en vardaglig situation och ett vanligt samtal. 

2.6.3 Analys av kvalitativ data 
Lekvall et al. (2001) beskriver hur en första analys av grunddata gör att data som anses 
missvisande eller irrelevant för att svara på syfte och frågeställningar sorteras bort. 
Anledningen till att data sorteras bort är att det endast är den data som är relevant för att svara 
på syftet som ska analyseras. En metod för att analysera grunddata är enligt Lekvall et al. 
(2001) att kontrollera samstämmigheten i uppgifter från olika uppgiftslämnare. Om flera 
uppgiftslämnare säger samma sak är det en indikation på att den insamlade grunddata håller 
en god kvalitet.  
 
Johannessen och Tufte (2003, sida 109) beskriver en specifik ordningsföljd som kan följas vid 
analys av kvalitativt datamaterial.   

1. Anteckningar vid insamling av all data sammanställs i texter. T.ex. intervju- eller 
observationsanteckningar skrivs om till en flytande text.  

2. De sammanställda texterna kategoriseras och kodas efter att en systematisk 
genomgång av materialet har genomförts i syfte att kunna identifiera de delar av 
texterna som ger svar på de huvudämnena frågorna berörde.  

3. Dessa koder eller kategorier extraheras ut ur alla texter och jämförs mot varandra. 

4. Något sorts mönster, samband eller likheter i dessa koder eller kategorier försöks 
identifieras.  

5. De identifierade mönstren, sambanden eller likheterna som är av störst intresse 
plockas ut och jämförs mot befintlig forskning och teorier.   

Lekvall et al. (2001) föreslår en liknande arbetsgång vid analys av kvalitativ data. Syftet med 
en undersökning med en förklarande inriktning är att kunna uttala sig om orsakssamband 
mellan de studerade företeelserna. Orsakssambanden bevisas aldrig, orsakssamband är en 
tolkning av de mönster som kan observeras i data, och dessa orsakssamband kan endast, mer 
eller mindre, stödjas eller motsägas. Lekvall et al. (2001) nämner även att det är viktigt att 
påbörja analysarbetet samtidigt som datainsamlingen vid undersökningar i fallstudier. Genom 
att arbeta parallellt med datainsamling och analys av data ökar chansen för att all data som 
behövs verkligen samlas in. Lekvall et al. (2001) skriver också att det är viktigt att urvalet av 
undersökningsobjekt är noga genomtänkt. Vid fallanalys visar sig ibland brister i grunddata 
inte förrän senare i analysen och därför kan revideringar i efterhand bli nödvändiga.  
 
Flick (2009) presenterar en arbetsgång för tolkning av kvalitativ data. Han delar upp 
dataanalysen i tre lager. Första lagret kallas öppen kodning, andra lagret axiell kodning och 
tredje lagret selektiv kodning. Öppen kodning syftar till att segmentera data. Korta meningar 
eller enstaka ord används som klassificerande uttryck. Om exempelvis en öppen kodning är 
att intervjuobjektet vill ha ”direktrespons för att känna sig motiverad” så kan klassificerande 
uttryck som intervjuobjektet använt sig av vara ”belönad för bra arbete”, ”vill ha respons 
snabbt”, ”uppskattad” och ”värdefull”. Ofta används också egenskaper som är kopplade till de 
öppna kodningarna, i det här fallet kan egenskapen vara att intervjuobjektet är 
uppmärksamhetssökande och att han eller hon gärna imponerar på sin omgivning. I det andra 
lagret, axiell kodning, ska en relation mellan de öppna koderna skapas. Om exempelvis de 
öppna koderna ”direktrespons för att känna sig motiverad” och ”konstant sökande efter 



10 

muntlig uppmuntran” har tagits fram i det tidigare lagret kan en axiell kodning för dessa två 
öppna kodningar vara att intervjuobjekten ”söker efter extern bekräftelse”. Det tredje lagret 
selektiv kodning är den kodning som summerar all insamlad data. Om tre axiella kodningar är 
”söker efter extern bekräftelse”, ”beskyller i det tysta medarbetare för alla misstag” och 
”söker efter meningsfulla erfarenheter både i yrkeslivet och privat” kan en selektiv kodning 
vara ”vill hela tiden göra skillnad” (Flick, 2009).   
 
Wallén (1996, sida 80) beskriver några få riktlinjer vid tolkning av information i punktform.   Tolkning sker endast i subjekt-subjektrelationer, d.v.s. i samtal, observationer etc. inte 

egenskaper hos objekt.   En god förförståelse inom ett ämne krävs för att lära sig nya saker. Wallén (1996) 
summerar detta, ”för att förstå måste man redan ha förstått”.  Tolkningsmaterialet ska även tolkas i en större kontext.  

2.7 Metoder för att besvara frågeställningarna 
I detta underkapitel beskrivs hur metoderna används för att besvara de tre frågeställningarna. 

2.7.1 Frågeställning 1 
Denna frågeställning besvaras med hjälp av observationer. Svaret på denna frågeställning ger 
en nulägesbeskrivning. Observationer är den mest lämpade metoden för att besvara denna 
frågeställning och anledningen till detta är att observatören får en djupare förståelse för 
processerna när den själv deltar och iakttar. Ingen analys av observationerna för att besvara 
frågeställning 1 är nödvändig då frågeställning 1 endast ger en nulägesbeskrivning av 
mottagningsprocessen.  
 
Situationerna som observeras är Trettis processer för mottagning av gods från leverantörerna 
och delvis processerna för inlagring, plockning och packning. Observationerna görs i syfte att 
kartlägga mottagsprocessen på djupet. Observationerna pågår under en vecka på förmiddagar 
och eftermiddagar, fyra timmar per observationspass. Observationerna är öppna, deltagarna 
kommer att få veta på förhand när de blir observerade. Eftersom inga dolda observationer 
genomförs gör det att de etiska problem som dolda observationer medför inte behövs tas 
ställning till. Observationerna är i de tidiga skedena ostrukturerade och i de senare skedena 
strukturerade. Observatören kommer både att delta aktivt och passivt. Att delta aktivt i denna 
studie innebär att observatören kommer genomföra arbetsuppgifter på lagret d.v.s. arbetar i de 
studerade processerna, vilket gör att observatören snabbt kan sätta sig in och få en djup 
förståelse för systemet. När observatören väl är insatt i processerna kommer observatörens 
roll i observationerna bli mer passiv för att få en bättre överblicksbild.  

2.7.2 Frågeställnings 2 och 3 
Frågeställning 2 besvaras med hjälp av intervjuer av de anställda som arbetar med 
mottagningsprocessen och anställda på inköpsavdelningen. Det direkta svaret på 
frågeställning 2 ges i form av en analys av observationsmaterialet och intervjumaterialet. 
Anledningen till att intervjuer lämpar sig väl för att svara på frågeställning 2 är att 
förhoppningsvis vet de som arbetar i godsmottagningen hur leverantörerna ska prestera i sin 
leveransutformning för att en leverans ska kunna tas emot effektivt. Intervjuerna med 
godsmottagningen kommer även ge svar på hur de kommunicerar med inköpsavdelningen i 
dagsläget. Intervjuerna med inköpsavdelningen fokuserar på hur de upplever 
kommunikationen med godsmottagningen samt kommunikationen med leverantörerna. 
Intervjumetoden som används är personlig intervju och är av kvalitativ karaktär. 
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Intervjutillfällena sträcker sig över ca en halvtimme och frågorna fokuserar främst på tre 
delar, hur en ”perfekt” leverans ska vara utformad, hur godsmottagning och inköpsavdelning 
kommunicerar med varandra samt hur inköpsavdelningen kommunicerar med leverantörerna. 
Det viktigaste att ta reda på i kommunikationen mellan inköpsavdelning och leverantör är 
vilka krav som ställs på leverantörerna i dagsläget. Exempel på frågor till personal på 
inköpsavdelningen är ”Ställer ni idag några leveranskrav på leverantörerna?”, ”Hur arbetar ni 
med leverantörsutveckling och i vilken förhandlingsposition är Tretti?”, ” Vet du vilka 
leverantörer som genererar höga hanteringskostnader i godsmottagningen?” och ”Hur god 
insyn har du i godsmottagningsprocessen?”. Exempel på frågor till personal i 
godsmottagningen är ”Vad innebär en perfekt leverans?”, ”Vad blir konsekvenserna om en 
leverans inte är perfekt?”, ”Hur upplever du kommunikationen mellan inköpsavdelning och 
godsmottagning idag” och ”Hur sker leveransuppföljningen i dagsläget?”. Samtliga frågor 
finns presenterade i bilaga 1 och 2. Ingen av intervjuobjekten får tillgång till frågorna innan. 
Det är åtta personer som arbetar i godsmottagningen och fyra inköpare så sammanlagt är det 
tolv personliga intervjuer. Intervjuerna spelas först in och transkriberas sedan.  
 
En analys av allt intervjumaterial och observationsmaterial är nödvändig för att direkt kunna 
besvara frågeställning 2. Analysmetoden följer metodteorin som beskrivs i kapitel 2.6.3. Först 
görs en analys av grunddata där all irrelevant data sorteras bort. Exempel på irrelevant data är 
hur plockprocessen kan effektiviseras. Analysen av intervjuerna följer Johannesons och 
Tuftes (2003) sifferlista. Detta innebär att efter att materialet har spelats in transkriberas 
ljudfilerna till punktlistor. Varje punkt motsvarar intervjuobjektets svar på en intervjufråga. 
Mönster extraheras sedan ut ur punktlistorna och tolkas. Om fyra intervjuobjekt exempelvis 
nämner att röda plastfickor för följesedeln skulle underlätta mottagningsprocessen tolkas detta 
som ett mönster och antagligen blir detta en kritisk del i mottagningsprocessen. En vidare 
analys av observationerna och intervjuerna genomförs. Denna analys kommer att följa både 
Lekvall et al. (2001) rekommendationer att hitta orsakssamband d.v.s. gemensamma nämnare 
eller mönster samt Flicks (2009) arbetsgång med att dela upp dataanalysen i tre lager. Detta 
för att kunna bekräfta eventuella problem som stöttes på under observationerna med 
intervjuerna. Svaret på frågeställning 2 består av en lista med kritiska delar i 
mottagningsprocessen. Gemensamt för dessa kritiska delar är att de alla påverkas starkt av 
externa faktorer. 
 
Frågeställning 3 har en stark koppling till frågeställning 2 i och med att i frågeställning 3 ska 
lösningar på de kritiska delar som identifierats i frågeställning 2 hittas. Dessa lösningsförslag 
har en stark anknytning till teorin, detta för att de ska vara generaliserbara. Alltså görs en 
analys av all insamlad teori och relevanta lösningsförslag som presenteras i teorin appliceras 
med viss modifikation på de kritiska delarna.  
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3 TEORETISK REFERENSRAM 
I detta kapitel förklaras koncept, definitioner och tidigare prövade teorier inom de områden 
studien berör. Referensramens uppbyggnad är tänkt att vara trattliknande där de inledande 
kapitlen beskriver breda ämnen som studien berör övergripande och de senare kapitlen 
beskriver studiens smala ämnen mer djupgående.    

3.1 Supply chain management och logistik 
Detta delkapitel beskriver SCM, Supply Chain Management, och logistik samt hur de 
förhåller sig till varandra.  

3.1.1 Supply Chain Management 
Oskarsson et al. (2013) beskriver hur SCM är ett uttryck som sträcker sig över fler områden 
än bara logistik, t.ex. hur företag kan arbeta tillsammans med produktutveckling, 
marknadsföring eller finansiering. Enligt Oskarsson et al. (2013) inkluderar de praktiska 
exempel som ges av SCM också hela kedjan från råvara till slutkonsument. 
Försörjningskedjan från råvara till slutkonsument innehåller många aktörer, ofta upp till tre 
eller fyra företag. I många fall är det något företag i kedjan som har en dominerande roll i 
SCM-samarbetet tack vare sin maktposition gentemot de andra aktörerna (Oskarsson et al., 
2013).  
 
Det finns många definitioner av SCM. Larson et al. (2007, sida 2) beskriver hur SCM “is the 
logical progression of developments in logistics management”. D.v.s. SCM är den logiska 
utvecklingen av logistik. Utvecklingen går i fyra steg. Det första steget, fysisk distribution, 
handlar om att implementera de två mest grundläggande funktionerna transport och lager. I 
andra steget, logistik, adderas funktionerna leverantörsupphandling, tillverkning och 
orderläggning. I tredje steget, integrerad SCM, ska leverantörer och kunder positioneras i 
SCM-samarbetet. Positionera leverantörerna och kunderna innebär att erhålla en uppfattning 
om hur kund- och leverantörsprocesserna förhåller sig till företagets egna processer. I fjärde 
sista steget, ”super” SCM, läggs funktioner som marknadsföring, produktutveckling och 
kundservice till. Enligt Larson et al. (2007) har SCM gått från att vara ett smalt uttryck som 
främst berör logistik till ett brett multifunktionsfenomen. CSCMP (2016) beskriver SCM som 
 

“Supply Chain Management encompasses the planning and management of all 
activities involved in sourcing and procurement, conversion, and all Logistics 
Management activities. Importantly, it also includes coordination and 
collaboration with channel partners, which can be suppliers, intermediaries, 
third-party service providers, and customers.” 
 

3.1.2 Logistik 
Enligt Ballou (1998) inkluderar begreppet logistik främst följande aktiviteter: transport, 
lagerhantering, orderbehandling, inköp, materialflöde, servicenivå och packning. Jonsson och 
Mattsson (2011, sida 20) menar mer att det är ”läran om effektiva materialflöden”, d.v.s. att 
material och produkter ska vara på rätt plats vid rätt tid. De definierar logistik i Skandinavien 
enligt följande (Jonsson och Mattsson, 2011, sida 20):  
 

”Planering, organisering och styrning av alla aktiviteter i materialflödet, från 
råmaterialanskaffning till slutlig konsumtion och returflöden av använd 
produkt, och som syftar till att tillfredsställa kunders och övriga intressenters 
behov och önskemål, dvs. ge en god kundservice, låga kostnader, låg 
kapitalbindning och små miljökonsekvenser.”  
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CSCMP (2016) har en liknande definition som lyder:  
 

”Logistics is the part of Supply Chain Management that plans, implements and 
controls the efficient, effective forward and reverse flow and storage of goods, 
services and related information between the point of origin and the point of 
consumption in order to meet customers’ requirement.”   

 
Ballou (1998) anser att CSCMPs tolkning på logistik är bra men med två undantag. Det första 
undantaget är att CSCMPs tolkning kan uppfattas som att logistik främst riktar sig mot företag 
som producerar eller distribuerar fysiska produkter och inte alls mot företag som säljer 
tjänster. Företag som säljer tjänster kan även de stöta på logistikproblem och kan dra stor 
nytta av att ha en fungerande logistik. Det andra undantaget är att deras uppfattning implicerar 
att logistiken främst fokuserar på materialflödet till och från sitt företag alltså inte 
materialflödet inom själva företaget. Logistikaktiviteter inom företaget kan exempelvis vara 
produktionsaktiviteter, lagerstyrning av produkter i arbete, maskinsekvensering och 
kvalitetskontroller. Oskarsson et al. (2013) sammanfattar CSCMPs tolkning något enklare och 
skriver att logistik handlar både om att planera och genomföra samt att kontrollera att 
resultatet blev det önskade.  

3.1.3 Supply Chain Orientation och tillämpning av SCM  
Mentzer et al. (2001, sida 11) definierar Supply Chain Orientation som  
 

“Supply Chain Orientation is defined as the recognition by an organisation of the 
systemic, strategic implications of the tactical activities involved in managing the 
various flows in a supply chain.”  
 

