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Föro rd 

Examensarbetet utgör den avslutande delen av kandidatprogrammet Samhällets 
logistik vid Linköpings universitet. Arbetet har utförts under våren 2018 och har haft 
fokus på informationslogistik inom godsmottagning på tredjepartföretaget Servistik.  
 
Flera personer har haft en betydande roll för att arbetet skulle vara möjligt att 
genomföra. Till att börja med vill vi rikta ett stort tack till Christer Eriksson och Marie 
Brüer på Servistik som har ställt upp för oss och varit behjälpliga under hela arbetet 
samt fått oss att känna oss varmt välkomna på företaget. Det är även de som 
möjliggjort att vi har kunnat genomföra examensarbetet på Servistik och inom ett 
område vi båda brinner för. Vi vill även tacka medarbetarna på godsmottagningarna 
på Servistik Industrisupport AB och Servistik Byggsupport AB, som vi har haft 
möjlighet att träffa under våra besök. 
 
Vi är även tacksamma för all hjälp vi har fått av Maria Thunberg och Marjorie 
Carleberg från Språkverkstaden respektive Academic English Support vid Linköpings 
universitet samt bibliotekarierna på campus Norrköpings universitetsbibliotek. 
Avslutningsvis vill vi r ikta ett tack till vår examinator Tatiana Polishchuk och 
handledare Leonid Sedov som har bidragit med råd, tankar och idéer som har varit 
värdefulla och hjälp oss framåt i arbetet.  
 
Malin Corneliusson och Karin Emanuelsson 
Norrköping 2018– 05– 25 
 

  



Sam m anfattn ing 

Allt fler företag väljer att lägga ut sin logistikverksamhet på ett 
tredjepartlogistikföretag för att möta kundbehovet. Ett av dessa företag är Servistik. 
Servistik vill utveckla informationshantering för att skapa ytterligare effektivitet. 
Detta examensarbete syftar till att ge förståelse för hur information hanteras i 
nuläget, likheter och skillnader i informationshantering och hur det påverkar 
Servistik. Examensarbetet är avgränsat till informationshantering på fyra 
godsmottagningar tillhörande två av Servistiks dotterbolag. 
 
För att samla in data gällande informationshanteringen i nuläget har alla fyra 
godsmottagningar besökts och intervjuer samt observationer har genomförts. Två 
olika metoder används för att säkerställa sanningshalten i insamlad data. Ytterligare 
har även olika personer inom liknande områden observerats och intervjuats för att nå 
hög tillförlitlighet. Datainsamlingen har skapat förståelse för nuläget och vilka 
moment som ingår i godsmottagningsprocessen. De moment som ingår är lossning, 
ankomstregistrering, skanning och inre spridning.  
 
Likheter och skillnader har identifierats; en av likheterna är bristande inflöde av 
information. Det skapar problem och avbrott inom alla moment samt mer arbete för 
både godsmottagare och kund då de behöver tillhandahålla information som saknas. 
 
De likheter och skillnader som har identifierats påverkar främst Servistiks möjlighet 
till ökad effektivitet. De faktorer som påverkas är bättre och förenklad hantering 
kring information, inhämtandet av information samt förmedlade av information. 
 
I nuläget används verktyg på godsmottagningarna som kan bidra till ökad effektivitet. 
Genom att ta del av varandras verktyg kan godsmottagningarna och medarbetarna 
utvecklas till att arbeta på ett standardiserat sätt. Detta bidrar även till social 
hållbarhet inom företaget då alla arbetar mot gemensamma mål.  
 
För att effektivisera informationshanteringen kan det tillgängliga IT-systemet 
utvecklas för att möta grundläggande standarder som specificeras efter branschens 
behov. IT-system kan skapa statistik i samband med att ett moment utförs och skapa 
ett underlag hur väl godsmottagningarna presterar. Underlaget kan även användas 
för att tydliggöra fel och brister som finns och uppstår vid informationshantering. 
 
Nycke lo rd:  
Godsmottagning, Information, Logistik, Nulägesanalys, Processkartläggning, 
Tredjepartslogistik, Verksamhetsanalys   

  



Abstract  

Many companies now outsource their logistics to a third-party logistics company 
(TPL) to improve their service to customers. One such company is Servistik. Servistik 
now want to develop the management of information to create greater efficiency. This 
degree project reports on how information is handled now, the similarities and 
differences between the activities and how these affect Servistik. The thesis work 
focuses only on the handling of information on four goods receptions belonging to 
two of Servistiks affiliates. 
 
To gather the data on the present management of information, all four goods 
receptions were visited, and observations and interviews were conducted. Two 
different methods were used to ensure accurate data. To achieve higher reliability, 
different people were observed and interviewed in similar areas. The data created an 
understanding of the current situation and of the different elements of the goods 
reception process, which are unloading, arrival registration, scanning and internal 
dissemination. 
 
Similarities and differences were identified. One similarity is the lack of information 
which creates constant interruptions, causing extra work for both goods recipients 
and customers as they need to provide missing information. 
 
The similarities and differences identified primarily affect efficiency. The factors are 
better and simpler handling of information, the gathering of information and the 
transmission of essential information. 
 
Various tools currently used on any of the goods receipts can contribute to increased 
efficiency. By sharing each other's tools, the goods and recipients can evolve to work 
in a standardized way. This also contributes to social sustainability within the 
company as everyone works towards common goals. 
 
To streamline information management, the available IT system can be developed to 
meet basic standards but specified to meet industry-specific needs. Statistics can also 
be created in connection regarding the execution of an item, thus creating a basis for 
how well the goods are received. The substrate can also be used to clarify the errors 
and shortcomings found in information management. 
 
Keyw ords:  
Goods receipt, Information, Logistic, Situation analysis, Process mapping,  
Third-part logistic, Business analysis 
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 In ledn ing 1
Fler och fler företag väljer att lägga ut sin logistikverksamhet på ett 
tredjepartlogistikföretag för att möta kundbehovet. Enligt Jonsson och Mattson 
(2016) är tredjepartslogistik (TPL) en tredje part som ansvarar för att förmedla och 
sy ihop transporttjänster åt ett företag. Detta har under senare år utvecklats till att 
TPL-företag utöver transport även hanterar kundernas lagrings-, terminal- och 
övriga logistikfunktioner. Ett av dessa företag är Servistik, vilka bland annat har till 
uppgift att utföra TPL-lösningar åt andra företag.  
 
Ofta innebär logistik att material förflyttas och i alla delar av materialflödet finns ett 
behov av information för att lyckas få ett fungerade materialflöde. I och med det 
krävs välfungerande hantering av information. För att sprida information behövs ett 
system som automatiskt överför informationen till berörda intressenter. (Jonsson & 
Mattsson, 2016) Första anhalten när material anländer till ett företag är ofta 
godsmottagningen. Mattson (2004) förklarar en godsmottagning som 
”Godsmottagningen kan ses som en slutmottagare eller en nod i materialflödet som 
delar upp eller förenar materialflöden”. 
 
För att minimera risken att någon saknar den information som behövs kan   
informationsflödet standardiseras. Ytterligare ett sätt att begränsa avvikelserna är att 
minska antalet system. För att lyckas med standardiseringen behövs förståelse för 
hur informationen förmedlas i nuläget. En metod för att förstå nuläget är 
kartläggning. Kartläggning låter alla inblandade på ett enkelt sätt förstå vilka val som 
påverkar vem men också vems val som påverkar vilken information som fås tillgång 
till. Genom vetskap om hur det fungerar idag minimeras risken att information 
saknas och det möjliggör att planera verksamheten efter marknaden och för att möta 
kundernas efterfrågan och behov. (Jonsson & Mattsson, 2016) 
 

 Servis tik 1.1

Servistik-koncernen (Servistik) är ett TLP-företag som utvecklar interna 
logistikflöden för externa företag. Företaget låter kundens personal utföra arbetet 
som de är anställda för och inte det interna logistikflödet för att effektivisera den 
egna kärnverksamheten. (Servistik, u.d.) Några av de effekter som Servistik vill 
uppnå åt sina kunder är reducerade logistikkostnader, trygghet och kontroll samt 
effektivare materialflöden och besparingar av resurser (Servistik Group AB, 2017) 
Servistik har ett kontinuerligt förbättringsarbete där de arbetar mot tre mål: stabilare 
lönsamhet, ökad tillväxt och ökad effektivitet. (Eriksson, 2018) 
 
Servistik består av fyra dotterbolag och har huvudfokus inom industri- och 
byggbranschen. (Servistik, u.d.), se figur 1 (Elgstrand, 2018). Servistik har en 
hierarkisk organisationsstruktur på ledningsnivå och är organiserad som en 
divisionsorganisation. Företaget grundades 2004 och har idag totalt cirka 170 
anställda. (Servistik, u.d.) Servistiks omsättning under åren 2015– 2017 var i snitt 
147 030 000 kronor (UC Allabolag AB, 2017).  
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Figur 1 –  Organisationsträd 
 

Namnet Servistik är en sammansättning av orden service och logistik, två ord deras 
affärsidé grundar sig i. Affärsidén är att ”erbjuda våra kunder innovativa och flexibla 
logistiklösningar med fokus på effektivitet och långsiktighet till bygg- och 
tillverkningsindustrin”. Ett tydligt ledningssystem och daglig uppföljning 
uppmärksammar eventuella risker och problem. För att säkerställa kvaliteten hos 
sina kunder arbetar de med ständiga förbättringar för att minimera risker och för att 
standardisera sina arbetssätt. Detta görs med hjälp av kontinuerligt arbete med 
verksamhetsutveckling. (Servistik, u.d.) 
 
För att ytterligare standardisera arbetsprocesser vill Servistik nu skapa ett 
gemensamt IT-stöd som ska förenkla användningen av informationshanteringen 
inom Servistik. Det nya IT-stödet ska hjälpa Servistik att effektivisera och kvantifiera 
tjänster som de erbjuder sina kunder. Examensarbetet ingår som en del i att 
identifiera hur informationshanteringen sker i nuläget.  
 

 Servis tik Indus trisuppo rt AB 1.1.1
Servistik Industrisupport AB (Servistik Industrisupport) är ett av Servistiks 
dotterbolag och definierar sin uppgift enligt följande ”Servistik Industrisupport ska 
erbjuda flexibla logistiklösningar med fokus på effektivitet och långsiktighet till 
industrin” (Servistik Group AB, 2018).  
 
Servistik Industrisupport tar ansvar för driften av hela eller delar av företags interna 
logistik och ambitionen är att skapa möjligheter till tillväxt för kunden genom 
övertagande av interna logistikverksamheten (Servistik Group AB, 2018).  
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Exempel på åtgärder som Servistik Industrisupport arbetar med för att förbättra 
kunders interna logistik är (Servistik Group AB, 2018):  

 Investera i ny teknik 
 Genomföra rationaliseringsåtgärder  
 Kortare ledtider och ökad leveransprecision 
 Personal- och inventarieansvar   
 Ständiga effektiviseringsförbättringar 

 

Servistik Industrisupport kan hjälpa kund med en rad olika tjänster; tjänsterna som 
erbjuds är bland annat följande (Servistik Group AB, 2018):   

 Logistikanalys 
 Kompetens och utveckling 
 Godsmottagning och ankomstkontroll 
 Kvalitetskontroll 
 Samordning och materialplanering 
 Kittning1 av material 
 Driftansvar 
 Interna transporter 

 

Ett typiskt internt logistikflöde i en verksamhet som Servistik Industrisupport 
ansvarar för kan vara utformad enligt flödet som illustreras i figur 2 (Servistik Group 
AB, 2018). Aktiviteterna som är numrerade i figur 2 kan kopplas samman med 
tjänsterna som presenterades tidigare i kapitel 1.1.1. De numrerade aktiviteterna 
definieras som följande: 

1. Ankommande gods 
2. Ankomstkontroll: Inrapportering  
3. Inlagring: Kiting av material 
4. Interna transporter: Materialspridning och returemballage/ avfall 
5. Transport av färdig produkt 
6. Lagerläggning av färdig produkt 
7. Avfallshantering  
8. Packning  
9. Utleverans: Fraktbokning  
10. Utgående gods 

 

                                                   
1 Kiting innebär satsplockning (Olhager, 2004). 
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Figur 2 –  Intern logistik 

 

 Servis tik Byggsuppo rt AB 1.1.2
Servistik Byggsupport AB (Servistik Byggsupport) är ett av dotterbolagen inom 
Servistik och definierar sin uppgift som ”Servistik Byggsupport ska erbjuda flexibla 
logistiklösningar med fokus på effektivitet och långsiktighet till byggsektorn” 
(Servistik Group AB, 2018). 
 
Servistik Byggsupport arbetar med att bland annat hjälpa företag med APD-planer2, 
samlastning av material, tillfällig lagring och intransport av material. Idag använder 
Servistik Byggsupport bygglogistikcenter (BLC) för att underlätta för företag som är 
verksamma i centrala stadsmiljöer. I figur 3 illustreras Servistiks bygglogistiklösning. 
(Servistik Group AB, 2018)  

                                                   
2 APD-plan står för arbetsplatsdispositionsplan och syftar till den karta som finns på arbetsplatsen 
och som har till uppgift att ge en tydlig bild över området (Halleskogs, 2018) 
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Figur 3 –  Servistik Bygglogistiklösning 
 

 Problem bakgrund 1.1.3
Information om exempelvis antal mottagna kolli används som bland annat 
fakturaunderlag hos Servistik men också som lagersaldo av kunderna. Problemet 
som Servistik har är att all information behöver rapporteras i fler än ett IT-system 
vilket resulterar i att det finns risk för att alla berörda intressenter inte får tillgång till 
den nödvändiga informationen.  
 
Servistik hoppas att de genom det nya IT-stödet ska kunna kvantifiera 
förbättringarna av logistikflödet. De vill även förenkla redovisningen för både kunder 
och framtida kunder hur väl de har effektiviserat kundernas interna materialflöde, 
något som de upplever som svårt i nuläget.  
 
Som ett första steg i att ta fram ett IT-stöd behövs en förståelse för hur 
informationen rapporteras och hanteras i nuläget. Servistik har delat in det interna 
materialflödet i fyra steg: godsmottagning, lagerarbete, transport och 
godsavsändning  (Servistik Group AB, 2017), se figur 4. Detta examensarbete ska 
hjälpa Servistik att förstå hur information hanteras på godsmottagningarna.  
 

 

Figur 4 –  Internt m aterialflöde 

Gods-
mottagning 

   Lagerarbete Transport 
Gods-
avsändning 
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 Syfte   1.2

Examensarbetet syftar till att genomföra en nulägesanalys av informationsflödet 
inom fyra godsmottagningar, och undersöka vilka möjligheter som finns för att skapa 
effektivare informationsflöde.  
 

 Forskn ings frågo r 1.3

För att uppfylla syftet formuleras tre forskningsfrågor. Den första frågeställningen 
syftar till att kartlägga rådande informationsflöde på godsmottagningar i fyra 
verksamheter inom två av Servistiks dotterbolag. Kartläggningen ligger till grund för 
en analys av informationsflödet där likheter och skillnader identifieras vilket utgör 
forskningsfråga två. Den tredje och sista frågeställningen syftar till att förstå hur de 
identifierade likheterna och skillnaderna påverkar Servistik.  
 

1. Hur är informationsflödet i godsmottagningsprocessen ut i nuläget för de 
utvalda godsmottagningarna?  

2. Vilka likheter och skillnader finns det i informationsflödet på 
godsmottagningarna? 

3. Vilken påverkan har de identifierade likheterna och skillnaderna för 
företaget? 
 

 Avgränsn ingar 1.4

Examenarbetet avgränsas till att endast utreda informationsflödet på fyra 
godsmottagningar inom två av Servistiks dotterbolag, se det första steget i figur 4. De 
fyra godsmottagningarna är valda av Servistik och hanterar intern logistik inom 
industri och bygg. Avgränsningarna ska ge en begränsad men varierande bild av hur 
informationen på godsmottagningarna hanteras i nuläget.   
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 Begreppsde fin ition   2
För att skapa förståelse och samförstånd mellan författare och läsare presenteras 
definitioner av relevanta begrepp inom logistik, information och hållbarhet.  
 

 Logis tik 2.1

Enligt Mattson (2004), forskare vid Linnéuniversitet, är logistik: 

Begreppet logistik är ett sam lingsnam n för alla de aktiv iteter som  tillser 
att m aterial och produkter finns på rätt plats, i rätt tid och i rätt 
kvantitet. Det kan definieras som  planering, organisering och kontroll av 
m aterialflöden, från råm aterialanskaffning till slutlig konsum tion, som  
sy ftar till att ge en god leveransservice under beaktande av de kostnader 
och andra uppoffringar som  är förknippade m ed att skapa tids och 
platsnytta för varor.  
 

Logistik precis som företagsekonomi syftar till att intressenternas intressen ska 
uppfyllas till en ekonomisk vinning. Logistik är inte bara en samling metoder och 
verktyg utan ett synsätt som används för att administrera materialflödet genom 
företag. (Jonsson & Mattsson, 2016) Logistik kan också vara en av nyckelfaktorerna 
för kostnadseffektivitet och för att minska företags miljöpåverkan. (Siljevall, 2017) 
 

Storhagen (2003), docent i logistik, definierar logistik som: 

Logistik kan avse sam ordning m ellan olika företag, m en förstås också 
sam ordning inom  och m ellan avdelningar inom  ett och sam m a företag. 
Logistiken kan sam tidigt, oavsett avdelningsgränser, avse sam anordning 
m ellan olika aktiv iteter för m aterialsty rning. 

 
Inom logistik ingår alltså både planering och genomförande av förflyttning av 
produkter. För att förstå hur väl logistikkedjan presterar är det viktigt att följa upp 
flödet för att identifiera vad som behöver förändras. För att möjliggöra uppföljning 
är det viktigt med information. Information är även viktigt för att genomföra 
förflyttning av materialet genom logistikkedjan. Logistikkedjan börjar vid råvaran 
och slutar hos slutkund där alla steg med lagring och förädling ingår. (Oskarsson, et 
al., 2013) För att besvara logistik används ofta de sju R:n, dessa är rätt vara/ service i 
rätt kvantitet, i rätt skick, på rätt plats, vid rätt tidpunkt, hos rätt kund, till rätt 
kostnad (Storhagen, 2003). 
 
Logistik har under de senaste åren utvecklats till flera olika områden. Ett av dessa är 
bygglogistik. Dessa specificerade områden skiljer sig inte mycket åt utan bygger på 
ett tankesätt av analyser och förbättringsarbete. Bygglogistik använder precis som 
traditionellt producerade företag olika verktyg och metoder för att analysera och 
förbättra det logistiska flödet. Det behövs dock en viss anpassning då varje område 
har speciella krav på logistiken. (Segerstedt, 2015)     
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 Tredjeparts logis tik      2.1.1
TPL-företag åtar sig att utföra hela eller delar av en kunds logistik. De tjänster som är 
vanligast är transport och lagerhållning. (Mattsson, 2004) Enligt Coyles et al. (2003) 
definition av TPL är det ”en extern organisation som utför del av, eller företagets 
logistikfunktion”. Under de senaste åren har det uppkommit fler och fler TPL-företag 
som utför mer avancerade tjänster än att enbart förflytta produkter (Oskarsson, et 
al., 2013). 
 
TPL kan leda till stordriftsfördelar för ett företag då TPL-företaget kan planera sin 
verksamhet för att transportera flera leverantörers/ kunders produkter samtidigt och 
på så sätt minimera driftkostnaderna. Ytterligare en fördel med TPL är den 
spetskompetens som kan köpas in till företaget vilket inte alla företag själva klarar av 
att upprätthålla. (Oskarsson, et al., 2013) 
 

 Materialflöde  2.1.2
Enligt Jonsson och Mattson (2016) är logistik läran om effektiva materialflöden. 
Materialflödet är flödet från ursprungskällan till slutgiltiga konsumenten och har 
både miljömässiga och ekonomiska konsekvenser för ett företag. För ett producerade 
företag flödar råvaror och halvfabrikat in i förtaget, igenom företaget och sedan ut 
som förädlade produkter till kunder. Materialflödet kan även flöda från kund till 
leverantör och då kallas det för ett returflöde. (Jonsson & Mattsson, 2016) 
 
Inom materialflödet finns det fyra systemkomponenter vilket är enligt Jonsson och 
Mattsson (2016) följande: 

 Förflyttning inom eller mellan anläggningar 
 Godstransport mellan en leverantör och ett lager eller kund 
 Hantering av material som sker i samband med godstransport  
 Lastning av gods på externa transporter som ska mellan olika företag.  

 

 Godsm o ttagn ing  2.1.3
I ett företags logistikkedja finns det flera lagerpunkter som materialet flödar genom. 
Hur de olika lagren fungerar beror på lagrens karaktär. Det kan variera från ett 
råvarulager där råmaterialet förvaras i, till ett färdigvarulager där de färdiga 
produkterna förvaras. (Jonsson & Mattsson, 2016) Lagerpunkterna har som funktion 
att hantera variation i ankommande material och efterfrågan (Ackerman, 1997). En 
godsmottagning är en knytpunkt där material ankommer, samlas upp och delas upp 
för att transporteras vidare i logistikkedjan (Mattsson, 2004). 
 
Eftersom TPL-företag sköter ett företags godsmottagning äger denne oftast inte 
något av inventariet utan sköter hanteringen och förflyttningen av materialet. TPL-
företagen sköter oftast mer än bara godsmottagningen och kan på så sätt jämna ut 
arbetsbelastningen. En av fördelarna är att de kan erbjuda unika koncept och 
expertkunskap för kunderna. En av nackdelarna är att prisbilden ofta blir den 
samma som för de som styr sin godsmottagning själva. (Ackerman, 1997)  
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 Bygglogis tikcen te r 2.1.4
Bygglogistik är mer komplext än andra varianter av logistik då det är temporära 
lösningar som är unika för varje byggarbetsplats. Detta innebär att bygglogistik 
skiljer sig från andra branscher. (Rudberg, 2018) Skillnaderna är enligt Martin 
Rudberg (2018), professor i bygglogistik vid Linköpings universitet, speciellt stora 
när det gäller lossning, ankomstkontroll och lagring. Detta resulterar i att det ställs 
höga krav på lösningar som beror på geografiskt läge och utseende av 
byggarbetsplatsen. (Rudberg, 2018) För att underlätta bygglogistiken kan BLC 
användas. BLC är en form av samlastningscentral som syftar till att förbättra 
logistikflödet i stadsmiljö. Det syftar även till att minska byggarbetsplatsens negativa 
påverkan på omgivningen på grund av exempelvis antalet transporter. BLC kan 
också minimera risken för en försvårad byggprocess som orsakats av flera 
involverade aktörer. Det är något som är vanligt vid byggnationer i stadsmiljö. 
Byggprojekt i stadsmiljö är ofta också mer komplicerade än byggprojekt utanför 
stadskärnan vilket leder till att BLC kan förenkla arbetet. (Janné & Fredriksson, 
2017) 
 

 In fo rm ation  2.2

Svenska Akademins ordlista (2015) definierar information som upplysningar eller 
underrättelser om något eller någon. Information beskrivs som att bli informerad, 
men det syftar till att få vetskap om något. Information är ett uttryck för ett innehåll 
som överförs via kommunikation. Informationen uppstår inte förrän mottagaren har 
tolkat meddelandet. (Nationalencyklopedin, 2018b) Information är data som har 
blivit utformat och förmedlad på ett sådant sätt att det ger kunskap till mottagaren. 
Information kan leda till att det fattas besluts som exempelvis styr organisationen. 
(BusinessDictionary, 2018b) Det finns en rad olika informationsteorier som menar 
att information kan ses som olika saker och därmed definieras olika. (Mingers & 
Standing, 2017) 
 

 In fo rm ationsde ln ing 2.2.1
För att balansera flödet av material eller produkter igenom ett företag behövs 
information. Informationen möjliggör arbete för att effektivt utnyttja resursernas 
kapacitet och möta kundernas efterfråga. (Jonsson & Mattsson, 2016) Information är 
även viktig för kunder då de behöver veta när beställda produkter levereras. 
Information för kunder möjliggör även för kunderna att följa sin order från det att 
beställningen är lagd till att det är levererad. För att lyckas gällande 
informationsflödet behöver intressenter utbyta information för att identifiera 
framtida behov och tillgänglighet. (Oskarsson, et al., 2013; Tao, et al., 2013)  
 
Genom att slutkunden delar information om framtida efterfråga med andra 
intressenter i logistikkedjan kan alla planera sin verksamhet. Genom 
informationsutbyte mellan kund och leverantör kan värdet öka för kunden genom en 
ökande konkurrensfördel genom exempelvis lägre kostnader hos leverantör. 
(Harrison, et al., 2014)   
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 In fo rm ations logis tik 2.2.2
Informationslogistik syftar till att rätt person har rätt information i rätt tid (Centrum 
för informationslogistik, u.d.). I en värld där information ständigt ökar finns det 
stora vinster i fungerade informationslogistik. Informationen är viktig för att uppnå 
en effektivitet inom företaget. (Tao, et al., 2013) Informationslogistik handlar även 
om strategisk planering med utveckling, förändring och förbättring av utbytet av 
information mellan intressenter. (Ekegren, 2006)  
 
Informationslogistik hänger ihop med IT, Informationsteknik, och IT definieras 
enligt Fredholm (2006) som ”Ett samlingsbegrepp för teknik som samlar in, lagrar, 
bearbetar, kommunicerar, söker och presenterar data, text, bild och tal”. 
 

  In fo rm ationssys tem 2.2.3
Ett informationssystem är ett arrangemang mellan ett antal människor och syftar till 
att dela information om något med dessa människor. Användarna av 
informationssystemet måste ha kunskap om det språk som används i systemet och 
det är en kommunikationskanal mellan människor och organisationen. Införande av 
en ny kommunikationskanal kan komma från ett behov av förändring för att möta de 
krav som verksamheten ställts inför. (Goldkuhl, et al., 1982)  
 



Begreppsde fin ition  

11 
 

 Hållbarhe t 2.3

Enligt Brundtlandkommissionen (1987) är hållbarhet att kunna möta dagens 
generations behov utan att framtida generationers förmåga att uppfylla sina behov 
äventyras. Inom hållbarhet finns områdena social-, ekologisk- och ekonomisk 
hållbarhet och för att hållbarhet ska uppnås behöver dessa integreras med varandra, 
se figur 5. Ekologisk hållbarhet är att förbrukningen av förnybara resurser inte ska 
vara större än uppkomsten av nya. Förutom det ska även användningen av icke-
förnybara resurser minimeras. Social hållbarhet är samhällets förmåga att arbeta 
mot ett gemensamt mål. Ekonomisk hållbarhet uppstår när utvecklingen går mot 
social- och ekologisk hållbarhet och som är ekonomisk genomförbar. (Sahota, 2014)  
 
År 2015 antog FN 17 globala mål för hållbar utveckling som innefattar social-, 
ekologisk- och ekonomisk hållbarhet. Målen ska vara uppfyllda innan år 2030 och 
syftar till att skapa en mer hållbar värld för alla människor på jorden. De 17 målen 
kan sammanfattas som att de tillsammans ska avskaffa extrem fattigdom, minska 
ojämlikheter i världen och lösa klimatkrisen samt främja fred och rättvisa. (Svenska 
FN-förbundet, 2017) 
 
 

 

Figur 5 –  Hållbarhetens tre dim ensioner 
 
 

 Hållbarhe t inom  fö re tag 2.3.1
Hållbarhet inom företag finns inom sju områden. De sju områdena är miljö, 
utveckling, sysselsättning, ekonomi, etik, jämställdhet och utbildning. Miljö inom 
företag är samma definition som för hållbarhet i stort. Utveckling syftar till att alla i 
företaget ska känna sig delaktiga i företagsutvecklingen. Alla medarbetare ska genom 
sitt arbete öka livskvaliteten och det är det sysselsättning syftar till. Teknik ska 
användas för att underlätta arbete och inte för att byta ut medarbetare mot maskiner. 
Ekonomi handlar om att alla hållbarhetsdelar ska uppfyllas men att inte det ska 
äventyra företagets ekonomiska överlevnad. Det etiska perspektivet innebär att 
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företag ska ha tydliga värderingar som de också ständigt ska uppdatera och 
kontinuerligt förmedla till medarbetarna. Företag måste ha en tydlig plan för hur 
jämställdhetsarbetet ska genomföras för att säkerställa att det inte finns någon del av 
företaget där ojämnställhet finns. För att uppnå jämställdhetsmålen krävs utbildning 
och företaget måste därför utbilda sina medarbetare om de olika hållbarhetsmålen 
samt hur målen ska uppnås. (Welford, et al., 1998)    
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 Teo re tisk re fe rensram   3
I teorikapitlet presenteras de teorier som är väsentliga för att skapa en god teoretisk 
grund för de analyser som sker för att identifiera nuläget samt likheter och 
skillnader. Teorikapitlet presenterar hur godsmottagningar, BLC och information ska 
utformas, användas och hur verksamhetsutveckling samt organisationsstruktur 
fungerar och påverkar företag.   
 

