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Sammanfattning 
 
I dagens transporteffektiva samhälle finns det en mängd aktörer på transportmarknaden. 
Dessa aktörer konkurrerar med varandra då det gäller att knyta till sig kunder och behålla 
dessa. Det är därför viktigt att hitta alternativa tillvägagångssätt för att hitta nya 
konkurrensfördelar.  
 
Syftet med studien har varit att stödja speditionsföretaget Mahé i att förbättra och 
effektivisera företagets processer, Import – flyg och Export – flyg, med utgångspunkt i 
kundnyttan, genom att ta fram ett antal förbättringsförslag. 
 
En förutsättning för arbetet är den teoretiska referensramen, som inleder rapporten. 
Förbättringsarbetet initierades med en kundundersökning, där syftet var att ta reda på vad 
kunderna har för förväntningar på ett speditionsföretag. Ur detta resultat fokuserade vi arbetet 
på tre områden; leveransprecision, reklamationshantering och fakturering, som vi fann var 
viktiga för kunderna. Orsakerna till problemen på dessa tre områden togs fram genom att 
skapa släktskapsdiagram. Med utgångspunkt från de viktigaste orsakerna från 
släktskapsdiagrammen, formulerades ett antal mål att arbeta mot. Vi satte därefter samman en 
arbetsgrupp, vars uppgift var att finna lösningar till de orsaker som kommit fram och nå de 
uppsatta målen. Arbetet har resulterat i ett drygt 40-tal förbättringsförslag som presenteras i 
rapporten. 
 
Vi har under arbetets gång visat att med hjälp av enkla medel kan mycket positivt 
åstadkommas. Vår rekommendation till Mahé är att fortsätta detta förbättringsarbete enligt 
den metodik som vi följt.  

   



 
 
 
 
Abstract 
 
In today’s transport effective society there are a lot of actors at the transport market. The 
actors are competing against each other when it comes to affiliate new clients and keeping 
them. It is therefore essential to use alternative approaches to find new ways to compete. 
 
The purpose of this study has been to support the shipping agent Mahé in their work to 
improve and streamline their processes Import – airfreight and Export – airfreight with focus 
on customer satisfaction, by producing a number of improvement suggestions.  
 
A basic condition for our work is the theoretical part, which is the first part of the study. A 
customer investigation initiated the improvement work, where the purpose was to find out 
what expectations there are on shipping agents. From this result we chose to focus our work 
in three areas; precision of delivery, complaint management and invoicing, that we found was 
important to the clients. The causes to the problems were found by creating relationship 
diagrams. A number of goals were formulated as guidelines for the improvement work. A 
working team was put together, whose task was to find solutions to the causes and to achieve 
the goals. Our work has resulted in just over 40 improvement suggestions, which are 
presented in the thesis.  
 
Our work with this study has shown that much can be achieved with simple means. Our 
recommendation to Mahé is to continue with this improvement work according to the method 
we have been following 
 

   



 
 
 
 
Förord 
 
Denna rapport är en sammanställning av examensarbetet Effektivt förbättringsarbete på Mahé 
Freight AB. Detta ingår som ett obligatoriskt moment vid civilingenjörsutbildningen 
Kommunikations- och transportsystem vid Linköpings Tekniska Högskola, Campus 
Norrköping. Arbetet omfattar 20 studiepoäng och har utförts på Mahé Freight AB. 
 
Vi som skrivit rapporten är Anna Berggren och Erik Bengtsson. Där det i rapporten står ”vi” 
är det författarna som har en åsikt.  
 
Vi har under arbetets gång lärt oss mycket som vi tror vi kommer att ha nytta av i framtida 
yrkesliv. Denna kunskap hade vi inte kunnat tillgodogöra oss om inte personalen på Mahé 
ställt upp och delat med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Vi vill därför tacka all 
personal på Mahé för ert stöd och engagemang, speciellt ni på Stockholmskontoret för att ni 
har svarat på alla våra frågor, funderingar och synpunkter i tid och otid. Ett speciellt tack till 
Jan Liljero för ditt starka engagemang och dina knuffar i rätt riktning. 
 
Ett tack riktas också till examinator, Peter Värbrand, och handledarna, Tobias Andersson och 
Lars Nilsson, för era synpunkter. 
 
 
 
 
 
 
Norrköping 2002, november 
 
 
 
 
 
 
 
Erik Bengtsson   Anna Berggren   
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 Inledning 
 
 
 

1 Inledning 

I det första kapitlet vill vi ge läsaren en introduktion till rapporten. Här ges en bakgrund till 
arbetet, syftet med arbetet, vilken metod vi har valt att använda och en företagsbeskrivning. 
Sist i kapitlet följer en dokumentöversikt för att underlätta den fortsatta läsningen.  

1.1 Bakgrund 
I dagens transporteffektiva samhälle finns det en mängd aktörer på transportmarknaden. 
Dessa aktörer konkurrerar med varandra då det gäller att knyta till sig kunder och behålla 
dessa. Vad är det som gör att en kund väljer ett visst företag? Beror det på den personliga 
servicen, prisnivån eller är det något annat?  
 
1998 startade ett nytt företag på den svenska transportmarknaden, Mahé Freight AB, i 
rapporten kallat Mahé. Mahé utökar idag sina marknadsandelar i snabb takt och fortsätter att 
stärka sitt varumärke. Inom speditionsbranschen är det mycket snäva vinstmarginaler och det 
gäller att hitta alternativa tillvägagångssätt för att bli mer konkurrenskraftiga. Hösten 2001 
började Mahé arbetet mot att bli certifierade, både inom kvalitet och miljö. Resan inleddes 
med att de olika processerna kartlades och det organiserade arbetet mot ständiga förbättringar 
av verksamheten initierades. I augusti 2002 blev Mahé kvalitets- och miljöcertifierade enligt 
ISO 9001:200 och ISO 14001:1996.  
 
I linje med arbetet med ständiga förbättringar har personalen på Mahé, i början av augusti 
2002, åstadkommit i genomsnitt tio förbättringsförslag per person de senaste tolv månaderna. 
Detta är mycket bra och nu gäller det att fortsätta med arbetet och inte förlora den oerhörda 
potentialen som finns hos de anställda. Arbetet ska fortgå löpande genom hela verksamheten 
och olika verktyg har utvecklats för att underlätta arbetet.  
 
Arbetar Mahé på rätt sätt? Hur uppfattar kunderna Mahés arbete? Dessa frågor tycker vi är 
viktiga att ställa och de kommer att besvaras i rapporten. 

 11



 
 Inledning 
 
 
 

1.2 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är: 
 

- Att stödja Mahé i att förbättra och effektivisera företagets huvudprocesser, Import – 
flyg och Export – Flyg, med utgångspunkt i kundnyttan, genom att ta fram ett antal 
förbättringsförslag 

 
Mahé strävar efter att ha en processyn som ska genomsyra hela dess verksamhet. Vår uppgift 
är att hitta möjliga sätt att effektivisera dessa processer genom att exempelvis korta ledtider 
och optimera resursutnyttjandet, men framförallt öka personalens medvetenhet om kunderna 
och deras värderingar av Mahés tjänster. 

1.3 Avgränsningar 
Projektet utgår ifrån Mahés huvudprocesser Import – flyg och Export – flyg och omfattar 
även kopplingar till andra processer. Övriga processer som inte är kopplade till processerna 
inom Import – flyg och Export – flyg kommer inte att tas upp.  
 
Vi kommer att kartlägga problemområden, lägga förbättringsförslag, men vi kommer inte att 
implementera dessa i verksamheten. 