Ett företag som anammar SCO har enligt Mentzer et al. (2001) ett systematiskt och strategiskt 
synsätt på både in- och utflödet. Inflödet är gentemot leverantörerna och utflödet är gentemot 
kunden. Mentzer et al. (2001) skriver explicit hur viktigt det är att båda flödena är 
inkluderade. Att implementera SCO kräver enligt Mentzer et al. (2001) även att det är mer än 
ett företag som är villiga att anamma förändringarna. Att anamma SCO enligt Mentzer et al. 
(2001) kan exempelvis vara att implementera EDI-meddelanden, se kapitel 3.5.2, gentemot 
leverantörer och kunder. För att detta ska vara genomförbart krävs det att samtliga eller delar 
av företagets leverantörer och kunder också anammar denna förändring.   
 
Mentzer et al. (2001) beskriver vad som krävs organisatoriskt för att tillämpa SCM, se figur 5. 
Först och främst krävs tillit och engagemang/åtaganden gentemot kunder och leverantörer. 
Beroenden refererar till ett företags beroenden av leverantörs- eller kundrelationer. 
Organisatorisk kompabilitet innebär att företagsfilosofin och företagskulturen för varje 
enskild firma i försörjningskedjan måste vara kompatibelt för SCM. En gemensam SCM-
vision och delning av nyckelaffärsprocesser mellan samtliga aktörer i försörjningskedjan 
underlättar tillämpningen av SCM. En ledare i SCM-samarbetet är nödvändigt. Ledaren i ett 
SCM-samarbete är ofta ett enskilt företag, detta som ett resultat av att det företaget 
exempelvis är störst till storlek, har störst ekonomiskt makt eller har störst kundkrets. Utöver 
dessa delar krävs att samtliga aktörer i försörjningskedjan anammar SCO. För att tillslut 
tillämpa SCM krävs minst tre angränsande företag med SCO-tänk, väl utvecklad 
informationsdelning, delade risker och belöningar, kooperation, liknande syn på kundservice 
och kundfokus, integrering av nyckelaffärsprocesser, långsiktiga relationer och 
interfunktionell koordination. Fördelarna som tillämpningen av SCM enligt Mentzer et al. 
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(2001) tillslut leder till är generellt lägre kostnader genom hela försörjningskedjan, förbättrat 
kundvärde och kundnöjdhet samt konkurrensfördelar.  
 

 
Figur 5. Vad som krävs för att tillämpa SCM (inspirerat av Mentzer et al., 2001, sida 12). 
 

3.1.4 Förhållandet SCM/Logistik 
Den generella uppfattningen om hur SCM och logistik förhåller sig till varandra skiljer sig åt. 
Larson et al. (2007) beskriver de fyra vanligaste förhållningssätten mellan SCM och logistik, 
se figur 6.  

 

Figur 6. Fyra förhållningssätt mellan SCM och logistik (Larson et al., 2007, sida 3). 
 
Traditionalisterna positionerar SCM inom logistik, d.v.s. som en delmängd av logistik. 
Organisationer som anammar detta förhållningssättet ser ofta SCM som den logistik som sker 
externt utanför företaget, SCM inkluderar alltså logistiken som sker mellan leverantören och 
företaget samt företaget och kunden. Detta gör att SCM är en typ av logistik inom dessa 
organisationer. Organisationer som anammar detta SCM-synsätt tillsätter ofta roller som 
”SCM analytiker” på logistikavdelningen. SCM analytikerna svarar till logistikchefen och 
fokuserar på att lösa logistikproblem som sker externt utanför företaget (Larson et al., 2007).  
 
Enligt synsättet Re-labeling har logistik och SCM exakt samma innebörd. Detta synsätt 
begränsar SCM. De organisationer som har ett synsätt som liknar Re-labeling byter endast 
namn på logistikfunktionen och på tjänsterna inom funktionen. Så logistikfunktionen upphör 
att existera och blir en SCM-funktion och ”logistikanalytiker” blir ”SCM analytiker”. SCM-
funktionens syfte är densamma som logistikfunktionen och arbetsuppgifterna för alla tjänster 
är exakt likadana (Larson et al., 2007).  
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Unionisten positionerar logistik som en delmängd av SCM, SCM är alltså mer än logistik. 
SCM omfattar även andra funktioner som inköp, produktion och marknad. Ett företag som 
anammar unionistens synsätt på SCM börjar med att tillsätta en ny chefsposition som 
Director/Vice President of SCM. Sen ändras organisationsstrukturen så att funktionerna 
inköp, logistik, produktion och till viss del även marknad är underordnade denna funktion. 
Unionistens synsätt på SCM är både brett och djupt, alla element, både operativa och 
strategiska är inkluderade. I ett företag som har anammat unionistens synsätt djupt har 
Director/Vice President of SCM liknande arbetsuppgifter som företagets VD. Larson et al. 
(2007, sida 4) definierar unionistens synsätt på SCM som  
 

“the integration of key business processes from end user through original 
suppliers that provides products, services, and information that add value for 
customers and other stakeholders.”  

 
Nyckelaffärsprocesserna är:  
 

(1) customer relationship management, (2) customer service management, (3) 
demand management, (4) order fulfilment, (5) manufacturing flow management, 
(6) supplier relationship management, (7) product development and 
commercialization, och (8) returns management.  

 
Dessa åtta nyckelaffärsprocesser sker i funktionerna logistik, inköp, produktion och marknad 
(Larson et al., 2007).  
 
I intersektionistens synsätt av SCM inkluderas alla strategiska delar i funktionerna inköp, 
logistik, produktion och marknad. I logistikfunktionen är att förhandla fram ett 
långtidskontrakt med ett 3PL-företag exempel på ett beslut som tas på strategisk nivå medan 
lagrets pack- och plockrutiner är på en operativ nivå. I intersektionistens organisation finns 
ofta ett SCM-team bestående av chefer från olika funktioner inom företaget, exempelvis 
logistik, marknad och inköp. SCM-teamets huvudsyfte är att bryta ner barriärer inom 
organisationen och att konstant sträva efter att försöka hitta lösningar för att hela tiden 
förbättra SCM-konceptet. En annan implementeringsslösning som går enligt 
intersektionistens SCM-synsätt är att ha kvar alla funktioner som innan men tillsätta ett SCM-
team dit logistik, marknad, produktion och inköp vänder sig till för hjälp med granskning, 
upplysning och konsultstöd (Larson et al., 2007).  
 
Det är främst synen på vilka funktioner som de olika SCM-synsätten sträcker sig över som 
avgör bredden på synsättet. Unionisten och intersektionisten har ett brett synsätt på SCM i 
och med att deras synsätt sträcker sig över flera funktioner. Traditionalistens synsätt och Re-
labeling är smala i och med att de anser att SCM endast motsvarar en affärsfunktion, 
logistikfunktionen. Det som avgör djupet på SCM-synsättet är om det anses omfatta både 
strategiska och operativa element. Traditionalisten saknar ett djup i sitt synsätt i och med att 
SCM anses vara en delmängd av logistik och endast omfatta integreringen av leverantörer och 
kunder. I Re-labeling finns ett djup i och med att SCM i detta synsätt anses vara exakt samma 
sak som logistik. I unionistens synsätt finns ett djup i och med att både strategiska och 
operativa delar anses vara inkluderade. Intersektionisten saknar ett djup i SCM-synsättet i och 
med att SCM-uttrycket endast anses omfatta de strategiska elementen (Larson et al., 2007).   
 
I tabell 1 sammanfattas de olika synsätten. I tabellen beskrivs definitionen, bredden, djupet 
och tillvägagångssättet för implementering.  
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Tabell 1. Sammanfattning av de olika SCM-synsätten. 
SCM-synsätt Traditionalist Re-labeling Unionist Intersectionist 
Definition SCM är en del 

av logistik 
SCM ersätter 
logistik 

SCM är mer än 
logistik 

SCM och 
logistik går 
delvis ihop 

Bredd Saknar bredd, sträcker sig endast 
över en affärsfunktion, logistik 

Har bredd, sträcker sig över flera 
funktioner 

Djup Saknar djup, 
inkluderar 
endast 
strategiska 
element 

Har djup, inkluderar både strategiska 
och operativa element 

Saknar djup, 
inkluderar 
endast 
strategiska 
element 

Implementering Anlita Supply 
Chain-
analytiker 
inom logistik-
funktionen 

Titulera om hela 
logistikfunktionen 
och alla dess 
anställda 

Ändra 
organisations-
kartan helt  

Addera en 
SCM-funktion 
inom företaget 

 

3.2 Leveransservice 
Leveransserviceelement är enligt Oskarsson et al. (2013) benämningen leveransservice 
uppdelat i mindre delar. Tillsammans bildar alla leveransserviceelement begreppet 
leveransservice. Punktlistan nedan förklarar alla leveransserviceelementen (Oskarsson et al., 
2013)  Ledtid – Tid från orderläggning till mottagen leverans. Att få produkter eller tjänster 

levererade på kort tid är i många avseenden viktigt, exempelvis vid order på 
reservdelar till trasiga maskiner och produktionsutrustning.   Leveranspålitlighet – Tillförlitligheten i ledtiden. Mäter hur väl utlovad ledtid hålls. I 
många branscher är leveranspålitligheten viktigare än ledtiden. Biltillverkare arbetar i 
större utsträckning med små eller inga lager framför monteringslinjerna, vilket leder 
till att det inte bara är försenade leveranser som ställer till problem. En för tidig 
leverans kan också göra det om lagerutrymmena är begränsade och att det därmed inte 
finns lagerplats för det för tidigt anlända godset.   Leveranssäkerhet – Rätt vara i rätt mängd med rätt kvalitet. De flesta kunder tar för 
givet att leveranssäkerheten ska vara nästintill perfekt. Dock så leder bristfällig 
orderhantering och dokumentation till att leveranssäkerheten äventyras.  Lagertillgänglighet – Andelen order som kan levereras direkt från lagerhyllorna. Detta 
leveransserviceelement är endast mätbart för företag som producerar mot prognos och 
inte för företag som tillverkar mot kundorder.    Information – Informationsutbytet. Informationsutbytet kan innebära att leverantören 
behöver få information om kundens efterfrågan i god tid. För leverantören är det 
viktigt att informera kunden vilken leveransservice som kan erbjudas. Både kund och 
leverantör har ett stort intresse av ett detaljerat informationsutbyte.   Flexibilitet/kundanpassning – Flexibiliteten i logistiksystemet. Hög flexibilitet är 
viktigt för att kunna möta kundernas specifika krav eller önskemål. Det kan handla om 
att kunna erbjuda expressleveranser, olika typer av emballage eller märkning av 
produkterna.  
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Figur 7 demonstrerar var i gränssnittet de olika leveransserviceelementen mäts. 
Lagertillgänglighet mäts hos leverantören, leveranssäkerhet samt leveranspålitlighet mäts hos 
kunden, ledtid mäts mellan leverantör och kund. Flexibilitet/kundanpassning och information 
är inte mätbara på samma sätt som de övriga elementen utan är av mer kvalitativ karaktär. 
Sammanfattningsvis nämner Oskarsson et al. (2013) att det är kundens åsikt som står i fokus. 
Oavsett om leverantören tycker leveransservicen är bra så är det kundens åsikt som är den 
väsentliga. Därför är det viktigt att leverantören lyssnar på vilken grad av leveransservice som 
kunden förväntar sig samt hur kunden uppfattar leverantörens leveransprestation i dagsläget. 
 

 

Figur 7. Elementens position i gränssnittet leverantör/kund (Oskarsson, 2013, sida 37). 

3.3 Ankomstprocessen 
Ankomstprocessen av inkommande gods är enligt både Fredholm (2014) och Richards (2014) 
en kritisk process i ett varulagers godsflöde. Processen består bland annat i att kontrollera att 
rätt produkt har levererats i rätt mängd och i gott skick på utsatt tid. Fel som uppstår när 
godset redan har ankommit till lagret är svåra att åtgärda. Det finns enligt Richards (2014) 
flera steg som bör genomgås innan leveransen för att gardera sig mot eventuella fel.  
 
Fredholm (2014) anser att utvecklingspotentialen i godsmottagningen ofta är stor i och med 
att det är stora flöden och mycket information som passerar. Ett första steg är att använda sig 
av streckkoder för att kunna hämta information om kollin som nyligen har anlänt. 
Standardetiketter som STE- och STILL-etiketten, som beskrivs utförligare i kapitel 3.8, kan 
på ett effektivt sätt underlätta informationsflödet genom att lagra information som både är av 
nytta för transportföretag och varumottagare.  

3.3.1 Före ankomst 
Fredholm (2014) ger förslag på två arbetssätt som underlättar mottagningsprocessen. Det 
första arbetssättet är att all viktig information om kollit finns lagrad i streckkoder på etiketten, 
t.ex. ordernummer, artikelnummer, antal och vid behov även uppgifter om bäst före datum 
och batchnummer. Personalen i godsmottagningen använder sedermera en handdator eller 
skanner och skjuter av streckkoderna och på så sätt går informationen om kollit direkt in i 
affärssystemet. Det andra arbetssättet, vilket Fredholm (2014) främst rekommenderar, är att 
avsändaren för varorna skickar en elektronisk leveransavisering i samband med att varorna 
skickas. Leveransaviseringen kommer fram före godset och är som en elektronisk följesedel. 
Detta innebär många fördelar för det mottagande företaget. Bland annat går planeringen av 
inleveranserna lättare men framförallt underlättas mottagningsprocessen av artiklarna. När 
artiklarna väl anlänt räcker det med att personalen i godsmottagningen skannar in streckkoden 



18 

som identifierar varje kolli, systemet kan då automatiskt koppla ihop de levererade artiklarna 
med den elektroniska följesedel som tidigare skickats och på ett snabbt och smidigt sätt 
stämmer systemet av så att leveransen är korrekt (Fredholm, 2014). Richards (2014) ger ett 
liknande förslag på arbetssätt. Han föreslår användning av ASN, Advanced Shipping Notice. 
En ASN är i princip samma sak som leveransavisering och innehåller information om ordern, 
om produkten, om produktens fysiska attribut, om typ av emballage, om fraktföretaget, om 
transportsätt etc. Genom att få en ASN kan det mottagande företaget, precis som vid 
leveransavisering, förbereda leveransen och oönskade överraskningar direkt vid 
lossningstillfället uppstår inte i samma utsträckning (Richards, 2014). 
 
Alltför ofta anländer gods till varulagret slarvigt paketerat, med fel eller dåligt positionerad 
följesedel samt produkter som är paketerade i kvantiteter som inte motsvarar den vanligaste 
försäljningskvantiteten vilket medför att en ompaketering måste genomföras (Richards, 
2014). Därför nämner Richards (2014) att det är viktigt att lagerchefen på ett företag är 
delaktig redan i köpprocesserna när produkter från en ny leverantör ska beställas. Den allra 
vanligaste avtalspunkten är att leverantören ska leverera produkten till kundens lager i helt 
skick utan skador. I många fall avtalas inte mer än så p.g.a. att inköparen inte har någon 
vidare insikt i företagets ankomstprocess. Därför är det viktigt att lagerchefen är involverad 
och ger klara instruktioner till inköpsavdelningen om hur produkterna ska levereras. Exempel 
på områden som kan behövas diskuteras ges i punktlistan nedan (Richards, 2014, sida 29):  Storlek och typ av kartong.   Typ av transit paketering, d.v.s. om exempelvis rullburar eller pallar ska användas.   Storlek och typ av pallar/rullburar.   Om fraktsedlarna ska specificera något speciellt, t.ex. en specifik streckkod eller 

produktspecifikation.  Var på leveransen som transportetiketten ska sitta.  
 