 Godsm o ttagn ing  3.1

Arbetet på en godsmottagning kan utföras på två sätt. Det första är att kolli har en 
följesedel med en streckkod som godsmottagare skannar för att få reda på viktig 
information om kolli, till exempel artikelnummer, antal och batchnummer. 
Godsinformationen registreras i affärssystem. Streckkodsläsaren som används bör 
vara en trådlös handterminal för att förenkla godsmottagarnas arbete (Fredholm, 
2006), se figur 6. 

 

 

Figur 6 –  Första sättet att registrera kolli 
 

Det andra sättet att utföra arbetet på är att godsavsändaren skickar viktig 
information genom en elektronisk följesedel om kolli när kolli skickas från 
leverantör, se figur 7. Tanken med en elektronisk följesedel är att det ska ankomma 
till godsmottagningen innan kolli. En elektronisk följesedel är inte det samma som 
en orderbekräftelse då orderbekräftelsen inte är uppdaterad om exempelvis 
möjlighet att leverera beställd kvantitet eller vikt och storlek på kolli. Det krävs även 
färre resurser när leveransaviseringen skickats i förväg då det räcker med en 
godsmottagare för att hantera inleveransen. Följesedeln innehåller information om 
kolli och genom att skanna följesedeln kan information om kolli registreras 
automatiskt i företagets affärssystem. Enligt Fredholm (2006) är det andra sättet att 
arbeta att föredra. 

 

 

Figur 7 –  Andra sättet att registrera kolli 
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Oavsett storlek på företaget bör det finnas nedskrivna standardiserade sätt för hur 
arbetet ska utföras. Detta för att hjälpa nyanställda men också för att minimera 
missförstånd för hur arbetet ska utföras och för att effektivisera arbetet. I företag 
med en lång kultur har ofta standardiseringen försvunnit som en konsekvens av att 
flera av medarbetarna arbetat på företaget under en längre tid. Många TPL-företag 
har standardiserade arbetssätt för lagermoment men dessa måste sedan modifieras 
från kund till kund för att det ska fungera. (Ackerman, 1997) Det är vanligt att stora 
delar av arbetet på godsmottagningar sker manuellt på papper och på ett icke-
standardiserat sätt, vilket Rudberg (2017) anser oerhört tidskrävande. Enligt 
Rudberg (2017) krävs det också standarder för att uppnå effektivare logistik.  
 
Ankomstregisteringen sker genom följesedeln som följer med kolli. Efter att 
materialet har blivit ankomstregistrerat kan affärssystemet rapportera eventuella 
kontroller av det ankommande materialet. Följesedeln är därför till nytta för både 
godsmottagarna, konsumenterna och intern hantering för att säkerställa att 
leveransen anlänt som det ska. (Jonsson & Mattsson, 2016; Fredholm, 2006) 
Följesedlarna kan skilja sig utseendemässigt och vilken information som 
tillhandahålls då det finns olika branschstandarder. För att undvika att det saknas 
viktig information finns det både nationella och internationella standarder. Det går 
däremot att göra individuella anpassningar som kan påverka om informationen på 
följesedeln är mer eller mindre bristfällig. (Fredholm, 2006)  
 
Enligt Ackerman (1997) finns det fem frågor som informationen på ett lager bör 
besvara. Frågorna har olika relevans beroende av lagertyp och de är följande 
(Ackerman, 1997):  

1. Vad har eller kommer bli mottaget? 
2. Vad har blivit eller kommer bli transporterat?  
3. Vilken tid och datum levererandes kolli?  
4. Vad är kostnaden för transporten?  
5. Vad är lagersaldot?  

   

 Bygglogis tikcen te r 3.2

Ett vanligt problem på byggarbetsplatser är bristande information; det är dålig 
kommunikation mellan projektets olika intressenter i de olika byggfaserna 
(Thunberg, et al., 2015). De fyra vanligaste problemen menar Thunberg, et al, (2015) 
är materialflöde, intern kommunikation, extern kommunikation och komplexitet. 
Beslut som tas tidigt i byggprojektet påverkar beslut senare i projektet, således 
skapas alltså nya problem när logistikkedjan integreras i byggprocessen (Thunberg, 
et al., 2015). 
 
Rudberg (2017) belyser att digitalisering är en del i att höja effektiviteten inom 
bygglogistik. Smart logistik inom byggbranschen skulle minska antalet transporter 
med 80 procent. Det innebär att det finns mycket pengar att tjäna då lossning och 
mottagande av lastbil anses kosta upp till 5000 kr per lastbil. (Siljevall, 2017) 
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 Typ 1: Tillgångsbaserad, icke -anpassad 3.2.1
Rudberg (2016) anser att det finns fyra varianter av TPL-lösningar och den första 
varianten innefattar en TPL-lösning där en redan befintlig logistikleverantör 
tillhandahåller tjänsten och kan därför vara effektiva i flera projekt i angränsande 
områden. Typ 1 handlar också om att ta tillvara på redan existerande tillgångar i 
materialflödena exempelvis distributionscentraler, transport och IT-system som är 
leveransplaneringsanpassade. (Rudberg, 2016) De existerande tillgångarna 
koordineras i ett leveranskoncept som Rudberg (2016) benämner som Coordinated 
delivery concept (CDC). Det konceptet går ut på att all form av leveransplanering 
tillhandahålls via CDC-leverantörens distributionsnätverk vilket leder till optimerad 
resursanvändning (Rudberg, 2016).  
 

 Typ 2 : Tillgångsbaserad, anpassad  3.2.2
Den andra varianten är en TPL-lösning som innebär att logistikern förser företaget 
med mellanlagringsfunktioner. Mellanlagringsfunktionerna brukar anses vara en 
form av distributionscentral. Dessa distributionscentraler ska vara placerade i 
anslutning till projektområdet för att underlätta materialförflyttningar och annat 
relevant utbyte mellan leverantör och projekt. Det är TPL-företaget som ansvarar för 
planeringen och distribueringen av materialleveranser. (Rudberg, 2016) 
 

 Typ 3 : Icke -ti llgångsbaserad, anpassad 3.2.3
Den tredje varianten är när ett TPL-företag erbjuder och förser ett företag med en 
tjänst utan fysiska resurser. Det är TPL-företagets ansvar att koordinera material och 
övriga resurser som anses nödvändiga för projektet. Ytterligare ansvar är att utforma 
och fastställa APD-plan och logistikplan samt planering och placering av kring 
relaterade funktioner. I denna TPL-variant används en checkpoint3 för mottagandet 
av leveranser och där leveranserna planeras i förväg. Planeringen sker vanligtvis i 
digitala verktyg som tillhandahålls av TPL-företaget. Denna TPL-lösning saknar 
terminaler och transporter i egen regi. (Rudberg, 2016) 
 

 Typ 4 : Icke -ti llgångsbaserad, icke -tillägnad (s tandardise rad)  3.2.4
Den sista och fjärde varianten handlar om standardiserade IT-system men unikt 
anpassade för respektive projekt. IT-systemet är molnbaserat och kräver på så vis 
ingen programvara och resulterar i att det blir lättanvänt. Det vanligaste IT-systemet 
i den fjärde TPL-lösningen kallas för CSCP som står för construction supply chain 
planning. CSCP är ett verktyg som täcker alla former av materialflöden kopplade till 
ett projekt exempelvis avrop och lossning. Genom att använda samma IT-system 
skapas delaktighet mellan leverantör och entreprenör och det bidrar till att 
arbetssättet blir standardiserat samt effektiviseras. (Rudberg, 2016) 

  

                                                   
3 Checkpoint är en yta som finns i anslutning till byggarbetsplatsen och det är en form av vägspärr 
även kallad sluss där leveranserna tas emot och kontrolleras. (Svensk bygglogistik, 2018)  
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 In fo rm ations logis tik 3.3

En avgörande del i hur väl samarbetet sker mellan två företag är hur väl utbytet av 
information fungerar. Exempel på informationsutbyte kan vara priser, bokningar, 
fakturor med mera. För att säkerställa att informationsutbytet fungerar optimalt för 
inblandade intressenter kan scenarion eller liknande beskrivande modell användas. 
Det kan även göras för att uppfylla informationskraven mellan två aktörer som har 
en affärsrelation. Scenariot eller modellen ska innehålla när och vilken information 
som ska skickas till vem och vilka uppgifter som ska finnas med vid 
informationsdelningen och det kan anses vara ett regelverk över informationsflödet. 
(Fredholm, 2006) 
 
För att uppnå effektivitet kan informationsdelningen delas upp i tre steg. Det gäller 
först och främst den behovsstyrda informationen följt av att strukturera 
informationen innan det distribueras vidare i anpassade informationskanaler. 
(Ekegren, 2006) 
 
IT-utveckling har sedan ett antal år tillbaka möjliggjort att informationsutdelningen i 
logistikkedjan har utvecklats. Utvecklingen har även bidragit till ytterligare 
effektivitet och till att informationens betydelse för logistik har förändrats. När 
information som skickas igenom ett företag samlas upp leder det till mer eller 
mindre effektivisering av företaget. All den information som samlats in leder inte till 
värde för företag då information har en föränderlig karaktär där dess värde förändas 
över tid. Det innebär alltså att gammal och föråldrad information har lägre värde än 
information som är aktuell. (Ekegren, 2006)   
 
En förutsättning för att få ett bra flöde på ett lager är att IT-system och logistikkedjan 
behöver vara sammankopplade för att minimera brister och möjliggöra effektiv 
problemlösning. Genom att kombinera IT med logistik kan även konkurrensfördelar 
skapas och nya marknader öppnas för företag. (Tao, et al., 2013; Fredholm, 2006) 
Detta eftersom affärsprocesserna inom företaget och hos kunden kan komma att 
förändras på grund av ökat IT-användande. Strukturförändringen som sker i 
samband med förbättrad IT-användning kan möjliggöra att företag kan förflyttas i en 
positiv riktning i värdekedjan för att nå högre lönsamhet och tillväxt. I nuläget finns 
det många exempel på hur kopplingen logistik och IT sker naturligt. Ett exempel är 
att det finns ett samband mellan IT, miljö och effektivare logistik. Exempel på 
samband är mobilkommunikation samt positioneringsanvändning. Det finns också 
faktorer som hindrar utvecklingen av IT inom logistik. Risken för intrång och insyn i 
interna system ökar och det behövs därför ett skyddsnät för att skydda 
företagshemligheter och liknande. Det kan dock öka säkerheten för hanteringen av 
hemligt och skyddat gods inom exempelvis transport- och lagerbranschen. 
(Fredholm, 2006)  
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 Etiska pe rspektiv 3.3.1
Etik och moral behöver tas i beaktning vid teknikutveckling eftersom teknik och etik 
hänger samman. Detta eftersom moral är hur saker och ting uppfattas, vad som är 
rätt eller fel samt påverkar hur människor handlar. Etik däremot är reflektion och 
principer för hur människor bör handla. (Romare, 2017) 
 
Hansson (2009), professor vid KTH, menar att sammankopplingen medför risk för 
att den etiska diskussionen försummas och att ingen hänsyn tas kring etiska frågor 
som teknik resulterar i. Hansson (2009) anser det viktigt att det finns ett 
genomtänkt och ansvarfullt förhållningsätt till etiska aspekter på teknik och han 
menar att det är en viktig del för att uppnå professionalism i tekniska yrken. Det är 
även viktigt att inkludera och engagera intressenter som berörs av tekniken 
(Hansson, 2009). 
 
Etik och IT kan tolkas som filosofin att fatta beslut om hur IT ska utvecklas och 
användas baserat på sociala beteenden. Det är därför betydelsefullt att studera och 
analysera den givna situationen. Detta eftersom om det inte görs finns det risk för att 
kontrollen över teknik tappas och det är problematiskt för dagens 
teknikkomplicerade samhälle. IT-etik är speciellt jämfört med andra former av 
anpassad etik. Detta eftersom det skapar begreppsförvissning och ett vakuum om 
vad som anses rätt eller fel. Det är även kärnvärden som utgör grunden vid 
utvärderingar av etiska lösningar kopplat till IT. Det handlar också om att IT:s unika 
egenskaper, exempelvis komplexitet, informationslagring och känslighet, behöver 
kombineras med etisk analys till exempel utgå från stora problemlösnings principer 
och analys genom yrkesetik, roll och ansvarsanalys samt intressentanalys. 
(Kavathatzopoulos, u.d.) 
 
När IT-system utvecklas och implementeras är det viktigt att arbeta systematiskt och 
inte endast resonera och göra antagande. För om arbetet sker icke-systematiskt är 
risken stor att acceptansen hos berörda intressenter blir låg och då blir det blir inte 
förändringen eller beslutet etiskt försvarbart. (Schimanski, 2006) 
 

 Rätt in fo rm ation  3.3.2
Information finns i överflöd och av olika kvalitet och relevans. Det är därför 
problematiskt och komplext att sålla ut och ta fram rätt typ av information. Vad som 
klassas som rätt information varierar från fall till fall. Det är bara varje enskild 
användare som kan bestämma vad som är rätt för hen och vilka verktyg som är 
lämpliga att använda. (Karlsson, et al., 2004) 
 
Rätt information definieras som att informationens mottagare ska vara rätt för just 
den informationen. Informationen måste därför kartläggas och anpassas baserat på 
hens behov och arbetsroll. Om det är kommunikation på en arbetsplats som är i 
fokus kan antaganden kring vem som bör ha vilken information i arbetsprocessen 
göras. Det innebär att rätt information kan omfatta tre av de sju R:en, rätt 
vara/ service, i rätt kvantitet och i rätt skick. (Karlsson, et al., 2004)  
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 Rätt pe rson  3.3.3
För att veta vem som är rätt person är det viktigt att definiera och kartlägga 
personerna och dess behov av information i relation till aktuell process. 
Informationsbehovet beror på vilken position hen har och delar av 
informationsbehovet kan specificeras på förhand. Användaren behöver få tillgång till 
all relevant information. Det viktigaste är att berörda personer har tillgång till 
information utifrån behov och kunskap, det vill säga att informationens karaktär inte 
har någon större betydelse. Detta innebär att rätt person kan få tillgång till och vet 
var informationen som eftersöks hittas samt att informationen tillges vid rätt 
tidpunkt. (Karlsson, et al., 2004) 
 

 Rätt tid  3.3.4
Rätt tid kan klassas och delas in i två aspekter. Den första är hur aktuell 
informationen är. Den andra är när informationen når användarna. Det är viktigt att 
informationen når användaren vid rätt tidpunkt, varken för tidigt eller för sent. Rätt 
tid behöver sättas i relation med rätt person och rätt process för att olika tillfällen 
kräver olika tidskrav. Det kan exempelvis vara tidspress när informationsbehovet är 
som störst. Information har även ett tidsvärde då informationsvärdet kan gå förlorat 
om den inte levereras i tid. (Karlsson, et al., 2004) 
  

 Rätt p lats  3.3.5
Rätt plats innebär att informationen finns tillgänglig där den efterfrågas. 
Informationssystemet måste därför veta var användarna är för att kunna anpassa 
informationen. Informationen ska vara på den plats som möjliggör att informationen 
är tillgänglig när användarna behöver den. Detta innebär att rätt plats hänger 
samman med rätt tid. (Karlsson, et al., 2004) 
 

 Rätt kos tnad 3.3.6
Information relaterar till tre kostnader: produktionskostnader, 
distributionskostnader och läskostnader. Läskostnader är den kostnad som uppstår 
när information ska inhämtas och förstås. Det är den kostnadspost som är högst av 
de tre och distributionskostnaden minskar allt eftersom internetanvändningen ökar. 
(Karlsson, et al., 2004) Informationsflödet hänger också ihop med orderprocessen då 
orderprocessen innehåller en del om hur informationen om ordern distribueras 
mellan kund och leverantör. För att effektivisera orderprocessinformationen och 
göra den mer kostnadseffektiv samt höja informationens korrekthet kan EDI, 
Electronic Data Interchange4, användas. (Grant, et al., 2005) 
 

 

                                                   
4 EDI är ett standardiserat meddelande för att utbyta data elektroniskt mellan två oberoende 
datasystem. (Green cargo, 2012)  
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 In fo rm ationssys tem  3.4

För att veta vilket informationssystem som passar verksamheten behöver det 
definieras vilka funktioner som behövs; en utvärdering av behovet behöver också 
göras (Ackerman, 1997). Genom information som fås genom informationssystemet 
kan eventuella kvalitetsfel upptäckas. Responsen från verksamheten bör innehålla 
det informationsdjup som behövs för att styra och fatta beslut om verksamheten. 
Informationen bör presenteras på ett sådant sätt att den är förståelig för användaren. 
Beroende på nivåer i ledningshierarkin bör responsen från verksamheten 
rapporteras med olika frekvens. En arbetsledare bör bli informerad om 
verksamheten oftare än ledningsgruppen och detta är viktigt att ta i beaktande när 
informationssystem utformas. För uppföljning av hur väl företaget arbetar med 
kvalitet och för eventuella förbättringsarbeten behövs information till företaget. 
Informationen fås genom ett informationssystem som är anpassat för den egna 
verksamheten. (Sandholm, 2008) Information i realtid och insamlad för framtiden 
är viktigt för en full förståelse för hur bra prestationen blir i nuläget. Information kan 
användas för att styra vilket arbete som utförs vid vilken tid och på så sätt öka 
effektiviteten. (Gordei & Borisova, 2013) Några ytterligare faktorer som kan behövas 
tas i beaktning är framtida behov samt hur stor kvantitet av informationen som 
överförs och om informationssystemet skulle behöva kommunicera med andra IT-
system (Ackerman, 1997).       
 
Införande av ett informationssystem bör ske i fyra steg: verksamhetstudier, 
informationsanalys, affärssystemutformning och utrustningsanpassning. För att 
identifiera vilka egenskaper som informationssystemet behöver bör en 
egenskapsanalys göras. Egenskapsanalysen syftar till att bland annat identifiera 
frekvensen av informationsutbytet. (Goldkuhl, et al., 1982)  
 
Användbarhet är ett centralt begrepp i sammanhanget och innebär en interaktiv 
egenskap som är en definition av IT-systemets användbarhet i användarsituationen. 
Användbarhet kan delas in i olika kriterier som behöver uppfyllas tillsammans för att 
uppnå hög användarbarhet. (Eriksson, 2000) Dessa kriterier är:  

- Relevans innebär att informationssystemet stämmer överens med 
användarnas behov för att användaren ska kunna göra rätt handling och 
använda systemet som verktyg. (Eriksson, 2000)  
 

- Effektiv itet är att arbetsuppgifterna ska kunna utföras effektivt. Det innebär 
att användaren ska utföra aktuella arbetsuppgifter med så låg ansträngning 
som möjligt och det ska inte heller kräva mycket resurser. (Eriksson, 2000)  
 

- Användarens attityd handlar om användarnas subjektiva känslor om 
informationssystemet (Eriksson, 2000). Människor är generellt positiva till 
förändringar men bara om det inte drabbar dem själva. Det är en viktig faktor 
att ta hänsyn till när initiativ tas till ett förändringsarbete. (Ljungberg & 
Larsson, 2012)  
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- Användarvänligt/ Lärbarhet/ Lättanvänt innebär att informationssystemet 
ska vara enkelt att använda. Det ska även vara enkelt att komma ihåg hur 
systemet används och systemet ska även vara ett verktyg som underlättar för 
användaren. (Eriksson, 2000)  
 

- Flexibilitet innebär hur enkelt informationssystemet är att förändra och 
anpassa efter verksamhetens och kundens behov. Det är ett måste att 
informationssystemet efter att det implementerats ska vara flexibelt för att 
uppnå bland annat kundnöjdhet. (Eriksson, 2000)  
 

- Fleranvändarfunktionalitet innebär att det ska finnas stödjande funktioner i 
informationssystemet för att flera användare ska kunna arbeta i systemet 
samtidigt. Det ska även vara funktionellt för användarnas arbetsuppgifter. 
(Eriksson, 2000) 
 

 Hållbar in fo rm ation   3.5

Ordförande för FAI5 och företagsdoktoranden vid Mittuniversitetet Katarina Ekelöf 
(2011) menar att information kan anses vara en resurs. Information kan bli hållbar 
för företag genom att införa standarder för hur moment ska utföras (Ekelöf, 2011). 
Enligt Klett (2011) innebär standardisering för hållbar information att företags 
kommunikationsförmåga i trovärdighet inom sakfrågor samt organisationskunskap 
vilket är viktiga komponenter för att uppnå framgång. 
 
Information är en viktig komponent för hållbar utveckling, det handlar framförallt 
om tillgänglig och tydlig information både internt och externt för ett företag. 
Exempel på detta är märkningar av produkter och produktinformation. FN:s 
miljömål är också kopplade till hållbar information och belyser att företag bör införa 
hållbara metoder för att integrera hållbarhetsinformation i företags 
rapporteringcykel. (Regeringskansliet, 2015) Informationsteknologin har stor 
potential och betydelse för att lösa problem kring hållbar utveckling, framförallt 
dilemmat ”Providing quality of life to all people without overusing the ecosystem”. 
(Hilty, 2008) 
 

 Verksam hetsu tveckling 3.6

Enligt Sörqvist (2001), docent vid Kungliga tekniska, har kvalitet gått från att bara 
vara något inom produktproduktion till att finnas inom alla interna processer och 
funktioner. Numera talas det mer om totalkvalitet vilket innebär ett antal olika 
värderingar för företagen. Några av värderingarna är kundorientering, allas 
delaktighet och ständiga förbättringar. (Sörqvist, 2001)  
 
 

 

                                                   
5 Föreningen för arkiv och informationsförvaltningen. (FAI, 2018)  
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Sandholm (2008), menar att målen med kvalitet inom verksamheten ska vara lika 
självklara som de ekonomiska målen. Många företag har inte en uttalad 
kvalitetsutveckling utan det talas om verksamhetsutveckling istället. Det innebär att 
det finns en kultur på företaget som arbetar med ständiga förbättringar och ett 
kundfokus. Företaget arbetar därmed med ständiga förbättringar och med fokus på 
kvalitet utan att det märks då det sker naturligt. (Sandholm, 2008) 
 
Standardisering syftar till att förenkla moment eller handlingar exempelvis inom 
verksamheter i samhället. Standardisering grundas i att det måste finnas ett 
samarbete och samförstånd mellan olika aktörer som verkar tillsammans samt 
arbetar aktivt för att hitta lämpliga arbetssätt. För att uppnå standardisering kan 
samförståndsprincipen användas för att nå konsensus för att kunna ta hänsyn till alla 
intressenters behov och önskemål. Standardisering bidrar till ökad lönsamhet för 
företag då det möjliggör kommunikation mellan gränser som i sin tur genererar ökad 
säkerhet för individer och samhället i stort. För att öka lönsamhet genom 
standardisering vägs tekniska, sociala och ekonomiska aspekter in. (ITS, u.d.; 
Olhager, 2013) Standardisering kan generera höga nivåer av kvalitet och en stabil 
produktionstakt. (Olhager, 2013).   
 
Information inom verksamhetsutveckling kan ses som ett stöd till en aktivitet men 
den är inte initiativet till en aktivitet. Stödet kommer ofta ifrån ledningsnivå och ger 
användaren kunskap om speciella faktorer för de olika aktiviteterna. Den stödjande 
informationen kan dock leda till en ny aktivitet, exempelvis kontroll av kolli 
(Ljungberg & Larsson, 2012) 
 
Det finns en uppsättning av verktyg och metoder för att arbeta med systematiska 
strukturella förbättringsarbeten. Verktygen syftar till att förstå och uppmärksamma 
eventuella fel och brister som kan leda till försämrat resultat för verksamheten. 
Dessa verktyg kan identifiera variationer inom företag och vad de kan ha för 
förklaring. En av dessa metoder är processkartläggning som innebär att 
identifieringen av vilka aktiviteter och flöden som är kritiska och inte tillför något 
värde sker systematiskt.  (Elg & Witell, 2007)           
 

 Kvalite tsbris tkos tnader 3.6.1
Kvalitetsbristkostnader är felkostnader som uppstår till följd av att en avvikelse på en 
vara eller tjänst inte uppfyller kundens behov. Kvalitetsbristkostnaderna är omkring 
10– 30 procent av omsättningen. (Sörqvist, 2001) Kostnaderna för kvalitetsbrister 
brukar enligt Sandholm (2008) vara fördelade på ett fåtal kostandspåverkande 
faktorer svarar för den största delen av kostnaden. 
 
De fyra felkostnader som uppstår enligt Sörqvist (2001) är: 

 Interna felkostnader, kostnader som uppstår i och med att fel upptäcks innan 
leverans till kund. 

 Externa felkostnader, kostnader som uppstår efter att leverans har skett till 
kund.  
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Figur 8 – Kostnadsförändring genom  förebyggande arbete 

 

 Kontrollkostnad, kostnader som uppstår i samband med att en vara/ tjänst 
kontrolleras för att säkerställa att kraven på kvalitet uppfylls. 

 Förebyggande kostnader, kostnader som uppstår i samband med ett 
förbättringsprojekt som ska minimera de interna och externa felkostnaderna 
samt kontrollkostnad.  
 

Kvalitetskostnadsbrister ökar i takt med försäljningssiffrorna. Ett förbättringsprojekt 
kan upplevas kostsamt när det genomförs men i längden leda till förbättrat 
ekonomiskt resultat. Totala kostnaden för verksamhetens kvalitetskostnader 
minskar om förebyggande kvalitetskostnader ökar (Sörqvist, 2001), det visualiseras i 
figur 8. Den vänstra stapeln i figur 8 representerar kostnadsbilden före ett 
förbättringsprojekt medan den högra stapeln visualiserar kostnadsbilden efter ett 
förbättringsprojekt.  
 