1.4 Metod 
Detta arbete kommer att bedrivas i tre olika delar. En litteraturstudie, i form av en teoretisk 
referensram, kommer att inleda arbetet, en kundundersökning kommer att genomföras och 
efter det kommer förbättringsarbetet bedrivas med hjälp av kunskap från de övriga delarna. 

1.4.1 Litteraturstudie 
Projektet inleds med en teoretisk referensram med fokus på kvalitet, processtyrning, ständiga 
förbättringar och logistik, samt en studie av ett liknande projekt, ABB:s T50-projekt.  
 
En viktig del i arbetet är inläsning och förståelsen av Mahés processer. En stor del av 
förståelsen skapas genom att vi sitter med dem som arbetar i processerna, både på kontoren i 
Stockholm och Göteborg.  

1.4.2 Kundundersökning 
En kundundersökning kommer att genomföras för att ta fram ett så kallat Nöjd-Kund-Index. 
Indexet är ett mått på hur pass nöjda Mahés kunder är med Mahé som transportleverantör. I 
kundundersökningen kommer det att ställas frågor med syfte att utreda vad det är som 
påverkar kundernas tillfredställelse Förhoppningsvis fås då viktiga ledtrådar till var i 
verksamheten Mahé behöver lägga tyngdpunkten i sitt förbättringsarbete. 

1.4.3 Förbättringsarbete 
Utifrån resultatet från kundundersökningen kommer släktskapsdiagram att göras. Med hjälp 
av dessa och med kunskap från ovanstående delar, kommer vi att sätta samman en 
arbetsgrupp för att arbeta fram ett antal förslag till förbättringar och effektiviseringar. Genom 
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att förslagen implementeras i verksamheten, ges Mahé möjlighet att ytterligare stärka sin 
position på transportmarknaden. 

1.5 Företagsbeskrivning 
Mahé startade sin verksamhet i Sverige i slutet av 1998 och har för närvarande kontor i 
Göteborg, Malmö och Stockholm, med sammanlagt 24 anställda. Mahé är ett av flera 
dotterbolag till en privatägd koncern, Mahé Freight a/s, med huvudkontor i Köpenhamn. 
Koncernen är en av nordens största privatägda speditionskoncerner. Genom de olika 
dotterbolagen finns Mahé representerat med egna kontor i Asien, Nord- och Sydamerika och 
Europa. Huvudverksamheten ligger inom flygfrakt som utgör två tredjedelar av omsättningen. 
Sjöfrakt står för lite mer än en femtedel och resterande delar står övrig logistikverksamhet för, 
som biltransporter och lagerhållning, samt MahéXpress, som är en expressbudtjänst. Viktiga 
förutsättningar för Mahés globala nätverk är samarbetet med Nippon Express som är världens 
största speditionskoncern med över 43 000 medarbetare, samt medlemskapet i WACO, World 
Air Cargo Organisation, som ger tillgång till 9 000 medarbetare i 40 länder. 
 
Mahé har sitt huvudkontor i Stockholm, där ekonomiavdelningen och verkställande 
direktören sitter. Alla de svenska kontoren har avdelningar inom flygfrakt, både export och 
import, eftersom det är inom dessa områden som Mahé har sin huvudverksamhet. Göteborg är 
enda kontoret som har en sjöfraktsavdelning och i Stockholm finns den enda 
biltransportavdelningen. På varje kontor finns en eller ett par säljare. En visualisering av den 
svenska organisationen finns i figur 1. 
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           FIGUR 1. MAHÉS SVENSKA ORGANISATION. 
    Källa: Presentation av Mahé 
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Affärsidén enligt Presentation av Mahé är: ”Vi utför globala kundanpassade logistik- och 
informationstjänster som en integrerad del i kundens försörjnings- och affärsprocesser. Vi 
stödjer kundernas fokusering på sin kärnaffär genom anpassade lagerlösningar. Mervärdet 
skapas genom spetskompetens, kreativitet och långsiktiga relationer”.  
 
Mahé blev sommaren 2002 både kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001:200 och ISO 
14001:1996. ISO står för International Organization for Standardization och det är en 
organisation för standardiseringar. Serien ISO 9000 innehåller standarder för 
kvalitetssäkringar och serien ISO 14000 standarder för miljösäkringar. Båda 
standardiseringsserierna innehåller system för att styra och förbättra rutiner, processer och 
resurser inom ett företag. Under arbetet fram emot certifieringarna kartlades företagets 
processer och ett datoriserat system, System C2, för arbetet med ständiga förbättringar 
implementerades. System C2 hjälper till att på ett mer systematiskt sätt fånga upp de 
förbättringsförslag som kommer fram i korridoren. Ett nyckelord för arbetet med ständiga 
förbättringar är enkelhet. Det ska vara enkelt att lägga ett förslag, samtidigt som det ska vara 
enkelt att följa upp vad som händer med förslaget. Alla inom företaget kan logga in i systemet 
och ta del av vad det har kommit in för förslag. Det är viktigt att alla känner att de har en 
möjlighet att påverka sin arbetssituation. 
 
För att skapa en så effektiv organisation som möjligt arbetar Mahé efter en modell där det 
strävas efter att uppnå en kreativ företagskultur, med hög flexibilitet och individualism, samt 
ett starkt kundfokus (se figur 2). Målet är att alla inom företaget ska kunna och vilja gripa tag 
i uppgifter och problem som för Mahé framåt i utvecklingen. 
 

 Flexibilitet & individualism

Internt  
fokus 

Externt  
fokus

Stabilitet & kontroll

Kreativ
Kultur

Regler 
Instruktioner

Traditioner 
Laganda 

Målstyrning
Resultatorientering

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     FIGUR 2. SKAPA EN KREATIV MILJÖ  

Källa: Mahés verksamhetsplan 
 
Under året 2002 satsas det på ytterligare tillväxt, marknadsföring och försäljning av de IT-
verktyg som tagits fram. Verktygen är Transport Workflow Management, TWM, Logistic 
Workflow Management, LWM och Business Intelligence, BI. TWM och LWM ger kunden 
möjlighet att själv boka sändningar och överföra information mellan kundens och Mahés 
affärssystem. De kan snabbare och enklare få vetskap om var godset befinner sig och om det 
uppkommer någon avvikelse. Via BI får kunden tillgång till statistik om sina sändningar via 
Internet. Även Mahé kan ha mycket stor nytta av TWM och BI då det kan användas som en 
del i deras produktionssystem. 
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Mahé använder sig av produktionssystemet Plus2000, där alla sändningar registreras och från 
vilket alla nödvändiga dokument, som till exempel tullhandlingar, skrivs ut. I Plus2000 finns 
även ett komplett ekonomisystem inbakat. För att på ett smidigt sätt kunna förtulla sändningar 
används Logistic Information System, LIS, för både import- och exportsändningar. Genom 
LIS är Mahé uppkopplade mot tulldatasystemet och kan på så sätt sköta förtullningarna 
elektroniskt. 