Dessa punkter är endast ett urval ur vad som borde diskuteras. Richards (2014) nämner några 
ytterligare exempel. Packkvantiteten hos leverantören borde exempelvis vara densamma som 
den mest sålda kvantiteten. Om leverantören paketerar 12 produkter per kartong och den mest 
sålda kvantiteten är 10 måste mycket tid och pengar läggas på att ompaketera alla 
inleveranser. Transportsättet som används bör även vara kompatibelt med den utrustning som 
finns tillgänglig vid varulagret. Om inte lastbryggor finns kanske det krävs att det finns 
fällbara lastbryggor på transportfordonet eller att den går att öppna på sidan. 
 
Richards (2014) nämner vidare hur viktigt det är att ha tidsbestämda leveranser. Leveranserna 
ska komma när det passar kunden, inte när det passar leverantören. Det är kanske svårt när 
produkter levereras av transportföretag som kör slingor. Men när är det stora leveranser som 
bara levererar till ett företag ska tidsbestämda leveranser användas. Richards (2014) säger att 
fördelen med att arbeta enligt det här sättet är att det blir lättare att balansera behovet av 
personal, som för övrigt står för 48-60 % av varulagrets totala kostnader. Richards (2014) 
presenterar en arbetsgång för hur tidsplaneringen kan gå till: 

1. Bestäm först om leveranserna ska ske under hela arbetsdagen eller under en specifik 
tidsperiod, slottid.  

2. Bestäm sedan storleken på varje slottid. Detta kan vara svårt och kan kräva en del 
observationer. Det måste bestämmas hur lång tid det tar att exempelvis lossa allt gods 
från en långtradare, en normalstor lastbil och en liten lastbil. Mest effektivt blir det om 
slottiderna beror på avlastningstiden för varje transportsätt, att ha samma fasta 
slottider för alla transportsätt blir ineffektivt. 

3. Dela ut slottider till alla leverantörer.  
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4. Ha löpande uppföljning. Exempelvis utvärdera om slottiderna som bestämdes i punkt 
två räcker till för varje transportslag.  

3.3.2 Vid ankomst 
Första steget vid ankomst är att utse en lastkaj eller lastplats där godset kan lossas från 
transportfordonet (Richards, 2014). När transportfordonet har parkerat vid lastkajen eller 
lastplatsen ska lossningsutrustning och lagerpersonal vara redo för att snabbt kunna lossa 
godset. Om det är kylvaror som levereras måste temperaturen kollas innan lossning från 
transportfordonet. Personalen som arbetar i godsmottagningen scannar eller registrerar redan i 
detta skede att produkten har anlänt och därmed är i företagets ägo. Detta gör att fakturor kan 
skickas ut från leverantören och betalningsprocessen kan påbörjas (Bartholdi & Hackman, 
2011).  
 
Hur företag lossar inkommande gods varierar enligt Richards (2014). Det vanligast sättet är 
att använda sig av en elektrisk eller manuell palldragare. I vissa fall används även truckar men 
vikten och storleken av truckarna medför stora olycksrisker. Enligt Richards (2014) beror 
lossningstiderna främst på vilken typ av lossningsutrustnings som finns tillgänglig. Därför, för 
att göra lossningsprocesserna effektivare, investerar en del företag i automatiska 
lossningssystem som exempelvis rullband (Richards, 2014).  
 
När godset är lossat måste ett beslut tas om huruvida godset ska genomgå en ankomstkontroll 
eller inte. Enligt Oskarsson et al. (2013) bör detta bero på hur kritisk den aktuella produkten 
är samt hur leverantören har presterat tidigare. Kvalitetskontrollens omfattning beror på 
produktens värde. En produkt med högt värde medför ofta små säkerhetslager vilket leder till 
att en utförligare ankomstkontroll måste göras. Artiklar med ett lägre värde har större 
säkerhetslager vilket gör att ofta räcker med att göra stickprovskontroller. Tiden det tar att 
genomföra en ankomstkontroll varierar enligt Oskarsson et al. (2013) men ankomstkontroller 
har en tendens att bli tidskrävande. Därför arbetar de flesta företag mot att antingen 
kvalitetssäkra sina leverantörer eller upprätta kontrakt som åberopar straffavgifter gentemot 
leverantören om fel hittas vid ankomstkontrollen. Dessa kontrakt kallas GFR, Good Faith 
Receiving, och innebär att endast en förutbestämd mängd av det inkommande godset 
genomgår en ankomstkontroll (Richards, 2014). Straffavgifterna som eventuellt drabbar 
leverantören gör att de är extra noggranna samt att företaget som tar emot inte behöver lägga 
lika mycket resurser på ankomstkontroller. Båda dessa sätt att arbeta kan medföra att antalet 
ankomstkontroller sjunker drastiskt eller i princip helt utesluts (Oskarsson et al, 2013; 
Richards, 2014). Ibland finns det heller inte tid för att göra ankomstkontrollen direkt, därför är 
det viktigt att det finns utrymme för tillfällig lagring i anknytning till godsmottagningen 
(Oskarsson et al., 2013; Bartholdi & Hackman, 2011; Richards, 2014). 

3.3.3 Efter ankomst 
Enligt Richards (2014) är det i många fall 20 % av leverantörerna som står för 80 % av 
problemen för ett företags inleveranser. Därför är det viktigt att hela tiden följa upp och 
utvärdera sina leverantörer för att se hur de presterar och därmed kunna identifiera vilka 
leverantörer som sköter sig bra respektive mindre bra. Richards (2014) nämner vidare att de 
leverantörer som sköter sig mindre bra inte begår misstagen med flit utan gör det för att de 
inte erhållit några andra direktiv. Så genom att direkt kommunicera med leverantören är det 
möjligt att utvecklas tillsammans och förbättra situationen avsevärt, vilket beskrivs ytterligare 
i kapitel 3.5.3.  
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3.4 Leverantören 
Oskarsson et al. (2013) och Richards (2014) är båda överens om att ett företags leverantörer 
till stor del påverkar företagets möjligheter till en effektiv logistik. Att använda sig av 
leverantörer som kan uppfylla överenskomna logistikkrav leder sannolikt till stora 
effektiviseringar. 

3.4.1 Leverantörers påverkan på den egna verksamheten 
I punktlistan nedan beskriver Oskarsson et al. (2013, sida 325) hur ett företags leverantörer 
påverkar företagets logistik.  

 Ju billigare varorna är desto mindre blir lagerföringskostnaderna. 

 Att använda sig av flexibla leverantörer medför att varor kan beställas hem oftare 
vilket gör att lagernivåerna kan hållas på en lägre nivå.  

 Genom att styra leverantörerna så att de paketerar och emballerar efter ens egna 
önskemål minskar hanteringen av produkten vid ankomst och därmed sparas tid och 
kostnad.  

 Vid långa och osäkra leveranstider måste säkerhetslager etableras för att gardera sig 
mot efterfrågan. Dessa säkerhetslager kostar pengar och om det rör sig om en produkt 
där säkerhetslager inte är lämpliga kan man tvingas till dyra expressleveranser. Ännu 
värre blir det om en försening från leverantören leder till försening gentemot 
företagets egna kunder, vilket leder till en utbredd kundmissnöjdhet som i värsta fall 
leder till att företaget förlorar kunder.  

 Om produkterna företaget beställer håller en ojämn kvalitet leder det till en osäkerhet 
som bidrar till ökade kostnader. Dessa kostnader kan vara att det krävs en extra 
utförlig ankomstkontroll vilket leder till en ökad kostnad i resurser. Behov av 
säkerhetslager kanske ökar för att gardera sig mot den ojämna kvaliteten. Bristerna i 
kvalitet kan även leda till stopp i produktionen. Och som i punkten innan kan det 
påverka företagets egna kunder i form av att de får produkter som inte håller kvaliteten 
vilket kan leda till ökade kostnader i returärenden, kompensationskostnader etc. I 
värsta fall är kundmissnöjdheten så pass stor att företaget förlorar kunden.  

Oskarsson et al. (2013) lägger även till att listan kan göras längre samt för att logistiken ska 
fungera krävs det kompetenta inköpare. 

3.4.2 Leverantörsbedömning 
Enligt Axelsson & Laage-Hellman (1991) sker leverantörsklassificeringar i någon form i de 
flesta företag. Dessa sker i olika former. Exempelvis delar Ericsson upp sina leverantörer i 
grupperna partners, strategiska leverantörer och övriga. Kategorin som leverantörerna 
befinner sig i avgör vilka krav som ställs på dem. Nya leverantörer bedöms främst på 
områdena teknologi, geografisk täckning, marknadsposition, finansiell styrka, organisation 
och ägare. Volvo Car har t.ex. grupperna A1. Qualified Suppliers, A2. Qualified with remarks, 
B1. Acceptable with reservations, B2. Satisfactory och C. Unacceptable (Axelsson & Laage-
Hellman, 1991).  
 
Kriterierna som avgör i vilka grupper leverantörerna hamnar skiljer sig åt beroende på 
organisationens och verksamhetens art, d.v.s. vad som anses viktigt. Användningen av 
leverantörsklassificeringarna skiljer sig också åt. I vissa fall görs det endast för internt bruk, i 
andra fall kommuniceras det ut tydligt till varje leverantör och i åter andra fall används det så 
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gott som offentligt för att kommunicera utåt vilka leverantörer som har gjort ett bra respektive 
mindre bra arbete (Axelsson & Laage-Hellman, 1991). 
 
I vilken klassificering en leverantör hamnar beror på hur de presterar utifrån olika 
referenspunkter. Exempel på dessa ges i en punktlista nedan (Axelsson & Laage-Hellman, 
1991, sida 153):  ABB – Priser och kredittider.   IBM – Andel felfria leveranser, ledtidsutveckling och pristrender.   Ericsson – Kvalitet, leveransprecision, service och pris.   Electrolux – Prisdifferenser och leveransprecision.  Alcatel-Lucent – Kvalitet, leveransservice och pris.   General Motors – Pris, kvalitet och service.  Volvo Car – Leveransprecision och service.  
 
Även hur dessa mätningar sker rent praktiskt skiljer sig åt. Exempelvis Alcatel-Lucent nöjer 
sig med att bedöma de allra viktigaste leverantörerna samt de som presterar allra sämst. 
Mätningarna sker med veckointervall och sammanställs till en rapport som distribueras ut till 
varje enskild leverantör (Axelsson & Laage-Hellman, 1991).  

3.4.3 Leverantörsrelationer och leverantörens värde 
Enligt Axelsson & Laage-Hellman (1991) är målet med att mäta och styra en leverantör oftast 
att utveckla sina leverantörsförhållanden. Att utveckla sina leverantörsförhållanden bidrar till 
att öka leverantörens värde. Värdet av en leverantör kan sammanfattas enligt formel 1.  
 

 
Formel 1. Leverantörens värde (Axelsson & Laage-Hellman, 1991, sida 155). 
 
I leverantörens bidrag ingår följande (Axelsson & Laage-Hellman, 1991): 

1. Primära prestationer så som produkten och tjänsten. Med andra ord kärnprodukt och 
kärntjänst.  

2. Sekundära prestationer så som andra delar av erbjudandet, exempelvis 
leveransvillkor, rådgivning, lagerhållning etc.  

3. Tertiära prestationer, leverantörsrelationens betydelse i form av leverantörsrelationen 
betydelse av generell informationsgivning, leverantörens position etc. 

I leverantörens kostnader ingår följande (Axelsson & Laage-Hellman, 1991): 
1. Priset för erbjudandet. 
2. Kostnader internt och externt för att hantera den inköpta produkten.  
3. Kostnader för att hantera leverantörsrelationen. 

 
Sifferlistorna lägger ingen vikt i vad som är viktigast utan snarare på vilken nivå som 
bedömningen sker. Syftet med mätningarna är inte att räkna fram ett exakt siffervärde för 
varje enskild leverantör, det syftar mer till att arbeta fram underlag till förbättringar. Det är 
därför viktigt att man har en tyngdpunkt i varje mätning som ser till att verksamhetens främsta 
intressen tas med i hög beaktning (Axelsson & Laage-Hellman, 1991). 

3.4.4 Styrkeförhållande mellan leverantör och kund 
Caniels och Gelderman (2009) beskriver hur företag mer eller mindre alltid är beroende av 
sina leverantörer. Det är beroenden som avgör fördelningen i styrkeförhållandet, d.v.s. vem 
som har maktposition. Om kunden är starkt beroende av en leverantör blir det en maktfaktor 
för leverantören, och tvärtom. En jämförelse av beroendet i båda riktningar avgör vilken part 
som har övertaget (Caniels och Gelderman, 2009).  
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Kraljics Matris, se figur 8, är ett bra verktyg för att förstå vilka leverantörer som är kritiska. I 
Kraljics Matris delas leverantörer in i olika kategorier. I vilken kategori en leverantör hamnar 
beror på affärsrisk, eller lönsamhetspåverkan, och leveransrisk, eller leveranskedjans 
komplexitet. Lönsamhetspåverkan är precis som det låter ett mått på i vilken utsträckning 
leverantören påverkar företags lönsamhet. Leveransrisk eller leveranskedjans komplexitet är 
delvis ett mått på hur viktiga komponenterna eller artiklarna som leverantören levererar är för 
företaget, exempelvis om det medför stora konsekvenser i produktionskedjan vid utebliven 
leverans. Många leverantörsalternativ sänker leveranskedjans komplexitet och stärker 
kundens maktposition i styrkeförhållandet därmed är det även ett mått på hur många 
leverantörsalternativ som finns till den befintliga leverantören. Syftet med indelningen är att 
kunna placera leverantörerna i ett styrkeförhållande gentemot den egna verksamheten 
(Caniels och Gelderman, 2009).  
 
I kategorin Strategisk befinner sig leverantörer som i stor utsträckning påverkar lönsamheten 
för kunden och i stor utsträckning även utgör en leveransrisk. Kunden är mycket beroende av 
sina strategiska leverantörer. Exempel på en typisk strategisk leverantör är leverantörer av 
växellådor till biltillverkare. I kategorin Flaskhals befinner sig leverantörer som i liten 
utsträckning påverkar lönsamheten men som i stor utsträckning utgör en leveransrisk. 
Leverantörerna som är kategoriserade i Flaskhals dominerar styrkeförhållandet gentemot 
kunden. I kategorin Hävstång kategoriseras leverantörer som i stor utsträckning påverkar 
kundens lönsamhet dock så finns det till kundens fördel många leverantörsalternativ vilket 
medför att kunden dominerar styrkeförhållandet. I sista kategorin Stapel – Icke kritisk 
befinner sig leverantörer som i liten utsträckning påverkar företagets omsättning samt att 
många alternativa leverantörer existerar. Detta medför att det är kunden som starkt dominerar 
styrkeförhållandet (Caniels och Gelderman, 2009).  

 

Figur 8. Kraljics Matris (Inspirerad av Caniels och Gelderman, 2009, sida 143). 

3.5 Standardiserade gränssnitt 
Fredholm (2014) beskriver hur användning av IT-system och digital kommunikation skapar 
effektivare arbetssätt jämfört med gamla rutiner. Att hela tiden försöka utveckla och ligga i 
framkant med dessa system, både internt och externt, bör ligga i alla företags intresse.  
 
Enligt Fredholm (2014) krävs ett effektivt informationsflöde för att uppnå en effektiv logistik. 
Före leveransen krävs information som gör att processen kan optimeras, detta för att kunna 
planera tillverkning, lagring och distribution. Under leveransen krävs ett snabbt 
informationsflöde om avvikelser för att så smidigt som möjligt kunna planera om. Efter 
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leveransen handlar det främst om att ha informationen sparad digitalt för att kunna göra 
uppföljningar på ett så effektivt sätt som möjligt. Uppföljningarna görs enligt Fredholm 
(2014) i olika syften, exempelvis för att hitta flaskhalsar, för att mäta leveranssäkerhet och 
miljöpåverkan eller för att på ett effektivt sätt hantera fakturor och avtal.  
 