 

För att skapa en förståelse för kvalitetsbristkostnader bör en kartläggning göras. Det 
för att förstå nuläget innan ett mätsystem upprättas för att förenkla uppföljning av 
kostnadselementen. (Sandholm, 2008)  
 
För att möjliggöra en mätning av hur väl företaget presterar behövs information. All 
informationen går inte alltid att hitta i den ekonomiska redovisningen utan det 
behövs ytterligare metoder och system för att ta fram den informationen. 
Kvalitetsbristkostnaderna är bland annat löner och materialkostnad; det är 
kostnader som går att hitta i den ekonomiska redovisningen. Det finns också 
kostnader kopplade till kvalitetsbrist som inte är mätbara och måste ändå tas i 
beaktande för att få en helhetsbild över kvalitetsbristkostnaderna. (Sandholm, 2008) 
 
 

Interna felkostnader 

 

Externa felkostnader 

 

Kontrollkostnader 

 

Förebyggande kostnader 

Före                   Efter 
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Effekterna av att dela information är svåra att mäta och beror på fyra anledningar. 
Första anledningen är att det är svårt att mäta kostnaderna vid en exakt tidpunkt 
eller över en viss period. Den andra anledningen är att det är svårt att sätta en 
kostnad för hur informationen påverkar personal, produkter och om företaget 
påverkas positivt eller negativt. Den tredje anledningen är att det är svårt att bedöma 
hur viktig historisk information är för framtiden. Fjärde anledningen är att 
information påverkar flera visioner inom företag, både utvecklingsvisionen och 
utförandevisionen. (Smits, et al., 2000) 
 

 Organ isationss truktu r  3.7

Det finns enligt Bruzelius och Skärvad (2012) sex organisationsformer som ett 
företag kan anta och valet av organisationsform beror på hur företag är organiserat. 
Organisationsform och organisationsstruktur handlar om hur arbete ska fördelas i 
uppgifter samt hur uppgifter ska samordnas. (Bruzelius H & Skärvad, 2012) Enligt 
Bruzelius och Skärvad (2012) samt Jacobsen och Thorsvik (2014) är 
organisationsformerna följande: 

- Funktionsorganisation innebär att verksamhetens struktur delas in baserat 
på funktioner exempelvis inköp och produktion.  
 

- Matrisorganisation kombinerar två eller flera organisationsformer då det 
finns ett behov av att kombinera olika komponenter inom företaget 
exempelvis om företaget är verksam på en internationell marknad.  
 

- Projektorganisation handlar om att organisera verksamheten i projektform 
då organisationen bygger på ett eller flera projekt.  
 

- Divisionsorganisation kännetecknas av ett samordnat centrum i form av en 
koncernledning och att organisationen grupperats i mer eller mindre 
självständiga enheter, divisioner. Divisioner baseras på bland annat 
produkter, kunder och geografiskt område.  
 

- Processorganisation bygger på delprocesser och aktiviteter som tillsammans 
utgör processer. Arbetet i processorganisationer sker oftast med hjälp av 
verktyg exempelvis Lean.  
 

- Nätverksorganisation kännetecknas av långsiktiga samarbeten mellan 
aktörer i ett nätverk. Aktörerna i nätverket är ofta fristående och bidrar med 
resurser i form av exempelvis kunskap och ekonomiska medel. Aktörerna 
samarbetar för att nå gemensamt uppsatta mål. 
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Organisationsstrukturen kan antingen vara hierarkisk eller platt och valet av detta 
beror på både organisationsform och om företaget är centraliserat eller 
decentraliserat. Centralisering sammankopplas med hierarkisk struktur då det 
innebär att beslutsmakten placeras på ledningsnivå. Platt struktur och 
decentralisering hänger samman då beslutsmakten finns på operativ nivå. Graden av 
centralisering och decentralisering kan variera inom ett och samma företag då det 
kan variera beroende av arbetsuppgift och område på företaget. Detta innebär att det 
även kan variera mellan företag kopplade till samma koncern. (Jacobsen & Thorsvik, 
2014; Conley & Zheng, 2009; Herschel & Nemati, 2000)   
 
Organisationsstrukturen påverkar valet av hur företag ska kommunicera internt, 
vilket antingen kan ske vertikalt eller horisontellt. Vertikal kommunikation hänger 
samman med hierarkisk struktur och innebär att kommunikationen sker uppåt eller 
nedåt mellan de olika nivåerna i hierarkin. Horisontell kommunikation hänger 
däremot samman med platt struktur och kommunikationen sker mellan intressenter 
som tillhör samma formella organisatoriska enhet eller enheter exempelvis 
avdelningar inom ett företag. (Jacobsen & Thorsvik, 2014; Alvesson & Sveningsson, 
2007) 
 
Det finns problematik med både vertikal och horisontell kommunikation. Den 
främsta utmaningen med vertikal kommunikation är att det grundar sig i 
kommunikation mellan under- och överordnade. Det i sin tur skapar problem då 
möjligheten att behandla och använda informationen blir svårare högre upp i 
hierarkin. Det finns också en överhängande risk att information tappas ju fler 
mellanhänder som är involverade i informationsflödet. Detta eftersom det finns en 
risk att informationen blir förvrängd eller att mellanhanden lägger till sina egna 
värderingar och uppfattningar i budskapet. Det är även svårt med återkoppling vid 
hierarkisk kommunikation och ofta upplevs återkopplingen som otillräcklig eller 
opålitlig. (Jacobsen & Thorsvik, 2014; Alvesson & Sveningsson, 2007) 
 
Problematik med horisontell kommunikation är att det är svårt att genomför en 
effektiv horisontell kommunikation vid en platt struktur om berörda intressenterna 
inte är samlade på samma fysiska plats. Hur de formella organisationsgränserna är 
dragna inom företaget påverkar också möjligheten att vara effektiv i sin 
kommunikation. Eftersom människor är mer benägna att kommunicera med 
personer inom samma organisationsgräns. (Jacobsen & Thorsvik, 2014)  
 

 Hållbar in te rn  ko m m un ikation   3.7.1
Hållbar information kan skapas internt inom ett företag genom att skapa en hållbar 
kommunikation både mellan medarbetare och kunder. Det finns fyra steg för att 
skapa en effektiv och hållbar intern kommunikation, de fyra stegen presenteras figur 
9. Till att börja med krävs en förståelse för syftet med effektiv intern kommunikation. 
Detta eftersom förståelse och välinformerade medarbetare underlättar resterande 
arbete och på så vis kan kommunikationen bli hållbar i längden. Nästa steg är att 
involvera medarbetare i informationsarbetet för att de ska känna delaktighet, skapa 
och använda informationsstrategier. Det tredje steget är att använda relevanta och 
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anpassade kanaler som är lämpliga för vad som vill uppnås och för att nå ut med 
budskapet. Kommunikationskanalerna ska även vara i tiden och anpassade efter 
informationens målgrupp. Det sista steget är att information ska förmedlas genom 
att berättas och inte genom att informeras. Genom att kommunicera istället för att 
informera skapas gemenskap inom företaget och det leder i längden till en effektivare 
kommunikationsprocess. (Heide, et al., 2012; Jacobsen & Thorsvik, 2014) 
 

 

Figur 9 –  Fyra steg för hållbar kom m unikation 
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 Metod  4
Detta kapitel inleds med en presentation av examensarbetets metodansats och en 
introduktion till forskningsmetoden fallstudie. Därefter förklaras teorierna för 
examensarbetets metoder. I Genomförandekapitlet presenteras hur de valda 
metoderna använts. Metodkapitlet avslutas med ett kapitel om validitet och 
reliabilitet.  
 

 Metodansats   4.1

Det finns två typer av metodanasats, kvalitativ och kvantitativ. Kvalitativ 
metodansats fokuserar på att identifiera sammanhanget för att utforma och verifiera 
en modell och insamlad data kan inte omskrivas till numeriska termer. Exempel på 
en modell kan vara fallstudie och enkät. Kvalitativa metodansatser kan vara svåra att 
generalisera för att lösningarna påverkas av kontexten där de identifieras. 
Kvantitativ metodansats har fokus på att utföra mätningar för att bevisa och styrka 
en modell. Detta kan göras via bland annat matematiska modeller, simulering och 
experiment. När metodansatsen är kvantitativ samlas data in som kan formuleras i 
numeriska termer. Fördelarna med kvantitativ metodansats är att det möjliggör 
statistik behandling och gör det möjligt att hävda objektivitet. Det är däremot svårt 
att förstå samband och komplexitet. (Morgan, 2007)  
 
I detta examensarbete är det en kvalitativ metodansats som är aktuell eftersom fokus 
är att studera informationsflödet på djupet på en mindre del av företaget, nämligen 
godsmottagningarna.  
 

 In te raktions fo rskn ing 4.1.1
Interaktionsforskning innebär att en förändring eller annat fenomen studeras på 
djupet. Studerandet görs genom att aktivt integrera med det som studeras, däremot 
utgår forskningen från att inte påverka det som studeras. (Fredriksson, 2018; 
Dimulescu, 2010) 
 
Examensarbetet innefattas av interaktionsforskning då studerandet av 
informationsflödet sker genom att integrera med händelseförloppen som studeras 
samt med ambitionen att inte påverka handlingar eller utfall.  
 

 Falls tudie   4.2

Enligt Per Svensson (2015), universitetslektor vid Chalmers tekniska högskola, är 
fallstudie en ”forskningsmetod som syftar till att ge djupgående kunskaper om det 
man undersöker”. När ett specifikt fall ska studeras är det lämpligt med fallstudier då 
det handlar om att studera specifika fenomen för att utveckla en helhetsförståelse 
och förstå fenomenet på djupet i den kontext det vanligtvis befinner sig i. Exempel på 
fenomen kan vara beslut, organisationer, processer, händelser och samarbeten. 
Svensson (2015) påvisar att fokuset är på fenomen som är svåra att avskilja från dess 
kontext. Det handlar därför också om att uppmärksamma hur beslutsprocesserna 
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sker i händelseförloppet oavsett vilket fenomen som studeras. (Yin, 2013)  
En fallstudie inkluderar metoder såsom observationer, intervju och datainsamling. 
En fallstudie är lämplig att genomföra om utgångpunkten är i frågeställningar som är 
ställda i ett Hur- och/ eller Varför-perspektiv. (Yin, 2013) 
 
Det finns både för- och nackdelar med fallstudier och exempel på fördelar är: ökad 
möjlighet till konkretisering, ämnesöverskridning och nätverksstudier. Det kan dock 
vara svårt att generalisera vid en fallstudie och det finns en begränsad räckvidd samt 
överbetonar och isolerar enskilda aktörer vilket som kan ses som nackdelar. 
(Svensson, 2015) 
 

 Metodteo ri 4.3

I detta kapitel presenteras teorin bakom de metoder som examensarbetet utgår ifrån.  
 

 Datainsam ling 4.3.1
Innan datainsamlingen kan påbörjas behövs kunskap om vilken data som önskas och 
måste ges av insamlingen. Det behöver också bestämmas om fokuset ska ligga på 
kvalitativ eller kvantitativ data eller om det ska vara en blandning av dessa två. Det är 
syftet som avgör vilken datainsamlingsmetod som lämpar sig för uppgiften och det 
kan begränsas av exempelvis givna resurser i form av tid och pengar. (Harboe, 2013) 
 
För att samla in kvalitativ data utgår man ifrån ett brett perspektiv för att se hur 
människor agerar och tycker i olika situationer, vilket görs genom till exempel 
observation eller intervju. Genom att samla kvalitativ data skapas en bredare 
förståelse för en mindre grupp individer som kan representera en större grupp 
människor. Kvantitativ data är till skillnad från kvalitativ data generaliserande och 
tidskrävande både före, under och efter insamlingen. Det går att samla in kvantitativ 
data genom frågeformulär eller hypotesprövande experiment där en tes ska testas. 
(Harboe, 2013) 
 
Det finns två typer av data som kan samlas in, antingen sekundär- eller primärdata. 
Sekundärdata kan definieras som redan insamlad data som kan användas och 
bearbetas av andra personer än de som gjort datainsamlingen. Exempel på 
sekundärdata kan vara olika typer av publicerade dokument såsom tidningsartiklar 
och myndighetsinformation men även hemsidor och muntlig kommunikation. Det 
innebär att sekundärdata både kan vara intern inom en organisation och extern det 
vill säga publik utanför organisationen. Insamling av sekundärdata är kostnads- och 
tidseffektiv jämfört med insamling av primärdata. Det är däremot svårt att med hjälp 
av sekundärdata få anpassad data som är specifik för syftet med insamlingen och det 
blir därför svårt att vara detaljerad. Det finns även risk för att det saknas relevant 
data. Ytterligare en nackdel med sekundärdata är risken att finna föråldrad och 
inaktuell data. (Harboe, 2013; Befring, 1994)  
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Primärdata innebär all typ av information som samlas in med syftet att skaffa ett 
underlag för att möjliggöra analys. Vad som ska samlas in och vad den primära data 
ska vara bestäms av undersökningens syfte och behov. Däremot är grunden i 
insamling av primärdata att det inte finns någon tidigare information innan 
undersökningen genomfördes. De vanligaste metoderna för att samla in primärdata 
är enkät, intervju, observation eller experiment. (Befring, 1994) Fördelarna med att 
samla in primärdata är att data blir specifik och anpassad för just den 
undersökningens syfte. Detta innebär även att det blir aktuell data och 
tillförlitligheten kan bli högre då datainsamlare varit en del i hela 
insamlingsprocessen och kan därför säkerställa att det gjorts på rätt sätt. Denna typ 
av datainsamling är dock både tids- och ekonomiskt krävande samt 
kunskapskrävande hos insamlaren då det krävs mycket kunskap om hur hen ska gå 
tillväga och vad som krävs för att det ska göras på rätt sätt. (Harboe, 2013)  
 

 In te rvju   4.3.2
Intervju som metod är användbar när man vill förstå information om hur en person 
uppfattar eller ställer sig till den händelse som undersöks. Intervju som metod bör 
inte användas om den varken ifrågasätter eller tillför något till resultatet. Det är en 
vanlig metod för att systematiskt samla in data för att få ett underlag vid 
beslutsfattande. Kvalitet på intervju är viktigt för att uppnå ett trovärdigt resultat. 
Innan intervjutillfället bör intervjuaren skaffa sig kunskap om ämnet för att förstå 
vad som är syftet, målet och vad som är frågeställningarna. Det är också viktigt att 
intervjuaren förstår ämnet. Detta för att frågor till respondenten är faktagrundade 
och utformade för att ge rättvisande svar och inte svar som stärker intervjuarens 
påstående. Om flera intervjuer genomförs kan frågorna kritiskt granskas och 
jämföras vilket möjliggör att förbättringar av intervjun för att få mer rättvisande och 
tydliga svar. (Lantz, 2013)   
 
Strukturen på en intervju bestämmer vilka typer av svar som fås från respondenten. 
Karaktären av intervjun är uppdelad i olika strukturer där det är både öppna och 
styrda/ strukturerade intervjuer. I en öppen intervju ställs mer övergripande frågor 
där respondenten kan svara fritt och resonera med sig själv utefter sina egna tankar. 
Respondenten svarar utefter sin bild av verkligheten och dessa metoder ger en 
förståelse för respondentens personliga erfarenhet. I de strukturerade intervjuerna 
ställs frågorna i en förutbestämd ordning. Respondenten väljer sedan ett av de 
förutbestämda svarsalternativen. De strukturerade intervjuerna kan ligga till grund 
för slutsatser om kvantiteter då alla respondenten har haft samma svarsalternativ. 
(Kylén, 2004; Lantz, 2013)  
 
För att ge intervjuaren underlag för hur intervjun ska utföras och vilken struktur som 
ska gälla kan antingen en intervjuguide eller en frågelista användas. Genom att 
använda sig av dessa två underlag ges även respondenten stöd för hur intervjun är 
utformad och på så vis kan förbereda sig. En intervjuguide används när det är en 
öppen intervju och frågelistor lämpar sig att användas vid styrda intervjuer. En 
intervjuguide består av ett par huvudområden som i sin tur innehåller fyra till sex 
punkter med frågor för att skapa en översikt över intervjuns innehåll. (Kylén, 2004; 
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Jacobsen, 2012) Om det är fler än sex punkter eller frågor rekommenderar Kylén 
(2004) att de delas in i underrubriker. Kylén (2004) rekommenderar också att 
punkterna eller frågorna numreras för att underlätta för intervjuarens efterarbete 
med exempelvis renskrivning av anteckningar. Frågelistor innehåller ett antal 
förbestämda och färdiga frågor till respondenten som styr intervjun åt ett ”fråga-
svar”-perspektiv snarare än ett samtal. Det är även ovanligt att frågorna är ställda på 
djupet och det blir därför enklare för intervjuaren att sammanställa respondentens 
svar. (Kylén, 2004)   
 

 Observation   4.3.3
Observationer innebär att något eller någon studeras i sitt sammanhang och 
observationer kan ge information om människors handlingar. När en observation 
genomförs ska observatören använda sina sinnen mer genomtänkt och disciplinerat 
än i vanliga fall. Detta för att uppmärksamma det som studeras men även hur 
handlingarna skiljer sig från det personen som blir observerad har sagt att hen gör. 
Det kan därför vara en utmaning för observatören att uppmärksamt lyssna och 
observera utan förutfattade meningar och skriva ner det som observeras utan att 
blanda in egna värderingar. (Fredriksson, 2018) 
 
Enligt Patel och Davidsson (2011) finns det sex olika varianter för att göra en 
observation. De två vanligaste varianterna är strukturerad, även kallad systematisk 
eller ostrukturerad, även kallad osymmetrisk. (Patel & Davidsson, 2011) 
Strukturerad observation är lämplig när observatörerna vet vad de ska och vill 
studera medan ostrukturerad är när observatörerna inte vet vad de ska observera 
utan är öppna för vad de kommer observera (Fredriksson, 2018). Båda utgår från ett 
observationsschema där det framgår exempelvis vilka frågeställningar som ska 
besvaras med hjälp av observationen. När observationsschemat utformas är det 
viktigt att vara noggrann med vilken indata som tas fram för att kunna ta fram 
aktuella situationer i observationsschemat för att sedan möjliggöra analys av 
resultatet. (Patel & Davidsson, 2011)  
 
Det finns även öppen och dold observation. Öppen innebär att observatören har 
meddelat att det kommer ske en observation medan en dold observation är en 
observation som sker oinformerad. En dold observation medför ett etiskt dilemma då 
det är svårt att avgöra huruvida det är etiskt rätt att observera människor utan deras 
vetskap eller godkännande. (Fredriksson, 2018)  
 
De två sista varianterna är deltagande och icke-deltagande även kallade aktiv eller 
passiv roll som observatör. Deltagande observation innebär att observatören 
observerar ett skede eller en process som hen aktivt är en del av exempelvis som 
medlem i en organisation. Det innebär att observatören aktivt integrerar i 
händelseförloppet. (Ejvegård, 2009) Icke-deltagande innebär att observatören inte 
aktivt deltar i händelseförloppet och att hen inte är en naturlig del av sammanhanget 
samt okänd för det som observeras. (Andersen, 1994)  
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Ejvegård (2009) menar att fördelen med en deltagande observatör är att det 
möjliggör fördjupning och förståelse för processen på en annan nivå än om det är 
någon utomstående som ska utföra observationen. Det finns då risk för att skeden 
misstolkas eller att observatören går miste om väsentlig information i exempelvis 
beslutsprocessen. En nackdel med deltagande observation är risken för att bli 
känslomässigt involverad och inte observera objektivt till skillnad från en icke-
deltagande observation som är objektiv. (Ejvegård, 2009)  
 
Det finns enligt Fredriksson (2018) några generella risker med observationer, det 
kan exempelvis vara att observatörernas närvaro påverkar hur personerna som 
observeras agerar i olika situationer. Observatörens egenintresse, fördomar och egna 
preferenser kan också påverka hur väl observationen stämmer överens med 
verkligheten. Det finns även risk för att fokuset blir fel för ändamålet om 
observatören inte har tillräckligt med kunskap om det som ska observeras. 
(Fredriksson, 2018) 
 

 Kartläggn ing  4.3.4
Kartläggning kan vara en del av en fallstudie och är en beskrivning av en process eller 
ett flöde. Beskrivningen görs på ett strukturerat sätt och fokuset är på Hur-frågor. 
Syftet med kartläggning är att lyfta fram vad som sker. Det finns flera varianter av 
kartläggning där värdeflödeskartläggning, flödeskartläggning och 
processkartläggning är de vanligaste. (Fredriksson, 2018)  
 
Värdeflödeskartläggning är en typisk metod för att inom eller mellan organisationer 
kartlägga värdeflöden. (Fredriksson, 2018) Syftet är att kartläggningen ska stämma 
så bra överens med verkligheten som möjligt baserat på förstahandsinformationen 
för att skapa förståelse för flödet  (Rother & Shook, 1999). Fokuset inom denna 
kartläggningsmetod är att identifiera slöseri och tid för respektive moment 
(Fredriksson, 2018).  
 
Fördelen med värdeflödeskartläggning är att metoden belyser flödet för produkten 
och möjliggör tankesätt bortom de enskilda processerna. Detta eftersom 
värdeflödeskartläggning ser flera processer tillsammans som processer i en större 
dimension. Metoden är användbar i olika grader av detaljplanering vilket kan anses 
som en fördel då den är applicerbar på flera moment i värdeflödeskedjan. Det kan 
dock anses vara en nackdel då det kan bli komplext om allt för många moment 
inkluderas. (Rother & Shook, 1999) 
 
Processkartläggning kan användas för att skapa en uppfattning om hur processer är 
uppbyggda inom företag och dess påverkan på företags möjlighet att nå sina uppsatta 
mål samt hur dessa integrerar med varandra. Processkartläggning är effektiv när ett 
helhetsperspektiv över en försörjningskedja efterfrågas samt när högre kundfokus 
skapas och vid utförande av effektiviseringar. För att processkartläggningen ska bli 
effektiv behövs det god kunskap om hur processerna fungerar och dess syfte hos den 
som ska utföra kartläggningen. Om hen inte har tillräckliga kunskaper riskerar 
resultatet och lösningen av ett problem att skapa andra problem i processen. För att 
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skapa acceptans hos de som påverkas av förändringar är information avgörande, det 
vill säga att det är rekommenderat att informeringen sker kontinuerligt. (Jacka & 
Keller, 2002) 
 
Flödeskartläggning handlar om att kartlägga ett specifikt flöde. Det finns ingen 
standardmetod för att göra en flödeskartläggning eftersom varje flöde är en unik 
situation och kräver unika beskrivningar. Den mängd information om flödet som 
tillhandahållits spelar stor roll för hur detaljerad kartläggningen blir. Kvaliteten på 
flödesinformationen påverkar också detaljeringsgraden. Detta påverkar även 
möjligheten att få en verklighetstrogen kartläggning. Om det är flöden som är 
möjliga att kvantifiera genom att ta fram nyckeltal går det att avgöra vilka delar i 
flödet som är viktigast. Det gör det möjligt att kunna prioritera beroende på graden 
av relevans och sårbarhet för flödet. (Oskarsson, et al., 2013) 
 
Processkartläggning kan variera beroende av resultatets användningsområde och 
detaljeringsgrad. Jonsson och Mattsson (2016) delar in metoden i två delar: 
kartläggning av affärssystem och kartläggning av materialflöden. Kartläggning av 
affärssystem handlar om att använda hjälpmedel exempelvis processanalysschema 
och funktionsflödesschema. Materialflödeskartläggning kan också göras via schema 
liknande de som används vid affärssystem. Dessa är mer omfattande i form av 
figurer för representation av exempelvis lagring, beslutspunkter och förflyttningar. 
Därefter används de för att skapa en karta över flödet som sedan leder vidare till 
analys. (Jonsson & Mattsson, 2016; Oskarsson, et al., 2013) 
 

 Litte ratu rs tudie  4.3.5
Litteratur kan sammanställas på flera sätt och det sätt som förekommer oftast är att 
utföra en litteraturstudie (Eriksson Barajas, et al., 2013). Enligt Backman (2016) är 
syftet med litteraturstudie att skapa en översiktlig bild över det som ingår i studien. 
Litteraturstudie består i huvudsak av tre metoder för granskning av litteratur och det 
är viktigt att en litteraturstudie genomförs innan andra metoder utförs till exempel 
empirisk studie. De olika sätten att göra en litteraturstudie på är: systematisk 
litteraturstudie, allmän litteraturstudie eller begreppsanalys. (Eriksson Barajas, et 
al., 2013)  
 
Om det ska vara möjligt att genomföra en systematisk litteraturstudie behövs ett 
omfattande litteraturunderlag som håller god kvalitet. Litteraturunderlagets kvalitet 
spelar roll för hur och vilka slutsatser som kan dras och hur bedömningar görs. Det 
eftersträvas vid genomförande av systematisk litteraturstudie att all relevant fakta 
eller bevis kopplat till aktuellt området identifieras. Systematiskt litteraturstudie 
lämpar sig att använda vid arbeten med praktiska frågeställningar exempelvis hur 
eller varför frågeställningar. Det kan även vara en passande metod när olika 
hypoteser testas, det gäller både flera och enskilda relaterade hypoteser. (Eriksson 
Barajas, et al., 2013)  
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Allmän litteraturstudie betyder litteraturöversikt och metoden syftar till att kartlägga 
och beskriva kunskapsläget inom ett visst specifikt område eller sammanställning av 
bakgrundsinformation för att motivera en empirisk studie. En allmän litteraturstudie 
understryker vikten av analyser och beskrivande delar som ska vara till hjälp för 
läsaren att förstå bland annat problembakgrunden. En allmän litteraturstudie saknar 
vanligtvis ett systematiskt perspektiv till skillnad får en systematiskt litteraturstudie. 
(Forsberg & Wengström, 2015) 
 
Begreppsanalys är en del av en systematisk eller allmän litteraturstudie eller 
empirisk studie och är därför inte en helt fristående metod. Begrepp definieras som 
ett uttryck, fenomen, upplevelser eller erfarenheter. Metoden syftar till att ge en ökad 
förståelse och tydliggöra konkreta särdrag som aktuellt begrepp innefattar. Det 
resulterar i att begreppsanalys genomförs därmed genom att studera litteratur och 
ordböcker för att kunna göra en begreppsbenämning. (Forsberg & Wengström, 2015) 
 

 Källkritik 4.3.5.1
Definitionen av källkritik är att kritiskt granska information från flera olika källor för 
att bestämma om en källa är tillförlitlig eller inte. En källa är ursprunget till 
människans kunskap. Kunskapen kan komma från en fysik- eller elektronisk källa. 
Det finns även förhandskällor och andrahandskällor som måste tas hänsyn till när 
fakta samlas in. (Skolverket, 2017) Förstahandskällor även kallade primärkällor 
innebär information som kommer från en källa som själv upplevt något. 
Andrahandskällor även kallad sekundärkällor är information som kommer från en 
källa som fått en händelse återberättad för sig. (Skolverket, 2017; Thurén, 2013)  
 
Thurén (2013), fil.lic. i historia och docent i journalistik verksam på Stockholms 
universitet, handlar källkritik om fyra principer vilka är: äkthet, tidssamband, 
oberoende och tendensfrihet. Äkthet handlar om att källan ska vara den som den 
utger sig för att vara. Tidssamband är om källan är upprättad i samband med att en 
händelse har skett eller om den är upprättad i efterhand. Oberoende syftar till att 
källan inte bara refererar till en annan källa eller på något annat sätt blivit påverkad. 
Det ska inte finnas någon anledning att tro att källan har blivit påverkad av 
författarens åsikter eller några andra intressen som författaren kan ha, källan ska ha 
tendensfrihet. (Thurén, 2013) 
 
Enligt Skolverket (2017) är första steget vid källkritik att ta reda på vem som står 
bakom källan innan vilket budskap som källan försöker förmedla undersöks. Nästa 
steg är att jämföra olika källor inom samma ämne som är oberoende av varandra för 
att identifiera om någon av källorna försöker förmedlar ett annat budskap. När 
källan granskas är det viktigt att granska publiceringsdatum och om den blivit 
uppdaterad. För att ytterligare säkerställa källans trovärdighet har utseendet 
betydelse, då en källa som är slarvigt skrivet med stavfel eller syftningsfel kan tyda på 
att författaren inte har varit ordentlig i sin kontroll av fakta. På webbsidor kan det 
finnas kontaktuppgifter till personerna bakom källan och om länkar samt alla sidor 
fungerar för att kontrollera källans trovärdighet ytterligare. (Skolverket, 2017) 
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 Genom fö rande  4.4

I detta kapitel presenteras hur de tidigare nämnda metoderna hanterats och arbetats 
med. Examensarbetet har utförts i två delar där den första delen resulterar i en 
kartläggning med hjälp av litteraturstudie, observationer samt intervjuer. Den andra 
delen består av analys av resultatet via datainsamling, se figur 10. 
 