1.6 Dokumentöversikt 
Kapitel 2 belyser olika teoretiska begrepp. Dessa ligger till grund för vårt arbetssätt och de 
slutsatser vi drar längre fram i rapporten. I kapitel 3 beskrivs Mahés sätt att arbeta med 
processer och framförallt finns en ingående beskrivning av arbetsgången i huvudprocesserna 
Export – flyg och Import – flyg. I kapitel 4 presenteras resultatet från kundundersökningen 
och släktskapsdiagrammet och hur arbetet med arbetsgruppen har fungerat. Därefter 
presenteras de mål vi satt upp och förbättringsförslagen. En sammanfattning av de resultat vi 
kommit fram till och rekommendationer för hur Mahé ska fortsätta sitt förbättringsarbete ges i 
kapitel 5. De metoder vi valt för vårt arbete är inte de enda, därför vill vi i kapitel 6 ge förslag 
till alternativa tillvägagångssätt.  
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2 Teoretisk referensram  

Här vill vi ge läsaren en inblick i den teoretiska bakgrund som styrt vår arbetsgång. Då 
arbetet utförs på en speditionsfirma, har vi valt att presentera ett antal olika begrepp som vi 
tycker är relevanta för arbetet. Huvudområdena som beskrivs är logistik, kvalitet, processer, 
ständiga förbättringar och ett förbättringsprojekt, T50, som genomförts på ABB. 

2.1 Logistik 
Logistik är läran om effektiva flöden, från råvara till produkt hos slutkonsument. Målet är att 
skapa nytta för kunden genom att produkten befinner sig på en bestämd plats vid en bestämd 
tidpunkt. I logistiksammanhang pratas det om "de fem R-en", nämligen att det gäller ha rätt 
produkt, på rätt plats, i rätt tid, i rätt kvantitet och av rätt kvalitet. I kapitel 2.1.1 och 2.1.2 
följer en närmare beskrivning av två viktiga logistikbegrepp. 

2.1.1 Just-in-time 
Just-in-time, JIT, innebär att varor ska vara tillgängliga hos företaget när de behövs, inte 
tidigare och inte senare. Enligt Lumsden är konceptet en amerikaniserad vidareutvecklad form 
av det Kanban-system som Toyota utvecklat i Japan. Kanban refererar till de kort som är fästa 
vid de vagnar som transporterar komponenter och material inom japanska fabriker. Varje kort 
anger exakt hur mycket som måste fyllas på och vid vilken tidpunkt detta måste ske.  
 
I Japan beskrivs ofta investeringar i lager som en stor, djup sjö. Långt ner under ytan finns en 
mängd spetsiga klippor, men för ett skepp som går på sjöns yta har klipporna ingen betydelse. 
Klipporna motsvarar problem och sjöns djup motsvarar lagernivån. Problemen kan 
exempelvis vara dåliga prognoser, kvalitetsproblem, flaskhalsar och dåliga leverantörer. De 
höga lagernivåerna döljer helt enkelt problemen. Den japanska filosofin innebär att 
vattennivån ska sänkas till dess att klipporna blir synliga, skeppets kapten bli då tvungen att ta 
itu med problemen. Genom att sänka lagernivåerna blir alltså företagsledningen tvingad att 
arbeta aktivt med flaskhalsar och kvalitetsproblem. JIT eller Kanban är alltså ett sätt att 
uppmärksamma problemområden. 
 
Om JIT införs blir målet i en produktionskedja att enbart producera den kvantitet som behövs 
för att täcka den omedelbara efterfrågan. Produkten transporteras vidare upp i kedjan i rätt 
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mängd när den behövs. Genom att den överliggande stationen i kedjan bestämmer när den ska 
ha leverans beskrivs JIT ofta som ett så kallat sugande system. Genom att minska storleken på 
leveranserna kommer flaskhalsar att bli synliga och ledningen kan arbeta bort dem på ett 
kostnadseffektivt sätt. Därefter kan leveransstorlekarna minskas ytterligare och nya 
flaskhalsar upptäckas. Målet är att skapa en balanserad försörjningskedja med minimalt lager 
vid varje steg och där varje överföring av material eller varor mellan stegen minskas till en så 
liten kvantitet som möjligt.  
 
För att JIT ska fungera på ett tillfredsställande sätt är det enligt Lumsden av största vikt att 
kvaliteten på allt råmaterial och alla produkter är tillräckligt hög. Brister kvaliteten faller hela 
konceptet eftersom det bara finns exakt så många delar som behövs i varje delprocess. Ett väl 
fungerande logistiksystem för all distribution av material är essentiellt. Att de som 
tillhandahåller transporterna både internt och externt kan hålla en hög och pålitlig 
leveransprecision är mycket viktigt. Problem med leveransprecision kan leda till mycket stora 
kostnader då de kan orsaka att en hel fabrik blir stillastående. 
 
Korta ledtider är angeläget för att snabbt kunna producera det som krävs i steg längre fram i 
produktionen. I ledtiden ingår inte enbart produktionstiden utan även ställtiden för maskinen 
och den tid det tar att transportera varorna till nästa steg. Ofta lokaliseras därför 
underleverantörer till områden i nära anslutning till deras huvudkunder. Är detta inte fallet 
blir det i ännu högre utsträckning viktigt att transporterna fungerar på ett tillfredställande sätt. 
För att få ett fungerande JIT-system krävs ett starkt likvärdigt åtagande från alla parter som 
ingår, både köpare och säljare. Det är väsentligt att alla strävar efter hög kvalitet och vinna-
vinna-situationer. Lagernivåerna måste minimeras i alla led genom produktionskedjan. JIT 
fungerar inte om en del i kedjan bara trycker lagret bakåt till en annan del. 
 
För att underlätta logistikarbetet har sökandet efter samlastningsmöjligheter fått ökad 
prioritet. Detta eftersom det då går att minska antalet leveranser från underleverantörer. 
Istället för att varje underleverantör gör en serie av små JIT-leveranser till en kund, 
kombineras leveranserna från flera underleverantörer till en större sändning. För att underlätta 
detta arbete har det växt fram en mängd av så kallade tredjepartlogistiker som sköter 
samlastnings- och lagerarbetet. Tredjepartlogistikern kan utföra hämtning av material och 
komponenter hos underleverantörer och sedan samlasta och därefter leverera till kund. 
Tredjepartlogistiker utför i vissa fall även en del värdehöjande aktiviteter såsom 
kvalitetskontroller och packning eller liknande innan leverans. 

2.1.2 Supply Chain Management 
Enligt Paulsson et al (2000) finns ett flertal definitioner till vad supply chain management 
innebär. Exempelvis ”En integrerad filosofi för att leda det totala flödet i en 
distributionskanal från leverantör till kund” eller ”Ett strategiskt koncept som innefattar 
förståelse för och ledning av varandra följande aktiviteter – från leverantör till kund – vilka 
adderar värde i produktens pipeline”. Begreppet supply chain översätts ibland till svenska 
med försörjningskedja. 
 
Supply chain management innebär styrning av flödet i en produktionskedja från 
råvaruproducent till dess att slutkonsumenten har en färdig vara. Målet är att styra flödet så att 
bästa möjliga totalkvalitet genom hela kedjan uppnås. Detta innebär stora konsekvenser för 
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alla de företag som ingår i en supply chain. Det går inte längre att suboptimera flödet genom 
ett företag utan det måste vara effektivt även för de resterande företagen i kedjan. Inom 
företagen måste ofta inköp, produktion, marknadsföring och logistik omarbetas.  
 
Det är inte bara flödet av produkten som det tas hänsyn till inom supply chain management. 
Det finns tre olika huvudflöden som karaktäriseras enligt följande: 
 
• Det fysiska flödet – består av själva varorna, men även av förpackningar, lastbärare och 

transportmedel. Att effektivisera det fysiska flödet är ett klassiskt logistikproblem. 
 
• Informationsflödet – vars uppgift är att administrera det fysiska flödet på ett enkelt och 

effektivt sätt. Genom den mycket snabba utvecklingen inom informationsteknologin har 
informationsflödet fått hög aktualitet. Inom logistik har det skapats ett antal nya 
tillämpningsområden. Ett exempel är Electronic Data Interchange, EDI. EDI´s utveckling 
har gått från att vara ett mycket dyrt fast system, där standardiserad information skickas 
mellan leverantörers och kunders datorer, till ett billigare där informationen skickas via 
Internet. Många logistikföretag har tagit fram egna Internetbaserade programvaror för att 
ge sina kunder möjlighet att få ett bättre informationsflöde. 