En standardiserad IT-lösning är när ett system som utvecklats externt, d.v.s. utanför den egna 
verksamheten, används. Motsatsen till en standardiserad plattform är att utveckla ett eget IT-
system (Fredholm, 2006). Tidigare var det vanligare att utveckla egna system men idag är det 
vanligare att valet faller på standardiserade system. Fredholm (2014) nämner några 
nyckelfaktorer som detta kan bero på, bl.a. att kostnaden för att utveckla system själv blir för 
omfattande, tiden det tar att utveckla ett system är lång, marknaden för standardsystem har 
utvecklas i stor utsträckning och systemen har blivit bättre, flexibiliteten i standardsystemen 
har ökat d.v.s. de är lättare att anpassa till en specifik verksamhet.   
 
Fredholm (2014) beskriver hur ett bra affärssystem ökar ett företags konkurrenskraft. Det 
kritiska vid användandet av affärssystem är integreringen med företagets nyckelaktörer, 
exempelvis kunder, leverantörer och partners. Integreringsarbetet kan bli omfattande men vid 
användning av standardiserade lösningar underlättas detta. Detta borde enligt Fredholm 
(2014) väga tungt för att valet ska falla på en standardiserad lösning dock så anammar långt 
ifrån alla företag detta och väljer att utveckla ett eget system ändå. Användning av standarder 
gör även att ett företags beroenderelationer minskar, det blir lättare att exempelvis byta ut 
leverantörer när generella IT-lösningar används.  
 
Som logistikföretag är det enligt Fredholm (2014) också viktigt att välja en internationell 
standard i och med att leverantörerna och kunderna i allt större utsträckning är internationella. 
Områden som ligger i företagens intresse att standardisera är streckkoder och RFID, Radio-
frequency identification, samt kolliidentiteter. Streckkoder är enligt Fredholm (2014) en 
viktig teknik för datafångst vid exempelvis, hämtning, lämning, mottagning, sortering och 
lagerhantering. Den vanligaste standarden för streckkoder är GS1:s standard EAN. Även för 
standardiserad uppmärkning av kolliidentiteter dominerar GS1:s standarder. För att kunna 
följa ett kolli genom hela kedjan, från produktion till slutkund, underlättar det att använda en 
och samma identitet. Det finns två typer av standarder som GS1 säljer, den första SSCC 
(Serial Shipping Container Code) eller GS1-128 används för att identifiera kollin och den 
andra GS1-13 används för att identifiera artiklar. Identiteten på en sändning, d.v.s. 
fraktsedelnumret, är också viktig men vid byte av transportslag och transportföretag byts 
transportetiketten ut och därmed även fraktsedelnumret. SSCC numret eller GS1-128 numret 
byter aldrig identitet utan har samma streckkodsnummer i hela kedjan oavsett transportslag 
och transportföretag. 

3.5.1 Kolli- och transportetiketter 
Genom att märka artiklar och kollin med etiketter skapas förutsättningar för en effektiv 
hantering enligt Fredholm (2014). Ofta sker märkningen på tre nivåer, på den aktuella 
artikeln, på kollit som produkten packas i och på lastbäraren som kollit skickas i. 
Artikeluppmärkningen ska innehålla artikelnumret tillsammans med en streckkod. Beroende 
på typen av artikel kan även andra uppmärkningar vara intressanta, som exempelvis bäst-före 
datum. Kollit, d.v.s. kartongen som artikeln eller artiklarna paketeras i, ska märkas i form av 
individuell kolliuppmärkning. Den uppmärkningen ska innefatta ett unikt kollinummer och 
uppgifter om innehåll, avsändare och mottagaradress. Kollit i sin tur kanske lastas på en 
lastbärare, exempelvis en pall, palletiketten märks i så fall upp med en transportetikett 
(Fredholm, 2014).  
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Den individuella kolliuppmärkningens främsta syfte enligt Fredholm (2014) är att stödja den 
interna logistiken. Ett exempel är vid godsmottagningen, när artiklarna anländer till köparens 
godsmottagning skannas streckkoden in, streckkoden innehåller information om 
produktnummer, produktbeskrivning och ordernummer, se figur 9. Inskanningen registrerar 
och godkänner mottaget automatiskt i det egna affärssystemet. I systemet går det enkelt att 
stämma av så att antalet levererade artiklar är detsamma som antalet beställda artiklar i 
ordernumret. Transportetikettens främsta syfte är att stödja den externa logistiken och att ge 
personal och system som är i kontakt med godset längs vägen till slutkonsument information 
som underlättar hanteringen, sorteringen, levereringen och mottagningen av godset. Aktörerna 
avsändare, mottagare och transportör kommer i kontakt med många försändelser varje dag 
vilket gör att fördelarna med en standard för uppmärkning är påtaglig. Ett exempel på en 
fördel är spårningen. Om samtliga aktörer använder samma system genom hela 
distributionskedjan kan check-points läggs på vid lagring, omlastningscentraler, i fordon etc. 
och därmed kan man hela tiden tala om vart godset befinner sig (Fredholm, 2014).  
 

 
Figur 9. Exempel på en STE-etikett med artikeldata (Fredholm, 2014, sida 142).  
 
Fredholm (2014) beskriver hur det främst finns två standarder för etiketter i Sverige, STE-
etiketten och STILL-etiketten. Den största fördelen vid användning av en standardetikett är att 
etiketten även täcker godsmottagarens informationsbehov. STE-etiketten står för 
Standardiserad Transport Etikett och är baserad på den internationella standarden MITL, 
Multi Industry Transport Label. Organisationen GS1 har i sin tur utvecklat en logistiketikett 
som kallas STILL-etiketten, Standard International Logistic Label. Denna etikett bygger 
vidare till stor del på STE-etiketten tack vare att svenska transportbranschen i hög grad var 
inblandad vid framtagandet av denna etikett. Detta medför i sin tur att svenska företag som 
stödjer STE-etiketten automatiskt stödjer STILL-etiketten (Fredholm, 2014).  
 
Informationen som inkluderas i STE-etiketten beror på leverantörens och köparens behov 
(Fredholm, 2014). Informationen kan både finnas i klartext och i form av streckkoder. Enligt 
standarden ska etiketten vara uppdelad i fem olika sektioner med information. STILL-
etiketten är uppdelad i tre sektioner, leverantören, kunden och transportören, se figur 10. 
Varje sektion kan i sin tur vara uppdelad i tre block med information. Avsnitt ett och två är 
obligatoriska och innehåller information om vart godset ska samt varifrån det skickats. 
Avsnitt tre är till för transportören och innehåller information som underlättar hanteringen av 
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godset under transporten. Det kan exempelvis vara information om kollits vikt, om kollit 
innehåller farligt gods eller om kollits temperatur måste vara inom ett specifikt 
temperaturintervall. STILL-etikettens fjärde avsnitt, fältet för mottagaren, innehåller 
information som underlättar godsmottagningsprocessen. Det kan exempelvis vara 
artikelnummer, kvantitet, bäst före datum, batchnummer samt ordernummer. Det sista femte 
avsnittet, även kallat ”streckkodsblocket”, innehåller det unika kollinumret, även kallat SSCC 
enligt GS1:s tillämpning. Det femte avsnittet innehåller även postnumret till destinationsorten 
för att underlätta automatisk sortering på transportterminaler.  

 
Figur 10. Exempel på en STILL-etikett (Fredholm, 2014, sida 143).  

3.5.2 EDI 
EDI står för electronic data interchange. EDI används ofta i samband med standardiserade 
gränssnitt. EDI innebär att data förs över från ett affärssystem till ett annat i ett standardiserat 
format så att det mottagande affärssystemet enkelt kan tolka och bearbeta informationen. 
Användningsområdet för EDI är främst mellan företag och organisationer som har ett 
omfattande och regelbundet informationsutbyte med varandra. EDI går förenklat till på 
följande sätt, sändande part skapar en fil med den information som ska skickas. En EDI-
programvara översätter sedan informationen till ett EDI-factstandardformat. Filen skickas 
sedan till det mottagande affärssystemet där filen konverteras till ett format som gör det läsligt 
för det mottagande affärssystemet. Den uppackade filen uppdaterar sedan affärssystemets 
register med hjälp av ett batch-program. Typiska EDI-meddelanden är inköpsorder, 
ordererkännande, leveransavisering, faktura, avrop och leveransplan (Jonsson och Mattson, 
2011).  

3.5.3 GS1 
GS1 är en ickevinstdrivande organisation som utvecklar standardiserade system för företags 
värdekedjor (GS1, 2016). Systemet GS1 System är i sin tur världens mest använda system för 
standardisering av värdekedjor (GS1 Implementation Guideline, 2016). Systemet inkluderar 
riktlinjer, lösningar och tjänster utformade för att skapa så sammansvetsade processer som 
möjligt. Systemet kan förse dess användare med information om platser, produkter, tillgångar 
och tjänster. Huvudsyftet med GS1 är att sammankoppla fysiskt materialflöde och fysiska 
tjänster med det tillhörande informationsflödet.  
 



26 

I dagens materialflöde mellan produktion och slutkonsument är det ofta många aktörer 
inblandade, se figur 11. Mängden av aktörer medför många olika typer av 
informationskanaler vilket gör informationsflödet sårbart. Genom att samla alla aktörer under 
en enda standardiserad informationskanal, GS1 System, möjliggörs delning av information på 
en annan nivå. Det är främst fyra huvudsakliga informationsområden som GS1 Systems riktar 
in sig på. Dessa är information om platser, information om tillgångar, information om kollin 
samt information om försändelser. Denna studie berör främst information om kollin och 
information om försändelser. 

 

Figur 11. Exempel på aktörer inblandade i ett materialflöde (GS1 Implementation Guideline, 
2016, sida 6). 

 
I GS1 Implementation Guideline (2016) definieras ett kolli som artiklar som ensamma eller 
tillsammans är paketerade efter produktion med syfte att bli transporterade eller lagrade. Ett 
kolli kan vara en ensam låda innehållande flera artiklar, en pall innehållande flera lådor eller 
en container innehållande flera pallar. Informationen om en produkt ändras och byggs på i 
och med att det rör sig och går igenom olika processer i kedjan. I processer som tillverkning, 
distribution av färdiga produkter, transport och konsumering läggs lager av information på om 
produkten. Exempelvis när en produkt lämnar fabriken finns det sällan information om 
slutdestination, om hur den ska transporteras eller om den ska transporteras i ett kolli 
tillsammans med andra artiklar. Dessa lager av information läggs på allteftersom den passerar 
olika aktörer i kedjan.  
 
SSCC är som tidigare nämnt GS1:s standard för att kunna följa ett kolli genom hela kedjan. 
Ett SSCC nummer kan exempelvis ge information om produktionsdatum, vilka artiklar samt 
antalet artiklar som är paketerade i kollit. Användning av SSCC nummer öppnar upp 
möjligheter att i större utsträckning implementera applikationer så som cross docking, 
ruttoptimering och automatiserad godsmottagning (GS1, Logistic Label Guideline, 2016). 
Figur 12 illustrerar exempel på vad för typ av information ett SSCC nummer kan innehålla. 
Vissa återförsäljare väljer att sälja en produkt innehållande flera identiska artiklar. En grossist 
av dagligvaror säljer sällan en läskflaska, utan säljer oftast läskflaskor i kvantiteter om flera. 
Detta kan exemplifieras med figur 12. Det dagligvarugrossisten säljer till affären är kartongen 
innehållande åtta läskflaskor med GTIN (Global Trade Item Number) numret 
41251234567891. Väl i affären plockas läskflaskorna upp på hyllorna och säljs styckvis med 
GTIN numret 31251234567894 istället. Skillnaden på ett GTIN nummer och ett SSCC 
nummer är alltså inte om det är en eller flera artiklar i en kartong utan syftet med kartongen. 
GTIN numret används vid försäljning och SSCC numret används vid transport och lagring. 
SSCC numret upphör när kollit har nått sin absoluta slutdestination i detta exempel hyllorna i 
affären.   
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Figur 12. Exempel på innehållet i ett SSCC-nummer (GS1 Implementation Guideline, 2016, 
sida 18). 
 
Figur 13 visar hierarkin bland de olika identitetsnumren.  Högst upp i hierarkin är en leverans, 
identifierad med ett GINC-nummer (Global Identification Number for Consignment). 
Leveransen innehåller i sin tur en eller flera försändelser, identifierade med GSIN-nummer 
(Global Shipment Identification Number). I GS1 Implementation Guideline (2016) definieras 
en försändelse som gods som rör sig mellan punk A och B, exempelvis mellan leverantör och 
kund. I många sammanhang är försändelse och leverans synonymer men i GS1 
Implementation Guideline (2016) är skillnaden att en leverans kan innehålla flera 
försändelser. En försändelse i sin tur är en gruppering av en eller flera kollin, alla 
identifierbara med varsin SSCC. Kollina innehåller i sin tur varor, produkter eller artiklar alla 
identifierbara med ett individuellt GTIN-nummer.  

 

Figur 13. Schematisk bild över hur de olika GS1-numren är sammankopplade (GS1 
Implementation Guideline, 2016, sida 22).  
 
GSIN (Global Shipment Identification Number) numret är ett nummer som identifierar en 
försändelse och tilldelas av leverantören av godset. GSIN numret används för att:  Identifiera och kommunicera till köparen när leverans av försändelsen kommer ske.   Informera lagret och transportören om hanterings- och leveransinstruktioner.  Underlätta tullprocesser vid import och export.  
 
Vid användning av GSIN nummer underlättas processerna hos alla aktörer i kedjan. Exempel 
ges i punktlistan nedan (GS1 Implementation Guideline, 2016): 
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 Varumottagare eller köpare – för att verifiera att det gods som är levererat stämmer 
överens med det gods som beställts.   Transportören – för att kunna följa specifika hanteringsinstruktioner.  Tullmyndighet – för att kunna erhålla korrekt tulldeklaration och därmed på ett 
smidigt sätt låta godset gå vidare för import eller export.   

 
Ett GSIN nummer ändras inte under transporten mellan leverantör och kund, detta eftersom 
att GSIN numret alltid är kopplad till ett köp. Genom att GSIN numret är kopplat till ett köp 
är det GSIN numret som är länken mellan det godset som är beställt och det gods som 
levererats. Om det krävs mer än en försändelse för att uppfylla en beställning innebär det att 
beställningen har fler än ett GSIN nummer kopplade till sig d.v.s. lika många GSIN nummer 
som skickade försändelser.  
 
GINC (Global Identification Number for Consignment) numret används av speditörer när 
försändelser under en delsträcka ska transporteras tillsammans, exempelvis om en speditör 
ska skeppa en grupp försändelser i en container från Europa till USA med båt. Försändelserna 
i containern har olika slutdestination i USA men de skeppas från samma hamn i Europa till 
samma hamn i USA. Då får containern ett GINC nummer kopplat till sig och detta nummer 
gäller mellan hamnen i Europa och hamnen i USA, numret upphör numret när godset 
ankommer i USA. GINC numret kan även användas vid tåg- och lastbilstransporter också, 
ofta vid transport mellan hubbar.  
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4 IDENTIFIERAT PROBLEMOMRÅDE 
I denna del av rapporten beskrivs det identifierade problemområdet. Kapitel 4.1 beskriver all 
data som samlats in via observationer och är kopplat till frågeställning 1. Kapitel 4.2 beskriver 
data som samlats in via intervjuernas första del. Kapitel 4.3 innehåller en analys av data som 
samlats in via intervjuerna och observationerna. Analysen ska ge svar på vilka delar i 
mottagningsprocessen som påverkas av leverantörerna leveransservice. Både kapitel 4.2 och 
kapitel 4.3 är kopplat till frågeställning 2. Kapitel 4.3 ger även en kort analys av 
bakomliggande orsak till varför de kritiska delarna uppstår.  