 

Figur 10 –  Arbetsgång för exam ensarbete 
 

Litte ratu rs tudie  

Observation  In te rvju  

Kartläggn ing 

1. Hur är informationsflödet i godsmottagningsprocessen ut i 
nuläget för de utvalda godsmottagningarna?  

 

Observation  

In te rvju  

Analys  
2. Vilka likheter och skillnader finns det i informationsflödet på 

godsmottagningarna? 
3. Vilken påverkan har de identifierade likheterna och 

skillnaderna för företaget?  

Litte ratu rs tudie  

De l 1 

De l 2  



Metod 

34 
 

 Datainsam ling  4.4.1
Datainsamlingen har gjorts med hjälp av intervjuer och observationer. Fokuset 
under datainsamlingen har varit att utgå från ett brett perspektiv för att studera hur 
personalen handlar i olika moment och situationer. Det har även varit fokus på vad 
medarbetarna tycker och upplever. Enligt Harboe (2013) innebär detta att 
datainsamlingen har gjorts för att samla in kvalitativ data. Den kvalitativa data som 
samlats in har därmed varit icke-numerisk.  
 
Observatörerna tillika intervjuarna har haft ambitionen att skapa en bredare 
förståelse för hur godsmottagningens medarbetare agerar genom att studera en 
mindre grupp som kan representera helheten. Harboe (2013) menar att det styrker 
att det är kvalitativ data som samlas in.   
 
Utöver datainsamlingen under intervjuer och observationer har data samlats in via 
dokumentation om Servistik och litteratur inom relevanta områden. Det innebär att 
datainsamlingen innefattat både insamling av sekundär- och primärdata. 
Anledningen till varför insamlad data är sekundär är för att informationen redan 
bearbetats av en annan intressent och är hämtad från exempelvis hemsidor och 
publicerade dokument samt muntlig kommunikation med företagsrepresentanter.  
 
Momenten som observerats och intervjuerna berört är områden som har varit 
outforskade och det har inte funnits någon tidigare data. Syftet med datainsamlingen 
av primärdata har varit underlag som möjliggjort vidare analys om 
informationsflödet, vilket innebär enligt Befring (1994) är primärdatas syfte. Det har 
även varit viktigt för datainsamlarna att informationen ska vara aktuell och anpassad 
efter examensarbetets syfte vilket också styrker att det är primärdata som samlats in 
enligt Harboe (2013). 
 

 In te rvju  4.4.2
Examensarbetet bygger till stor del på intervju som metod då det tillsammans med 
litteraturstudie och observation ligger till grund för datainsamling och kartläggning. 
Examensarbetet inleddes därför med intervju i samband med 0bservation på 
respektive godsmottagning för att skapa en bild av hur berörda intressenter upplever 
informationsutbytet. Det identifierades även vilka moment och aktiviteter som ingår 
i registreringen av information. Det är aktuellt med intervju av personer som har 
olika arbetsuppgifter och som besitter olika typer av kompetens, erfarenhet och 
ansvarsområden. Lantz (2013) menar att det ökar intervjukvaliteten då 
tillförlitlighetens stärks när liknande frågor har ställts. Ytterligare en anledning till 
varför flera medarbetare intervjuats är för att uppnå syftet med intervjuerna. Det har 
även bidragit till att intervjuarna har fått en omfattande överskådlig bild över 
informationsflödet ur olika perspektiv.  
 
Utgångpunkten i samtliga intervjuer har varit att använda intervjumetoden som 
Lantz (2013) och Kylén (2004) menar är en öppen och riktad intervju där det ställs 
övergripande frågor men som utgår ifrån ett huvudområde. Huvudområdet syftar till 
att vara behjälplig för att uppnå examensarbetets syfte. Respondenten ges möjlighet 
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att själv formulera svaren baserat på hens åsikt och erfarenheter vilket ökar 
förståelsen för respondentens personliga erfarenheter. Det har ansetts viktigt då 
ambitionen har varit att vara objektiv och inte påverka intervjuns utfall samtidigt 
som ett fritt svar enligt Lantz (2013) möjliggör att få en överskådlig bild.  
Intervjuerna har gjorts på två sätt varav ett sätt har inneburit att intervjuarna och 
respondenten avtalat en tid för intervju där förberedda frågor har ställts i en 
förbestämd ordning som är indelade i fyra huvudområden. Huvudområdena är 
indelade beroende på frågans karaktär samt ämne och är följande: Inledning, 
Lossning och ankomstregistrering, Kommunikation och Övrigt. 
 
Bokade intervjutillfällen presenteras i tabell 1 och frågorna som ställts presenteras i 
bilaga 1. Anledning till varför personer med ledande positioner intervjuats vid 
bokade intervjuer är för att dessa intervjuer har avslutat verksamhetsbesöken för att 
få en kompletterande bild av det som observerats.   
 

Tabell 1 –  Bokad intervju 

In te rvjuobjekt Do tte rbo la g Plats Datum  och  tid 
Driftchef 1 Servistik 

Industrisupport AB 
Saab AB, 
Linköping 

2018-04-05  
kl. 10:00-10:50 

Teamledare 1 Servistik 
Industrisupport AB 

Sultzer Pumps 
AB, Vadstena 

2018-04-12  
kl. 13:00-13:45 

Driftchef 2 Servistik Byggsupport 
AB 

BLC, Stockholm 2018-04-17  
kl.13:00-13:30 

Produktspecialist  Saab Kockums AB Saab Kockums 
AB, Karlskrona 

2018-04-19  
kl. 10:15-10:45 

Verksamhetschef  Servistik 
Industrisupport AB 

Saab Kockums 
AB, Karlskrona 

2018-04-20  
kl. 11:00-11:45 

 

Det andra sättet som intervjuerna är utföra på är spontan intervju. Spontan intervju 
innebär att intervjun har genomförts i anslutning till observationen. Det innebär att 
intervjuerna har pågått parallellt samtidigt som en person utför det observerade 
momentet. Intervjuarna har ställt frågor löpande till berörd person när frågor 
uppkommit till följd av den observerade personens handling. Spontan intervjuerna 
har sammanställts i tabell 2. 
 
Frågorna har ställts med en sådan karaktär att det har utgått från vad som sker i 
händelseförloppet, det vill säga att det blir en följdfråga. Intervjuarna har integrerat 
med respondenterna under deras dagliga arbete i samband med observationerna. 
Det har resulterat i en bra stämning mellan intervjuare och respondent som 
möjliggjort en öppen och ärlig kommunikation. Det är något som intervjuarna sett 
som värdefullt då det har bidragit till att information som givits inte har utgått från 
vad respondenten tror att intervjuarna eller vad uppdragsgivaren vill veta.  
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Tabell 2 –  Spontan intervju 

In te rvjuobjekt Do tte rbo la g Plats Datum  
och  tid  

Om råde  

Teamledare 2 Servistik 
Industrisupport AB 

Saab AB, 
Linköping 

2018-04-04 
kl. 13:45-
14:30 

Ankomstregistrering 

Godsmottagare 1 Servistik 
Industrisupport AB 

Saab AB, 
Linköping 

2018-04-04  
kl. 11:00-
12:00 

Skanning 

Godsmottagare 2 Servistik 
Industrisupport AB 

Saab AB, 
Linköping 

2018-04-05  
kl. 8:30-
9:00 

Lossning 

Godsmottagare 3 Servistik 
Industrisupport AB 

Sultzer 
Pumps, 
Vadstena 

2018-04-10 
kl. 11:00-
12:00 

Ankomstregistrering 

Godsmottagare 4 Servistik 
Industrisupport AB 

Sultzer 
Pumps, 
Vadstena 

2018-04-11 
kl. 13:30-
14:00  

Inrespridning och Lego-
jobb 

Godsmottagare 5 Servistik 
Byggsupport AB 

BLC, 
Stockholm 

2018-04-16  
kl. 9:00-10-
00 

Ankomstregistrering 

Godsmottagare 6 Servistik 
Byggsupport AB 

BLC, 
Stockholm 

2018-04-16  
kl. 10:30-
11:00 

Skanning 

Teamledare 3 Servistik 
Byggsupport AB 

BLC, 
Stockholm 

2018-04-16  
kl. 13:00-
13:30 

Lossning, intern 
kommunikation 

Godsmottagare 7 Servistik 
Industrisupport AB 

Saab 
Kockums AB, 
Karlskrona 

2018-04-18  
kl. 14:30-
15:15  

Ankomstregistrering 

Godsmottagare 8 Servistik 
Industrisupport AB 

Saab 
Kockums AB, 
Karlskrona 

2018-04-19  
kl. 12:30-
13:30  

Kod 2 och kod 3 samt 
skrymmande kolli 

Senior CMS  Servistik 
Industrisupport AB 

Saab 
Kockums AB, 
Karlskrona 

2018-04-19  
kl. 13:30-
14:00  

Kod 

 

 Observation  4.4.3
Tillsammans med intervju utgör observation grunden i datainsamlingen. I bilaga 2 
presenteras vad och vem som observerats samt när och var observationerna utförts. 
Anledningen till varför observationerna har gjorts innan intervjuerna är för att ge 
observatörerna en oberoende bild av det studerade momentet. Det har ansetts viktigt 
för att inte påverka händelseförloppet och ge en riktig uppfattning som stämmer 
överens med verkligheten vilket Fredriksson (2018) menar är en risk vid observation. 
Observatörerna har strävat efter att inte vara i vägen eller påverka hur person som 
observerats agerar, då det enligt Fredriksson (2018) är en generell risk vid 
observation.  
 
Observationsobjekt har valts utifrån vad observatörerna ansett relevant i förhållande 
till de givna processkartorna för Saab AB och Saab Kockums AB. För de andra två 
godsmottagningarna har processkartan för Saab AB varit ett riktmärke för vad som 
har ansetts relevant. Det har även valts efter examensarbetets avgränsningar för att 
säkerställa att det är moment på godsmottagningen som observerats och inte något 
av de andra stegen i materialflödet som presenterades i figur 4.  
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Det har varit en utmaning för observatörerna att vara insatta i det som ska 
observeras eftersom observatörerna vid några tillfällen har haft för låg kunskap för 
ändamålet. Det har lett till att observationerna har genomförts på ett sätt som 
kombinerat varianterna som Patel och Davidsson (2011) benämner som strukturerad 
och ostrukturerad. Observatörerna har också upplevt det utmanande att lyssna aktivt 
och vara uppmärksamma under observationerna samtidigt som anteckningar förts.  
 
Observatörerna har intagit en icke-deltagande roll då de är utomstående och inte en 
del av godsmottagningarna. Ejvegård (2009) menar att det medför risk för 
misstolkning och att viktig samt väsentlig information missas. Det beror främst på 
enligt Ejvegård (2009) att utomstående observatörer saknar förståelse och fördjupad 
kunskap om det som observeras. Observationerna har varit föranmäla och 
observatörerna har blivit presenterade för personalen på plats innan observationen 
inletts, vilket innebär att observationerna har varit öppna. Enligt Ejvegård (2009) 
har observatörerna tagit en passiv och icke-deltagande roll eftersom observatörerna 
inte deltagit i händelseförloppet varken i ett moment, skede eller en process.  
 

 Kartläggn ing 4.4.4
Kartläggningar har gjorts i form av både kartläggning av informationsflödet kopplat 
till redan befintlig kartläggning och kartläggning av processer på godsmottagningen. 
Kartläggningen av informationsflödet har gjorts på liknande sätt på de fyra 
verksamheterna. Det som skiljer dem åt är att det fanns processkartor över 
materialflödet för Saab AB och Saab Kockums AB medan det behövdes göras 
processkartor för Sultzer Pumps och BLC:t. Detta innebär att processkartor över 
materialflödet på Sultzer Pumps och BLC:t gjordes genom att studera flödet under 
ett observationstillfälle. Aktiviteter i processkartläggningen presenteras i form av 
figurer för att koppla samman de med varandra och tydligare illustrera flödet. 
Processkartan utgjorde därefter grunden till kartläggningen av informationsflödet.  
 
Enligt Oskarsson et al. (2013) är det en flödeskartläggning som gjorts för att 
kartlägga informationsflödet då det är en kartläggning av ett specifikt flöde. 
Oskarsson et al. (2013) menar också att det inte finns något specifikt sätt att göra 
flödeskartläggning och det har lett till att flödeskartläggningen är unik för respektive 
godsmottagning. Flödeskartläggningen har därför anpassats till verksamheten 
oavsett om det har funnits en given processkarta eller om den gjorts på plats innan 
flödeskartläggningen påbörjades.   
 

 Litte ratu rs tudie  4.4.5
Litteraturstudien inleddes med litteratursökning för att finna relevant litteratur i 
förhållande till examensarbetets syfte. Relevant litteratur har varit litteratur som 
ligger i angränsande område eller inom samma område som examensarbetets fokus. 
Litteraturen har legat till grund för att skapa en helhetsbild av det som studeras 
vilket även är syftet med litteraturstudie enligt Backman (2016). Områden som 
litteraturen haft fokus på är bland annat utformning av godsmottagning, 
informationssystem och informationslogistik samt verksamhet- och 
organisationsutformning.  
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Litteraturen som studerats har varit av olika karaktär, det har varit både 
vetenskapliga publiceringar och tryckt litteratur i form av läroböcker samt 
webbsidor. Stort fokus för examensarbetet har varit att jämföra Servistiks 
verksamhet på godsmottagningarna med hur teorin menar att en godsmottagning 
ska vara konstruerad. Det har inneburit att en stor mäng litteratur har studerats. 
Mängden litteratur har bidragit till att en lämplig litteraturstudiemetod för 
examensarbetet är systematisk litteraturstudie dock kräver en systematisk 
litteraturstudie enligt Eriksson Barajas, et al. (2013), ett mer omfattande arbete än 
vad detta examensarbete omfattar. Det har resulterat i att examensarbetet även har 
inslag av allmän litteraturstudie eftersom bakgrundsanalyser av informationen som 
både givits från Servistik och data från observationer och intervjuer har gjorts för att 
motivera resultatet av kartläggningarna av informationsflödet.  
 
För att finna relevant litteratur har litteratursökning gjorts och då har Linköpings 
universitetsbiblioteks digitala sökmotor UniSearch använts och deras 
utlåningssortiment, främst sektion 658 på campus Norrköping. Relevant litteratur 
har även hittats i annan litteraturs referenslista samt via Google Scholar. Aktuella 
sökord som används i litteratursökningen presenteras i bilaga 3, bilagorna innehåller 
förutom sökord även datum, sökmotor samt funnen litteratur. Om någon 
sökbegränsning gjorts vid litteratursökningen framgår det också i bilaga 3. 
Sökbegränsningar har gjorts eftersom ambitionen har varit att smalna av 
sökområdet för att få mer specifik, relevant och tillförlitlig litteratur. 
 
För att granska och identifiera om ett sökresultat har givit relevant litteratur har en 
överskådlig blick över sökresultatets rubriker, sammanfattning och nyckelord gjorts 
för att få en uppfattning huruvida det är en relevant artikel eller inte. Detta eftersom 
det har varit nödvändigt att få en förståelse för litteraturens ämne och fokusområde. 
Om det efter den snabba bedömningen ansetts som en relevant artikel har den lästs 
baserat på lämpliga rubriker för examensarbetets syfte samt tillhörande referenser.  
 

 Valid ite t och  re liabilite t   4.5

Validitet och reliabilitet utgör tillsammans ett mått på trovärdigheten hos en studie. 
Validitet kännetecknas av relevans och giltighet samt kan det användas för att 
beskriva hur väl insamlad data är användbar till det som förväntas undersökas. 
(Jacobsen, 2012) 
 
Jacobsen (2012) och Eliasson (2013) menar på att giltigheten bestäms av att det 
verkligen är det som mäts in som är det som ämnats att mätas. För att få en hög 
validitet behöver frågeställningar och insamling av data bearbetas grundligt och 
noggrant. Ytterligare ett sätt för att validera insamlad data är att använda 
triangulering vilket innebär att information från flera olika källor styrker varandra. 
Ett exempel på triangulering är att datainsamlingen både sker genom observationer 
och intervjuer för att resultaten sedan styrker varandra. (Eliasson, 2013)  
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Reliabilitet beskriver om den insamlade data har tillförlitlighet eller inte. Det kan 
innebära att man försäkrar sig om att det blir samma resultat gång på gång det vill 
säga att andra kan kontrollera resultaten. Förutom reliabilitet krävs det att data är 
stabil och homogen. (Jacobsen, 2012; Eliasson, 2013) 
 
Tillförlitligheten på fallstudien kan ha påverkats av intervjuarnas och 
observatörernas fysiska närvaro. Respondenten kan ha svarat på frågorna utefter vad 
hen tror att intervjuarna vill höra och inte i enlighet med verkligheten. Under 
observationerna kan den observerade personen agerat annorlunda när 
observatörerna varit närvarande jämfört med hur hen egentligen vanligtvis brukar 
arbeta. Därför kan insamlad data vara icke tillförlitlig. För att undvika icke tillförlitlig 
data har triangulering gjorts.  
 
Trianguleringen har gjorts för att validera fallstudien som examensarbetet omfattar 
och har gjorts både när det gäller vad som observerats och resultaten ifrån 
intervjuerna. Trianguleringen har varit möjlig vid observationerna för att det är 
liknande moment som har observerats trots att det har varit olika personer som 
observerats men med samma arbetsuppgifter. Observatörerna har även observerat 
flera personer med samma arbetsuppgifter inom samma verksamhet för att 
säkerställa att observationen är riktig och inte något som en enskild person gör. Det 
har funnits en överhängande risk att respondenterna och personerna som 
observerats har agerat och utfört handlingarna för att få personlig vinning i 
resultatet. Trianguleringen har också bidragit till att säkerställa data från källor som 
visat tendenser till personligvinning i sitt handlade, vilka har sållats bort.  
 
Intervjufrågorna har varit likvärdigt ställda och av samma karaktär vid samtliga 
bokade intervjuer för att kunna jämföra respondenternas svar med varandra. 
Respondenterna vid de bokade intervjuerna har haft liknande ledande roller och det 
har ansetts viktigt för att möjliggöra jämförelse. Det har även möjliggjort att data 
från intervjuerna har kunnat jämföras med data från observationerna då det har 
fokuserat på samma verksamhetsområde. Det har därför resulterat i att insamlad 
data kan analyseras för att undersöka huruvida data styrker varandra eller inte och 
på så vis avgöra trovärdigheten. Eftersom både bokade intervjuer och observationer 
är utförda på likvärdiga sätt och haft samma fokus oavsett verksamhet kan 
fallstudiens reliabilitet stärkas då insamlad data gett liknande resultat genomgående.  
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 Resu ltat 5
I resultatkapitlet presenteras resultat på forskningsfrågorna som presenteras i 
kapitel 1.3. Resultaten baseras på data som samlats in genom observation och 
intervju på fyra av Servistiks godsmottagningar. Insamlad data har jämförts för att 
säkerställa dess relevans och sanningshalt samt för att förhindra att personliga 
åsikter påverkar resultatet. Insamlade data presenteras i kapitel 5.1. I kapitel 5.2 
presenteras likheter och skillnader på godsmottagningarnas informationsflöde. 
Avslutningsvis presenteras hur Servistik påverkas av likheterna och skillnaderna i 
kapitel 5.2. 
    

 Datainsam ling 5.1

Genomgående på alla fyra verksamheter är aktiviteten tidsregistrering. 
Tidsregistreringen sker i Pyramid. Pyramid är Servistiks affärssystem för 
tidsregistrering och används som fakturaunderlag gentemot kund. Registrerad tid i 
Pyramid är uppdelad beroende på aktivitet det vill säga att medarbetarnas 
arbetsuppgifter är indelade i aktiviteter.  
 
Förutom aktiviteten tidsregistrering används ett antal olika moment och aktiviteter 
för att genomföra godsmottagningsprocessen. Dessa varierar och skiljer mellan 
godsmottagningarna. I följande kapitel presenteras informationsutbytet i dess 
moment och aktiviteter för var och en av de undersökta godsmottagningarna. I 
samband med presentation av informationsutbytet presenteras berörda delar av 
tillhörande processkarta.  
 

 Saab AB  5.1.1
Servistik Industrisupport ansvarar för godsmottagning på Saab AB i Linköping och 
den är uppdelad i tre moment, vilka är lossning, skanning och ankomstregistrering, 
se bilaga 4. Godsmottagningen hanterar omkring 1 200 kolli per vecka och måndag, 
onsdag och fredag hanteras flest kolli. Även ett antal andra företag som har 
verksamhet på området mottar kolli genom samma godsmottagning. Det arbetar fem 
personer på godsmottagningen och de har roterande positioner. Kunden Saab AB har 
en hierarkisk organisationsstruktur samt hög centralisering vilket påverkar 
informationsflödet mellan kund och godsmottagning. Det är även något Servistik 
Industrisupport som tredje part behöver förhålla sig till. 
 

 Lossn ing av ankom m ande  ko lli 5.1.1.1
Det första momentet är lossning och det är ett antal aktiviteter och val som påverkar 
vilken information som mottages och rapporteras. figur 11 illustrerar aktiviteterna i 
lossningsmomentet. 
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Figur 11 –  Lossningsm om ent, Saab AB 

 

Lossningsmomentet börjar i och med att ”Gods anländer” och att godsmottagare 
meddelas att en leverans har levererats. Det kan ske på två olika sätt, antingen är 
chauffören säkerhetsklassad6 då meddelar chauffören muntligt att hen är där. Om 
chauffören inte är säkerhetsklassad får hen eskort av en vakt till godsmottagningen, 
då meddelar vakten muntligt till en godsmottagare att en leverans har ankommit. 
Godsmottagarna vet sällan när en leverans ska ankomma, de vet däremot ungefär 
när stadslinjen ankommer varje dag. Stadslinjen består av speditörer som levererar 
kolli varje dag i en förbestämd ordning.  
 
Nästa steg i lossningsmomentet är valen ”Kontroll av fraktsedel” och ”Lossning & 
visuell kontroll”. De valen innebär att det kontrolleras att rätt antal kolli har 
levererats och att det inte är några yttre emballagesskador. Det är vanligt med 
emballageskador på både enstaka kolli och hela leveranser men det saknas 
skadestatistik. Om något saknas eller blivit totalförstört meddelar godsmottagaren 
chauffören och markerar på fraktsedel med chaufförens underskrift. Därefter ger 
godsmottagaren den information som chauffören behöver samt skriver på att 
leveransen är mottagen. Vilken information som godsmottagarna behöver ange 
varierar beroende på speditör. Godsmottagarna får en av fraktsedlarna innan 
chauffören åker därifrån. Efter att lossningsmomentet är avklarat transporteras 
leveransen till en yta i anslutning till skanningsmomentet.   
 

                                                   
6 Med säkerhetsklassad menas de chaufförer som är godkända att röra sig utan eskort på området.   
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 Skann ing 5.1.1.2
Nästa moment i godsmottagandet är skanning och aktiviteter som innefattas i 
momentet presenteras i figur 12. Genom skanningsmomentet och registrering i 
Sendsuite7 gör godsmottagare kolli spårbart. 

 

 

Figur 12 –  Skanningsm om entet, Saab AB  

 
I valet ”Adress ok?” kontrollerar godsmottagare adressetiketten på kolli. I aktiviteten 
”Registrera i Sendsuite” ingår tre steg som börjar med att godsmottagare identifierar 
vilket företag på området som ska faktureras för hanteringskostnaden.  Det 
identifieras genom adressetiketten på kolli. När godsmottagaren inte vet vem som 
ska registreras för fakturering eller att adress saknas i adressregister frågar hen i 
första hand en medarbetare, vilket sker i valet ”Finns adress i adressbok”. Krävs det 
att godsmottagaren använder adressökning för att identifiera kund eller mottagare 
registreras det i Sendsuite för att möjliggöra fakturering för extraarbetet. Fattas 
fortfarande adressen skapas ett callcenter-ärende i aktiviteten ”Lägg GLB-ärende” 
och kolli placeras på ”Avbrott”. Kan en annan medarbetare mottagarens adress eller 
om adressökningen gav adressen registreras företaget som mottagaren tillhör som 
kostnadsställe. När företaget har identifierats skannas kolli och därefter identifieras 
mottagare av kolli. Här gäller samma som för fakturering om godsmottagaren inte 
vet var kolli ska transporteras. Vissa av ankommande kolli ska ankomstregistreras. 
Godsmottagaren vet om kolli ska ankomstregistreras genom sifferkombination på 
adressetikett. Ska kolli ankomstregistreras måste godsmottagaren ändra det 
manuellt i Sendsuite. När kolli är skannat och fått en spårbarhetsetikett, se figur 13, 
registreras kolli som mottaget. När processen är klar skrivs det ut en etikett som 
innehåller en streckkod som möjliggör spårbarhet och information om mottagare, se 
figur 13.   

                                                   
7 Sendsuite är en applikation för att skapa spårbarhetsetiketter i Servistiks system Serviplan.  
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Figur 13 –  Spårbarhetsetikett, Saab AB  

 

 Ankom stregis tre ring 5.1.1.3
Ankomstregistringens aktiviteter presenteras i figur 14.  

 

 

Figur 14 –  Ankom strapporering, Saab AB  

 

Ankomstregisteringen påbörjas genom aktiviteten ”Ankomstregistring i ERP” vilket 
är när godsmottagaren letar reda på alla dokument som skickats med kolli. Genom 
dokumenten kan godsmottagaren hitta ett inköpsnummer/ ordernummer som 
möjliggör sökning av order i Saab AB:s interna affärssystem, ERP. Saknas något 
viktigt dokument i valet ”CoC8, stryplan ok?”, skapas ett callcenter-ärende i 
aktiviteten ”Registrera GLB-ärende”. Om det finns registrerat i ERP att det är brist 
på artikeln öppnas ett popupfönster vid ankomstregistreringens som meddelar detta. 
Finns alla viktiga dokument markeras de mottagna orderraderna och det 
kontrolleras att det har ankommit i rätt kvantitet. Godsmottagaren rapporterar att 
kolli är mottaget och skriver ut ett kvitto med information kopplat till 
ankomstregisteringen. På kvittot finns information om kolli ska på kontroll eller inte 
                                                   
8 CoC står för Certificate of Conformity och är ett dokument där tillverkaren garanterar att artikeln är 
tillverkad efter givna direktiv. (BusinessDictionary, 2018a)    



Resu ltat 

44 
 

samt vilken hylla hos kontroll kolli ska placeras. I nästa aktivitet skrivs en etikett ut 
som anger artikelnamn, ordernummer samt antalet mottagna artiklar som 
underlättar för medarbetare i kontrollen att hitta rätt kolli. Innan 
ankomstregistrering är klar skannas alla dokument in och kopplas till order. I 
aktiviteten ”Facka in material” placerar godsmottagaren kolli i en grå låda med röd 
tejp på rätt yta eller hylla hos kontroll.   
 