 
• Det finansiella flödet – är av stor vikt för att skapa en effektiv supply chain. För att inte 

bromsa upp det fysiska flödet är det viktigt att leverantörerna får betalt för sina produkter 
på ett snabbt, säkert och kostnadseffektivt sätt. 

 
JIT och supply chain management kan vid en första anblick verka väldigt likartade. 
Skillnaden ligger i att supply chain management omfattar ett större perspektiv av 
produktionskedjan. Större hänsyn tas till informationsflödet och det finansiella flödet.  

2.1.3 Spedition 
Ordet spedition kommer från italienskans spedire vilket betyder sända iväg. En speditörs 
uppgift är att för kunds räkning ombesörja transporter. Oftast äger inte speditörsfirman det 
transportmedel som varorna fraktas med, utan hyr endast plats på dessa. För att kunna 
förmedla transporter är det viktigt att ha kunskap om transportvägar, nödvändiga dokument, 
lagar och förordningar för olika länder. Med hjälp av dessa kunskaper kan speditören välja 
den mest ekonomiskt lönsamma lösningen för varje specifik kund. Önskemålen skiljer sig 
starkt kunder emellan; en vill ha varorna framme så fort som möjligt, medan en annan vill ha 
transporten utförd så billigt som möjligt. Hänsyn måste tas till vilket varuslag, vilken mängd 
och till vilken destination godset ska, för att kunna välja vilket transportslag som ska 
användas. 
 
När utvecklingen inom industrin går mot mindre lager innebär det att leveranser måste ske 
tätare, tidsmässigt sett. Enligt Abrahamsson (1996) gör detta att det ställs högre krav på både 
transportörer och speditörer. Ofta knyts företagen närmare varandra för att kunna arbeta mer 
effektivt. Det är relativt vanligt att en speditionsfirma verkar som en tredjepartslogistiker där 
den också ansvarar för företags lagerhållning av varor. 
 
För att öka företagens insyn i hur deras transporter går, har det utvecklats en mängd olika 
elektroniska tjänster, till exempel bokning av transporter via Internet, track & trace. Track & 
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trace innebär att kunden med hjälp av fraktsedelnumret kan spåra sitt gods via Internet. De 
kan ta fram uppgifter på hur långt godset har kommit vid en viss tidpunkt. En förutsättning för 
att track & trace ska fungera är en ständig återrapportering, vid exempelvis varje flygplats och 
terminal, att godset passerat. Fördelen är att kunden har större kontroll över varje sändning.  

2.2 Kvalitet 
Definition: ”Kvaliteten på en produkt (vara eller tjänst) är dess förmåga att tillfredsställa, 
eller helst överträffa, kundernas behov och förväntningar” (Bergman & Klefsjö 1995:17). 
 
I dag talar ledningsgrupper på företag om Total Quality Management, TQM, på svenska 
ibland kallad offensiv kvalitetsutveckling. Detta innebär att hela tiden aktivt förändra, 
förebygga och förbättra i organisationen. Det är mycket viktigt att ledningen engagerar sig i 
detta arbete. De ska sätta upp en kvalitetspolicy, kontinuerligt delta i det praktiska 
kvalitetsarbetet och vara förebilder för den övriga personalen. Genom detta engagemang kan 
ett framgångsrikt kvalitetsarbete erhållas på arbetsplatserna och kundtillfredsställelse skapas.  
 
De viktigaste delarna i TQM, enligt hörnstensmodellen i figur 3, är: 
 
 
 Företagsledningens engagemang 
 
 
 Arbeta med 

processer 
Arbeta ständigt 

med 
förbättringar 

 
 

 
Sätt kunderna i 

centrum 
 
 
 
 

Basera beslut på 
fakta 

Låt alla vara 
delaktiga 

 
 
 
 

            FIGUR 3. HÖRNSTENSMODELLEN 
    Källa: Bergman & Klefsjö (1995) 
 

Sätt kunderna i centrum – den centrala tanken inom kvalitetssynsättet är att sätta kunden i 
centrum. Det är kundens uppfattning om företaget som bestämmer kvaliteten på 
detsamma. Läs mer om kundfokus i 2.2.1. 

• 

• 
 

Basera beslut på fakta – genom att se till att alla beslut som tas grundar sig på väl 
underbyggda fakta, kan mycket onödigt arbete undvikas. Enligt Bergman & Klefsjö 
(1995) misslyckas mer än 20 % av alla påbörjade utvecklingsprojekt till följd av att beslut 
ej är baserade på fakta. Det är viktigt att redan från början veta vad kunderna vill ha för 
att skapa förutsättningar för hög kvalitet.  
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

 
Arbeta med processer – en process är något som upprepas kontinuerligt och med hjälp av 
detta ska slutsatser kunna dras om framtida resultat. Läs mer om processer i kapitel 2.3. 

 
Arbeta ständigt med förbättringar – för att inte riskera att stanna i de invanda spåren, 
måste hela tiden förbättringsmöjligheter sökas. Kraven ökar hela tiden på företagen och 
för att inte förlora kunder är det viktigt att hela tiden sträva framåt. Läs mer om detta i 
kapitel 2.4. 

 
Låt alla vara delaktiga – för att arbetet över huvud taget ska kunna drivas framåt, måste 
alla anställda få vara med och påverka och delta i förbättringsarbetet. Ledningen ska ge 
upphov till engagemang hos sina medarbetare, genom att visa att det är ett prioriterat 
arbete.  

 
Det är viktigt att ha med ett systemtänkande och skapa en helhetsbild över verksamheten; 
sambandet mellan de olika delarna får inte glömmas bort. 

2.2.1 Kundfokus  
En vara eller en tjänst har uppstått för att tillfredställa ett behov hos kunden. Det är därför 
oerhört viktigt att känna sina kunder och veta vilka behov de vill ha tillfredställda. Ställ 
frågorna: vad vill våra kunder ha från oss? Vad kan vi göra för att skapa detta åt våra kunder? 
För att få reda på detta kan exempelvis en marknadsundersökning genomföras. 
 
För att behålla sina kunder kan det komma att krävas att kundens förväntningar ska 
överträffas. Bergman och Klefsjö (1995) talar om tre grupper av kundbehov: 
 

Basbehov – dessa behov är för kunden så självklara att de inte ens nämner dessa. Genom 
att endast få dessa behov tillfredsställda blir en kund inte nöjd. Uppfylls inte basbehoven 
finns, med största sannolikhet, en missnöjd kund. 

 
Uttalade behov – dessa upplever kunden som mycket viktiga. Med en produkt, som bättre 
än konkurrenternas, uppfyller kundernas uttalade behov stärks företagets 
konkurrensfördelar. 

 
Omedvetna behov – genom att tillfredsställa sådana behov som kunden inte förväntar sig, 
kan företag skaffa sig stora fördelar i jakten på nya kunder. 