4.1 Datainsamling observationer 
Observationerna gav en klar bild över vilka aktiviteter som ingår i mottagningsprocessen samt 
hur de relaterar till varandra. Först beskrivs flödet genom lagret kortfattat, sedan beskrivs 
mottagningsprocessen och inlagringsprocessen. Under observationerna framgick det även att 
Tretti använder det Microsoft utvecklade affärssystemet Navision.  
 
Figur 14 ger en överblicksbild över Trettis lager. De studerade artiklarna tas emot i 
godsmottagningen för paket- och pallgods. Sedan inlagras de i antingen röd eller blå zon. I 
vilken zon de ska inlagras bestämmer lagerarbetaren i godsmottagningen som 
ankomstregistrerar godset. Det finns en låda som används som mall och om artikeln som ska 
inlagras får plats i lådan ska den lagerföras i blå zon och om den inte får plats så lagerförs den 
i röd zon. Med andra ord är det artikelns storlek, inklusive emballage, som avgör i vilken zon 
den lagras in i. Följande steg är att artiklarna plockas mot kundbeställning och körs till 
packstationen där artiklarna paketeras och skickas iväg till slutkonsument.  
 

 
Figur 14. Karta över lagret.  
 

4.1.1 Godsmottagningsprocessen 
Första steget i mottagningsprocessen är att chauffören ska docka transportfordonet vid någon 
av kajplatserna, se figur 15. Efter att fordonet dockats lossas det ankommande godset från 
transportfordonet och ställs på någon av de sex ankomstytorna. Efter att chauffören har lossat 
godset på någon av ankomstytorna skannas alla kollin in i transportörens handdator. 
Lagerarbetaren som tar emot godset räknar antalet kollin och kontrollerar detta mot vad som 
står i chaufförens handdator och om det stämmer undertecknar lagerarbetaren att godset är i 
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Trettis ägo. Vid synliga emballageskador görs en notis om detta i chaufförens handdator eller 
på följesedeln.  

 
Figur 15. Karta över godsmottagningen. 
 
Efter att chauffören har lämnat av godset ska en ankomstregistrering göras i affärssystemet. 
Det börjar med att en lagerarbetare i godsmottagningen väljer den order som har befunnit sig 
längst i någon av ankomstytorna. För att hålla reda på vilket gods som togs emot senast 
används ett system med koner. Konerna har en text där det står ”Plocka här” och med en pil 
till vänster eller höger. Om en kon exempelvis står på Ankomstyta 2 och pekar mot 
Ankomstyta 1 betyder det att det godset som befinner sig i Ankomstyta 1 och Ankomstyta 2 
har varit där längst tid och det är det godset som ska ankomstregistreras först.  
 
För att påbörja ankomstregistreringen måste den följesedel som tillhör den order som ska tas 
emot hittas. En order kan innehålla alltifrån ett paket till flera pallar. Följesedeln kan vara 
paketerad på olika ställen, ibland i en plastficka utanpå något av de kollin som ingår i ordern 
och ibland kan den ligga inuti emballagen. I fallen när följesedeln ligger inuti något av kollina 
måste i värsta fall alla kollin öppnas för att hitta följesedeln. När följesedeln har hittats måste 
alla kollin som tillhör följesedeln lokaliseras. Arbetsgången för att lokalisera alla kollin som 
hör till sändningen kan se olika ut, därför är det svårt att ge någon generell beskrivning. 
Ibland har hela ordern samma sändningsnummer och då kan alla kollin lokaliseras via 
fraktsedlarna. Ibland lokaliseras följesedelns kollin genom att det är samma leverantörslogga 
tryckt på flera emballage.  
 
När följesedeln är hittad och alla kollina som hör till följesedeln är lokaliserade är nästa steg 
att skriva in ordernumret som står på följesedeln i skannern. En lista med alla beställda 
artiklar kopplade till det ordernumret dyker då upp. Nästföljande steg i mottagningen är att ta 
en artikel och skanna in streckkoden. Steget efter är att kontrollera att antalet mottagna 
stämmer överens med antalet beställda artiklar. Om antalen inte stämmer överens betyder det 
att det har skett ett fel och ärendet läggs över till Trettis leveransavvikelseansvarig. Sista 
steget är att registrera mottaget i skannern. När hela ordern är ankomstregistrerad rullas 
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samtliga artiklar in i inlagringszonen och de är därmed redo att bli inlagrade på lagerhyllorna. 
En sammanfattning presenteras i sifferlistan nedan som i grova drag beskriver 
mottagningsprocessen. 

1. Godset ankommer till Trettis lager. 
2. Lagerarbetaren försöker hitta följesedeln som i bästa fall sitter på utsidan av något 

kolli eller inuti något kolli. Ibland har kollit med följesedeln inte ankommit till lagret.  
3. Lagerarbetaren försöker lokalisera samtliga kollin i sändningen.  
4. Ordernumret skrivs in i handdatorn. 
5. Varje kolli öppnas, artiklar plockas upp, räknas och kontrolleras mot följesedeln. 
6. Artiklarna bockas av för hand på följesedeln. 
7. När alla artiklarna på följesedeln är avkryssade registreras mottaget i affärssystemet. 
8. Följesedeln sätts in i en pärm. 
9. Artiklarna ställs i inlagringsytan.  

 
I nästa delkapitel analyseras data från observationerna tillsammans med data från 
intervjuerna. Denna analys ger svar på vilka delar i mottagningsprocessen som påverkas av 
leverantörernas leveransservice.  

4.2 Datainsamling intervjuer del 1 
Intervjudelen som redovisas i det här underkapitlet är frågorna i delen Leveranser i bilaga 1. 
Medverkande i intervjuerna är åtta lagerarbetare i godsmottagningen. Anledningen till att det 
är personal från godsmottagningen som medverkar är för att de vet vilken leveransservice 
som krävs för att leveranserna ska kunna tas emot effektivt. Intervjuobjekten är en blandning 
av män och kvinnor och åldern varierar mellan 20-45 år. Även arbetserfarenheten varierar.  
 
Ett urval av vilka frågor som presenteras i denna rapport har skett. Frågor vilka genererade 
svar som inte ansågs relevanta för studien har sorterats bort. De frågor som presenteras nedan 
är ”(1) Vad för leveransservice ska leverantörerna ge för att leveranserna ska kunna tas emot 
effektivt?”, ”(2) Vad innebär en perfekt leverans?” och ”(3) Vilka blir konsekvenserna om 
leveransservicen är undermålig?”. Intervjuresultaten presenteras med intervjufrågorna som 
utgångspunkt.  

4.2.1 Vad för leveransservice ska leverantörerna ge för att leveranserna ska kunna tas 
emot effektivt? 

Godsmottagare 2, 4, 5 och 7 understrykte att det är viktigt att ordern är komplett med 
följesedel. Vid leverans av en inkomplett sändning kan det hända att det inte finns någon 
följesedel för de ankomna kollina i och med att det endast är en följesedel per order. Om 
följesedeln då sitter på ett kolli som inte levererats finns det ingen följesedel för de kollin som 
ankommit. Alla godsmottagare förutom 3 och 6 nämnde att en funktion som specificerar vilka 
artiklar varje enskilt kolli innehåller hade underlättat mycket. Det skulle t.ex. kunna innebära 
att använda en följesedel per kolli där följesedeln specificerar vilka artiklar det specifika kollit 
innehåller och inte vilka artiklar som är inkluderade i hela sändningen. Godsmottagare 3, 5 
och 7 sa att endast ett ordernummer per följesedel gjorde mottagningsprocessen effektivare. 
Godsmottagare 3 utvecklar detta, i dagsläget förekommer det ibland att det är flera 
ordernummer på en följesedel d.v.s. att leverantörer adderar flera order i en sändning och 
därmed inkluderas flera ordernummer i samma följesedel. Godsmottagare 8 anser att 
leveranser med följesedlar som sorterar artiklarna i samma ordning som inköparen lade ordern 
skulle göra mottagningsprocessen effektivare. Samma intervjuobjekt tycker också att röda 
plastfickor för följesedlar ska användas samt att vid nytt ordernummer ska en ny följesedel 
skapas.  
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4.2.2 Vad innebär en perfekt leverans? 
Godsmottagare 2 och 8 nämnde att layouten på följesedeln är viktig för hur effektiv 
mottagningsprocessen kommer att bli. Följesedeln ska innehålla tydlig information om 
ordernummer, artikelnummer, antalet artiklar och alternativt artikelnummer. Godsmottagare 8 
berättade också att för mycket onödig information på följesedeln gör att den blir oorganiserad. 
Ett typiskt exempel på onödig information enligt godsmottagare 8 är hur många restartiklar 
som finns kvar på ordernumret, d.v.s. hur många artiklar som beställts av Tretti men som inte 
kunnat levereras av leverantören. Godsmottagare 8 behöver alltså endast veta hur många 
artiklar som har levererats. Godsmottagare 1, 2, 3 och 4 nämnde att kollin innehållande endast 
en artikelsort gick snabbt att ankomstregistrera. Godsmottagare 4 säger att den främsta 
anledningen till detta är att kollin innehållande endast en artikelsort går snabbare att 
avemballera. Godsmottagare 7 och 8 sa att ifall leverantören har specificerat hur många kollin 
som ingår i sändningen på transportetiketten underlättar det mottagningsprocessen.  

4.2.3 Vilka blir konsekvenserna om leveransservicen är undermålig? 
Godsmottagare 2 berättade att en undermålig leveransservice kan leda till att godset står i 
ankomstytorna i flera dagar. Godsmottagare 2 utvecklar detta och säger att det inte är alla 
element i leveransservicen som påverkar detta utan främst är det den individuella 
kolliuppmärkningen samt layouten på följesedeln. Godsmottagare 6 berättade att det är ofta 
som följesedeln inte finns, vilket leder till att mycket tid läggs på letande i onödan. Samma 
intervjuobjekt nämnde också att ifall kollina står i oordning i ankomstytorna går det mycket 
tid på att flytta på andra leveranser för att komma åt den leveransen som ska 
ankomstregistreras. Godsmottagare 4 berättade att risken blir stor att godset 
ankomstregistreras på fel ordernummer när det inte finns någon följesedel vilket får 
konsekvenser för fakturering och betalning.  

4.2.4 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis är det mest delar som berör leveransserviceelementet 
flexibilitet/kundanpassning som tagits upp under intervjuerna. I flexibilitet/kundanpassning 
ingår exempelvis vilka typer av emballage som leverantören kan erbjuda, märkning av kollin 
samt layout på följesedel. Detta kan sammanfattas som leverantörernas leveransutformning. 
De kritiska delarna kommer därför endast att beröra de delar i godsmottagningen som är 
beroende av leverantörernas leveransutformning.  

4.3 Analys av k rit iska delar  
Detta kapitel är en analys av materialet insamlat från observationerna och intervjuerna, 
analysens syfte är att identifiera de kritiska delarna i Trettis mottagningsprocess. 
 
Leveranser från en specifik leverantör, leverantör A, tog extra lång tid att ta emot under 
observationerna. Leverantör A följdes även upp under intervjuerna och där bekräftades det att 
leveranser från denna leverantör ofta kräver omfattande mottagningsprocesser. För att 
exemplifiera det hela beskrivs mottagningsprocessen för en av Leverantörs A leveranser i 
detta stycke. Denna leverans från leverantör A innehöll 36 kollin. Kollin kan vara pallar eller 
paket, den informationen framgick inte i följesedeln. Följesedeln i sin tur var 18 sidor lång 
utan någon struktur, bl.a. saknade den sortering efter bokstavsordning på artikelnamn. Första 
problemet som lagerarbetaren stötte på var att försöka hitta följesedeln på något av de 36 
kollin som befann sig i ankomstytan. Efter att följesedeln och de 36 kollin som tillhör 
följesedeln hade lokaliserats rullades så många kollin som möjligt in i mottagningsytan. 
Lagerarbetaren plockade sedan upp en artikelsort i taget och räknade det levererade antalet. 
Att artiklarna inte var sorterade enligt någon bokstavsordning eller liknande medförde att 
lagerarbetaren var tvungen att lokalisera artikelraden i följesedeln med hjälp av ”antalet 
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levererade artiklar” kolumnen. Om kvantiteten av antalet levererade artiklar var tre 
exempelvis letade lagerarbetaren efter siffran tre i kolumnen ”antalet levererade artiklar”. 
Varje gång lagerarbetaren hittade en trea stannade han upp och stämde av artikelnamnet på 
den artikeln som var upplockad mot vad som stod i följesedeln. Lagerarbetaren fortsatte att 
leta efter treor i ”antal levererade artiklar” kolumnen tills namnet på den upplockade artikeln 
motsvarade artikelnamnet på den raden i följesedeln. På vissa artiklar hade Leverantör A även 
valt att dela upp likadana artiklar på två rader. Så när lagerarbetaren tittat på alla artiklar med 
en trea i ”antalet levererade artiklar”-kolumnen och inte hittade ett artikelnamn som matchade 
den upplockade artikeln betydde det antagligen att Leverantör A hade delat upp en likadan 
artikel på två artikelrader. Lagerarbetaren hade i dessa fall en tidskrävande uppgift framför sig 
då i princip varje artikelnamn i den 18 sidor långa följesedeln måste jämföras med 
artikelnamnet på den upplockade artikeln. Ordern från leverantör A tog sammanlagt lite mer 
än två arbetsdagar att ankomstregistrera.  
 
Under observationerna och intervjuerna framkom det att en leverantör, leverantör B, har en 
leveransutformning som underlättar Trettis mottagningsprocess. Tretti lägger ofta stora order 
till Leverantör B. Denna leverantör arbetar med individuell kolliuppmärkning i form av att 
varje kolli har en enskild följesedel som specificerar vad endast den pallen eller det paketet 
innehåller. Detta leder till att följesedlarna från Leverantör B är korta. Dessutom visade det 
sig att en annan positiv effekt av att ha en följesedel per kolli är att lagerarbetaren inte 
behöver leta efter följesedeln över en hel order eller lokalisera alla kollin som tillhör en 
följesedel. Lagerarbetaren kan istället välja ett valfritt kolli i ankomstytan från Leverantör B 
och ta emot det kolli enskilt i och med att varje kolli har en egen följesedel. Under 
intervjuerna bekräftades det att tack vare att leverantör B har en individuell kolliuppmärkning 
samt att de har en bra layout på följesedeln sker mottagningen av deras leveranser effektivt. 
Dessa två fall gav tillsammans indikationer på vilka fördelar och konsekvenser som uppstår 
vid en genomtänkt respektive bristande individuell kolliuppmärkning. Det klargjordes också 
att letandet av följesedel minskar genom att använda en följesedel per pall istället för en 
följesedel per leverans. Det blev också tydligt att layouten på följesedeln har en inverkan på 
mottagningsprocessen. Leverantörs B:s korta följesedel var mer lätthanterlig jämfört med 
leverantörs A:s långa.   
 