 Callcen te r-ärenden  5.1.1.4
Callcenter-ärende är en form av hanteringssystem i ERP för hantering av fel kopplat 
till kolli. Om det under godsmottagningsprocessen saknas information sker 
aktiviteten ”Registrerar GLB-ärende” i figur 14. GLB-ärende är det interna namnet 
för callcenter-ärende. Det kan vara en transportskada på en artikel, att ett viktigt 
dokument exempelvis CoC saknas eller är felaktigt. Den information som 
godsmottagaren anger i callcenter-ärendets formulär är anledning till ärendet och 
vilken order det gäller. Godsmottagaren kan även ange om det har uppmärksammats 
att artikeln är registrerad som brist eller akut. Mottagaren av callcenter-ärende är 
Order Expedite9 på Saab AB. Inköpare ser till att den saknade informationen rättas 
till för att godsmottagaren ska kunna fortsätta godsmottagningsprocessen. 
Godsmottagaren måste aktivt gå in i ERP för att få information om att inköparen har 
rättat till det som var fel. Det är oftast godsmottagaren som har lagt ärendet som 
personligen fås tillbaka ett svar från inköparen.  
 
I vissa fall där godsmottagaren vet vem som är inköpare kan hen kontakta inköparen 
via telefon och då kan inköparen rätta till felen under tiden de pratar med varandra. I 
dessa fall skapas aldrig ett callcenter-ärende. De flesta godsmottagare har som rutin 
att kontrollera en gång om dagen om svar inkommit men vissa av godsmottagarna 
gör det när de blir påminda av medarbetare. 
 

 Lin je flöde  5.1.1.5
Linjeflöde även kallad Brunbox, se figur 11 ”Brunbox”, är det interna flödet som 
underlättar intern spridning av kolli, det låter medarbetare på området skicka och ta 
emot kolli. Linjeflödet passerar förbestämda truckstationer och det är 
trucksstationernas ansvariga som väljer hur ofta deras brunboxar ska hämtas och 
återlämnas av linjeflödet. Två gånger om dagen sker linjeflödet där brunboxar 
hämtas, plockas ur, sorteras om och placeras ut igen. Efter att brunboxarna har fyllts 
transporteras de till godsmottagningen. På godsmottagningen paketeras de om innan 
brunboxarna transporteras ut på området igen. Det finns kolli som ankommit från 
externa leverantörer transporteras med linjeflödet. Det finns kolli som är för stora 
för brunboxarna och placeras då på linjeflödet men på pall utanför en Brunbox. 
 
 
 

                                                   
9 Order Expediti är en avdelning på Saab AB som hanterar Callcenter-ärende och förmedlar dessa till 
lämplig person utefter ärendetyp. (Jansson, 2018) 
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Brunboxarna som anländer till godsmottagningen placeras på förbestämda platser. 
Varje Brunbox är numrerad med ett nummer som identifierar vilken truckstation 
som brunboxarna ska transportera till. Godsmottagare matchar numren som finns 
på och i brunboxen med mottagaren på spårningsetiketten, se figur 13. I brunboxen 
sitter A4-ark med information om de postfack som nås med hjälp av den brunboxen. 
Vissa av mottagarna på området har inte en Brunbox utan där placeras kolli på en 
pall med pallkrage och godsmottagaren vet vilka kolli som ska placeras där genom 
adressen. Medarbetarna på området skickar kolli i Grålådor. Grålådornas storlek 
varierar beroende av kollityp. I lådorna placeras kolli med en lapp som identifierar 
mottagare. Med hjälp av numren kan godsmottagaren identifiera om lådan ska 
skickas i väg i en annan box eller som det ska lagras in. Förstår inte godsmottagaren 
vem som är mottagare frågar de en medarbetare och på så sätt får hen reda på vilken 
box grålådorna ska placeras i.  
 

 Special-ko lli 5.1.1.6
De kolli som av någon anledning inte kan transporteras i linjeflödet transporteras 
med annan transport som beställs av godsmottagare. Anledningen till en 
specialtransport kan vara att kolli är för stort och inte får plats på linjeflödet men det 
kan även vara att innehållet är känsligt exempelvis glas.  
 
I de fall det ankommer kolli med farliga artiklar i form av kemiska eller explosiva 
artiklar ska dessa hanteras under dagen och transporteras från godsmottagningen så 
snart hanteringen är gjord. Detta eftersom dessa artiklar inte får förvaras på 
godsmottagningen nattetid. Godsmottagaren vet av erfarenhet i det flesta fall vilka 
kolli som innehåller någon av dessa artiklar. Godsmottagaren markerar denna typ av 
gods med en orange lapp. Om kolli kan placeras i en av brunboxarna transporteras 
det med linjeflödet och om kolli inte får plats beställer godsmottagaren transport för 
kolli.  
 
I vissa fall kommer det kolli till godsmottagningen som innehåller artiklar som 
klassas som brist eller akut. Brist innebär artiklar som inom en snar framtid kommer 
att bli akuta. Akuta artiklar är artiklar som är slut och som orsakar stopp i 
produktionen. Godsmottagare vet först vid ankomstregistreringen om ett kolli 
innehåller artiklar som inköpare har registrerat som brist eller akut. Om ett kolli är 
markerat som brist eller akut och information saknas om kolli sker ett callcenter-
ärende men det noteras i ärendet.  
 
När ankomstregistreringen är klar och det har uppmärksammats att kolli är akut 
placeras det i en låda markerad med gul tejp och bärs in till kontroll omgående. I 
vissa fall meddelar inköpare innan kolli har levererats att det ska komma ett kolli 
med artiklar som är akuta. Denna information fås genom en gemensam mailadress 
till godsmottagningen; mailet skrivs ut och placeras på en anslagstavla vid skanning.  
Om det finns ett mail angående en leverans eller ett kolli är godsmottagarna extra 
uppmärksamma på den leveransen eller det kolli. 
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Till godsmottagningen kommer även kolli som är känsligt för yttre påverkan. Det kan 
exempelvis var glasdelar till JAS Gripen. Godsmottagare vet vilka dessa koll är 
utifrån erfarenhet. Detta eftersom dessa typer av kolli levereras från samma 
leverantör och fraktas med samma typ av emballage vilket leder till att 
godsmottagaren lär sig att identifiera dessa kolli. 
 

 In te rn  ko m m un ikation  5.1.1.7
Kommunikationen mellan godsmottagarna sker muntligt. Om de behöver hjälp 
frågar de varandra för att lösa de problem som uppstått. De har morgonmöten där de 
går igenom dagen och hur de ska fördela de tillgängliga resurserna samt blir de 
informerade om något speciellt uppkommit eller kommer ske under dagen. 
Morgonmöten leds av driftchefen. De lathundar som finns är det godsmottagarna 
själva som skapat på eget initiativ och därför finns det inga rutiner för hur 
lathundarna hålls uppdaterade. Arbetssättet på godsmottagningen sker generellt 
enligt vad som finns beskrivet i arbetsbeskrivningen. Arbetsbeskrivningen har 
däremot anpassats av godsmottagarna för att passa det dagliga arbetet. Problem 
skapas för nyanställda vid upplärning då inte all nödvändig information finns i 
lathundarna och arbetsbeskrivningen då fler aktiviteter utförs genom erfarenhet.   
 
Kommunikationen mellan driftchefer och medarbetare sker ofta genom teamledare. 
I vissa fall sker informationsutbytet direkt mellan driftchef och medarbetare när 
driftchefen är ute i verksamheten och hjälper godsmottagana i deras arbete. 
 
Kommunikationen mellan Saab AB och Servistik Industrisupport upplevs som 
problematisk då det är många led i Saabs hierarki innan ett beslut kan tas. Det är 
driftchefernas ansvar att kommunicera med Saab AB men flera av godsmottagarna 
har daglig kontakt med representanter från Saab AB gällande oklarheter med kolli, 
vanligtvis är det inköpare. 
 

 Sultze r Pum ps 5.1.2
På Sultzer Pumps Sweden AB i Vadstena ansvarar Servistik Industrisupport för det 
interna flödet från godsmottagning, inlagring, materialförsörjning till produktion 
och godsavsändning. På godsmottagningen arbetar två personer med fasta 
arbetsfördelningar mellan sig. Godsmottagningen är indelad i tre moment och 
godsmottagningens processkarta presenteras i bilaga 5. Flest kolli hanteras på 
måndagar och fredagar och det är cirka 450 kolli per vecka. Av dessa 450 kolli har få 
har emballageskador. Det beror på att majoriteten av artiklarna är paketerade i 
emballage av trä eller på pallar med pallkragar då det ankommer främst stora, 
skrymmande och tunga kolli. Kunden Sultzer Pumps har en hierarkisk 
organisationsstruktur medan Servistik Industrisupports verksamhet på Sultzer 
Pumps har en platt struktur men det finns en strävan mot hierarkisk struktur.  
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 Lossn ing av ankom m ande  ko lli 5.1.2.1
Lossningsmomentet med tillhörande aktiviteter i processkartan illustreras i figur 15.  

 

 

Figur 15 –  Lossningsm om ent, Sultzer Pum ps 

 
Den första aktiviteten i lossningsmomentet är ”Gods ankommer” och 
godsmottagningen får ingen information i förväg om att det är en speditör på väg. 
Chauffören meddelar, genom muntlig kontakt med en godsmottagare, att hen är där. 
Om ingen godsmottagare är på plats när en chaufför anländer finns ett A4-ark på 
svenska med ett telefonnummer för att nå en godsmottagare. Om kolli är litet kan 
chauffören komma in med kolli samtidigt som hen säger till att hen är där. Därefter 
sker ”Lossning & visuell kontroll”. Om kolli är stort eller tungt och det behövs en 
truck för att lossa meddelar chauffören det och godsmottagaren hämtar en truck 
innan lossning påbörjas. Godsmottagaren kontrollerar även om det finns eventuella 
emballageskador. När kolli är avlastat kontrolleras att alla kolli har levererats jämfört 
med vad som angivits på fraktsedeln i valet ”Kontroll av fraktsedel”. Därefter anger 
godsmottagaren den information som chauffören behöver, det varierar beroende på 
speditör. Godsmottagaren mottar därefter fraktsedeln. Om emballaget är skadat 
måste en skaderapport upprättas hos speditören, godsmottagaren måste kontrollera 
att skaderapporten har skapats.  
 

 Ankom stregis tre ring 5.1.2.2
Nästa moment i godsmottagningsprocessen är att ankomstregistrera kolli och det 
sker i Sultzer Pumps affärssystem, SAP. Ankomstregistreringens aktiviteter 
presenteras i figur 16.  
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Figur 16 –  Ankom stregistrering, Sultzer Pum ps  

 
Ankomstregistreringen ska ske inom två timmar från det att kolli ankommit, det 
varierar huruvida det efterföljs. Godsmottagaren letar upp följesedeln som sitter 
någonstans på kolli. I ”Ankomstregistrering i SAP” skrivs orderrummet in i SAP och 
godsmottagaren kontrollerar att fraktsedeln och informationen stämmer överens; är 
det rätt artikelnummer? Rätt artikelnamn? Rätt antal? I valet ”CoC, styrplan ok?” 
kontrolleras att dokument kring kolli stämmer och om information saknas kontaktar 
godsmottagaren inköpare för vidare beslut om vad som ska hända med kolli, oftast 
behöver inköparen uppdatera orderinformationen i SAP. Om det är fel 
artikelnummer ska artikeln till kvalitetskontroll för att identifiera att det är rätt 
artikel. Om allt är rätt markeras de mottagna orderraderna och följesedelnumret fylls 
i.  
 
När ankomstregistreringen sparas skrivs ett godskvitto ut, se figur 17. Detta placeras 
tillsammans med följesedeln i en plastficka och placeras sedan på kolli. Plastfickan 
markerar att kolli är ankomstregistrerat och är tillgängligt för att lagras in av en 
medarbetare. Godsmottagningskvittot anger om kolli ska kvalitetskontrollerats eller 
inte. Om godsmottagaren hittar ett fel på artikeln markeras godskvittot med Quality 
inspection needed och levereras till kvalitetskontroll. Ibland är det redan angivit på 
följesedeln att artikeln ska på kvalitetskontroll. 
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Figur 17 –  Godskvitto, Sultzer Pum ps  
 

 In lagring 5.1.2.3
Det sista momentet på godsmottagningen är inlagring och inlagringsmomentet 
innehåller två aktiviteter, se figur 18. 

 

 

Figur 18 –  Inlagring, Sultzer Pum p  

 

Inlagringsmomentet börjar med ”Ta av emballage”, där tar godsmottagaren av 
emballaget från materialet. Därefter identifierar godsmottagaren vilka artiklar som 
finns innanför emballaget. Ibland kan flera olika artiklar ligga i samma emballage, då 
behöver godsmottagaren identifiera vilken artikel som är vilken. Godsmottagaren 
kan utläsa vilken artikeln det är genom märkning med leverantörens artikelnummer 
eller Sultzer Pumps artikelnummer. Oftast är artikeln märkt genom antingen 
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ingravering eller med en etikett, det beroende på material. Finns det ingen märkning 
med varken leverantörens artikelnummer eller Sultzer Pumps artikelnummer 
behöver kontrollavdelningen utvärdera vilken artikel det är. Innan inlagringen sker 
ska varje artikel markeras med Sultzer Pumps artikelnummer. Godsmottagare vet i 
aktiviteten ”Facka in material” vilken lagerplats som artiklarna ska till genom 
godskvittot, se figur 17. 
 

 Lego -jobb 5.1.2.4
Lego-jobb är de jobb där komponenter plockas ihop på lagret för att transporteras till 
en extern tillverkare som sätter ihop delarna innan de transporteras tillbaka till 
Sultzer Pumps. När ett lego-jobb ska ankomstregistreras skannas streckkoden som 
finns på produktionsorder. Därefter kontrollerar godsmottagare att all information 
stämmer överens i SAP och på produktionsorder. Produktionsorder för de lego-jobb 
som har plockats och transporteras i väg förvaras i en dokumentsorterare på 
godsmottagningen. Produktionsorder sorteras i olika fack beroende på tillverkare. De 
vanligaste tillverkarna har egna fack medan tillverkare som används mer sällan 
sorteras i samma fack. Produktionsorder kan även vara en order om inre spridning 
av material till produktion. 
 

 Bris t 5.1.2.5
Markerar inköpare en artikel som brist markeras det i SAP och på så vis informeras 
godsmottagarna att det är brist på den artikeln. Bristartiklarna ska prioriteras när de 
anländer och i den interna spridningen. Det är godsmottagarens ansvar att hålla sig 
uppdaterad på bristlistan med jämna mellanrum. Godsmottagarna kan inte alltid ha 
den listan öppen då den inte kan vara öppen samtidigt som andra sidor i SAP. Det 
resulterar i att godsmottagarna skriver ut listan två gånger om dagen. När en 
bristartikel anlänt och ankomstregistrerats stryks den från listan och därefter 
levereras internt. Bristlistan innehåller information om artikelns ordernummer, 
mottagare, artikelnummer, artikelnamn, leverantör och antal. Det finns dock ingen 
information om när leveransen är planerad att anlända. De artiklar som är med på 
bristlistan men som har förhöjd säkerhet är markerade med EX och då ska dessa 
artiklar på kvalitetskontroll så snart som möjligt.  
 

 In te rn  ko m m un ikation  5.1.2.6
Den interna kommunikationen mellan godsmottagarna sker muntligt och behöver de 
hjälp frågar de varandra. På godsmottagningen finns det anslagstavlor som ska 
förmedla information. Dessa används dock inte utan sitter endast på väggarna. 
Godsmottagarna förmedlar information till medarbetare senare i flödet genom 
lappar på godskvitto. På godsmottagningen finns det inga arbetsbeskrivningar utan 
endast direktiv från Sultzer Pumps för hur arbetet ska genomföras. Det är därför 
svårt för en nyanställd medarbetare att göra arbetet på egen hand då det finns flera 
aktiviteter som utförs med hjälp av erfarenhet.  
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Kommunikationen mellan teamledare och medarbetare sker genom muntlig kontakt, 
mail eller telefon. Finns det problem strävas det efter att det ska diskuteras direkt för 
att lösas så snabbt som möjligt. Varje morgon sker ett morgonmöte där dagen 
diskuteras och om det finns några problem eller likande. Skulle det behövs extra 
resurser meddelas detta till teamledare under morgonmötena. Ett 
kommunikationsproblem mellan ledningen i form av teamledare och 
godsmottagningen är att det inte är hög närvaro från ledningens sida på 
godsmottagningen.  
 
Kontakten mellan Servistik Industrisupport och Sultzer Pumps sker vanligtvis via 
morgonmöte och mail. Vid nya direktiv från Sultzer Pumps är oftast godsmottagarna 
redan medvetna om att det kommer att ske. Detta eftersom Sultzer Pumps 
inkluderar berörda intressenter i deras förändringsarbete. 
 

 Bygglogis tikcen te r 5.1.3
Servistiks BLC i Stockholm är det enda BLC:t som Servistik Byggsupport driver. Till 
BLC:t kommer byggmaterial som ska samlastas eller lagras innan det skickas vidare 
till något av kundernas byggarbetsplatser i Stockholmsområdet. BLC:t har tre 
personer placerade i godsmottagningen och hanterar i nuläget omkring 40– 60 
leveranser per vecka. I dessa leveranser kan det komma allt från 1 kolli till en hel 
lastbil. Flödet genom godsmottagningen börjar på samma sätt oberoende om 
materialet ska lagras in eller samlastas. Godsmottagningens moment ses i 
processkartan i bilaga 6. Godsmottagningen har delat upp de olika momenten mellan 
medarbetarna. Det har lett till att fast alla medarbetare kan alla arbetsuppgifter har 
de spetskompetens inom ett speciellt moment. Godsmottagningen är organiserad för 
att en tydlig hierarkisk struktur ska råda inom verksamheten. Det finns därför en 
kommunikations hierarki som illustreras i figur 19. 
 

 

Figur 19 –  Kom m unikations hierarki, BLC 
 

 Lossn ing av ankom m ande  ko lli 5.1.3.1
I första aktiviteten i lossningsmomentet ”Gods anländer” anländer en lastbil med en 
leverans. ”Lossning” syftar till den aktivitet där lossning av det ankommande kolli 
sker, oftast genom att chaufförerna själva lastar av kolli och transporterar in det till 
godsmottagningsytan. Flödet ser ut som i figur 20. 

 

 
Gods-
mottagare 

   Driftchef 
Verksamhets-
planerare Teamledare 
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Figur 20 –  Lossning, BLC 
 

När chauffören behöver hjälp kan en godsmottagare hjälpa till med lossningen. Det 
finns även fall när chauffören lastat av själv men lämnat kolli på lastkajen och då 
hämtar godsmottagaren kolli. Godsmottagaren markerar med ett kryss på följesedeln 
om hen har hjälpt till att lossa kolli medan ett streck betyder att chauffören själv har 
lastat av och kört in kolli till godsmottagningen. I samtliga fall ska godsmottagaren 
titta efter emballageskador eller om något kolli saknas i aktiviteten ”Kolla emballage 
+ antal kolli”. Detta ska göras innan godsmottagaren skriver på några dokument från 
chauffören i aktiviteten ”Skriv på chaufförens dokument”. Om ett kolli saknas, om 
det finns emballageskador eller om material är skadat stämplas det på fraktsedeln 
med avvikelsestämpel, se figur 21. Stämpeln fylls sedan i och chauffören skriver på. 
Helst ska skadorna fotograferas innan kolli tas av lastbilen, det är dock problematiskt 
när chauffören lastat av själv.  
 

 

Figur 21 –  Avvikelsestäm pel, BLC 
 

Det är flest leveranser på måndagar och fredagar mellan klockan 07:00-12:00 och 
framförallt mellan klockan 07:00-08:30. Vanligtvis vet inte godsmottagarna när det 
ska ankomma en leverans. Vid större sändningar eller byggprojekt kan Servistik få ta 
del av leveransplanen10 och på så sätt få en förvarning om ungefär när de stora 
sändningarna ska anlända. Det händer även i vissa fall att kunderna mailar och 

                                                   
10 Leveransplan är en plan för leveranser mellan leverantör och kund. (Mattsson, 2004)  
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meddelar att det är leveranser på väg till BLC:t. 
 

 Ankom stregis tre ring 5.1.3.2
I aktiviteten ”Ankomstrapportera”, se figur 22, sker ankomstregistrering och 
lossning i samspel med varandra och det är oftast samma person som sköter båda 
delarna. Ankomstregisteringen utförs inte i något affärssystem, det vill säga att 
godsmottagaren inte registrerar någon information i ett affärssystem. 

 

Figur 22 –  Ankom stregistrering, BLC  
 

Det som är specifikt för ankomstregistreringen är att godsmottagaren letar upp 
följesedeln och kontrollerar att all information som behövs är angiven av beställaren. 
Det som ska vara angivet är leverantör, mottagare, B-nummer (kundnummer), 
ordernummer, telefonnummer till mottagaren på byggarbetsplatsen och vart på 
byggarbetsplatsen som materialet ska levereras. Om något av detta saknas måste 
godsmottagaren ta reda på den informationen. Det kan godsmottagaren göra genom 
att kontakta kund. Det finns också en lista på godsmottagningen som medarbetarna 
skapat för att enklare hitta B-nummer och kontaktuppgifter till kunder. B-nummer 
är interna fakturanummer kopplade till respektive kund. Det finns även fall där 
godsmottagaren vet den informationen av erfarenhet. Under tiden godsmottagaren 
väntar på informationen som saknas placeras kolli på avbrott. När all nödvändig 
information finns på följesedeln stryks det över med en överstryckningspenna för att 
underlätta för nästa moment. Godsmottagaren stämplar även med en 
ankomststämpel, se figur 23. Godsmottagaren ska även signera vem det är som har 
ankomstregistrerat kolli och vilken tid det gjorts samt rapportera antalet av de olika 
kollityperna. Följesedeln kopieras sedan i tre exemplar där en sparas, en fäst på kolli 
och en placeras i rätt fack i dokumentsorteraren beroende på om den ska lagras in 
eller samlastas.    

 

 

Figur 23 –  Ankom ststäm pel, BLC  
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 Skann ing och  sam las tn ing 5.1.3.3
I skanningsmomentet skapas spårningsetiketten, se figur 24. Skanningsmomentet 
sker endast om något kolli ska samlastas.  

 

 

Figur 24 –  Spårningsetikett, BLC 

 

 

Figur 25 –  Skanning och sam lastning, BLC 
 

I skanningsmomentet börjar godsmottagaren med att ansöka om samlastning i 
Serviplan11, det sker i aktiviteten ”Registrera i Serviplan”, se figur 25. I Serviplan fylls 
informationen som godsmottagaren tidigare markerade med markeringspennan i 
ankomstregistreringsmomentet. Det fylls även i vikt och antal innan godsmottagaren 
sparar ansökan. Nästa aktivitet i figur 25 är ”Registrera i Sendsuite” och i den 
aktiviteten skrivs ID-numret för ansökan ner på ett papper eller på följesedeln för att 
sedan sökas upp i Sendsuite. I Sendsuite tas kollinumret fram och godsmottagaren 
fyller i vikt för kolli och vilken typ av kolli det är, exempelvis en pall. När allt är ifyllt 

                                                   
11 Serviplan är Servistiks interna system för planering, styrning, spårbarhet, transport och lager.   
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skrivs spårningsetiketten ut. Om godsmottagaren skulle fylla i fel typ av kolli kan hen 
skanna streckkoden för att redigera och sedan skriva ut en ny spårningsetikett. Trots 
att godsmottagaren redigerar kollitypen är det inget som förändras utan kollitypen 
står kvar som den registrerades första gången. 
 
När godsmottagaren ska klistra spårningsetiketten på kolli behöver hen vara lite av 
en detektiv. Några av kolli är markerade med ordernummer och andra inte; kolli med 
ordernummer gör det lätt för godsmottagaren att identifiera vilket kolli som tillhör 
vilken spårningsetikett. Hittar inte godsmottagaren rätt kolli frågar hen den 
godsmottagare som har ankomstregistrerat aktuellt kolli. Sista steget i 
skanningsprocessen är aktiviteten ”Skicka iväg”, se figur 25, och det innebär att kolli 
transporteras till respektive byggarbetsplats beroende på mottagare. 
 

 In lagring 5.1.3.4
Inlagringen sker i aktiviteten ”Inlagring Epix”, se figur 26, och det material som ska 
lagras in har på följesedeln en markering som säger lager, lagras in eller liknade. 

 

 

Figur 26 –  Inlagring, BLC 
 

Finns inte markeringen ska materialet samlastas och transporteras till kunden, oftast 
en större byggarbetsplats. För att meddela medarbetarna senare i logistikkedjan 
sorterar godsmottagaren som ankomstregistrerat följesedlarna i olika fack beroende 
på om kolli ska samlastas eller lagras. Godsmottagaren sorterar även följesedlarna 
beroende på vilken byggarbetsplats och plats på byggarbetsplatsen materialet ska till. 
På de följesedlar som ska lagras in stryks även informationen om inlagringen över 
med en markeringspenna. 
 
I vissa fall vet medarbetarna på lagret av erfarenhet att material ska lagras in även 
fast det inte står någonstans och då lagras materialet in ändå. Det finns även fall där 
delar av en leverans ska samlastas medan andra delar ska lagras in. Då finns det 
oftast två följesedlar där den ena informerar att det ska lagras in och andra 
informerar att det ska samlastas. 
 

 In te rn  ko m m un ikation  5.1.3.5
Den interna kommunikationen på lagret sker genom muntlig kontakt. Medarbetarna 
frågar den personen som hen tror har kunskap om det hen har frågor om. 
Godsmottagarna försöker att vara tydliga och underlätta för nästa steg i processen 
genom att bland annat stryka över den viktiga informationen på följesedlarna för att 
göra den är lätt att hitta. Varje dag hålls eftermiddagsmöte på lagret där det 
diskuteras hur arbetet går och om något utöver det vanliga skett eller kommer ske. 
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Dessa möten leds av teamledaren. Det sker sällan kommunikation mellan 
medarbetarna på lagret och ledningen. Det finns dock en förbestämd 
kommunikations hierarki som innebär att medarbetarna och driftchefen inte utbyter 
information mer än vid sporadiska tillfällen. Godsmottagarnas arbetsbeskrivning 
över hur deras arbete ska utföras efterföljs.   
 
Samarbetet mellan lagret och den största kunden är väldigt uppdelat och det är en 
känsla av ”vi och dem”. Detta trots att det finns medarbetare från Servistik 
Byggsupport på både byggarbetsplatsen och på BLC:t. Kommunikationen mellan 
dem sker via telefon eller mail. Det finns fall där flera personer på byggarbetsplatsen 
ringer om samma sak för att de inte kommunicerar med varandra. Detta leder till att 
samordnaren får fler samtal än vad hen behöver eller borde ha. Ibland får lagret 
meddelande om att det är material på väg in som de på byggarbetsplatsen vill att de 
ska vara uppmärksamma på och skicka i väg så fort som möjligt. I de fall där det är 
akut behov av material kan personal från kund komma ut till lagret och själva hämta 
ut det de behöver. 
 