 
Genom att basbehoven tillfredsställs, har en nödvändig kvalitet skapats. Den förväntade 
kvaliteten uppnås genom att de uttalade behoven uppfylls. Men för att nå det lilla extra, måste 
man ha kännedom om sin kunds verksamhet, samt hitta de behov som de är omedvetna om 
och uppfylla dessa. Det är då en attraktiv kvalitetsnivå nås, se Kanomodellen i figur 4. I denna 
figur tydliggörs sambandet mellan en produkts, eller tjänsts, prestanda och kundens 
tillfredsställande. 
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R 4. KANO-MODELLEN 
  Källa: Q2 Kvalitetsutveckling AB1 

ppgifter som visar att en stor del av kunderna är nöjda med företagets 
r är det något de ska glädjas åt. Vad som dock är viktigare att ta reda på 
underna inte är nöjda. Det är viktigt att ta fram vilka faktorer som 
redställelse. Enligt Söderlund (1997) är kundtillfredsställelse i sig inte 
eta, det är dess orsaker och effekter som är det intressanta. 

nd är nöjd innebär med stor sannolikhet att kunden stannar kvar och 
till företaget genom att fortsätta köpa företagets varor eller tjänster. En 
att kunden kan sprida sitt positiva omdöme till vänner, kollegor och 
eda till att företaget får nya kunder. Detta på grund av att många 
å omdömen från någon de har en relation till, än på annonser. Därför är 
n utgå från vad kunden vill ha av företaget och inte tvärtom. 

er 
syfte är inte att utföra marknadsföring, kvalitetsstyrning, 

h så vidare, utan det är att tillfredsställa kundernas verkliga behov. 
llfredsställs av processer och inte funktioner, är det viktigt att försöka 
ån ett processperspektiv”. (Rentzhog 1998) 

apats för att ge en eller flera kunder någon form av värde. Det gäller 
underna och vad de vill ha ut av företaget. 
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2.3.1 Vad är en process? 
Ordet process kommer från latinets processus, som betyder ungefär gå framåt. En process kan 
ses som en serie aktiviteter som upprepas kontinuerligt och syftet är att skapa värde åt en 
kund, extern eller intern. Processen i sig är bara en metod för att underlätta arbetet, men 
genom att tillföra resurser, i form av arbetskraft, utrustning och material, erhålls ett resultat i 
form av tjänster eller varor. 
 
Många har idag en klar uppfattning om vad en process är för något. Frågan vi kan ställa oss är 
om alla har samma uppfattning. Det finns en mängd olika definitioner av vad en process är för 
något. För att en organisation ska lyckas i sitt arbete med processer och processtyrning, måste 
alla i organisationen ha en gemensam bild av vad en process är. Det gäller att hitta tydliga 
start- och slutpunkter som har sin utgångspunkt i kundnytta. 
 
Enligt process.nu2 finns tre olika typer av processer. Ett sätt att skilja mellan dessa är att utgå 
från den uppgift processen har. Då hittar vi följande tre typer: 
 
• Huvudprocess – som vi nämnt tidigare är en organisation till för att tillfredsställa kunders 

behov. En huvudprocess är en process som har till uppgift att uppfylla detta behov. Den 
har mycket stor betydelse för verksamheten. Huvudprocessen skapar den direkta 
kundnyttan och gör att företaget tjänar pengar. Exempel på huvudprocesser är 
produktutvecklingsprocesser och produktionsprocesser. 

 
• Stödprocess – dessa processer har till uppgift att stödja och se till att huvudprocesserna 

har de resurser som krävs. Allt för att arbetet med huvudprocesserna ska fungera så bra 
som möjligt. Det kan finnas en stor mängd stödprocesser och därför är det mycket viktigt 
att ta fram de stödprocesser som har störst betydelse för den aktuella huvudprocessen, då 
det är mycket svårt att bedriva förbättringsarbete för alla olika stödprocesser samtidigt. 
Exempel på stödprocesser är underhållsprocesser och säljprocesser. 

 
• Ledningsprocess – dessa processer behövs för att besluta om mål samt planering, styrning 

och utveckling av huvud – och stödprocesser. De ska också se till att förbättringsarbetet 
hela tiden drivs framåt. Exempel på ledningsprocesser är målsättningsprocesser och 
revisionsprocesser. 

2.3.2 Tänk i processer 
I dagens samhälle talas det ofta om att processtänkande är en viktig del av ett företags kultur. 
Genom att beskriva verksamheten i olika processer fås ett strukturerat utgångsläge. 
Verksamheten delas upp i mindre enheter, processer, som länkas samman med varandra och 
som har en tydlig start– och slutpunkt. Det blir lättare att se hur värdet skapas för kunden 
genom den här uppdelningen.  
 
Eftersom en process är upprepande, det vill säga när du nått slutet i en process börjar du om 
från början igen, är processtyrning ett kraftfullt medel för att nå ständiga förbättringar. Basen 
för detta arbete är kunskapen om hur processen tidigare betett sig. Små förbättringar kan leda 
till stora resultat eftersom nytta dras av förbättringarna varje gång processen används. För att 

 
2 http://www.process.nu 
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• 
• 
• 
• 

nå produktivitetsförbättringar är det viktigt att försöka förenkla processerna kontinuerligt. 
Med ett processtänkande läggs energin på kontinuerliga förbättringar, vilket medför att risken 
för att behöva införa tillfälliga lösningar vid krissituationer minskas.  

2.3.3 Processtyrning 
Enligt Rentzhog (1998) innebär processledning en kontinuerlig ledning och förbättring av 
processer. Det är mycket viktigt att detta är väl förankrat hos verksamhetens ledning.  
 
Processledning kan sammanfattas i följande steg: 

Organisera för förbättring 
Förstå processen 
Styra processen 
Förbättra processen kontinuerligt 

 
Idag krävs det många snabba beslut och en effektiv organisation, vilket ställer krav på att 
ledningen vågar delegera ansvar och befogenheter till personalen. Till varje process bör det 
finnas en processägare, som ska ha stor kunskap om processer och processtyrning. Personen 
ifråga är också ansvarig för att utveckling och förbättring av processen hela tiden drivs framåt. 

2.4 Ständiga förbättringar 
Ett mycket populärt koncept inom näringslivet är ständiga förbättringar. Grunden till ständiga 
förbättringar kommer från det japanska ordet Kaizen som betyder förändra till det bättre. 
Filosofin utgår från en medvetenhet om nödvändigheten att tillfredställa kunden för att 
företaget ska kunna överleva, och är vad som brukar kallas processorienterad och 
kundfokuserad. Vad som ska åstadkommas med konceptet ständiga förbättringar är egentligen 
ganska självklart: en ständig utveckling och effektivisering av företaget. Det är en 
utvecklande förändringsmetod där det tas små men många steg som förbättrar verksamheten. 
En grundsats inom ständiga förbättringar är att den som utför arbetet bäst vet hur det kan 
förändras och det är därför viktigt att alla medarbetare engageras för att nå framgång med 
förändringsarbetet. 
 
Det är viktigt att arbetet organiseras efter tydliga och mätbara mål som gör det möjligt att 
följa upp hur ett förslag har förbättrat verksamheten, och därifrån fortsätta förbättra den 
ytterligare. Det är alltså inte bara chefen som ska lägga förslag och genomföra dem. 
Uppstarten är alltid svår med kommentarer som ”vi har alltid gjort så här”, ”det är ingen idé”, 
”vi hinner inte” med mera. Det är viktigt att skapa en kreativ kultur där det ges snabba 
gensvar på om ett förslag ska genomföras eller inte. Ledningen måste skapa förutsättningar 
för att alla aktivt ska få påverka och delta i förbättringsarbetet. Vad som måste skapas är en 
snöbollseffekt. Fås ett snabbt genomtänkt svar på ett förslag, positivt eller negativt, ger det en 
reaktion att ”de lyssnar faktiskt på vad jag har att säga” vilket i de flesta fall stimulerar till att 
ge fler förslag. 
 