Problemen som beskrivs i detta stycke uppmärksammades under intervjuerna. Om en 
sändning innehåller fem kollin och endast tre av fem kollin i sändningen ankommer till lagret 
medans resterande två kollin har blivit försenade leder det till att om följesedeln för 
sändningen sitter på kolli fyra eller fem, d.v.s. på något av de kollin som inte ankommit till 
lagret innebär det att leveransen är utan följesedel. Konsekvensen blir då att lagerarbetaren 
manuellt måste skriva ut en följesedel via affärssystemet vilket kan bli tidskrävande. 
Framförallt om inte ordernumret framkommer på transportetiketten då kan detta moment bli 
ännu mer tidskrävande och risken för att ta emot artiklarna på fel ordernummer växer. Ett 
annat problem som uppmärksammades under intervjuerna var att leverantörerna paketerar 
olika artiklar i samma kolli. Detta gör mottagningsprocessen ineffektiv. Ibland är det svårt för 
leverantörerna att undvika detta men i den mån det går bör det undvikas. I intervjuerna 
framkom hur effektiv mottagningsprocessen blir om det endast är en artikelsort i kollit. Då 
slipper ofta lagerarbetaren att packa upp samtliga artiklar, det räcker ofta med att avemballera 
en förpackning.  
 
Att gruppera ihop alla kollin som tillhör den följesedel som ska ankomstregistreras var ett 
problem som uppmärksammades under både observationerna och intervjuerna. Detta moment 
kan främst försvåras av två faktorer. Om det är pallar kan pallarna stå i oordning d.v.s. att två 
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pallar som tillhör samma ordernummer eller följesedel inte står nära varandra i 
ankomstytorna. Detta leder till att lagerarbetaren måste flytta på andra pallar för att kunna 
gruppera ihop alla paket eller pallar som tillhör samma följesedel. Ett moment som 
ytterligare kan försvåra denna process är om det på transportetiketten av ett kolli inte 
framkommer hur många kollin som ingår i sändningen. I vanliga fall står det exempelvis 
”piece 2/11”. Därmed vet lagerarbetaren att sändningen innehåller 11 kollin och det är 11 
kollin som ska paras ihop. Men i vissa fall står det istället ”piece 2/??”, ”piece 3/??”, ”piece 
4/??”, ”piece 5/??” o.s.v. fram tills att kolli 11 lokaliseras då står det ”piece 11/11”. Så det är 
alltså inte förrän lagerarbetaren hittar det sista kollit, kolli 11, som han eller hon vet att det är 
11 kollin som ska lokaliseras för att sändningen ska vara komplett. Det tredje momentet som 
kan försvåra processen att para ihop kollin är om det på transportetiketten inte framkommer 
vilket som är ordernumret på artiklarna paketerade i kollit, om ordernumret framkommer på 
transportetiketten blir det mer självklart vilka kollin som hör ihop.  
 
Under intervjuerna togs det upp att ibland paketerar leverantörerna följesedeln inuti något av 
kollina istället för att ha följesedeln i en plastficka på utsidan. Detta försvårar letandet av 
följesedel. Ibland tror till och med lagerarbetaren som ska ankomstregistrera att godset inte 
har någon följesedel i och med att det inte sitter någon på utsidan av kollina.  
 
Under observationerna uppmärksammades även att för noggranna ankomstkontroller utförs 
på allt inkommande gods. Alla artiklar måste packas upp och skannas av för hand p.g.a. det 
affärssystem de använder. Ankommande gods kan inte passera direkt från ankomstytan till 
inlagringsytan via mottagningsytan i och med att antalet artiklar måste räknas och stämmas av 
mot följesedeln.  
 
Att en följesedel innehöll flera olika ordernummer togs upp under intervjuerna som ett 
tidskrävande moment. Som beskrivits i kapitel 4.1 så skrivs ordernumret in i handdatorn när 
en artikel ska tas emot i affärssystemet. Flera ordernummer på en följesedel leder till att 
ankomstregistreringen i affärssystemet tar längre tid. För att påbörja ankomstregistreringen 
börjar lagerarbetaren med att skriva in det första ordernumret i skannern och artiklarna som 
tillhör det ordernumret ankomstregistreras. Sen måste lagerarbetaren börja om 
ankomstregistreringen på nytt i och med att resterande artiklar tillhör ett annat eller flera 
andra ordernummer. För varje extra ordernummer upprepas processen. Detta leder till att den 
sammanlagda processen blir tidskrävande. Vissa leverantörer kunde ha upp emot fem olika 
ordernummer på en följesedel.  
 
Problemen beskrivna ovan sammanfattas som kritiska delar i mottagningsprocessen och 
presenteras i tabell 2. Konsekvenserna ifall de kritiska delarna inte fungerar kan bli 
omfattande. Under intervjuerna framkom det att ankommande gods ibland kunde stå flera 
dagar i ankomstytan p.g.a. brister i de kritiska delarna. Och därmed blir mottagningsprocessen 
långdragen och kostsam. Kryssen visar genom vilken metod de kritiska delarna identifierades. 
 
Tabell 2. Identifierade kritiska delar. 
Kritisk del Observationer Intervjuer 
Kritisk del 1, ingen individuell 
kolliuppmärkning. 

X X 

Kritisk del 2, letandet av följesedel. X X 
Kritisk del 3, layouten på följesedeln. X X 
Kritisk del 4, leveranser utan följesedel.  X 
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Kritisk del 5, kollin med blandade artiklar 
paketerade. 

 X 

Kritisk del 6, gruppera ihop alla kollin som 
tillhör den följesedel som 
ankomstregistreras. 

X X 

Kritisk del 7, transportetiketter som inte 
specificerar hur många kollin sammanlagt 
det är i sändningen. 

X X 

Kritisk del 8, transportetiketter som inte 
specificerar köpreferensen eller 
ordernumret. 

 X 

Kritisk del 9, följesedlar som är lagda inuti 
något av kollina i en sändning  

X X 

Kritisk del 10, för utförliga 
ankomstkontroller. 

X  

Kritisk del 11, flera order på samma 
följesedel. 

 X 

 
Rotorsaken till kritisk del 1, 2, 3, 4, 6 och 11 är bristande standardisering i utformning av 
följesedel och kolliuppmärkning. Rotorsaken till kritisk del 5, 7, 8, 9 och 10 kan inte direkt 
kopplas till utformning av följesedel eller kolliuppmärkning utan beror mer på 
leveransutformningen generellt. De aktörer som är ansvariga för att de kritiska delarna inte 
sköts korrekt är logistikavdelningen, inköpsavdelningen och leverantörerna. 
Logistikavdelningen är ansvarig för att de ska informera inköpsavdelningen om vilken 
leveransservice de behöver för att mottagningsprocessen ska vara effektiv, inköpsavdelningen 
är ansvarig för att de är mellanhanden i kommunikationen mellan logistikavdelning och 
leverantörerna. Att en lösning på de kritiska delarna inte hittats tidigare väcker frågan om hur 
kommunikationen fungerar mellan dessa aktörer, vilket ska utredas i nästa kapitel. Exempel 
på frågor som ska undersökas är om Tretti i dagsläget ställer krav om leveransservice 
gentemot leverantörerna, om logistikavdelningen ger inköpsavdelningen direktiv om vad för 
leveransservice de förväntar sig. Vidare ska det även undersökas hur leverantörsuppföljningen 
sker, t.ex. om logistikavdelningen informerar inköpsavdelningen när en leverantör vid 
upprepade tillfällen missköter leveransutformningen. Dessa frågor utreds i den andra delen av 
intervjuerna med godsmottagarna samt i intervjuer med personal från inköp, se kapitel 5. 
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5 GRÄNSSNITT TRETTI/LEVERANTÖR ER 
I detta kapitel utreds kommunikationen mellan de aktörer som är ansvariga för att de kritiska 
delarna inte fungerar. Detta utreds genom intervjuer med personal i godsmottagningen samt 
personal på inköpsavdelningen. En analys av intervjumaterialet ger en nulägesanalys på hur 
kommunikationen fungerar i dagsläget.  

5.1 Datainsamling intervjuer del 2 
Intervjufrågorna som redovisas i det här underkapitlet finns att läsa i bilaga 1 och 2. Frågorna 
som ställs berör gränssnittet mellan Tretti och leverantörerna samt kommunikationen gällande 
leveransservice internt inom Tretti. Exempel på frågor till godsmottagningen är ”Noteras det 
om en dåligt utformad leverans kommer in?” och ”Tror du att inköpsavdelningen vet vilka 
leverantörer som genererar höga hanteringskostnader i godsmottagningen?”. Exempel på 
frågor till inköpsavdelningen är ”Vet du vilka leverantörer som genererar höga 
hanteringskostnader i godsmottagningen?” och ”Hur arbetar ni med leverantörsutveckling och 
vilken förhandlingsposition har Tretti?”.  
 
Medverkande i intervjuerna var lagerarbetare i godsmottagningen och inköpare. Sammanlagt 
har åtta godsmottagare och fyra inköpare intervjuats. De åtta lagerarbetare från 
godsmottagningen är samma personer som intervjuades i förra intervjudelen. Inköparnas ålder 
varierar mellan 25-40 år. Det är en man och tre kvinnor. Även erfarenheten hos inköparna 
varierade, två stycken hade god erfarenhet och två stycken hade liten erfarenhet. Denna 
intervjudel presenteras precis som föregående med frågorna som utgångspunkt. Al la frågor 
ställda under intervjuerna är dock inte presenterade. De frågor som är presenterade är de som 
anses vara relevanta för studien så ett urval av data har gjorts innan det presenteras i det här 
kapitlet. Huvudsakliga anledningen till att frågor har sorterats bort har varit att svaren har 
varit irrelevanta och saknat koppling till studiens problem.  

5.1.1 Noteras det om en leverans med uppenbara brister i leveransservicen anländer? 
(Godsmottagningen) 

Godsmottagare 1 och 5 anser att noteringar sker sporadiskt, d.v.s. det saknas en kontinuitet. 
Godsmottagare 5 berättar att det saknas en arbetsgång för detta. Om det fanns bättre rutiner 
finns det möjligheter till förbättringar.  

5.1.2 Hur upplever du kommunikationen mellan inköpsavdelning och godsmottagning 
idag? (Godsmottagningen) 

Godsmottagare 2 anser att kontakten mellan godsmottagning och inköpsavdelning inte har 
varit bra men att den är på väg att förbättras i och med att inköpsavdelningen besöker lagret i 
större utsträckning. Samma intervjuobjekt understryker även att kontakten definitivt kan 
förbättras, framförallt borde inköparna få bättre insikt i godsmottagningens processer. 
Godsmottagare 4 är inne på samma spår, nämligen att kommunikationen är någorlunda bra 
men att den definitivt kan förbättras möjligtvis genom att ha mer frekventa möten. 
Godsmottagare 4 tycker även att godsmottagningen ofta kommunicerar till inköpsavdelningen 
om vilka leverantörer som missköter sig. Ett exempel är att det har varit problem med en 
specifik leverantör och godsmottagningen har tydligt kommunicerat detta utan att någon 
förbättring har skett. Godsmottagare 4 vet dock inte om detta har att göra med att leverantören 
inte lyssnar eller om det har att göra med att inköpsavdelningen inte kommunicerat det. 
Godsmottagare 7 bekräftar detta till viss del och anser att leverantörsutvecklingen som går via 
inköpsavdelningen går sakta. Godsmottagare 8 upplever att det är godsmottagningen som 
måste ”dra” i inköpsavdelningen. 
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5.1.3 Har inköpsavdelningen förståelse för godsmottagningens processer? 
(Godsmottagningen) 

Godsmottagare 2, 3 och 8 anser att inköpsavdelningen inte är tillräckligt insatta i 
godsmottagningens processer. Godsmottagare 3 sa under intervjun att inköpsavdelningen 
borde besöka lagret i större utsträckning och framförallt arbeta i processerna för att få en 
förståelse för vilka konsekvenser som uppstår när leverantörerna missköter 
leveransutformningen. Samma intervjuobjekt skulle även vilja att inköparna får förståelse för 
vilka konsekvenser som uppstår i godsmottagningsprocessen ifall inköpsavdelningen lägger 
flera små order till samma leverantör. Godsmottagare 3 utvecklar detta och berättar hur 
leverantörerna vid små order ibland skickar dessa i en och samma leverans. Detta leder till att 
en och samma följesedel innehåller flera ordernummer.  

5.1.4 Tror du att inköpsavdelningen vet vilka leverantörer som genererar höga 
hanteringskostnader i godsmottagningen? (Godsmottagningen) 

Godsmottagare 7 och 8 tror inte att inköpsavdelningen vet vilka leverantörer som genererar 
höga hanteringskostnader. Godsmottagare 8 anser att vinstmarginalen på många artiklar 
ibland kan riskeras i och med att inköpsavdelningen inte vet vilka leverantörer som genererar 
höga hanteringskostnader. Godsmottagare 8 utvecklar detta och ger ett exempel på en artikel 
som utgått ur artikelsortimentet p.g.a. dess höga hanteringskostnader. Godsmottagare 8 drar 
paralleller och förklarar att det inte är omöjligt att artiklar i dagens artikelsortiment har 
liknande eller högre hanteringskostnader än den artikel som tidigare utgick.  

5.1.5 Hur upplever du kommunikationen mellan inköpsavdelning och godsmottagning 
idag? (Inköpsavdelningen) 

Inköpare 1 anser att lagret är bra på att höra av sig dock kan det alltid bli bättre, speciellt när 
det gäller stora leverantörer. Inköpare 2 tycker inte att kommunikationen mellan 
godsmottagning och inköpsavdelning har varit bra främst p.g.a. dåliga rutiner. Inköpare 1 
anser att det är för få möten med godsmottagningen. Inköpare 2, 3 och 4 har ingen insikt alls i 
mottagningsprocessen.  

5.1.6 Vet du vilka leverantörer som genererar höga hanteringskostnader i 
godsmottagningen? (Inköpsavdelningen) 

Inköpare 1 anser sig veta vilka leverantörer som genererar höga hanteringskostnader. 
Inköpare 2, 3 och 4 har ingen uppfattning om vilka leverantörer som genererar höga 
hanteringskostnader.  

5.1.7 Hur arbetar ni med leverantörsutveckling och vilken förhandlingsposition har 
Tretti? (Inköpsavdelningen) 

Inköpare 1 berättar hur det i leverantörsavtalet finns ett avsnitt som innefattar leveranser dock 
endast om ledtider och ingenting om leveransutformning. Samma intervjuobjekt berättar 
också att vissa artiklar ibland bara finns hos en leverantör, vilket försämrar 
förhandlingspositionen. Inköpare 1 anser att leverantörsutvecklingen kan bli bättre. Gentemot 
mellanstora leverantörer har Tretti en stark förhandlingsposition. Små leverantörer går att 
styra i stor utsträckning, de har dock sällan resurserna för att genomföra de önskade 
förändringarna. Stora leverantörer har ofta starka rutiner och Tretti har därmed inte någon 
stark förhandlingsposition gentemot dem. Inköpare 2 tycker att Tretti är i förhandlingsposition 
men vissa leverantörer är stora. Inköpare 4 tror att ett häfte i leverantörsavtalet som 
specificerar vad Tretti förväntar sig för leveransservice kan få genomslag. Inköpare 2, 3 och 4 
anser att uppföljningen kan förbättras. Inköpare 2 förklarar detta som att de kan förmedla 
förbättringsförslag till leverantörerna men godsmottagningen meddelar sällan huruvida det 
har skett en förändring eller inte. Inköpare 1 och 2 tycker att det är en bra idé att formulera 
krav gentemot de små och mellanstora leverantörerna och gentemot de stora är det bättre att 
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formulera riktlinjer. Inköpare 1 vill ha informationen om leveransutformning som kan 
förbättras så detaljerat som möjligt. Inköpare 1 anser att det krävs så utförlig 
bakgrundsinformation som möjligt för att kunna förbättra mindre bra leverantörer. Inköpare 1 
tror även att problemen med leveransutformningen kan bero på att leverantörerna inte vet hur 
Tretti vill att leveranserna ska vara utformade. D.v.s. Tretti har inte kommunicerat till 
leverantörerna om vilken leveransservice de önskar. Inköpare 1 tror att de flesta 
leverantörerna kommer försöka uppfylla Trettis önskemål så gott det går, bara Tretti 
förmedlar detta.  