Det är verksamhetsplaneraren som med hjälp av teamledare ansvarar för att hålla 
den dagliga kontakten med kunderna och förmedla information till medarbetarna på 
lagret. Det kan vara information om material som behöver prioriteras och snabbt 
hanteras för att transporteras till byggarbetsplatsen. Det kan även vara information 
om att det kommer komma en stor leverans av ett material.  
 
Viktig information från kontoret till lagret skrivs ut och sätts upp på lagret. Detta för 
att ingen ska missa den informationen, det kan exempelvis handla om stora 
leveranser med mycket material eller känsligt material. En gång i månaden hålls ett 
möte där förbättringar och hur väl BLC:t presterar i förhållande till uppsatta mål 
diskuteras. Förbättringarna kan vara allt från att en ny skrivare behövs till att 
strukturera om lagerytan. 
 
Kommunikationen med kunderna sker genom regelbundna möten där positiva och 
negativa saker diskuteras för att utveckla samarbetet. På månadsmötena upplyses 
även kunderna om konsekvenser av att de inte fyller i den informationen som 
godsmottagningen behöver för att hantera inleveransen. 
 

 Övrigt 5.1.3.6
Skulle något av materialet gå sönder under hanteringen meddelas detta till kunden 
så snart som möjligt.  
 
Godsmottagare skriver dagsrapporter på papper för all den tid som hen lagt ner på 
exempelvis komplettera med information om kolli när det saknats. Detta fylls sedan i 
rapporteringssystemet i efterhand istället för att rapporteras omgående.  
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 Saab Kockum s AB 5.1.4
På Saab Kockums AB i Karlskrona driver Servistik Industrisupport bland annat lager 
och godsmottagning. I godsmottagningar är det två personer anställda. En av 
godsmottagarna arbetar enbart som godsmottagare medan den andra har mer 
flexibla arbetsuppgifter. Processkartan för hela godsmottagningen presenteras i 
bilaga 7. Till godsmottagningen ankommer material inköpt från externa leverantörer. 

Material som ska lagerhållas medan ett fartyg repareras eller material som har 
producerats på området. Hanteringen av det ankommande materialet varierar 
beroende på om leveranserna sker externt, internt eller om det är 
reparationsmaterial. Det ankommer omkring 170 inköpsordrar per vecka och en 
inköpsorder kan innehålla olika antal kolli. Antalet inköpsordrar beror på projektens 
faser. På Saab Kockums AB används ERM som affärssystem och de har en hierarkisk 
struktur. Även Servistik Industrisupport på Saab Kockums AB har en struktur som är 
hierarkisk. Verksamheten på Saab Kockums AB är den verksamhet bland de fyra 
godsmottagarna som har flest steg i hierarkin.  
 

 Lossn ing av ankom m ande  ko lli 5.1.4.1
Första aktiviteten i lossningsmomentet är att kolli ankommer i aktiviteten ”Gods 
ankommer”, se figur 27. Lossning av ankommande kolli sker i aktiviteten ”Lossning” 
och det görs genom att chauffören meddelar att hen är där och har en leverans.  

 

 

Figur 27 –  Lossning, Saab Kockum s AB  
 

Om det är ett eller ett fåtal mindre kolli lastar chauffören själv av kolli men är det 
stora, tunga eller skrymmande kolli hjälper godsmottagaren till att lasta av med 
truck. I samband med att lossningen utförs ger godsmottagaren den information som 
chauffören behöver, det sker i aktiviteten ”Signera frakthandlingar”, se figur 28. 
 
Kolli placeras på ett sätt att materialet som kommer in först hanteras först, enligt 
FIFU12-principen. Mindre kolli placeras på en bänk i arbetshöjd medan större kolli 
placeras på en angiven yta på golvet. Kolli sorteras tillsammans med fraktsedlarna 
för att samla alla kolli som tillhör samma fraktsedel. Godsmottagaren vet vilket kolli 
som hör ihop beroende på det kolli-id som finns på både fraktsedel och adressetikett 
på kolli. 
 
Godsmottagaren vet inte innan när en leverans ankommer utan godsmottagaren vet 
endast de transporter som ankommer med leveranser varje dag. De lastbilar som är 

                                                   
12 FIFU betyder First in-first out. (Nationalencyklopedin AB, 2018a) 
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utländska eller har utländska chaufförer har eskort av vakt medan 
svenskregistrerade lastbilar eller svenska chaufförer kan köra på området utan vakt. 
Det finns prognoser för förväntat antal inköpsordrar per dag men de stämmer sällan 
överens med verkliga antalet inköpsordrar som hanterar per dag. 
 
I valet ”Är godset skadat” i figur 28 uppmärksammar godsmottagaren om leveransen 
innehåller något skadat kolli. I de fall där något inlevererat kolli är skadat ska det 
dokumenteras i aktiviteten ”Dokumentera skadorna”. I aktiviteten ska chauffören 
skriva på fraktsedeln att skador har uppmärksammats vid leverans. Chauffören ska 
även skriva sin underskrift och namnförtydligande på fraktsedeln. Godsmottagaren 
behöver däremot inte kontrollera att chauffören har skrivit en skaderapport till 
speditören.  
 
En godsmottagare med fototillstånd ska fotografera skadan och skicka bilderna samt 
en kopia av fraktsedeln till Trade Compliance13 på Saab Kockums AB. Detta sker i 
aktiviteten ”Dokumentera skadorna”. Därefter väntar godsmottagaren på vidare 
instruktioner, när godsmottagaren fått vidare instruktioner fortsätter 
godsmottagningsprocessen.  

 

  

Figur 28 –  Skadat em ballage, Saab Kockum s AB 
 
  

 Ankom stregis tre ring 5.1.4.2
När godsmottagaren ska ankomstregistrera ett externt kolli börjar hen med att leta 
upp följesedeln som följer med kolli. Godsmottagaren letar upp inköpsnumret på 
följesedeln och anger det i Saab Kockums ERP samt aviserar i ERP att kolli har 
ankommit, se figur 29. 
 

                                                   
13 Trade Compliance är den avdelning som ansvarar för att hantera ärenden om transportskador 
gentemot speditör (Sjöqvist, 2018) 
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Figur 29 –  Avisering, Saab Kockum s AB 
 

I EPR anges även vilken kod orderläggaren har kopplat till kolli. Kod leder till att 
godsmottagaren förflyttar kolli till den angivna platsen för den koden. Kod L1, 02 
eller 03 leder till aktiviteterna ”Kontroll”, ”Kontakta rekvirent” följt av ”Rekvirent 
kollar godset” samt ”Kontroll”, se figur 30. 
 

 

Figur 30 –  Kontroll, Saab Kockum s AB 
 

För Kod 01 genomför godsmottagaren ordinarie godsmottagningsprocess. I valet 
”Ok?” kontrollerar godsmottagaren att det levererat kolli stämmer överens med de 
artikelnummer och antal som är angivet i ERP. Stämmer allt sker aktiviteten 
”Godsmottag”, se figur 31, där anger antalet mottagna artiklar per orderrad. 
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Figur 31 –  Godsm ottagning, Saab Kockum s AB 
 

Godsmottagaren skapar en följesedel i ERP som anger följesedelnummer samt i vissa 
fall även vikt och storlek på kolli. De två senare anges bara ibland. När 
godsmottagaren fyllt i all information skriver godsmottagaren ut ett inleveranskvitto 
och ID-etikett, se figur 32. Därefter förflyttas materialet till inlagring eller direkt 
leverans beroende på vad som anges i ERP. För kod L1, 02 eller 03 sker aktiviteten 
”Godsmottag”, se figur 31, som är samma godsmottagningsprocess som för Kod 01 
efter att kontrollen av kolli är genomfört.  
 

 

Figur 32 –  ID-etikett, Saab Kockum s AB 
 

När godsmottagaren ska ankomstregistrera material som har producerats inne på 
området är ankomstregistreringsprocessen nästan den samma som för externt 
levererade kolli. Det som skiljer dessa två processer är att ID-numret för artikeln som 
är producerad på området är ritningsnummer och inte artikelnummer som för 
externa artiklar. 
 



Resu ltat 

61 
 

Material som ska lagerhållas under tiden ett fartyg repareras ska ha en intern 
följesedel. Den interna följesedeln ska följa med artikeln när den ankommer till 
godsmottagningen, se bilaga 8. Godsmottagaren kan på den interna följesedeln 
utläsa inköpsnummer och ritningsnummer vilket möjliggör en ankomstregistrering. 
 

 In lagring e lle r d irektleve rans  5.1.4.3
Utöver godsmottagningsprocessen lagrar godsmottagaren också in artiklarna på rätt 
plats på lagret och detta sker i aktiviteten ”Inlagring”, figur 33. 
 

 

Figur 33 –  Inlagring, Saab Kockums AB 
 

ID-etiketten ger godsmottagaren information om artikelns lagerplats. Om det är 
mindre kolli placeras kolli i en av tre pallar med pallkragar tillsammans med 
inlagringskvittot. Vid större kolli på exempelvis pall placerar godsmottagaren kolli på 
angiven plats. Finns det ingen angiven lagerplats placerar godsmottagaren kolli på en 
lämplig plats och uppdaterar lagerplats i ERP. 
 
Om en artikel ska direktleverars sker det i aktiviteten ”Direkt uttag”, ses i figur 34.  

 

Figur 34 –  Direktuttag, Saab Kockums AB 
 

Vid direktleverans är fältet ”reforward item to” ifyllt, fältet innehåller antingen ett 
namn eller en adress. Godsmottagaren vet då ibland av erfarenhet var hen ska 
leverera materialet, om inte genomförs en adressökning i det interna adressregistret. 
Godsmottagaren fyller då i ett transportdokument som ses i figur 35. I 
transportdokumentet anger hen mottagare, leveransadress och avsändaren. Därefter 
placeras kolli på en plats där kolli kan plockas upp av transportören som ansvarar för 
inre spridning. 
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Figur 35 –  Transportsedel Truck och Turbil, Saab Kockum s AB  
 

 Avbro tt 5.1.4.4
När information saknas vid ankomstregistreringen sker aktiviteten ”Avbrott/ Invänta 
beslut”, se figur 36, som också kallas spärrat gods.  
 

 

Figur 36 –  Avbrott, Saab Kockum s AB 
 

Avbrott kan exempelvis vara att inköpsnummer saknas eller att leverantören har 
skickat för många artiklar. Godsmottagare mailar eller ringer då till ansvarig 
inköpare, orderläggare eller personen som godsmottagaren tror är ansvarig. 
Godsmottagaren fäster mailet på kolli innan det ställs åt sidan i väntan på vidare 
instruktioner. Om det är kolli som är större och paketerat på pall fästs en röd lapp 
som markerar avbrott, se figur 37, och placeras på yta för spärrat gods. 
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Figur 37 –  Markering för avbrott, Saab Kockum s AB  
 

  Kod 5.1.4.5
I ankomstregistreringsmomentet finns ett antal olika koder. Dessa koder informerar 
godsmottagaren om det vidare flödet för kolli. De koderna som finns är: 

 Kod L1 –  Material som behöver kontrolleras enligt särskilda krav för att vara 
SUBSAFE14. 

 Kod 01 –  Endast enkel mottagningskontroll i lagret krävs och det innebär 
visuell besiktning samt kontroll mot följesedel. 

 Kod 02 –  Material där leverantörer behöver intyga att artikel uppfyller 
speciella krav genom materialintyg.  

 Kod 03 –  Godsmottagare kallar internkund för kontroll av material. Detta ska 
påbörjas inom tre dagar. 

 Kod 04 –  Kontrollen sker hos leverantör och internkund ansvarar. Genomförd 
kontroll ska rapporteras till godsmottagningen. 

 Kod 05 –  Internkund specificerar för godsmottagningen vilken kontroll som 
ska ske samt förser med lämpligt underlag exempelvis ritningar.      

 Kod 08 –  Kontroll sker av kund. Godsmottagare kallar kund när kolli är 
levererad. 

 Kod 10 –  Kunddokumentation. 
 Kod 99 –  Anges vid köp av tjänster och ingen ankomstregistrering måste ske.  

 

 
                                                   
14 SUBSAFE står för Submarine Safety Program och är en säkerhetsmetod för att kontrollera material 
som är godkända att användas i en ubåt. Materialet går att spåra tillbaka genom alla steg till råvaran. 
(Sjöqvist, 2018)   
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Dessa koder påverkar ankomstregistrering. När godsmottagaren uppmärksammat 
att det finns en kod angiven i inköpsorder märks det kolli med ett nummer samt 
placering exempelvis golv eller hylla. Denna märkning skickas även med följesedel 
och inleveranskvitto. Dessa dokument läggs i en plastficka som sedan placeras i en 
dokumentsorterare. Därefter placerar godsmottagaren kolli på den angivna ytan för 
den koden. När det finns dokument i dokumentsorteraren signalerar det för kontroll 
att ett kolli finns tillgängligt. 
 

 In te rn  ko m m un ikation  5.1.4.6
Den interna kommunikationen mellan medarbetarna sker till största del muntligt 
men det sker även via lappar. Medarbetarna inom godsmottagningen tar inte hjälp 
av varandra för att lösa problem som uppstår utan i första hand kontaktas direkt 
ansvarig inköpare. 
 
När det är brist eller akut på artiklar meddelas detta till godsmottagningen via mail. 
Meddelanden om dessa kolli som godsmottagare behöver vara extra uppmärksamma 
på skrivs på en anslagstavla som är placerad framför datorn på godsmottagningen. 
 
Varje dag hålls ett morgonmöte där dagen diskuteras. På dessa möten tas det upp om 
det finns nya direktiv och om det skett några tillbud eller olyckor dagen innan. Det är 
inte alla medarbetare som deltar på dessa möten. Detta eftersom de tycker att dessa 
möten är onödiga då flera av medarbetarna inte arbetar i samma lokaler och det är 
tidskrävande. Vid specifika förändringar diskuterar driftchef detta med berörda 
individer för att alla ska nås av informationen även om de inte deltagit på 
morgonmötet. Det finns även ett kontinuerligt förbättringsarbete där medarbetarna 
får ge förslag på hur verksamheten kan förbättras. Det sker även uppföljning av hur 
väl verksamheten presterar i förhållande till uppsatta mål och prognoser.  
 
Kommunikationen med Saab Kockums AB sker till största del genom mail och 
telefonkontakt. Ett par av medarbetarna på inköpsavdelningen är nästan dagligen på 
godsmottagningen för att lösa problem som uppstått. För att minimera de fel som 
uppstår i samband med att inköpare har kommunicerat för lite eller felaktig 
information till leverantören försöker Servistik Industrisupport skapa statistik med 
historisk data. Ytterligare sker kommunikation med Saab Kockums AB genom olika 
typer av möten som bland annat verksamhetschefen deltar på.  
 
Det finns i nuläget en arbetsbeskrivning för hur arbetet på godsmottagningen ska 
utföras. Arbetsbeskrivningen följs generellt men arbetssättet har anpassats efter 
godsmottagares tänkesätt och skiljer så åt mellan godsmottagarna. Eftersom 
arbetsbeskrivningarna inte följs kan problem uppstå när nyanställda ska läras upp. 
Saab Kockums AB har också direktiv om hur arbetet ska utföras på hela 
lagerverksamheten och därmed även godsmottagningen. 
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 Likhe te r och  skillnader på godsm o ttagn ingarnas  5.2
in fo rm ations flöde  

Datainsamlingen som presenterats i kapitel 5.1 har använts som utgångspunkt för att 
identifiera informationsflödet och dess likheter och skillnader. För att förstå vilka 
förutsättningar som finns på godsmottagningarna presenteras övergripande 
informationen i tabell 3.  
 

Tabell 3 –  Övergripande inform ation 

Aktivite t Saab AB Su ltze r 
Pum ps 

BLC Saab 
Kockum s AB 

Do tte rbo lag 
- Servistik 
Industrisupport 
AB 

- Servistik 
Industrisupport 
AB 

- Servistik 
Byggsupport 
AB 

- Servistik 
Industrisupport 
AB 

Han te ringsm ängd 

- 1 200 kolli per 
vecka 

- 450 kolli per 
vecka 

- 40 – 60 
leveranser per 
vecka 
 

- 170 
inköpsordrar 
per vecka 

IT-sys tem  

- ERP 
- Sendsuite  
- Pyramid 
- Serviplan 
 

- SAP 
- Pyramid 
 

- Serviplan 
- Sendsuite 
- Pyramid 
 

- ERM 
- Pyramid 

 
An tal godsm o ttagare  
 

- 5 personer - 2 personer - 3 personer - 2 personer 

Leverans in tens ite t 

- Måndag, 
onsdag och 
fredag 

- Måndag och 
fredag 

- Måndag och 
fredag speciellt 
mellan 07:00-
12:00 
 

- Beror på 
projektens och 
produktionens 
faser 

 
Pos ition  
 

- Roterar mellan 
momenten 

- Fasta 
positioner 

- Fasta 
positioner 

- Fasta 
positioner 

 
Organ isationss truktu r 
 

- Hierarki  
 

- Platt struktur - Hierarki - Hierarki 

 
Fyra moment i godsmottagningsprocessen har identifierats och dessa är: Lossning, 
skanning, ankomstregistrering och inlagring eller inre spridning. Momenten varierar 
mellan godsmottagningarna och dessa presenteras i figur 38, figur 39, figur 40 och 
figur 41.  
 

 

Figur 38 –  Godsm ottagningsflöde, Saab AB 

 

Inlagring, 
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eller inre 
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Lossning av 
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kolli 

Skanning 
Ankomst- 
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Figur 39 –  Godsm ottagningsflöde, Sultzer Pum ps 
 

 

Figur 40 –  Godsm ottagningsflöde, BLC  
 

 

Figur 41 –  Godsm ottagningsflöde, Saab Kockum s AB  
 

För att få en förståelse för informationshanteringen i godsmottagningsmomenten 
sker i dagsläget har tabeller skapats. Tabellerna är utformade att presentera ett 
moment i godsmottganingsprocessen per tabell men med flera aktiviteter inom 
momentet. I tabell 4 presenteras resultatet gällande lossningsmomentet. Likheter 
som har identifierats har markerats men en grå bakgrund i cellen. Celler med ett 
streck innebär att godsmottagningen inte innehåller den aktiviteten. 
 

Tabell 4 –  Lossning 

Aktivite t Saab AB Su ltze r Pum ps BLC Saab Kockum s 
AB 

In fo rm ation  om  
leverans  

- Vet ej innan. - Vet ej innan.  - Vet ej i de flesta 
fall 
 

- Vet ej i de flesta 
fall 
 
 

- - - Vet när de fått 
tagit del av 
leveransplan 
 

- Får ibland 
information om 
större leveranser 

   
Lossning av 
ankommande 
kolli 

Ankomst- 
registrering Inlagring 

   
Lossning av 
ankommande 
kolli 

Ankomst- 
registrering 

Skanning  
Inlagring 
eller 
samlastning 

  
Lossning av 
ankommande 
kolli 

Ankomst-
registrering 

 
Inlagring 
eller 
direktleverans 
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Medde lande  om  
ankom m en 
leverans  

- Meddelas 
muntligt av 
säkerhetsklassad 
chaufför 

- Meddelas 
muntligt eller via 
telefon av chaufför 

- Meddelas 
muntligt av 
chaufför 

- Meddelas 
muntligt av 
chaufför 

- Meddelas 
muntligt av vakt 
vid ej 
säkerhetsklassad 
chaufför 
 

- - - 

Lossn ing av ko lli 

- Chaufför 
meddelar 
muntligt om hen 
behöver hjälp 
med lossning  
 

- Chaufför 
meddelar muntligt 
om hen behöver 
hjälp med lossning  
 

- Chaufför 
meddelar 
muntligt om hen 
behöver hjälp 
med lossning  
 

- Chaufför 
meddelar muntligt 
om hen behöver 
hjälp med 
lossning  
 

Em ballageskada 

- Ska påpekas av  
godsmottagare 
 

- Ska påpekas av 
godsmottagare 
 

- Ska påpekas av 
godsmottagare 
 

- Ska påpekas av 
godsmottagare 
 

- Markeras med 
fritext på 
fraktsedel 

- Markeras med 
fritext på 
fraktsedel  

- Markeras på 
fraktsedel med 
avvikelsestämpel 
 

- Markeras med 
fritext på 
fraktsedel  

- - Skaderapport ska 
upprättas av 
chaufför 
 

- Godsmottagare 
ska fotografera 
skador, helst 
innan materialet 
lastas av 
 

- Godsmottagare 
ska fotografera 
skador 
 
 

- Callcenter-
ärende 

- Materialet 
skickas vidare till 
kontroll 

- Meddelar kund 
vid behov  
 

- Ärende skapas 
till Trade 
Complince 

 
Lossningen sker på liknande sätt på godsmottagningarna, kolli lastas av med hjälp av 
truck eller pallyftare. Det skiljer sig däremot vem som lossar beroende på 
godsmottagning det vill säga att det kan vara både chaufför och godsmottagare. På 
samtliga godsmottagningar lossas mindre kolli av chauffören och större kolli lossas 
av godsmottagare. Lossningen på BLC:t kan däremot göras på ytterligare sätt, ibland 
lämnar chauffören kolli på lastkaj istället för att själv bära in kolli till 
godsmottagningen.  
 
Emballageskador är svåra att undvika vid transport men antalet emballageskador 
varierar mellan godsmottagningarna. Därför hanteras emballageskador olika men 
första steget när emballageskador upptäckts är att informera chauffören och hens 
underskrift krävs på alla godsmottagningar. Kunderna har olika krav på hur noga 
dokumentationen vid emballageskador ska vara, företagskulturen på 
godsmottagningen påverkar också hur dessa skador dokumenteras. BLC:t arbetar 
med avvikelsestämpel, se figur 21, medan resterande tre godsmottagningar noterar 
med fritext. Det finns ingen enhetlig information eller arbetssätt vid ett skadat kolli, 
informationen förmedlas på olika sätt beroende på godsmottagning och 
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godsmottagare. Det skiljer sig vem som kontaktas, vad det får för konsekvenser för 
mottagare eller kund samt hur det markeras på kolli. Det skiljer även hur strikta 
godsmottagarna är vid skadat kolli eller emballageskador. Saab AB och Saab 
Kockums AB är de godsmottagningar som är mest strikta och det blir därför större 
konsekvenser för nästa intressent i logistikkedjan jämfört med Sultzer Pumps och 
BLC:t. Konsekvenser kan exempelvis vara att material inte fås i rätt tid. 
 
I tabell 5 presenteras likheter och skillnader gällande momentet skanning. Precis 
som i tabell 4 är likheterna markerade med grå bakgrund i cellerna och strecken 
betyder att den aktiviteten inte sker.  
 

Tabell 5 –  Skanning 

Aktivite t Saab AB  Sultze r 
Pum ps 

BLC  Saab 
Kockum s AB 

Kos tnadss tälle  
- Identifieras 
genom adress 
 

 - - - 

Mo ttagare  
- Identifieras 
genom adress 
 

-  - - 

Adressökn ing 
- Internt digitalt 
adressregister 
 

- - Fysiskt adressregister - Internt digitalt 
adressregister 

Regis tre ring av 
adressökn ing 

- Anges 
manuellt i 
Sendsuite 

- - Anges manuellt i 
Pyramid i efterhand 

- Anges 
manuellt i 
Pyramid i 
efterhand 
 

In lagring e lle r 
d irektleverans  

- Identifieras 
genom adress 

-  - Vid direktleverans 
skapas 
spårbarhetsetikett med 
information från 
ankomstregistrering 
 

- 

 
Skanning ingår i godsmottagningsprocessen på både Saab AB och BLC:t. Båda 
använder skanning för att skapa spårbarhet av kolli. Det som skiljer dessa två är att 
BLC:t använder skanning i aktiviteten i samlastning, medan det är den första 
aktiviteten efter lossning på Saab AB. Saab AB använder även skanning för att 
identifiera kostnadsställe och mottagare av kolli, men på BLC:t identifieras detta 
redan i momentet före, ankomstregistrering. Det innebär att även fast det finns två 
godsmottagningar som använder skanning sker det på olika sätt men samma resultat 
uppnås. I Saab AB, BLC:t och Saab Kockums sker det adressökning för att identifiera 
mottagare av kolli. Detta görs genom tillgängliga adressregister på respektive 
godsmottagning. Registreringen av att en adressökning gjorts sker i Sendsuite på 
Saab AB medan BLC:t och Saab Kockums AB registrerar i Pyramid.  
 
Likheter och skillnader som har identifierats i ankomstregistreringen presenteras i 
tabell 6. Precis som i tabell 4 och tabell 5 är likheterna markerad med grå bakgrund i 
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cellerna samt ett streck för de aktiviteter som inte sker.   
 

Tabell 6 –  Ankom stregistrering 

Aktivite t  Saab AB  Sultze r 
Pum ps 

BLC  Saab Kockum s AB  

Fraktsede l  

- Leta reda på 
dokument i och på 
kolli.  

- Leta reda 
på dokument 
i och på kolli. 
 

- Leta reda 
på dokument 
i och på kolli. 

- Leta reda på 
dokument i och på 
kolli.  

Fraktsede l 
 

- Callcenter-ärende - Kontakta 
inköpare 
 

- Kontakta 
kund 

- Kontakta inköpare 

Fraktsede l 
innehålle r 
bris tfällig 
in fo rm ation  

- Fråga medarbetare 
 

- Kontakta 
ansvarig 
inköpare 

- Kontrollera 
mot 
kundlista 
 
 

- Kontakta 
orderläggare 

- Skapa Callcenter-
ärende, mottagare 
Order Expedite 

- - Kontakta 
kund 
 

- 

Bris t e lle r aku t 

- Meddelas ibland 
innan via mail 

- Meddelas 
via bristlista 

- Meddelas 
via mail eller 
telefon 
 

- Meddelas via mail 
eller telefon  
 

- Brist meddelas via 
ett popupfönster i 
ERP 

- - - Markeras på 
anslagstavlan i 
direktanslutning till 
godsmottagningen 
 

- Akut meddelas via 
anteckningsfunktion 
i ERP  
  

- - - 

Kvalite tskon tro ll 

- Meddelas vid 
ankomstregistrering 
genom att CoC finns   

- Meddelas 
via 
godskvitto 

-  - Meddelas via kod i 
samband med 
ankomstregistrering i 
ERM 
 

 
Ankomstregistrering sker på alla fyra godsmottagningar. Det skiljer sig däremot i 
vilken ordning momentet genomförs i förhållande till resterande moment i 
godsmottagningsprocessen, se figur 38, figur 39, figur 40 och figur 41. Det är vanligt 
att det saknas information i detta moment. Det beror på en rad olika faktorer, bland 
annat att orderläggaren angett felaktig eller otillräcklig information. Det kan också 
bero på att leverantören använder andra leverantörer som skickar direkt till någon av 
verksamheterna och då riskeras informationen att förloras på vägen.  
IT-systemen som ankomstregisteringen utförs i skiljer mellan godsmottagningarna 
då det beror på kund. Framförallt används och kontrolleras informationen på 
följesedeln. En anledning till varför all nödvändig information finns på följesedeln 
kan vara att kunder själva har angett leveransinformation. Ytterligare en anledning 
kan vara att det är markerat i Serviplan vilka fält som måste vara ifyllda innan en 
order kan skickas.   
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Information om bristartiklar meddelas vid olika tidpunkter beroende på 
godsmottagning. Den likhet som kan identifieras är att i vissa fall informeras 
godsmottagare via mail eller telefon om att en leverans innehållande artiklar som är 
brist eller akuta är på väg.  
 