Det finns en mängd litteratur inom området som vill förklara hur just deras framtagna modell 
är den bästa för att skapa och sedan fortsätta vara ett framgångsrikt företag. En av de mest 
kända modellerna är P-D-S-A-cirkel (Bergman & Klefsjö, 1995), se figur 5, eller Shewhart-
cirkel som den också kallas. P-D-S-A står för: Plan, Do, Study och Act.  
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vunna erfarenheter  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                FIGUR 5. PDSA-CIRKELN 
   Källa: CENTRUM FÖR STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR 3 
 
En annan liknande förbättringsmodell är 4F-modellen (L. Nilsson, 1999) som kan vara 
användbar då ett problem är identifierat. Förbättringsgången är enligt följande: 
 
• Fakta – för att skapa en hållbar förändring är det viktigt att beslutet för genomförandet 

baseras på relevanta fakta. Insamling av fakta kan göras på ett flertal sätt, exempelvis 
genom mätningar eller intervjuer. 

 
• Fundera – när fakta har tagits fram, är det dags att fundera på vad som är grundorsaken 

till problemet. Om det ska bli en värdefull och bestående förbättring är det viktigt att det är 
grundorsaken som angrips. Det är lätt hänt att rusa händelserna i förväg och i ivern att 
förbättra angripa vad som snarast kan ses som ett symptom på ett problem och inte det 
grundläggande problemet. Är det bara symptomet som angrips är risken stor att det snart 
dyker upp nya problem som har samma grundorsak. En hjälp för att enkelt fundera ut 
grundorsaken till ett problem är enligt Nilsson (1999) att ställa fem varför–frågor. Genom 
att göra detta tvingas den tillfrågade att stanna upp och tänka efter ordentligt på vad 
orsaken till problemet är. En annan metod som är väldigt användbar för att strukturera 
stora mängder verbala data, såsom idéer, kundönskemål eller åsikter i grupper, är 
släktskapsdiagram, se kapitel 2.4.1. 

 
• Förbättra – när grundorsaken tagits fram är det dags att använda sig av sin kreativitet och 

ta fram en lösning på problemet. Innan den lösning som tagits fram implementeras, kan 
det vara bra att verifiera lösningens funktionalitet. Det vill säga, alla nya lösningar ska 
kontrolleras innan de används i systemet, för att säkerställa att de fungerar som väntat. 

 
• Följ upp – när lösningen har implementeras är det viktigt att följa upp hur väl målet av 

förbättringen har uppfyllts. Har förbättringen gjort att problemet har försvunnit? För att 
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förenkla andra förbättringsarbeten är det viktigt att hela tiden dokumentera arbetsgången 
och vilka beslut som togs. Det är dumt att uppfinna hjulet två gånger och med hjälp av en 
bra dokumentation kan resultatet av förbättringen spridas till andra, som kan lära av detta 
och förhoppningvis komma fram till fler förbättringsförslag.  

2.4.1 Släktskapsdiagram 
Enligt Bergman & Klefsjö (1995) är släktskapsdiagrammet ett av de sju ledningsverktygen. 
Dessa ledningsverktyg är i första hand sammanställda för att på ett bra sätt kunna strukturera 
och hantera verbal information. Med hjälp av dessa verktyg kan man finna problem, bryta ned 
problemen och finna orsaker till dessa. Logiska samband mellan olika element kan 
åskådliggöras på ett tydligt sätt och problem som kan uppstå på vägen fram till ett fastställt 
mål kan förutsägas. En bra tidsplanering av en viss uppgift kan också göras med hjälp av 
dessa verktyg. 
 
Släktskapsdiagrammet är främst avsett att användas som hjälpmedel till att identifiera 
grundorsaker till ett visst problem och hur dessa orsaker påverkar varandra. Om en orsak 
förbättras, ger det upphov till förändringar av förutsättningar för de andra orsakerna. Genom 
att relationerna mellan de olika orsakerna känns till, kan det förutspås vilka orsaker som 
kommer att påverkas av en förbättring. Den optimala gruppstorleken för att genomföra ett 
sådant diagram är på 6-8 stycken. Som vi nämnt tidigare är släktskapsdiagram en mycket 
användbar metod då stora mängder data ska struktureras.  
 
Material som behövs för arbetet är stora pappersark, exempelvis blädderblocksblad, post-it 
lappar, tejp, pennor och klister. Arbetsgången är följande: 
 
• Låt deltagarna sitta i en halvcirkel utan att det är något bord eller annat som är i vägen 

mellan deltagarna och väggen, där tre sammantejpade pappersark är uppsatta. 
 
• Definiera ämnet eller frågan som ska ligga till grund för arbetet. Släktskapsdiagrammet är 

bäst lämpat att besvara frågor av typen ”Vad karaktäriserar…?”, ”Vad hindrar oss från 
att…?”, ”Varför har vi problem med…?”. Skriv upp frågan längst upp till vänster på 
pappersarken. 

 
• Påbörja brainstormingen. Diskutera och kom med förslag på vad som kan vara svar på 

frågan. Alla förslag som kommer är bara hypoteser och därför ska varken egna eller 
andras förslag kritiseras. 
 

• När brainstormingen kommit igång ordentligt ska var och en av deltagarna börja skriva 
ner sina förslag på post-it lappar och fästa på pappersarken. Det ska inte vara mer än ett 
förslag på varje lapp. Svaren formuleras som korta meningar för att undvika tveksamheter 
eller otydligheter. 
 

• Låt någon i gruppen läsa upp alla lappar högt. Det är viktigt att alla förstår alla lappar. Om 
det är någon lapp som är otydlig, ändra eller skriv då en ny lapp där innebörden klart 
framgår. Lapparnas relevans ska inte diskuteras ännu, det kommer i ett senare skede i 
analysen. Lappar med liknande innehåll ska inte tas bort, enbart de lappar som är helt 
identiska kan plockas bort. När detta steg är klart bör det finnas minst 20-25 lappar kvar. 
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• Gruppera lapparna efter släktskap, det vill säga placera de lappar som betyder ungefär 

samma sak i en kolumn: de är syskon. Det är innehållet, inte ordvalet som ska vara 
avgörande för grupperingarna. Det ska bli kolumner som innehåller 1-4 lappar vardera. 
Det är viktigt att det inte blir mer än fyra lappar i varje kolumn för att inte analysen ska bli 
för generell. Låt alla deltagare vara med att bestämma grupperingarna genom att alla står 
framme vid pappersarken och under tystnad, så länge det är möjligt, flyttar lapparna tills 
alla är nöjda.  

 
• Försök hitta en sammanfattande rubrik för varje syskongrupp och skriv ner den på en 

post-it lapp. Rubriken bör sammanfatta gruppens budskap, vad dessa lappar handlar om 
och vad de har gemensamt, och vara formulerad som ett svar på den ursprungliga frågan. 
För att spara tid kan sammanfattandet delas upp mellan deltagarna, men då bör 
sammanfattningarna gås igenom på samma sätt som gjorts tidigare. För att markera att det 
är en sammanfattning på första nivån, rita en linje som ram runt lappen. Sätt samman alla 
lappar i gruppen och fäst sammanfattningslappen överst.  

 
• Gruppera nu de sammanfattade lapparna så att de som betyder ungefär samma sak hamnar 

i samma kolumner. Dessa är också släkt, dock på lite längre håll: de är kusiner. 
 
• Sammanfatta på samma sätt som tidigare de nya kolumnerna och rita två linjer som ram 

för att markera släktskap på kusinnivå. Sammanfattningarna ska fortfarande vara 
formulerade som svar på den ursprungliga frågan. Sätt samman alla lappar i gruppen och 
fäst sammanfattningslappen överst. 