5.2 Analys av intervjuer del 2  
Sju av tolv intervjuobjekt uttryckte mer eller mindre att kommunikationen mellan inköp och 
logistik har utvecklingsmöjligheter. Två av godsmottagarna beskrev hur kommunikationen 
via inköpsavdelningen tenderar att bli utdragen. En av dessa godsmottagare var dock osäker 
på om problemet låg hos inköpsavdelningen eller leverantören. En anledning till att 
kommunikationen blir utdragen kan vara att inköparna och godsmottagarna saknar förståelse 
för varandras processer. Personalen i godsmottagningen tyckte inte att inköpsavdelningen var 
tillräckligt insatta i deras processer och tre inköpare bekräftade detta i form av att de inte var 
insatta i mottagningsprocessen. Om en inköpare har förståelse för vilka fördelar som uppstår i 
mottagningsprocessen när leverantörerna presterar bra i sin leveransutformning är det möjligt 
att de blir mer motiverade till att utveckla dessa områden. Vikten av att inköparna är insatta i 
sitt företags mottagningsprocess togs även upp i teoretiska referensramen. Där beskrevs det 
att ofta sluts avtal med leverantörerna som endast innefattar att gods ska levereras i tid utan 
skador, detta p.g.a. att inköparna inte är tillräckligt insatta i företagets mottagningsprocess. 
 
En inköpare nämnde vid intervjuerna att uppföljningen idag saknar en detaljnivå. Detaljnivån 
i uppföljningen är viktigt i och med att när en inköpare möter en säljare hos leverantören 
uppstår en förhandlingssituation. För att ha förhandlingskraft måste inköparen ha så mycket 
bakgrundsfakta som möjligt om vad i leverantörernas leveransservice som personalen i 
godsmottagningen inte är nöjda med. Det bekräftades också av två godsmottagare att 
noteringar om dålig leveransutformning endast tas sporadiskt. Godsmottagningen måste i 
framtiden få bättre rutiner för hur uppföljning vid dålig leveransservice ska ske.  
 
Det den bristfälliga kommunikationen mellan affärsfunktionerna logistik, där 
godsmottagningen ingår, och inköp till slut resulterar i är att inköp inte vet vilka leverantörer 
som presterar bra respektive mindre bra i leveransutformningen. Detta bekräftades när tre av 
fyra inköpare berättade att de saknar uppfattning om vilka leverantörer som generar höga 
hanteringskostnader. Inköp vet således inte vilka leverantörer som behöver utvecklas eller 
vilka leverantörer som presterar bra. Konsekvensen av detta blir att inköp inte vet vad 
hanteringskostnaden för varje artikel är och därmed kan den slutgiltiga vinstmarginalen inte 
fastställas. På så sätt blir det svårt att förstå vilka artiklar som är lönsamma och icke 
lönsamma. En annan konsekvens är också att Trettis logistikkostnader blir onödigt stora. Som 
en inköpare nämnde under intervjuerna kommer många leverantörer antagligen att försöka 
möta Trettis önskemål om leveransutformning bara de blir medvetna om dem. 
Leverantörsprestationerna och artiklarnas hanteringskostnader borde väga tungt när beslut om 
huruvida artiklarna ska finnas med i artikelsortimentet eller inte. Men i och med att dessa två 
faktorer i dagsläget är okända för inköparna finns det risk för att de har ett sortiment som inte 
generar tillräcklig vinstmarginal. Inköparna saknar i dagsläget en förståelse för 
mottagningsprocessen. Det är till stor fördel för en inköpare att veta vilka konsekvenser som 
uppstår när en leverantör inte sköter sin leveransutformning korrekt. Inköpsavdelningen vet 
endast hur en leverantör ska prestera i form av ledtider och leveranssäkerhet. Själva 
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leveransutformningen d.v.s. hur en leverans ska vara utformad när den ankommer till lagret 
har inköp ingen vetskap om och en möjlig orsak till detta är som sagt att de inte har tillräckligt 
djup förståelse för mottagningsprocessen.   
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6 LÖSNINGSFÖRSLAG 
Detta kapitel föreslår lösningar på studiens identifierade problemområden. Problemet i 
studien är det i godsmottagningen, se figur 16. Problemet innebär att mottagningsprocessen av 
ankommande gods är tidskrävande vilket leder till höga hanteringskostnader. En analys av 
den andra delen av intervjuerna bekräftade att bakomliggande orsak till problemet i 
godsmottagningen främst är en bristande kommunikation internt mellan affärsfunktionerna 
inköp och logistik samt externt mellan inköp och leverantörer, se figur 16. För att förhindra 
att liknande logistikproblem sker i framtiden kommer även ett lösningsförslag presenteras i 
kapitel 7.3 på hur logistikfunktionen ska integreras mer i verksamheten med hjälp av att 
tillämpa SCM-principer. Tanken med de lösningsförslag som presenteras i det här kapitlet är 
att de ska underlätta de kritiska delarna och således effektivisera mottagningsprocessen för 
ankommande gods.   

 
Figur 16. Överblicksbild över problemet i studien.  

6.1 Leveransavisering och individuell kolliuppmärkning 
En lösning för att underlätta planeringen av ankommande gods samt lokaliseringen av 
följesedlar kan vara att implementera leveransaviseringar. Leverantören skickar en 
leveransavisering i samband med att godset skickas. Leveransaviseringen innehåller en 
elektronisk följesedel som är kopplad till ett SSCC-nummer och den skickas via EDI. Även 
eventuella leveransavvikelser kan kommuniceras i leveransaviseringen. Leveransaviseringen 
kan exempelvis innehålla information om vilka ordernummer som är inkluderade i 
leveransen, planerat leveransdatum, hur många kollin som är inkluderade i leveransen, 
bruttovikt och sammanlagda antalet artiklar.  
 
Att implementera individuell kolliuppmärkningen enligt GS1:s standardetikett, STE-etiketten, 
har goda möjligheter till att effektivisera mottagningsprocessen. Vid användning av SSCC-
nummer kan lagerarbetarna i godsmottagningen genom streckkodsformat snabbt hämta 
information om kollit. Genom att skanna SSCC-koden kan de exempelvis erhålla information 
om vilket eller vilka ordernummer som artiklarna i kollit tillhör, leverantörsnamn, vilken typ 
och totala antalet artiklar som är paketerade i kollit, bruttovikt samt leveransdatum.  
 
Sammanfattningsvis skulle mottagningsprocessen kunna se ut som följande vid 
implementering av leveransavisering och individuell kolliuppmärkning. SSCC-numret är 
kopplat till den elektroniska leveransaviseringen som innehåller följesedeln för sändningen. 
Ankomstregistreringen sker via SSCC-numret utanpå kollit vilket innebär att mottagningen 
kan genomföras utan att behöva bryta emballaget. De flesta artiklar behöver kanske ändå 
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avemballeras för att på ett effektivt sätt kunna lagras på hyllorna. Dock så behövs inte en 
ankomstkontroll göras på varje enskilt kolli vilket i dagsläget är ett tidskrävande moment. 
Ankomstkontrollerna blir i och med detta mer planerade och sker främst på gods som 
levereras från leverantörer som har misskött sig vid upprepade tillfällen. Meningen med 
implementeringen av leveransavisering är att det ska lösa de kritiska delarna 2 och 4, se tabell 
3. Förhoppningsvis kommer problemen med letandet av följesedel samt leveranser utan 
följesedel att försvinna i och med att följesedlarna, tack vare leveransavisering, finns lagrade 
elektroniskt. Tanken med den individuella kolliuppmärkningen är att de kritiska delarna 1, 5, 
6, 7 och 11 ska lösas. 

6.2 Kravspecifikation för leverantörer 
För att kommunikationen till  leverantörerna ska vara rak och tydlig skulle en 
kravspecifikation för hur leverantörerna ska prestera i sin leveransutformning kunna 
formuleras. Kravspecifikationen ska dels innehålla krav formulerade inom områdena 
leveransavisering och individuell kolliuppmärkning. För att hitta en lösning på kritisk del 8 
och 10 i tabell 3 ska kravspecifikationen utöver dessa områden även innehålla krav 
formulerade som specificerar vilken information som transportetiketten ska innehålla. Och för 
att lösa kritisk del 9 i tabell 3 ska ett krav även handla om att leverantörerna ska sätta kopior 
av följesedlarna i en röd plastficka, speciellt avsedd för följesedlar, utanpå något av kollina i 
sändningen. 
 
Kravspecifikationen kan bli mer av riktlinjekaraktär ifall leverantören är i en stark 
förhandlingsposition gentemot Tretti. Kraljics matris, presenterad i kapitel 3.3.4, kan vara ett 
hjälpmedel för att klassificera leverantörer och därmed avgöra vilket styrkeförhållande Tretti 
har gentemot deras leverantörer. Om en leverantör befinner sig i kategorierna Strategisk eller 
Flaskhals kan kraven vara formulerade mer som riktlinjer. Om en leverantör befinner sig i 
Hävstång eller Stapel – Icke Kritisk kan kraven vara mer direkt formulerade.  

6.3 Ny mottagningsprocess 
Tanken är att den nya mottagningsprocessen ska se ut som följande: 

1. Leverantören skickar de beställda artiklarna från sitt lager. 
2. En leveransavisering skickas via EDI. 
3. Leveransaviseringen tas emot i Trettis affärssystem och mottaget planeras operativt av 

chefen i godsmottagningen. 
4. Eventuella avvikelser som förseningar rapporteras kontinuerligt. 
5. Godset ankommer till Trettis lager och ställs i ankomstytan.  
6. En lagerarbetare väljer ett valfritt kolli, skannar SSCC koden som kopplar kollit till en 

följesedel elektroniskt. 
7. Lagerarbetaren får upp ett meddelande i handdatorn om huruvida en ankomstkontroll 

behövs genomföras.  
8. Lagerarbetaren skannar kollits SSCC-nummer och ankomstregistrerar godset i 

handdatorn. 
9. Lagerarbetaren avemballerar godset och gör det redo för inlagring. 
10. Lagerarbetaren ställer godset i inlagringsytan.  

 
Tabell 3 sammanfattar lösningsförslagen på de kritiska delarna. Utöver de kritiska delarna 
kommer antagligen även en stor del manuell pappersarbete försvinna. Ingenting behöver 
längre skrivas på en följesedel, tanken är att allt ska ske elektroniskt. Ankomstregistreringen 
är elektroniskt kopplad till följesedeln så när en sökning på följesedeln görs i affärssystemet 
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går det att se vilka artiklar som har blivit ankomstregistrerade på det ordernumret. Om en 
differens uppstår mellan artiklarna som har ankomstregistrerats och antalet artiklar som 
leverantören påstår sig ha skickat enligt den elektroniska följesedeln går ärendet till företagets 
leveransavvikelseansvarig.  
 
Tabell 3. Lösningar på de kritiska delarna. 
Kritisk del Lösning 
Kritisk del 1, ingen individuell 
kolliuppmärkning. 

Alla kollin ska märkas upp med en STE-etikett 
innehållande ett SSCC-nummer. 

Kritisk del 2, letandet av följesedel. Följesedeln kommer att skickas via EDI och 
finns lagrad elektroniskt alltså kommer 
följesedlarna som är fastklistrade på kollina vara 
ointressanta och kan därmed helt ignoreras. 

Kritisk del 3, layouten på följesedeln. En standard för vad en följesedel ska innehålla 
ska tas fram. 

Kritisk del 4, leveranser utan följesedel. Följesedeln skickas via EDI och kommer alltid 
finnas elektroniskt. 

Kritisk del 5, kollin med blandade 
artiklar paketerade. 

Hanteringen av mixpallar kommer att underlättas 
tack vare användandet av SSCC-nummer. 

Kritisk del 6, gruppera ihop alla kollin 
som tillhör den följesedel som 
ankomstregistreras. 

Denna del av mottagningsprocessen kan 
uteslutas helt i och med att varje kolli tas emot 
styckvis tack vare SSCC-numret. 

Kritisk del 7, transportetiketter som inte 
specificerar hur många kollin 
sammanlagt det är i sändningen. 

Detta ska formuleras som ett krav. 

Kritisk del 8, transportetiketter som inte 
specificerar köpreferensen eller 
ordernumret. 

Detta ska formuleras som ett krav.  

Kritisk del 9, följesedlar som är lagda 
inuti något av kollina i en sändning  

Detta ska formuleras som ett krav. 

Kritisk del 10, för utförliga 
ankomstkontroller. 

Ankomstkontroller på allt gods kommer inte 
behövas tack vare att ankomstregistreringen sker 
på SSCC numret och inte GTIN-numret. Om 
ankomstkontroller används ska de vara 
planerade och avsiktliga. 

Kritisk del 11, flera order på samma 
följesedel. 

Artiklarna kommer inte tas emot på GTIN-
numret utan SSCC-numret vilket medför att 
lagerarbetaren kommer slippa gå fram och 
tillbaka manuellt i handdatorn. 

 

6.4 Sammanfattning lösningsförslag 
Vad implementeringen av lösningsförslagen får kosta internt måste utredas i en kostnads-
/intäktsanalys där potentiella besparingar vägs mot implementeringskostnader. Vad 
leverantörerna är kapabla till att uppfylla måste också utredas. För vissa leverantörer kommer 
antagligen dessa lösningsförslag kosta för mycket att implementera. Hos vissa kanske 
liknande system redan finns och implementeringen i princip är gratis. Givetvis hade det varit 
bra om varje leverantör kunde uppfylla varje enskilt lösningsförslag. Men allting måste sättas 
i perspektiv, kanske går det att hitta någon annan lösning på den punkten som en enskild 
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leverantör inte kan uppfylla. Lösningsförslagen står alltså inte och faller med huruvida vissa 
leverantörer är kapabla till att uppfylla alla förslagen eller inte. Syftet är att det ska finnas en 
riktning att arbeta efter, en vision där Tretti klart tydliggör hur de vill att 
mottagningsprocessen ska fungera.  
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7 DISKUSSION 
I detta kapitel diskuteras till en början lösningsförslagens resultat och ett förslag på 
tillämpning av SCM inom Tretti presenteras. Därefter beskrivs svårigheterna kring 
implementeringen av lösningsförslagen, i vilken grad lösningsförslagen är generaliserbara 
samt samhälleliga och etiska aspekter. 

7.1 Lösningsförslagens resultat 
Lösningsförslagens direkta effekt på mottagningsprocessen beror till stor del på hur många 
leverantörer som kan uppfylla kraven. Men oavsett om en eller tio leverantörer kan 
implementera förslagen så kommer det leda till förbättringar jämfört med nuläget. 
Förhoppningsvis kommer processtiderna att minskas, personalbehovet kan lättare regleras och 
sammantaget kommer hanteringskostnaderna att reduceras. Genom att arbeta efter 
lösningsförslagen använder sig Tretti av en väl genomarbetad mottagningsprocess som 
leverantörerna får anpassa sig efter i den mån de kan.   
 
Efter att kravspecifikationen har distribuerats ut till samtliga leverantörer kan en 
genomgående leverantörsklassificering genomföras. Tretti kan då utvärdera vilka leverantörer 
som är kapabla till att uppfylla kraven och vilka som inte är det. Bedömningar och jämförelser 
av leverantörerna kan genomföras för att ta reda på vilka som genererar för höga 
hanteringskostnader. Det är möjligt att det är värt att utöka sortimentet med artiklar från de 
leverantörer som kan uppfylla lösningsförslagen i och med att låga hanteringskostnader ökar 
vinstmarginalen.  