I tabell 7 presenteras likheter och skillnader för informationsutbytet gällande inre 
spridning och hur godsmottagaren informeras om att ett kolli ska spridas internt. 
Samma markering som för de tidigare tabellerna gäller.    
 

Tabell 7 –  Inre spridning 

Aktivite t  Saab AB  Sultze r 
Pum ps 

BLC  Saab Kockum s 
AB  

In re  spridn ing  
 

- Informeras via 
adress på kolli  
 

- Lego-jobb - Meddelas via 
följesedel 

- Meddelas via 
ERM 

- - Produktions-
order 

- - 

Markering fö r 
in re  spridn ing 
 

- Spårningsetikett, 
skapas via 
Sendsuite 
 

-  - Spårningsetikett, 
skapas via 
Sendsuite 

- Transportsedel 
truck och turbil 

In lagring e lle r 
d irektleverans  

- Kolli som 
ankomstregistreras 
ska lagras in 

- Godskvitto 
samt följesedel i 
en plastficka 
signalerar att 
kolli ska 
lagerföras 
 

- Inlagring sker via 
meddelande på 
följesedel som 
säger ”lager” 

- Meddelas 
genom ERM 

 
Övergripande sker antingen lagerföring eller direktleverans av ankommande kolli. 
Information om detta når godsmottagaren på olika sätt beroende av godsmottagning. 
Det sker däremot på liknande sätt på Saab AB och BLC:t då informationsspridningen 
sker genom kolli och dess adressetikett eller följesedel i form av ord eller 
sifferkombinationer. På Sultzer Pumps ska samtliga ankommande kolli lagerföras 
men där utför godsmottagarna även försörjning av produktionen och detta meddelas 
via produktionsorder. På Saab Kockums AB informeras godsmottagaren först i 
ankomstregistreringen om inre spridning eller om kolli ska lagerföras. Information 
om eventuell kvalitetskontroll fås först genom affärssystemet medan inom Servistik 
Byggsupport saknas kvalitetskontroll.  
I tabell 8 presenteras hur den interna kommunikationen sker mellan intressenter på 
respektive godsmottagning. Samma markering som tidigare tabeller gäller.  

 
Tabell 8 –  Intern kom m unikation  

Aktivite t  Saab AB   Sultze r 
Pum ps 

BLC  Saab Kockum s 
AB  

Personalm ö te  

- Morgonmöte - Morgonmöte - Eftermiddags- 
möte 

- Morgonmöte 
 

- - - Månadsmöte - Månadsmöte 
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Kom m un ikation  
m e llan  
m edarbe tare  

- Muntlig - Muntlig - Muntlig - Muntlig 

- - Lappar till 
nästa steg 

- Stryker över 
viktiga 
information med 
markerings- 
penna till nästa 
steg 

- Lappar till nästa 
steg 

Problem lösn ing 

- Fråga 
medarbetare 
med mer 
erfarenhet 

- Fråga 
medarbetare 
med mer 
erfarenhet 
 

- Fråga 
medarbetare på 
lämplig position 
beroende av 
frågan karaktär 

- Problem löses på 
egen hand  

Kom m un ikation  
ledn ing och  
m edarbe tare  

- Via 
teamledare till 
driftchef 
 

- Sker 
muntligt, 
telefon eller 
mail med 
teamledare 

- Via teamledare 
till verksamhets- 
planerare som 
kontaktar 
driftchefen 
 

- Sker på 
morgonmöte 

- Sker när 
driftchefen 
hjälper till 
  

- - - Personlig kontakt 

- - - Förbättrings- 
förslag 

- Förbättrings- 
förslag 

Kundkon takt 

-  - -  Sker via 
telefon och mail 
med 
verksamhets- 
planerare och 
teamledare 
 

- Sker via mail och 
telefon  
 

- - - - Medarbetare från 
Saab Kockums AB 
är på plats på 
godsmottagningen 
 

- Driftchef har 
daglig kontakt 
med Saab AB 

- Morgonmöte 
mellan 
teamledare och 
Sultzer Pumps 

- - Sker via 
ledningsmöten 

Arbe tsbeskrivn ing 

- Finns men 
inte skapad 
efter 
verkligheten 

-  - Finns men inte 
skapad efter 
verkligheten 

- Finns men inte 
skapad efter 
verkligheten 

Intern kommunikation mellan godsmottagare sker muntligt och samtliga 
verksamheter har någon form av gemensamt möte varje dag. På Sultzer Pumps och 
Saab Kockums AB förmedlas information vidare i logistikkedjan genom lappar på 
kolli. Kommunikation med kunder sker via de högsta tillgängliga cheferna på varje 
verksamhet, exempelvis driftchef. 
 

 Påverkan  på Servis tik 5.3

Jämförelserna och identifieringarna mellan godsmottagningarna som presenteras i 
kapitel 5.2 ha resulterat i att det finns tydliga likheter i form av att information 
saknas vilket leder till avbrott i godsmottagningsprocessen. 
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Enligt Sörqvist (2001) är kostnader kopplade till kvalitetsbrist omkring 10– 30 
procent av omsättningen. En del av kvalitetsbristkostnaderna är interna 
felkostnader. För Servistik gäller det främst kostnader som uppstår när en 
godsmottagare identifierar ett fel och avbrott sker. Relationen mellan omsättning 
och kvalitetsbristkostnad för Servistik visualiseras i figur 42.  
 

 

Figur 42 –  Kostnader i sam band m ed kvalitetsbrist 
 

Kostnader uppstår även för kund i samband med adressökningar. Kostnaderna för 
både kund och Servistik är direkt kopplade till effektivare informationshantering. 
Förutom ekonomisk påverkan från likheter och skillnader påverkas även Servistiks 
möjligheter till stabilare lönsamhet, ökad tillväxt och ökad effektivitet. De likheter 
och skillnader som presenterats i kapitel 5.2 finns märkbara kopplingar till 
faktorerna för att uppnå möjligheterna för Servistik. Detta presenteras i tabell 9 och i 
kolumn Likhet eller skillnad anges tabellnamnen för tabell 4, tabell 5, tabell 6, tabell 
7 och tabell 8. Kolumnen Påverkan på Servistik presenterar hur de underliggande 
faktorerna påverkas av likheter samt skillnader. 
 

Tabell 9 –  Påverkan på Servistik 

Påverkan på Servistik Likhet eller skillnad Problematiskt Effekt 

Bättre och mer 
gemensamma begrepp 
och definitioner 

Tabell 3 –  Övergripande 
information 
 

- Olika enheter 
 

Negativ 

Tabell 4 –  Lossning 
 

- Emballageskador 
 

Negativ 

Tabell 6 – 
Ankomstregistrering 
 

- Olika sätt att benämna 
aktiviteter i 
ankomstregistrering 
 

Negativ 

Förenklad rapportering 
av utfört arbete vid 

Tabell 5 –  Skanning 
 

- Statistik skapas inte 
samband med utfört 

Negativ 
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utförandetidpunkt 
 

moment 
 

Tabell 6 – 
Ankomstregistrering 
 

- Statistik skapas inte i 
samband med genomfört 
moment  
 

Negativ 

- Manuell tidsregistrering Negativ 

- Säkerhetsklassade 
områden 
 

Negativ 

Effektivare inhämtning 
av information för 
utförandet av tjänster 
 

Tabell 4 –  Lossning 
 

- Ingen information om 
framtida inleveranser 
 

Negativ 

Tabell 5 –  Skanning 
 

- Information hämtas via 
streckkod 
 

Positiv 

Tabell 6 – 
Ankomstregistrering 
 

- Nödvändig information 
saknas 

Negativ 

Bättre anpassad 
information per tjänst 
och utförande roll 
 

Tabell 6 – 
Ankomstregistrering 
 

- Nödvändig information 
saknas 
 

Negativ 

- Standardiserat arbetssätt 
saknas 
 

Negativ 

Tabell 7 –  Inre spridning 
 

- Information om inre 
spridning saknas tidigt i 
godsmottagningsprocessen 
 

Negativ 

Tabell 8 –  Intern 
kommunikation 
 

- Arbetsbeskrivningar 
skiljer från verkligt 
arbetssätt 
 

Negativ 
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 Diskuss ion  och  analys  6
Diskussion- och analyskapitlet inleds med en övergripande diskussion om nuläget 
som presenterades i kapitel 5. Därefter analyseras resultatet för respektive 
forskningsfråga och dessa presenteras i kronologisk ordning. 
 

 In fo rm ations flöde t i nu läge t 6.1

De fyra kartlagda godsmottagningarna skiljer sig åt både till storlek, kund och 
arbetsuppgifter men även vilka utmaningar de ställs inför. Godsmottagningarnas 
storlek beror i huvudsak på vilka kunder som verksamheterna har. Exempelvis har 
Saab AB verksamhet i större skala än vad Saab Kockums AB har och därför har 
Servistik en större godsmottagning på Saab AB. Servistik Industrisupport har 
verksamhet inriktad mot industriproduktion och det gäller både för Saab AB, Sultzer 
Pumps och Saab Kockums AB. Kunderna Saab AB och Saab Kockums AB har 
produktion inom militärverksamhet. Det ställer lite annorlunda krav jämfört med 
andra kunder då godsmottagningen hanterar både hemligt och känsligt material.  
 
Godsmottagningarna hanterar olika typer av material. Godsmottagningen på Sultzer 
Pumps hanterar exempelvis sällan hemligt eller känsligt material men de hanterar 
till största del stora, tunga och skrymmande kolli. Det påverkar även 
informationsflödet på godsmottagningarna. Karaktären av kolli påverkar också 
informationsflödet på godsmottagningarna då det krävs tydlig kommunikation 
mellan godsmottagare och chaufför. Detta eftersom det ofta krävs specialverktyg 
eller hjälpmedel för att hantera kolli, det gäller samtliga godsmottagningar men i 
olika utsträckning.   
 
BLC:t arbetar till skillnad från de tre andra verksamheterna mot byggbranschen och 
har därför flera kunder, allt från större byggprojekt i centrala Stockholm till enskilda 
firmor. BLC:t informationsflöde och krav på information mellan chaufför och 
godsmottagare påverkas av karaktären på kolli eftersom de hanterar känsligt 
material exempelvis glaspartier.  
 
Informationsflödet påverkas även av kundernas projekt och i vilken fas dessa är. Det 
påverkar framförallt antalet ankommande leveranser och därmed krav på 
kommunikation. Det handlar om kommunikation med kund för att vara uppdaterad 
om projektstatus men även kommunikation med chaufförer och medarbetare. 
Antalet leveranser varierar även beroende på veckodag och godsmottagningarna har 
olika enheter för att räkna antalet ankommande kolli.  
 
Eftersom verksamheterna har olika kunder som i sin tur har olika stor verksamhet 
påverkar det hur omfattande Servistiks verksamhet behöver vara. Det är därför olika 
antal anställda och det påverkar medarbetarnas sätt att kommunicera med varandra.  
Verksamheter med färre anställda kräver mer erfarenhet hos enskild godsmottagare 
eftersom de inte kan fråga varandra på samma sätt som exempelvis Saab AB som har 
flest anställda. 
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Kunderna använder olika affärssystem och Servistik Industrisupport som tredje part 
arbetar därmed i olika affärssystem beroende på kund. Det innebär att Servistik inte 
är enhetliga i vilka affärssystem de använder vilket leder till att det digitala 
informationsflödet är olika. Det resulterar i att informationen som sprids både 
internt och externt inte sker på liknande sätt och därmed inte enligt någon 
förbestämd standard. Det kan påverka hur Servistik uppfattas externt då de inte är 
sammanhängande och likvärdiga i sitt sätt att informera och kommunicera. Det finns 
inte heller någon förutbestämd mailmall för de vanligaste frågorna som ställs till 
kund när exempelvis det saknas information för att kunna hantera kolli. Det riskerar 
därför att olika godsmottagare förmedlar information på olika sätt och det ger inget 
enhetligt intryck gentemot kund. Godsmottagarna på Saab AB och Saab Kockums AB 
använder kundens namn och logga som avsändare i mail vilket styrker att intrycket 
inte blir enhetligt. 
 
Hantering av information kring artiklar som av kund klassas som brist eller akut 
varierar mellan godsmottagningarna. För Saab Ab, BLC:t samt Saab Kockums AB 
informeras detta i vissa fall via mail medan för Sultzer Pumps sker detta via en 
bristlista. Godsmottagarna på Sultzer Pumps kan inte arbeta med 
ankomstregistrering samtidigt som bristlistan är öppen, alltså saknar affärssystemet 
en fleranvändarfunktionalitet.  
 
Servistiks interna IT-system, Serviplan, används i olika utsträckning beroende på 
verksamhet och det påverkar vilken information som ges och fås i olika moment. 
BLC:t är den verksamhet som använder Serviplan i störst utsträckning. Serviplan 
skulle kunna användas inom alla fyra verksamheter om det utformas till att det 
lämpar sig även inom industri. I nuläget upplevs Serviplan vara utformad för 
byggbranschen och är därför inte optimal att använda vid kunder inom industrin. 
Det leder till att informationsflödet i Serviplan är olika och fungerar olika bra för 
verksamheterna, oavsett i vilken utsträckning Serviplan används. 
 
Informationsflödet i nuläget fungerar bra i vissa aktiviteter medan i andra aktiviteter 
finns det utmaningar som hindrar flödet. Några utmaningar som identifierats 
gällande informationsflödet är svåra för Servistik att påverka, då dessa problem kan 
härledas till kund. Det kan vara utmaningar som handlar om att inte all information 
finns tillgänglig vid ankomstregistrering som i sin tur stoppar upp resterande 
aktiviteter i godsmottagningsprocessen och senare i logistikkedjan. Det finns 
utmaningar som Servistik kan påverka genom bland annat förändringar i deras egna 
IT-system. Det kan exempelvis vara att godsmottagaren inte ska behöva registrera i 
Pyramid den arbetade tiden som faktureras kund.  
 
Verksamheternas förutsättningar påverkas av organisationsstruktur och 
organisationsstrukturen skiljer sig mellan godsmottagningarna. Det beror främst på 
kund och kundens organisationsstruktur men det beror även på hur 
verksamhetsledningen valt att organisera godsmottagningen. Verksamheterna inom 
Servistik Industrisupport påverkas i stor utsträckning av kundens hierarki. Det 
handlar om att det krävs många beslutsled innan beslut kan fattas och det innebär 
att det är svårt för Servistik Industrisupport att förmedla och införa 
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förbättringsförslag på eget bevåg. Det är däremot inget som påverkat medarbetarnas 
förändringsbenägenhet utan det beror snarare på användarnas attityd och i vilken 
utsträckning de påverkas av förändringen. Detta eftersom människor är mer 
förändringsbenägna om de inte berörs av förändringen. BLC:t är den verksamhet 
som är mest präglad av hierarkin jämfört med de andra godsmottagningarna. 
 

 Likhe te r och  skillnader 6.2

Momenten i godsmottagningsprocessen skiljer mellan godsmottagningarna men 
samtliga hanterar lossning, ankomstregistrering och någon form av inre spridning av 
kolli. Momentet skanning finns i godsmottagningsprocessen på BLC:t och Saab AB 
men saknas på dem två andra godsmottagningarna.  
 
Gemensamt för godsmottagningarna är att ingen av dem får kontinuerlig 
uppdatering om förväntat antal inleveranser per dag. Det finns undantag för 
godsmottagningen på Sultzer Pumps och BLC:t eftersom de kan få 
leveransinformation vid exempelvis större inleveranser. Om Servistik får mer insyn 
och får vara delaktiga i kundernas leveransplaner skulle det resultera i bland annat 
bättre planering och en jämnare arbetsbörda för godsmottagarna. Det skulle även 
resultera i ett effektivare arbete. Detta eftersom godsmottagarna hinner utföra alla 
moment i godsmottagningsprocessen utan att stressa eller ta in extra personal. Den 
övriga tiden kan då användas till andra arbetsuppgifter till exempel skapa interna 
rutiner och standarder samt följa upp arbetet mer kontinuerligt än i nuläget. Fler 
standardiseringar kan också resultera i att upprätthålla höga kvalitetsnivåer och hög 
hanteringstakt vilket skulle vara positivt för Servistiks konkurrankraft. Det skulle 
kunna genomföras genom att använda gemensamma IT-system inom Servistik. Om 
IT-systemen skulle sammankopplas med logistik skulle det effektivisera arbetet dock 
behövs en överblick av vilka IT-system som är lämpliga för respektive verksamhet.  
 
Genom ett mer standardiserat arbete kan även kommunikationen mellan 
medarbetarna förbättras och det skulle antagligen generera lägre trösklar för 
nyanställda. Idag är det svårt för nyanställda att lära sig arbetet då det saknas 
lathundar för hur arbetet ska utföras. Arbetsbeskrivningar stämmer generellt 
överens med hur arbetet utförs på godsmottagningarna. Arbetsbeskrivningarna som 
finns är inte skapade efter hur verkligheten är utan hur ett moment bör utföras för 
att passa kundens krav. Arbetsbeskrivningarna bör anpassas till att de både möter 
kundernas krav och hur medarbetarna faktiskt arbetar. Det finns även flera mindre 
informationsmoment som utförs enbart baserat på erfarenhet vilket gör det svårt för 
en nyanställd att göra arbetet på egen hand, det gäller på samtliga godsmottagningar. 
I nuläget innebär detta att kommunikationskanalerna vid introduktion till nya 
arbetsuppgifter inte genomförs via en fungerande kommunikationsprocess. Detta är 
för att budskapet inte är formulerat på ett sätt som mottagaren förstår eller är 
lämpligt för situationen vilket inte uppfyller principerna för att upprätthålla hållbar 
intern kommunikation. Det innebär också att informationssystemet inte är 
användarvänligt, lättanvänt eller relevant. Exempel på detta är när det saknas 
information på adressetiketten om mottagare.  
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Skanningsmomentet som utförs på BLC:t och Saab AB skulle kunna utföras även på 
Sultzer Pumps och Saab Kockums AB. Om skanning skulle införas på Sultzer Pumps 
möjliggör det spårbarhet och förenklar lagerhanteringen. Det skulle även ge positiv 
effekt på antalet Lego-jobb då dessa produktionsordrar skulle baseras på faktiskt 
lagersaldo och inte på vad som ankomstregistrerats. Ett sätt att genomföra detta är 
att ankomstregistreringen först är gjord efter att spårbarhetsetiketten skannats med 
en handskanner när kolli ligger på lagerplats. Det finns dock svårigheter med ett 
liknande införande på grund av att kundens affärssystem används. 
 
I nuläget krävs det extrapersonal som är inhyrd från Servistiks andra verksamheter 
när godsmottagarna inte hinner med sina ordinarie arbetsuppgifter. Det kan bero på 
att planeringen av dagarna inte är verklighetsförankrad exempelvis avsaknaden av 
tillförlitliga prognoser. Detta leder till konsekvenser senare i logistikkedjan för hela 
Servistik då verksamheterna påverkar varandra. Genom informationsutbyte mellan 
olika intressenter i logistikkedjan kan framtida behov av resurser styras. 
 
Spårbarhet på Sultzer Pumps och Saab Kockums AB skulle även underlätta vid 
inventering och produktionsorder vilket också bidrar till att godsmottagarna gör det 
som de är anställda för. Detta eftersom de i nuläget behöver lägga mycket tid på att 
leta efter efterfrågade artiklar på lagret. Exempel på det är att Lego-jobb kan 
planeras och därmed minska påverkan på godsmottagningsprocessen. Det skulle i 
Sultzer Pumps fall leda till att kommunikationen gentemot kund blir tydligare och 
enklare att följa upp om det finns en gemensam planering. Spårbarhet är också 
positivt för godsmottagarna på Sultzer Pumps då de inte behöver skriva exempelvis 
artikelnummer manuellt för hand. Fördelarna med ett införande av skanning på 
Saab Kockums AB är att det möjliggör spårbarhet vid inre spridning och att det 
förenklar godsmottagarens arbete. Godsmottagarens arbete skulle förenklas då 
lagerplatsen för större kolli skulle kunna skannas istället för att ändras manuellt om 
lagerplatsen är en annan än den angivna på inlagringskvittot. Det skulle också 
förenkla hanteringen av mindre kolli som placeras på pallar med pallkragar för att på 
så sätt hitta kolli enklare senare i processen. Det senare skulle även innebära att vem 
som helst skulle kunna utföra arbetet vilket innebär att godsmottagningen skulle bli 
stabilare då den inte är personberoende. 
 
Ett av de två sätt som godsmottagningsprocessen kan utföras på är att det finns en 
streckkod på följesedeln. Denna typ av skanning skulle tillåta godsmottagare att 
kombinera momenten Skanning och Ankom stregistrering. En kombination av 
Skanning och Ankom stregistrering skulle eliminera flera skillnader mellan 
verksamheterna eftersom det är i dessa moment som det finns flest skillnader. 
Förutom att det skulle underlätta för godsmottagarna skulle detta leda till att 
användningen av papper minskas och på så sätt gynnas den ekologiska hållbarheten. 
Detta skulle även underlätta introduktion av nyanställda då de endast behöver lära 
sig ett moment istället för två. Svårigheter som uppstår i samband med hopslagning 
av momenten gäller Saabs två säkerhetsklassade verksamheter. Det ställs högre krav 
på säkerhet kring hantering av information och därför ställs det också krav på IT-
system som kan införas av Servistik för att kombinera de två momenten. 
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Godsmottagningens sista moment, inre spridning, sker på olika sätt beroende på 
mottagare. Servistik Byggsupport identifierar mottagare utifrån följesedel eller 
adressetikett medan Servistik Industrisupports godsmottagningar även informeras 
via kundens affärssystem. Gemensamt för de båda dotterbolagen är att det är ett 
erfarenhetsbaserat arbete att utföra identifiering av vad nästa steg är för kolli. Det 
kan exempelvis vara att godsmottagaren känner igen ett namn eller emballage och 
vet därför nästa steg för kolli. Erfarenhetsbaserat arbete används på Servistik 
Byggsupport för kolli som ska lagerföras även fast det inte angivits på adressetikett, 
följesedel eller via affärssystem, det vill säga att artiklar lagerförs baserat på 
erfarenhet.  
 
Det är svårt för Servistik centralt att följa upp skadehanteringen när det inte hanteras 
på liknande sätt. Det är även svårt för Servistik att jämföra verksamheterna och 
införa gemensamma arbetssätt vid uppföljning och planering av godsmottagningarna 
då enheterna inte är de samma exempelvis antal kolli per vecka.  
 
Det är godsmottagarna som avgör hur mycket tid som lagts ner varje dag på 
respektive aktivitet. Detta innebär att tidsregistreringen inte blir enhetlig och då 
sjunker tillförlitligheten eftersom det är personberoende. På Sultzer Pumps och 
BLC:t görs registreringen först manuellt på papper innan det registreras digitalt. 
Godsmottagarna på Sultzer Pumps och BLC:t är mycket noggranna i hur 
tidsregistreringen utförs medan medarbetarna på Saab AB och Saab Kockums AB gör 
antaganden kring hur många timmar per dag som gjorts per aktivitet. Detta innebär 
att tidsregistreringen inte blir representativ för verkligheten och risken för att 
resurser fördelas och sätts in felaktigt blir överhängande.  
 
Verksamheterna inom Servistik Industrisupport är organiserade på liknande sätt, de 
har tydliga positioner och roller samt finns det verksamhetsledning och 
lagerpersonal. Det skiljer sig däremot hur ofta ledningen är närvarande i det dagliga 
arbetet. Chefnärvaro i den dagliga verksamheten påverkar relationerna och 
kommunikationen mellan exempelvis driftchef och godsmottagare. Servistik 
Byggsupport påverkas inte av kundens hierarki då de har betydligt fler kunder än de 
andra verksamheterna, däremot har ledningen valt att ha en tydlig intern vertikal 
kommunikation. Den vertikala kommunikationen har stor påverkan på hur 
medarbetarna kommunicerar med chefer och varandra då det grundar sig i över- och 
underordnade ställningar. Det påverkas också av hur organisationsgränserna är 
dragna samt personliga relationer. Medarbetarna är mer benägna att kommunicera 
och underlätta för personer inom samma organisationsgräns eller som de känner. 
Godsmottagarna inom alla fyra verksamheter arbetar med att hjälpa medarbetare i 
nästa steg i logistikkedjan om de känner personen. Godsmottagarna förtydligar 
information till nästa aktivitet för att minimera risken att informationen förvrängs. 
Det är dock tydligt att det inte underlättas på något standardiserat sätt eller sker 
kontinuerligt till samtliga medarbetare. 
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 Påverkan  på Servis tik   6.3

Fel eller avbrott som uppstår varierar beroende på vilken typ av verksamhet det är. 
Kvalitetsbristkostnader för Servistik uppstår i samband med att en medarbetare inte 
kan utföra sina arbetsuppgifter och då påverkas kostnadsposten interna 
felkostnader. Genom förbättringsarbeten kan dessa kostnader sänkas, exempelvis 
genom tillgängliga verktyg för att nå effektivare informationsflöden. Kostnader i 
samband med förbättringsarbete kan upplevas som kostsamma men värdefulla då de 
får effekter för både mätbara och icke mätbara kostnadsposter. Det faktiska 
ekonomiska värdet av information är däremot i vissa fall svårt att uppskatta men 
genom effektivare informationshantering finns det möjligheter att påverka den 
ekonomiska bilden för hela företaget. Detta ställer krav på att medarbetarna är 
förändringsbenägna. För att motivera medarbetare till förändringar kan man 
samarbeta för att nå standardisering och koncensus där alla medarbetare upplever 
sig sedda och som en del av förbättringsarbetet oavsett verksamhet.  
 
Vilka effekter som generar effektiva informationsflöden är svårt att kvantifiera. Detta 
eftersom informationens påverkan på personal och flödet har både positiva och 
negativa konsekvenser. Däremot kan de kostnader som kopplas till ineffektiva 
informationsflöden vara ökande personalkostnader och ökade kostnader för kund. 
Personalkostnaderna påverkas när en godsmottagare inte klarar av att hantera 
mängden arbete i samband med ökat antal kolli eller fel i godsmottagningsprocessen. 
Trots att en godsmottagare bör hinna med mängden ankommande kolli behövs fler 
godsmottagare. Ett sätt att sänka personalkostnader är genom elektroniska 
fraktsedlar som låter IT-systemen koppla samman lagd order i affärssystemet med 
fraktsedel och därmed minimeras arbetsbelastningen för godsmottagaren. 
Fraktsedlar som anländer innan kolli underlättar för medarbetarna att planera sin 
arbetsdag och underlättar på så vis för resterande arbete. Kostnaderna för kunden är 
direkt korrelerade till antalet fel som uppstår. Desto fler adressökningar som en 
godsmottagare behöver genomföra desto högre kostnad för kund. Genom arbete med 
statistik kan Servistik visa antal fel som uppstår och på så sätt minimera kostnader 
för både sig själv och för kunden.  
 