 
• Hitta samband mellan de olika sammanfattningarna och visualisera dem genom att rita 

pilar på post-it lappar. Flytta runt post-it-högar och post-it-pilar tills relationerna visas på 
ett tydligt sätt. 

 
• Gör nu alla lappar synliga. Låt lappen med dubbelram sitta överst i varje kusingrupp och 

sammanfattningarna med en ram under den, bredvid varandra. Sätt därefter ut de övriga 
lapparna under den sammanfattning de hör till.  

 
• Limma fast alla post-it lappar och rita pilar istället för att använda post-it-pilarna. Rita 

även en linje runt alla grupper för att tydliggöra att de hör ihop. 
 
• Utvärdera analysen genom att försöka finna de grupper som är viktigast i förhållande till 

ursprungsfrågan. Detta kan göras genom att alla deltagarna röstar och ger poäng till de 
sammanfattningar de tycker har störst betydelse. Ge fem poäng till den sammanfattningen 
som är bäst, fyra poäng till den som är näst bäst, och så vidare ner till en poäng. För att 
inte påverka varandra visas inte de enskilda bedömningarna förrän alla har bestämt sig. 
När sedan poänger räknas samman kan den syskongrupp som har störst betydelse för de 
flesta deltagarna bestämmas. Markera den mest betydelsefulla sammanfattningen genom 
att rita streck innanför de linjer som ringar in grupperna. 

 
• Sammanfatta analysen genom att formulera en slutgiltig mening som svarar på den 

ursprungliga frågan. 
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• Avslutningsvis, skriv datum, plats och signera arbetsarket. Skriv längst ner till höger. 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGUR 6. SLÄKTSKAPSDIAGRAM 
 

2.4.2 T50 
I juni 1990 introducerades förändringsprogrammet T50 av ABB. T står för tid och 50 för 
halverade genomloppstider. Målstyrda grupper och process- och projektorienterat arbete blev 
hörnstenarna för detta arbete. Med hjälp av detta skulle alla genomloppstider ta hälften så 
lång tid. Det fanns en vision att skapa ett bra värde för kunden och tillgodose densamma med 
bra kvalitet på de varor och tjänster som önskades. Kunden stod alltså i centrum i detta 
förändringsprogram.  
 
Det som hände var att mål sattes upp att arbeta mot och alla satsade på att nå dessa, med hjälp 
av förändringsteam, såväl i ledningsgruppen som hos de operativa enheterna. Nyckeln till 
framgång var att alla skulle vara med i detta arbete, ingen fick lämnas utanför. Med hjälp av 
processtyrning och kompetensutveckling kunde eventuella hinder på vägen fram mot målen 
undvikas. 
 
Målet med T50-projektet var enligt Schlossman (1996) att skapa en mer kundorienterad och 
effektiv organisation i världsklass. 
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3 Processarbete enligt Mahé  

I detta kapitel beskrivs hur Mahé arbetar med sina processer och hur produktionen av 
sändningar inom huvudprocesserna Import – flyg och Export – flyg sker. 

3.1 Verksamhetsstyrning 
I samband med att Mahé började sitt arbete mot kvalitetscertifiering kartlades de olika 
processerna inom företaget, allt från huvudprocesser till stöd- och ledningsprocesser. Alla 
anställda ska arbeta enligt de processer som tagits fram. Genom att dessa finns tillgängliga på 
företagets interna datornätverk, har samtliga medarbetare hela tiden tillgång till den senaste 
versionen av processerna, då det kontinuerligt sker förändringar av dessa.  
  
Huvudprocesserna är de produktionsprocesser som finns, det vill säga import- och 
exportprocesser inom flygfrakt, import- och exportprocesser inom sjöfrakt, en process för 
biltransporter och en process för lagerhållning. Processerna är utarbetade efter syftet att 
systematiskt säkerställa att varje delmoment i produktionen uppfyller kundens förväntningar. 
Eftersom vi i vårt arbete koncentrerat oss på att förbättra verksamheten inom export och 
import av flygfrakter beskrivs dessa processer utförligt i kapitel 3.1 och 3.2. Processerna, 
Import – flyg och Export – flyg, som de ser ut i Mahés verksamhetssystem, finns i bilaga 1 
och 2 som uppdaterade versioner, det vill säga en del av de förslag vi har lagt är redan 
införda. 
 
I huvudprocesserna finns kopplingar till andra processer, de så kallade stödprocesserna, 
såsom Säljprocessen och Ekonomi – kunder. Säljprocessens syfte är att systematiskt sälja in 
nya uppdrag och säkerställa att kunden bemöts på ett sådant sätt, oavsett utgången, att den får 
en positiv bild av Mahé som företag. Säljprocessen är alltså en process som ligger till grund 
för att någon av huvudprocesserna ska kunna sättas igång. Ekonomi – kundprocessen 
innefattar fakturering och betalningsuppföljning. Den ska borga för att kunden inom angiven 
tid faktureras med ett korrekt belopp och att samtliga fakturor betalas enligt angivna 
betalningsvillkor.  
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Strategi och Personlig utveckling är två ledningsprocesser som avser att styra Mahés 
utveckling i en positiv riktning, både vad det gäller varje enskild medarbetare och för 
företaget som helhet. 
 
Enligt medarbetarna på Mahé arbetar de, sedan de olika processerna kartlagts, på ett mer 
strukturerat och effektivt sätt, vilket främjar en hög och jämn kvalitet av deras tjänster. 

3.2 Import – flyg processen 
    
 
• Steg 1     Start        
 
  
Processen startar antingen genom att kunden meddelar (avrop) att de har en sändning som ska 
tas hem till Sverige eller att en av Mahés agenter meddelar (avisering) att en sändning är på 
väg. Detta meddelas via telefon, fax eller e-post. 
 
 
• Steg 2 Uppgifts- 

kontroll 
 
När dokumenten anländer till Mahé, kontrolleras uppgifterna från kunden mot det som är 
angivet i avtalet, i Standard Operation Procedure, SOP, i kvoteringsdokumentet och i 
routingordern. Är samtliga uppgifter korrekta är det ok att gå vidare till nästa steg i processen, 
annars måste kunden kontaktas för komplettering av uppgifterna. I avtalet står det vad kunden 
och Mahé har kommit överens om. I SOP anges det om det är några särskilda önskemål från 
kunden som ska genomföras vid varje sändning. Kvoteringsdokumentet innehåller en 
specifikation över alla de olika priser som kommer att hamna på fakturan. Routingorden är ett 
dokument som mottagaren av varorna, det vill säga Mahés kund, har skickat till sina 
leverantörer med instruktioner om vilka agenter de ska använda för att skicka leveranserna 
med.  
 
   
• Steg 3 Gods 

ankommer 
 
Godset ankommer till någon av terminalerna på aktuell flygplats. Tillsammans med godset 
kommer även fraktsedlar, både Master Airway Bill, MAWB, House Airway Bill, HAWB, och 
övriga dokument såsom fakturor, manifest och utlämningssedel. En MAWB är en 
huvudfraktsedel, ett dokument för hela samlastningen. Det går från Mahé till agenten och det 
finns uppgift om hur många kolli och kilon sändningen består av. En HAWB är ett dokument 
för varje enskild sändning i samlastningen. De sändningar som är samlastade kanske inte ska 
till samma slutkund och då måste det finnas en HAWB för varje sändning. Denna fraktsedel 
är ställd till slutkunden från avsändaren. Ett manifest är ett dokument där information kan 
hittas om sändningen, vem som är leverantör, vem som är mottagare, fraktsedelsnummer med 
mera. Utlämningssedeln brukar i vanligt tal kallas för slip och krävs för att få hämta ut godset 
från flygplatsterminalen. 
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Om det förekommer avvikelser i godset ska det genomföras en kontroll med flygbolaget 
genom att en så kallad tracinganmodan skickas för att spåra det saknade godset. En så kallad 
irregular report, det vill säga en avvikelserapport ska även upprättas och skickas till alla 
berörda agenter. 
 