7.2 Tillämpning av SCO/SCM 
I teorikapitlet beskrevs SCO som när ett företag har ett systematiskt och strategiskt synsätt på 
både in- och utflödet. Det beskrevs även explicit hur viktigt det är att båda flödena är 
inkluderade. Denna studie har endast undersökt inflödet. Studien ger indikationer på att Tretti 
saknar ett systematiskt och strategiskt synsätt för inflödet. Anledningen till detta är att de i 
fram till idag inte har arbetat med frågor som påverkar inflödet, exempelvis vilken typ av 
leveransservice som krävs av leverantörerna för att mottagningsprocessen ska bli effektiv. Att 
utveckla leverantörssamarbetena genom att klart specificera vilken leveransservice som Tretti 
förväntar sig är ett steg i rätt riktning för implementeringen av SCO.  
 
Enligt figur 5 i kapitel 3.1.3 krävs det att ett företag redan arbetar med SCO för att kunna 
tillämpa SCM. Därmed blir nästa steg efter den eventuella implementeringen av 
lösningsförslagen att väcka frågan om hur SCM kan tillämpas inom Tretti. SCM kan som 
beskrivet i kapitel 3.1 både tillämpas internt mellan affärsfunktionerna i organisationen och 
externt genom att arbeta närmare leverantörer och kunder. Tillämpningen av SCM är viktig 
för att förhindra att problem liknande det som den här studien behandlar ska uppstå i 
fortsättningen.  
 
För att tillämpa SCM borde Tretti börja väcka frågor om hur kommunikationen mellan 
affärsfunktioner inom organisationen kan förbättras. Analysen av intervjuer del 2 gav 
indikationer på att båda förståelsen för varandra processer samt kommunikationen har 
förbättringsmöjligheter. Ett första steg skulle kunna vara att försöka integrera logistiken mer i 
verksamheten. Det skulle kunna göras genom att, som beskrivet i kapitel 3.1.4, försöka skapa 
ett SCM-synsätt där logistiken blir en delmängd av SCM. Detta skulle kunna göras genom att 
ansvariga för respektive affärsfunktion arbetar närmare varandra i ett SCM-team. Varje 
affärsfunktion finns alltså representerad i SCM-teamet. Det blir exempelvis fördelaktigt om 



45 

logistikchefen är lika delaktig som inköpschefen vid situationer som leverantörsval och 
leverantörsförhandlingar. Logistikchefens uppgift i sådana situationer är att bevaka 
logistikfunktionens behov genom att exempelvis specificera för leverantörerna vad för 
leveransservice som Tretti behöver för att kunna upprätthålla en effektiv ankomstprocess. 
SCM-teamets potentiella roll i studiens problemområde exemplifieras i figur 17. Stora delar 
av kommunikationen går via SCM-teamet och på så sätt kan en holistisk bild av 
organisationens behov erhållas.  
 

 
Figur 17. SCM-teamets roll.  
 
Ett första steget för att tillämpa SCM kan som sagt var att bilda ett SCM-team. SCM-teamets 
huvudsakliga första uppgift borde vara att hitta en lösning på hur samtliga funktioner inom 
organisationen ska komma närmare varandra. De måste också utvärdera hur inköp och 
logistik ska vara organiserade i funktionerna samt utvärdera vilken kompetens som saknas 
inom funktionerna i dagsläget. D.v.s. de måste sätta fingret på vad som måste förbättras i 
funktionerna för att problem liknande det i mottagningsprocessen inte ska uppstå i 
fortsättningen. Arbetet med SCM borde hela tiden fortgå i form av att försöka sträva efter att 
samtliga affärsfunktioner ska stå så nära varandra som möjligt. I grund och botten handlar det 
om att ge funktionerna tillräckliga verktyg för att beslut som gynnar hela organisationen ska 
kunna fattas. 
 
Alla strategiska frågor går via SCM-teamet där samtliga affärsfunktioner finns representerade. 
På så sätt minskar kommunikationsbarriärerna mellan affärsfunktionerna. Att tillämpa SCM 
kan ta tid och kräver tålamod. Ett första steg är alltså att få medarbetare på strategisk nivå i 
varje affärsfunktion att arbeta närmare varandra genom att de ingår i SCM-teamet. Nyckeln 
för att tillämpningen ska bli framgångsrik är att samtliga inom organisationen, från VD till 
lagerpersonal, förstår varför SCM är viktigt och anammar förändringen. 

7.3 Metoddiskussion 
Det som har fungerat väl i metoden är att de identifierade problemen under observationerna 
bekräftades under intervjuerna. Under intervjuerna framkom även en del andra 
problemområden som hade en stark anknytning till de som identifierats under 
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observationerna. Detta ledde till att problembakgrunden kunde ringas in och studien tog en 
riktning mot leveransutformning i ett tidigt skede.  
 
Leverantörsbesök försökte fås till men för många inblandade aktörer gjorde det att det inte 
gick att genomföra. Om detta hade gått att genomföra hade leverantörernas synpunkter och 
inställning till de föreslagna lösningsförslagen kunnat utvärderas. En input eller synvinkel 
från leverantörshåll hade bidragit till studiens djup.  
 
Studiens metod har inkluderat de interna aktörer som har haft ansvar för problemen i 
mottagningsprocessen. Dessa aktörer är logistik- och inköpsfunktionen. Till en början var det 
inte tänkt att inköpsfunktionen skulle inkluderas men efter hand blev det tydligt att inköp hade 
en lika stor del i att leverantörernas leveransservice var undermålig som logistikfunktionen. 
Utan inköpsfunktionens medverkan i studien hade inte lösningsförslagen kunnat identifieras 
då en stor del av problembilden i så fall hade varit outforskad. Inköpsfunktionens medverkan 
bidrog också till att hitta den bakomliggande orsaken till problemen i mottagningsprocessen. 
För att öka förståelsen för studiens problemområde är det möjligt att det hade varit intressant 
med en intervju med Trettis VD eller ledningsgrupp för att erhålla en klarare uppfattning om 
hur Tretti förhåller sig till SCM på en hög strategisk nivå. Det hade även lett till att mer 
underlag för lösningsförslaget hade erhållits och det hade antagligen kunnat presenteras som 
ett konkret lösningsförslag. Detta hade dock lett till att studien hade blivit för omfattande, 
därför avgränsades detta och tillämpningen av SCM togs istället upp i diskussionskapitlet. 
Data som ligger till grund för lösningsförslaget som föreslår tillämpningen är alltså hämtad 
från logistik- och inköpsfunktionen. Däremot var den data som samlades in under intervjuerna 
av logistik- och inköpsfunktionen så pass tydlig att det ändå kunde tolkas som problemets 
kärna.  
 
För att studien ska anses som en fallstudie ska lösningsförslagen vara generaliserbara. 
Lösningsförslagen är anpassade för Tretti och vissa mindre justeringar behöver antagligen 
göras i lösningsförslagen för att de ska vara applicerbara på en annan studie men i grunden är 
de alla generaliserbara. Den främsta anledningen till att de är generaliserbara är att alla 
lösningsförslag har en teoretisk koppling samt att de är beprövade tidigare.  
 
Lösningsförslaget som föreslår individuell kolliuppmärkning började med att ett problem 
identifierades i observationerna som innebar att kollin anlände till godsmottagningen utan 
kolliuppmärkning eller med dålig uppmärkning. Problemområdet undersöktes vidare i 
intervjuerna och understyrktes av i princip alla intervjuobjekt. Efter att problemet identifierats 
och bekräftats började en litteratursökning om vad det fanns för tidigare beprövade 
lösningsförslag inom detta problemområde. Detta för att ha en teoretisk uppbackning som 
därmed gör lösningsförslaget generaliserbart.  
 
Lösningsförslaget som föreslår leveransaviseringar togs fram under litteratursökningen till 
individuell kolliuppmärkning. Teorin föreslog elektronisk leveransavisering för att lättare 
kunna koppla ihop enskilda kollin med rätt följesedel. Leveransaviseringar ansågs som en bra 
lösning på många av de kritiska delar som hade identifierats. Dessutom är elektroniska 
leveransaviseringar ihop med SSCC-numret ett väl använt verktyg för mottagningsprocesser.   

7.4 Implementering och svårigheter 
Vissa delar av implementeringen av lösningsförslagen kommer antagligen att bli omfattande. 
Komplexiteten i implementeringen av lösningsförslagen som föreslår leveransavisering beror 
mycket på de ekonomiska och tekniska förutsättningarna hos leverantörerna. Kritiska faktorer 



47 

för hur komplex implementering blir är exempelvis vilket IT-stöd leverantörerna har i sitt 
affärssystem samt vilken kompetens de har internt. Hos vissa leverantörer kanske de redan 
arbetar med liknande lösningar och implementeringen blir i princip kostnadsfri. Hos andra 
leverantörer kanske det saknas IT-stöd, kompetens och finansiella resurser vilket leder till att 
implementeringarna blir orimliga p.g.a. kostnadsskäl. Men huvudsyftet ska vara att få 
leverantörerna att förstå Trettis vision om leveransutformning. Och om hela eller delar av 
visionen går att uppfylla så försöker förhoppningsvis leverantörerna att göra det.  
 
Komplexiteten i implementeringen av SSCC-numret, d.v.s. den individuella 
kolliuppmärkningen, beror precis som med leveransaviseringar på de ekonomiska och 
tekniska förutsättningarna hos leverantörerna. STE-etiketten används av nästan alla företag 
som skickar varor. Transportörer som DSV, DHL, Posten och Schenker har alla ett krav på att 
det är STE-etiketten som ska användas för att få skicka försändelser. Det som behöver 
implementeras externt och internt är ett tillägg i leverantörernas och Trettis affärssystem som 
kan lagra och läsa av information i SSCC-streckkoderna. Det som talar för att detta moment 
inte blir alltför komplicerat är att de flesta affärssystem idag stödjer GS1:s standarder. En 
koppling mellan SSCC-numret och leveransaviseringen måste också implementeras, vilket 
görs hos leverantörerna.  

7.5 Samhälleliga och etiska aspekter 
Det finns en del samhälleliga och etiska aspekter kring lösningsförslagen. Om 
lösningsförslagen i godsmottagningen går igenom och lyckas finns det en möjlighet att 
arbetsbördan sjunker och därmed också personalbehovet. Detta skulle kunna innebära att 
godsmottagningen blir överbemannad med den personalstyrka de har idag. Om inte behov 
finns på andra positioner inom lagerverksamheten finns då en risk att personal måste sägas 
upp. Samtidigt kan en sådan aspekt inte hindra Tretti från att försöka utveckla sina processer. 
Om de inte skulle ha något intresse till utveckling för att de inte vill göra sig av med personal 
hade det antagligen slutat med så höga kostnader att de hade varit tvungna till att säga upp all 
lagerpersonal och köpa in lagertjänsten från ett 3PL-företag istället.  
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8 SLUTSATS 
Detta kapitel beskriver hur lösningsförslagen knyter an till studiens syfte och mål samt vad 
som föreslås som vidare arbete. 

8.1 Frågeställning 1 
Svaret på frågeställning 1 erhålls i kapitel 4.1. Det är en nulägesbeskrivning av vilka 
aktiviteter som ingår i mottagningsprocessen samt hur de relaterar till varandra. Frågeställning 
1 besvarades med hjälp av observationer av ankomstprocessen.  

8.2 Frågeställning 2 
Det direkta svaret på frågeställning 2 erhålls i kapitel 4.3. I det kapitlet beskrivs vilka de 
kritiska delarna i mottagningsprocessen är. De kritiska delarna är delar av 
mottagningsprocessen som blir tidskrävande ifall leverantörernas leveransservice är 
undermålig. Under arbetet med frågeställning 2 genomfördes även en analys av vilken som 
var de bakomliggande orsakerna till de kritiska delarna. Analysen visade att det främst var 
kommunikationen mellan logistik- och inköpsfunktionen samt kommunikationen mellan 
inköpsfunktionen och leverantören som var den anledningen till att de kritiska delarna 
uppstod. Dessa brister i kommunikationen utreddes djupare i intervjuer med både logistik- 
och inköpsfunktionen.  

8.3 Frågeställning 3 
De delar som leverantörerna borde förbättra i leveransservicen för att effektivisera Trettis 
ankomstprocess är presenterade i kapitel 6. Utöver detta presenteras även i kapitel 7.3 ett 
lösningsförslag på hur kommunikationen mellan logistik- och inköpsfunktionen samt 
kommunikationen mellan inköpsfunktionen och leverantören kan förbättras.  

8.4 Syfte och mål 
Studiens mål är uppfyllt. Lösningsförslag på samtliga kritiska delar har presenterats i kapitel 
6. Även syftet är uppfyllt, genom att implementera lösningsförslagen kan kostnaderna i 
mottagningsprocessen av ankommande gods sänkas.  

8.5 Slutsats 
Tretti anpassar i dagsläget sina mottagningsprocesser efter leverantörernas leveransprocesser 
och inte tvärtom. Detta resulterar i att Trettis mottagningsprocess är spretig och saknar 
struktur. Genom att implementera lösningsförslagen kommer förhoppningsvis leverantörerna i 
större utsträckning istället anpassa sina processer efter Trettis. Detta medför att Trettis 
mottagningsprocess kan automatiseras mer och därmed blir mottagningsprocessen effektivare. 
Slutsatsen är därför att det finns goda möjligheter för problemen i mottagningsprocessen att 
upphöra om lösningsförslagen implementeras. 
 
Problem liknande det i mottagningsprocessen kommer antagligen fortsätta att uppstå med de 
kommunikationsbarriärerna som finns mellan logistik- och inköpsfunktionen. Detta kan lösas 
genom att tillämpa SCM inom organisationen. Logistikfunktionen blir genom denna 
tillämpning mer integrerad i verksamheten. Logistiken förtjänar en mer strategisk roll i 
verksamheten. Genom tillämpning av SCM-principer i verksamheten kommer beslut tas som 
gynnar hela organisationen istället för den enskilda funktionen. 
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8.6 Vidare arbete 
Nästa steg för Tretti är att se över vilka möjligheter som finns internt för att kunna genomföra 
lösningsförslagen. Finns IT-stödet i det nuvarande affärssystemet? Vad får implementeringen 
kosta? Tretti måste göra en kostnads-/intäktsanalys för att noga kunna överväga vad 
implementeringarna får kosta i förhållande till vad de genererar för besparingar.  
 
Efter att Tretti har gjort kostnads-/intäktsanalysen så borde de formulera en kravspecifikation 
som klart specificerar för leverantörerna vad de önskas göra för att implementeringen av 
lösningsförslagen ska vara genomförbar. Efter att kravspecifikationen har distribuerats ut bör 
en diskussion med varje enskild leverantör ske om vilka krav som är rimliga att uppfylla. 
Efter diskussionen med leverantörerna borde en uppföljning ske. Uppföljningen ska ge svar 
på vilka leverantörer som är kapabla till att möta kraven och vilka som inte är det. Med de 
leverantörer som bara kan möta några få eller inga krav kan ett övervägande göras om det är 
värt att försöka utveckla leverantören eller om det blir billigare att byta ut den. Om Tretti 
väljer att byta ut leverantören måste alternativa leverantörer utvärderas och logistikchefen 
borde vara medverkande i denna beslutsprocess. Om Tretti väljer att utveckla leverantören ska 
andra lösningsförslag arbetas fram som gör att leverantörens hanteringskostnader ändå 
minimeras. Arbetet med att utveckla leverantörer ska ske konstant och Tretti bör hela tiden 
sträva efter att försöka ligga i framkant i sina processer.  
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