Underliggande faktorer påverkas olika beroende på verksamhet, vissa av likheterna 
och skillnaderna har större påverkan än andra på de underliggande faktorerna. 
Faktorn bättre och m er gem ensam m a begrepp och definitioner påverkas av lossning 
och ankomstregistrering. Lossning påverkas av skillnaden mellan Servistik 
Industrisupport och Servistik Byggsupport vid emballageskador. Avvikelsestämplen 
som BLC:t använder säkerställer att all nödvändig information rapporteras och dess 
storlek tydliggör att en godsmottagare uppmärksammat ett avbrott i 
lossningsmomentet. Skillnaderna i hur inleveranser räknas, se tabell 3, påverkar 
också faktorn bättre och m er gem ensam m a begrepp och definitioner eftersom olika 
enheter förhindrar jämförelse. Det leder till att det blir svårt att kvantifiera 
storlekskillnader gentemot intressenter. Ankomstregistrering påverkar faktorn 
bättre och m er gem ensam m a begrepp och definitioner genom skillnader. Detta 
eftersom varje godsmottagning arbetar olika och benämner aktiviteter olika. Detta 
leder till att det är svårt att centralt följa upp och styra aktiviteters prestationer. 
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Vilket i sin tur leder till att det är svårt för Servistik att kvantifiera hur väl de 
effektiviserar kundernas verksamheter inför potentiella kunder. 
Faktorn förenklad rapportering av utfört arbete vid utförandetidpunkt påverkas av 
likheter och skillnader i tabell 5 och tabell 6. Skanning påverkar faktorn genom att 
det i nuläget inte används i två av verksamheterna. Genom att införa och utveckla 
skanning i alla godsmottagningar kan statistik skapas och på så sätt skapas ett 
underlag för utfört arbete. 
 
Ankomstregitreringen borde utvecklas till att på samma sätt som skanningen skapa 
ett underlag samtidigt som godsmottagaren genomför ett moment. Detta eftersom 
det skulle resultera i att statiskt skapas i samband med att moment genomförs och 
antalet arbetsuppgifter minskas samt att ett tidsunderlag skapas för utfört arbete. 
Det skapas dock problem i och med att två av Servistik Industrisupport 
godsmottagningar är verksamma på säkerhetsklassade områden. Detta kräver ett 
skyddsnät mot intrång från utomstående som kan ha intresse i att nå den 
information som förmedlas via IT-systemet. Samtidigt kan utveckling av IT öka 
säkerheten för information inom IT-systemet i och med att hantering av fysiska 
dokument försvinner. Utveckling av IT-användning inom godsmottagningarna kan 
även ge positiva effekter för företaget att nå högre lönsamhet och tillväxt. Vidare 
utveckling av ett IT-system kan leda till en utveckling för Servistik Byggsupports 
placering i typ tre av de fyra TPL-typer som presenteras i kapitel 3.2. Det skulle på så 
sätt även förenkla registrering av utfört arbete samt informationsutbytet mellan 
kund och BLC:t.     
 
Effektivare inhäm tning av information för utförandet av tjänster påverkas av 
lossning, skanning och ankomstregistrering. Lossning påverkas av likheten att ingen 
av godsmottagningarna får någon information om eventuella leveranser. Detta är ett 
av problemen som är svåra för Servistik att göra något åt, då det är kunden som har 
kontakt med leverantören och då är den som kan ställa krav på leverantören om 
leveransdatum. Skanningensskillnader påverkas genom att det endast är Saab AB 
som använder skanningsteknik för att inhämta information om kolli. Minskas 
skannings skillnaderna möjliggör det inhämtande av information digitalt via 
streckkod, exempelvis EDI. Detta istället för att en godsmottagare ska leta upp all 
information och sedan registrera i affärssystemet. Det minimerar inte bara risken för 
att felaktig information förmedlas vidare utan det säkerställer även utformningen av 
informationen. Detta för att det ska ske på ett användarvänligt sätt och på så sätt 
förstår mottagaren dess innebörd. Ankomstregistreringen påverkas genom likheten 
att information saknas på alla fyra godsmottagningar. Detta är precis som lossning 
utmanade för Servistik att påverka då detta är information som kunden anger vid 
orderläggningen. Samarbete mellan Servistik och kund kan förbättra detta och då 
effektiviseras hela logistikkedjan till att bli mer kostnadseffektiv. 
 
Den sista faktorn som påverkas är bättre anpassad inform ation per tjänst och 
utförande roll är kopplad till tabellerna ankomstregistrering, intern spridning och 
intern kommunikation. Ankomstregistreringen påverkar denna faktor på samma sätt 
som det påverkar faktorn effektivare inhäm tning av inform ation för utförandet av 
tjänster. Alltså genom att det saknas information och att Servistik inte har något 
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standardiserat arbetssätt för att säkerställa hos kund att all information finns 
tillgänglig för godsmottagare. Intern spridning påverkas genom att det inte alltid 
informeras om kolli ska spridas internt eller lagerföras. Det leder till svårigheter med 
planering för vilken ordning kolli ska hanteras för att underlätta för nästa steg i 
materialflödet. Intern kommunikation påverkas genom att de arbetsbeskrivningar 
som finns beskriver arbetet på ett övergripande plan och godsmottagarna anpassat 
efter hur det faktiska arbetet utförs. Om arbetsbeskrivningarna var anpassade efter 
det verkliga arbetet underlättar det inlärningen av nyanställda. 
 

 Hållbarhe t 6.4

Information kan anses vara en del i hållbarhetsarbete om ett företag inför standarder 
för hur ett arbete ska utföras. Effektiva informationsflöden vara en del i deras 
hållbarhetsarbete genom att Servistik inför ett standardiserat arbetssätt för hur 
informationshantering ska bedrivas på godsmottagningarna. En viktig del i deras 
hållbarhetsarbete är IT-system. Genom ett fungerade IT-system för medarbetarna 
kan det leda till att medarbetarna är välinformerade och på så sätt underlättas 
resterande arbete. Utveckling av Servistiks interna IT-system kan bidra till 
hållbarhetsarbetet samt att antalet stopp och avbrott i godsmottagningsprocessen 
minimeras. Detta eftersom minskat antal mellanhänder bidrar till att risken för 
stopp och avbrott minskar. Det är däremot ingen garanti för att det blir färre stopp 
och avbrott då det påverkas av informationens inflöde i IT-systemet och om 
information är felaktig uppstår stopp eller avbrott ändå. Detta är inte bara positivt 
för Servistik utan även för deras kunder. Detta eftersom kundernas inköpta artiklar 
snabbare når sin slutdestination och eventuella avbrott i produktionen minimeras. 
En nackdel med att IT-system införs på godsmottagningarna som i nuläget saknar 
dessa kan vara medarbetarnas förändringsbenägenhet. Detta är något som varierar 
från individ till individ och måste tas hänsyn till vid införande av IT-system. 
 
En god stämning på arbetsplatsen där alla medarbetare arbetar mot samma mål och 
alla känner delaktighet i utvecklingsarbetet kan bidra till att social hållbarhet 
uppnås. I två av fyra verksamheter finns ett tydligt uttalat förbättringsarbete där 
medarbetarna får ge förslag på förbättringar som sedan utvärderas och eventuellt 
införs. Detta sätt att arbeta borde införas på samtliga verksamheter inom Servistik 
för att öka den sociala hållbarheten. Förbättrarbetet kan även resultera i att 
relationer mellan medarbetare samt medarbetare och chefer stärks genom att 
cheferna integrerar med medarbetarna och är mer närvarande i verksamheten. 
 
Om ett IT-system som underlättar arbetet för medarbetarna införs i verksamheterna 
kan både ekonomisk och ekologisk hållbarhet värnas om. Ekonomisk hållbarhet 
värnas om genom att låta IT-system skapa statistik för att följa upp arbetet samt få 
fakturaunderlag över det arbete som utförs på godsmottagningarna. Det minimerar 
administrativ tid för godsmottagarna kring tidsrapportering. Ekologisk hållbarhet 
kan gynnas genom minskad användningen av papper om fler dokument skickas och 
hanteras digitalt. Ytterligare kan tid för avbrott minimeras om leverantörer kan 
skicka dokument som saknas digitalt samt använda elektroniska följesedlar. 
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Ur ett hållbarhetsperspektiv kan en av nackdelarna gällande IT-system vara att det är 
känsligt för yttre påfrestningar såsom strömavbrott eller problem med uppkoppling 
som resulterar i störningar. Ytterligare en nackdel och problemområde är hantering 
av hemlig information kopplad till Saabs två säkerhetsklassade verksamheter. 
Säkerhetsklassningarna ställer högre krav på IT-system då obehöriga ska 
undanhållas information som de inte har tillgång till. Däremot kan IT-system höja 
säkerheten kring företagshemligheter om det utformas och används på ett säkert 
sätt.  
 
En risk vid införande av IT-system är att berörda medarbetare kan uppleva att de blir 
utbytta mot maskiner. Därför är det viktigt att arbeta med social hållbarhet genom 
att använda teknik på ett sätt som förenklar arbete snarare än ersätter mänsklig 
kraft. Införande och användning av IT-system behöver också förmedlas på ett 
systematiskt sätt för att uppnå förtroende från medarbetarna. Detta innebär att 
Servistik bör systematiskt inkludera medarbetare i utvecklingsarbetet av interna IT-
system för om inget förtroende fås är teknikutvecklingen inte etiskt försvarbar.  
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 Slu tsats   7
Här presenteras de slutsatser som dragits utifrån det resultat och diskussion som 
presenterats i de två föregående kapitlen.  
 

 In fo rm ations flöde t i nu läge t sam t likhe te r och  skillnader 7.1

Informationsflödet på godsmottagningarna liknar varandra och bristfällig 
information finns i samma aktivitet på alla fyra godsmottagningar. Den bristfälliga 
informationen finns i störst utsträckning i inflödet av information till 
godsmottagningen. Det kan vara att det saknas ett inköpsnummer på 
fraktdokumenten som leder till att godsmottagaren inte kan koppla ihop ett kolli 
med en inköpsorder i affärssystemet. Detta leder till stopp och avbrott och till mer 
arbete för godsmottagaren när hen behöver leta reda på den saknade informationen. 
Momenten på godsmottagningarna är likadana men på två av godsmottagningarna 
finns skanningsmomentet. Det leder till ytterligare informationsutbyten och 
aktiviteter där den tillgängliga informationen brister, vilket påverkar effektiviteten på 
godsmottagningarna 
 
Sammantaget kan slutsatsen dras att medarbetarna i nuläget får lösa sina egna 
problem genom erfarenhet och upprätta egna lathundar. Detta eftersom det inte 
finns tydliga utarbetade rutiner och ingen tydlig ansvarsfördelning för att följa upp 
och hålla dessa uppdaterade. Arbetssättet som beskrivs i arbetsbeskrivningarna har 
blivit modifierade av godsmottagarna.  
 

 Likhe te rna och  skillnadernas  påverkan   7.2

På godsmottagningarna finns det verktyg som kan leda till ökad effektivitet och 
förenklad kvantifiering av verksamheterna. Genom att utveckla och använda 
verktygen kan godsmottagningarna lära sig av varandra och bidra till effektivisering 
inom hela Servistik. Utvecklingen skulle kunna ske genom införande av funktioner i 
tillgängliga IT-system vilket skulle möjliggöra statistiska underlag som bidrar till 
faktorn förenklad rapportering av utfört arbete vid utförandetidpunkt. 
 
Skillnader som har identifierats mellan godsmottagningarna kan användas för att 
hitta möjligheter för bättre och m er gem ensam m a begrepp och definitioner. Trots 
att godsmottagningarna har olika typer av verksamhet är flera av momenten 
liknande. I dessa moment kan Servistik som tredje part utveckla nya verktyg och 
använda redan befintliga för att nå standardisering. Standardiseringen behöver dock 
varieras och anpassas efter respektive verksamhet. Därmed finns det 
utvecklingsmöjligheter gällande Serviplan då det skulle kunna utvecklas för att passa 
både Servistik Industrisupport och Servistik Byggsupport. Det skulle kunna innebära 
att det finns olika branschspecifika funktioner i de två olika varianterna av Serviplan. 
Genom att skapa IT-system som är standardiserade men flexibla kan slutsatsen dras 
att det håller relevans och effektivitet samt är användbart och lättillgängligt. Det 
skulle leda till att användarnas attityd ändras.  
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En utveckling av IT-systemen skulle även möjliggöra effektivare inhäm tning av 
inform ation för utförandet av tjänster. Utvecklas Serviplan till att ytterligare 
inhämta information via streckkod möjliggörs att informationsinhämtningen blir 
effektivare samt minimeras risken för mänskliga fel i informationsutbytet. Detta i 
jämförelse med om en godsmottagare manuellt ska föra in samma information i IT-
systemet. Ytterligare kan även standarderna anpassas efter godsmottagningarnas 
behov och på så sätt kan Servistik erbjuda kunderna standardiserade processer som 
sedan anpassas för att ytterligare effektivisera verksamheterna. Det ekonomiska 
värdet av effektivare informationshantering är svårt att uppskatta men påverkar 
företaget och kunderna positivt. Det finns däremot kopplingar mellan 
informationshantering och kvalitetsbristkostnader som uppstår i samband med 
avbrott. Dessa kvalitetskostnadsposter påverkas positivt av förbättringsarbete.         
 
Utvecklat samarbete mellan olika positioner inom företag kan generera samförstånd 
och utveckling av gemensamma samt verklighetsbaserade dokument såsom 
arbetsbeskrivningar. Det underlättar både för nuvarande medarbetare och för 
nyanställda och det blir bättre anpassad inform ation per tjänst och utförande roll. 
Ökad gemenskap bidrar till att medarbetarna arbetar mot gemensamma mål och alla 
medarbetare känner sig som en del i utveckling vilket bidrar till Servistiks sociala 
hållbarhet. Gemenskapen påverkas även av hur godsmottagningarna är utformade 
och av vilken hierarki som råder. Det finns tydliga skillnader mellan 
verksamheternas hierarki och hur väl det fungerar samt hur mycket det påverkar 
verksamheterna. Däremot kan hierarkin användas till att skapa positiva effekter för 
gemenskapen mellan godsmottagarna genom att alla arbetar mot ett effektivare 
informationsflöde.     
 
Flera av möjligheterna i samband med de existerande verktygen skapar även 
utmaningar. Dessa uppstår främst i samband med de verksamheter som är aktiva 
inom områden som är säkerhetsklassade. Detta ställer krav på säkerheten på 
utvecklingen av IT-system. Det ställer även krav på samarbete mellan inblandade 
intressenter för att både effektivisera verksamheten samtidigt som hög 
säkerhetshanteringen kvarstår.   
 
Hållbarhet inom företag påverkas positivt av ett effektivt informationsflöde. 
Ekonomisk hållbarhet gynnas om godsmottagarna blir mer effektiva och kan 
genomföra arbetsuppgifter utan avbrott. Den ekonomiska hållbarheten gynnas även 
genom att den tid som godsmottagare använder för att hantera ankommande kolli 
minimeras. Detta leder till att antalet kolli kan öka med en viss del innan behovet av 
att anställa ytterligare godsmottagare uppstår. Social hållbarhet gynnas av att införa 
ett förbättringsarbete där alla medarbetare får vara med och arbeta mot ett 
gemensamt mål. Likaså påverkas social hållbarhet av gemenskap på 
godsmottagningen då alla medarbetare upplever att alla arbetar mot ett gemensamt 
mål. Hållbarheten inom Servistik främjas genom att alla medarbetare känner sig 
delaktiga i utvecklingen och att arbetet ökar medarbetarnas livskvalitet, vilket är 
viktiga delar inom företags hållbarhet. Ytterligare är teknikutvecklingen en del i 
hållbarheten då den underlättar för medarbetarna att utföra sina arbetsuppgifter.  
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Bilaga 1 
I bilaga 1 presenteras intervjufrågor som utgjort grunden för de planerade 
intervjuerna. 
 

Tid och datum: 
Position: 
Vem: 
Var: 
 

Huvudområde 1: Inledning 

1. Hur många anställda finns det i verksamheten? 
2. Finns det någon person som är ansvarig för planeringen av 

godsmottagningen?  
3. Hur många kolli hanterar ni per vecka? 

a. Vilka dagar får ni flest inleveranser? 
4. Vilken organisationsstruktur använder ni er av? 
5. Finns det lathundar och/ eller manualer för hur arbetet på godsmottagningen 

ska utföras?  
a. Vem är i så fall ansvarig för att de uppdateras och är aktuella? 
b. Vilken information ges till nyanställd i skriftligt format? 

 

Huvudområde 2: Lossning och ankomstregistrering 

1. Vilka speditörer har ni? 
a. Vilken speditör från ni flest leveranser från? 

2. Har ni någon statistik över skadade kolli?  
3. Från när sträcker sig ert ansvar för kolli? 
4. Finns det statistik på hur många kolli som är feladresserade alternativt har 

fraktdokument som saknar information som krävs vid ankostregistrering?  
a. Hur ofta följs det upp om något kolli blivit feladresserat? 

5. Hur arbetar ni med att säkerställa att kunden ställer krav på leverantörerna 
hur de ska märka kolli?  
 

Huvudområde 4: Kommunikation 

1. Hur kommunicerar ni med kund?  
a. Hur fungerar den kommunikationen i dagsläget? 
b. Finns det något ni vill förändra i kommunikationen med kund? 
c. Påverkas ni av kundens organisationsstruktur?  

2. Hur sker kommunikationen mellan Servistik och er?  
a. Hur sker återkoppling vid exempelvis förändringar?  

3. Vem är det som hanterar eventuella problem som behöver hanteras eller om 
nya direktiv ges från kund eller Servistik? 
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4. Vad är det största kommunikationsproblemet i dagsläget enligt dig? Till 
exempel kund, speditör, leverantör, medarbetare.  

5. Hur sker kommunikationen med leverantör, speditör och kund vid skadade 
kolli? 

6. Hur arbetar ni med enhetlig kommunikation? Exempelvis uppsatta lappar. 
 

Huvudområde 5: Övrigt 

1. Hur ofta är du ute och är delaktig i arbetet tillsammans med godsmottagarna? 
a. Hur tror du att det påverkar kommunikationen mellan dig och 

resterande medarbetare? 
2. Hur tror du att din position påverkar kommunikationen mellan dig och 

resterande medarbetare?  
3. Hur sker rapporteringen om ni har sönder något kolli under 

godsmottagningsprocessen?  
a. Vem rapporteras det till? 
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Bilaga 2  
I bilaga 2 presenteras de observationer som genomförts. Det anges vad som 
observerat, dotterbolag, plats, datum och tid samt eventuella avvikelser.  
 

Tabell 10 –  Observationer  

Observation  Do tte rbo lag Plats Datum  och 
tid  

Avvike lse 

Ankomstregistrering Servistik 
Industrisupport AB 

Saab AB, 
Linköping 

2018-04-03  
kl. 13:30-15:30 

Första vardag 
efter påsk   

Skanning Servistik 
Industrisupport AB 

Saab AB, 
Linköping 

2018-04-04  
kl. 8:30-11:00 

Onsdag 

Brunbox Servistik 
Industrisupport AB 

Saab AB, 
Linköping 

2018-04-04  
kl. 14:30-15:30 

Onsdag 

Lossning  Servistik 
Industrisupport AB 

Saab AB, 
Linköping 

2018-04-05  
kl. 9:15-10:00 

 

Ankomstregistrering Servistik 
Industrisupport AB 

Saab AB, 
Linköping 

2018-04-05  
kl. 11:00-11:30 

 

Ankomstregistrering 
externleverans 

Servistik 
Industrisupport AB 

Sultzer 
Pumps, 
Vadstena 

2018-04-10  
kl. 10:30-12:00 

 

Ankomstregistrering 
internleverans 
 

Servistik 
Industrisupport AB 

Sultzer 
Pumps, 
Vadstena 

2018-04-10 
kl. 13:00-15:00 

 

Lossning Servistik 
Industrisupport AB  

Sultzer 
Pumps, 
Vadstena 

2018-04-11  
kl. 10:00-12:00 

 

Inre spridning och Lego-
jobb 

Servistik 
Industrisupport AB  

Sultzer 
Pumps, 
Vadstena 

2018-04-11  
kl. 13:00-15:00 

 

Kolli  till kontroll Servistik 
Industrisupport AB  

Sultzer 
Pumps, 
Vadstena 

2018-04-12  
kl. 10:00-12:00 

 

Ankomstregistrering  Servistik 
Byggsupport AB 

BLC, 
Stockholm 

2018-04-16  
kl. 8:30-10:00 

Måndag 

Skanning  Servistik 
Byggsupport AB 

BLC, 
Stockholm 

2018-04-16  
kl. 10:15-12:00 

Måndag 

Lossning Servistik 
Byggsupport AB 

BLC, 
Stockholm 

2018-04-16  
kl. 13:00-14:00 

Måndag 

Intern kommunikation Servistik 
Byggsupport AB 

BLC, 
Stockholm 

2018-04-17  
kl. 10:30-11:30 

 

KPI:er och styrtavla Servistik 
Industrisupport AB 

Saab 
Kockums AB, 
Karlskrona 

2018-04-18  
kl. 9:30-10:00 

 

Intern kommunikation  Servistik 
Industrisupport AB 

Saab 
Kockums AB, 
Karlskrona 

2018-04-18  
kl. 10:00-11:45 

 

Lossning Servistik 
Industrisupport AB 

Saab 
Kockums AB, 
Karlskrona 

2018-04-18  
kl. 12:30-13:30 

 

Kod o2 och kod 03 kolli Servistik 
Industrisupport AB 

Saab 
Kockums AB, 
Karlskrona 

2018-04-18  
kl. 13:30-14:30 

 

Ankomstregistrering Servistik 
Industrisupport AB 

Saab 
Kockums AB, 
Karlskrona 

2018-04-19  
kl. 8:15-9:00  

 

Ankomstregistrering Servistik Saab 2018-04-19   
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Industrisupport AB Kockums AB, 
Karlskrona 

kl. 9:30-10:15 

Intern godsmottagning  Servistik 
Industrisupport AB 

Saab 
Kockums AB, 
Karlskrona 

2018-04-19  
kl. 11:00-11:30 

 

Kod 02 och kod 03 kolli 
samt skrymmande kolli 

Servistik 
Industrisupport AB 

Saab 
Kockums AB, 
Karlskrona 

2018-04-19  
kl. 12:30-14:00 

 

Ankomstregistrering och 
lossning 

Servistik 
Industrisupport AB 

Saab 
Kockums AB, 
Karlskrona 

2018-04-20 
kl. 09:30-11:00 
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Bilaga 3  
Litteratursökningen som ligger till grund för litteraturstudien sammanställs i två 
tabeller som beskriver sökord, filter, sökningsdatum, antal träffar och funnen 
litteratur.  
 
Tabell 11 och tabell 12 i bilaga 3 visar sökresultaten från UniSearch samt Google 
Scholar. Ytterligare litteratur funnen i referenserna i annan litteratur presenteras i 
tabell 13. 
 

Tabell 11 –  Sökordstabell UniSearch 

Söko rd Filte r Datum  An tal  
träffar  

Använd litte ratu r 

Informationssystem - 2018-03-
08 

14 996 Att specificera 
inform ationssystem  –  en 
användarorienterad och 
system atisk m etodik av 
Goldkuhl, Nilsson & 
Röstklinger. 1982. 

Informationslogistik - 2018-03-
06 

280 Inform ationslogistik: en 
m aterialplanerares 
dagliga arbete av Bodin & 
Hellström. 2009. 

Vetenskaplig 
metodik 

- 2018-03-
06 

103 Vetenskaplig m etodik av 
Ejvegård. 2009.  

Logistik - 2018- 03-
21 

26 184 Har byggindustrin en 
annan logistik? Av 
Segerstedt. 2015. 
 
Logistik –  grunder och 
m öjligheter av Storhagen. 
2003. 

Totalkvalitet - 2018-03-
23 

34 Kvalitetsstyrning m ed 
totalkvalitet –  
verksam hetsutveckling 
m ed fokus på totalkvalitet 
av Sandholm. 2008. 

Warehouse logistics   2018-03-
23 

440 Practical Handbook of 
W arehousing av 
Ackerman. 1997. 

Kvalitativ metod Tidskrifter  2018-03-
28 

41 När två blir ett - En 
lyckosam  integrering av 
kurser i kvalitativ och 
kvantitativ m etod i ett 
unikt sam arbete m ellan 
lärare vid institutionen för 
Socialt arbete och 
Statistiska institutionen 
vid Um eå universitet. Av 
Isaksson, Lindkvist och 
Svensson 2010. 

Interaction research Tidsskrifer Research 
Research methodology 
Qualitative research 

2018-03-
28 

1900 Methodological issues in 
the analysis of talk-in-
interaction av Dimulescu. 
2010. 

Vad är fallstudie - 2018-03- 2805 Vad är 
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28 kunskapshantering? En 
fallstudie av Zacharoff. 
2017. 

Vad är en fallstudie Avhandlingar/ Uppsatser 2018-03-
28 

22 Gym nasieelevers 
kom m unikativa strategier 
i m atem atikklassrum m et: 
En fallstudie av ett 
sm ågruppsarbete om  
derivata av Bergholm. 
2014. 

Kvalitetsbristkostnad  2018-03-
28 

126 Kvalitetsbristkostnader: 
ett hjälpm edel för 
verksam hetsutveckling av  
Sörqvist. 2001. 

What is information?  2018-04-
04 

1 089 
321 

W hat is inform ation? 
Tow ard a theory  of 
inform ation as objective 
and veridical av Mingers 
och Standing. 2017. 

Effektiv 
kommunikation  

 2018-04-
26 

1 187 Effektiv kom m unikation av 
Lundqvist och Thor. 2016. 

 
 
Tabell 12 –  Sökordstabell Google Scholar 

Söko rd Filte r  Datum  Antal träffar  Använd 
litte ratur  

Bygglogistikcenter - 2018-04-09 27 Tredjepartslogistik 
i byggsektorn: Ur 
entreprenörens 
perspektiv av 
Björkholm och 
Östman. 2017. 
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Tabell 13 –  Litteratur funnen i annan litteraturs referenser  

Funnen  i  Litte ratur   
Inform ationslogistik: en m aterialplanerares 
dagliga arbete av Bodin & Hellström. 2009. 
 

Inform ationslogistik för ökad effektiv itet av 
Ekegren. 2006. 

När två blir ett - En lyckosam  integrering av 
kurser i kvalitativ och kvantitativ m etod i ett 
unikt sam arbete m ellan lärare vid 
institutionen för Socialt arbete och Statistiska 
institutionen vid Um eå universitet av Isaksson, 
Lindkvist och Svensson. 2010. 
 

Paradigm s lost and pragm atism  regained av 
Morgan. 2007. 

Vad är kunskapshantering? En fallstudie av 
Zacharoff. 2017. 

Chief Know ledge Officer: Critical Success Factors 
for Know ledge Managem ent av Herschela och 
Nemati. 2000. 
 
Factors Critical to Know ledge Managem ent 
Success av Conley och Zheng. 2009. 
 

Gym nasieelevers kom m unikativa strategier i 
m atem atikklassrum m et: En fallstudie av ett 
sm ågruppsarbete om  derivata av Bergholm. 
2014. 
 

Case study research. Design and m ethods av Yin. 
2013. 

Tredjepartslogistik i byggsektorn: Ur 
entreprenörens perspektiv av Björkholm och 
Östman. 2017. 
 

Third party  logistics in construction: 
Categorization and Analysis av Rudberg. 2016. 

Effektiv kom m unikation av Lundqvist och 
Thor. 2016. 
 

Kom m unikation i organisationer av Heide, 
Johansson och Simonsson. 2012. 
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Bilaga 4  
I bilaga 4 återfinns processkarta för Saab AB. 
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Bilaga 5 
Bilaga 5 innehåller processkarta för Sultzer Pumps. 
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Bilaga 6  
I bilaga 6 presenteras processkarta för BLC. 
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Bilaga 7 
I bilaga 7 återfinns processkarta för Saab Kockums AB.  
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Bilaga 8  
I bilaga 8 återfinns den interna följesedel som används på Saab Kockums AB i 
Karlskrona.  

 