  
• Steg 4 Överlåtelse 

till speditör 
 

Vissa företag vill att alla deras transporter ska skötas av en viss speditionsfirma. Vid de 
tillfällen som Mahé får gods som ska handhas av någon annan speditionsfirma sker en så 
kallad överlåtelse. För att överlåtelsen ska göras faktureras kunden en viss avgift, en 
överlåtelseavgift, på 200 kr. När överlåtelsen sker ska en kopia på HAWB ges till någon av 
säljarna för att de förhoppningsvis ska kunna få kunden att använda Mahé som speditör 
istället för deras nuvarande. 
 
 
  
• Steg 5 Bank- 

avisering 
 
I vissa fall kräver avsändaren att godset ska vara betalt innan det lämnas ut. I de fallen görs en 
bankavisering där banken ombeds att omgående återrapportera när betalning inkommer. 
 
 
Steg 6 Kund- 

avisering 
  
 
Kunden aviseras av speditören, via telefon, fax eller e-mail, att godset är på ingång. 
 
 
• Steg 7 Registrering 
  
 
Uppgifterna från kunden registreras i Plus2000. I de fall det är en ny kund genomförs en 
kreditbedömning i enlighet med Mahés kreditpolicy. På alla sändningar görs en 
kostnadsberäkning. Detta görs för att få fram hur mycket pengar som tjänas på varje sändning. 
 
 
• Steg 8 Förskotts- 
 betalning 
 
I de fall då kunden inte har någon kredit hos Mahé, exempelvis enskilda firmor eller 
privatpersoner, begärs förskottsbetalning innan godset lämnas ut. Detta sker även i de fall då 
kunden har en för låg kreditgrad hos kreditvärderingsföretaget Dun & Bradstreet. Om kunden 
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har en låg kreditgrad och de ska importera gods med högt tullvärde räcker oftast inte krediten 
till och därmed blir kunden tvungen att betala i förskott. 
 
  
• Steg 9 Tull- 
 klarering 
 
För gods som transporteras inom EU sker ingen tullklarering. Från tredje land måste godset 
tullklareras vilket kan ske genom en förenklad tullprocedur, vilken tidigare kallades 
hemtagningsanmälan, alternativt direktförtullas, vilket beskrivs i steg 12. För att få göra en 
förenklad tulldeklaration måste speditören ha tillstånd från tullen och vid varje sändning 
måste en kompletterande tulldeklaration göras, inom 10 dagar. 

 
För gods som inte ska förtullas utan i stället läggas på tullager görs en så kallad 
uppläggningsanmälan. 

 
Gods som skickas till ett land via andra länder behöver inte betala tull och moms i varje land 
som passeras, vilket kallas för transitering. Godset måste dock vara under så kallad 
tullkontroll, vilket innebär att godset plomberas för att säkerställa att det är samma gods i 
samma kvantitet när det kommer fram till slutdestinationen. 
 
 
• Steg 10 Distribution 
  
 
Distributör kontaktas via telefon, e-post eller fax, alternativt automatisk daglig hämtning av 
dokument av åkeri. Från Plus2000 skrivs bilfraktsedel och en label, vilken är en adressetikett 
med en streckkod som ska sättas på godset, ut. Dessa papper lämnas till åkeriet tillsammans 
med utlämningssedeln, för att godset ska kunna hämtas på flygplatsterminalen för vidare 
distribution till slutkund.  
 
 
  
• Steg 11 Kvittens 
  
 
I vissa fall begär agenten eller avsändaren en kvittens på att godset har kommit fram till 
kunden. I dessa fall begärs en kvittens från åkeriet i samband med bokning. När kvittensen 
sen inkommer skickas den till agent eller avsändare. 
 
 
  
• Steg 12 Tull-  
 deklaration 
 
Tulldeklarationen är ett underlag till kund som inte direktbetalar tull och moms. Detta 
underlag registreras i tulldatasystemet, (TDS). Om det inte finns några särskilda förbehåll 

 32



  
 Processarbete enligt Mahé 
 
 
 
automatklareras deklarationen. Varje månad upprättas en så kallad intrastatrapport åt 
statistiska centralbyrån, vilken visar på hur stor Sveriges handel med EU har varit. 
 
Har det gjorts en förenklad tulldeklaration är det i det här steget som den kompletterande 
tulldeklarationen görs. 
 
 
  
• Steg 13 Fakturering 
  
 
När kunden sluter ett avtal med Mahé kan det ingå att Mahé ska teckna transportförsäkring 
för kundens sändningar. Dessa sändningar måste rapporteras till försäkringsbolaget. Detta 
görs inte vid varje sändning utan alla försäkrade sändningar under en två-veckors-period 
samrapporteras. Innan kunden faktureras fylls därför en rapportlista för transportförsäkring i. 
Därefter faktureras kund eller agent enligt processen Ekonomi – kunder. 
 
 
 
• Steg 14 Avräkning 
  
 
Med agenterna finns det vinstdelningsavtal. Avräkning och kreditfakturering till dem ska ske 
enligt rutinen för fakturering. För avräkning och kreditfakturering till Nippon Express, 
exklusive Japan, samlas alla HAWB i en pärm på importavdelningen för samfakturering. 
 
 
  
• Steg 15 Mapp- 

stängning 
 
Kundens mapp kontrolleras och stängs enligt anvisningar i processen Ekonomi- 
månadsbokslut. 
 
 
 
• Steg 16  Slut 
 
 
Processen är slut och mappen arkiveras. 
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3.3 Export – flyg processen 
 
 
    
• Steg 1     Start        
 
  
Processen startar då en kund eller en agent gör en bokning, antingen via telefon, e-mail eller 
fax att gods ska skickas från Sverige någonstans ut i världen. Eventuella prisförfrågningar 
besvaras skriftligt. En skeppningsinstruktion kan fyllas i; där finns uppgifter om varifrån 
godset ska tas, till var det ska, när det ska transporteras och hur mycket det är. Ett 
kvoteringsdokument finns också, där alla olika priser finns specificerade. 
 
 
• Steg 2 Uppgifts- 

kontroll  
 
I detta steg kontrolleras uppgifterna från kunden för att se om dessa är riktiga. Uppgifterna 
kontrolleras mot bokningsunderlaget, avtalet, SOP och routningordern. I bokningsunderlaget 
finns uppgifter angående bokningen att hitta.  
 
   
• Steg 3 Kredit- 
 bedömning 
 
I detta steg görs en kreditbedömning för att få reda på om kunden är kreditvärdig. Denna 
kreditbedömning görs enligt Mahés kreditpolicy. Är kunden inte kreditvänlig, kan kunden få 
chansen åtgärda detta, annars måste kunden (agenten) förskottsbetala innan sändningen släpps 
iväg från Sverige. Ett annat dokument är kundreskontran, där information kan fås om kunden 
eller agenten har innestående betalningar och då ska en bedömning om kunden ska 
förskottsbetala sin faktura för att få utnyttja Mahés tjänster göras. 
 
 
• Steg 4 Leverantörs- 
 bedömning 
 
Godset som ska exporteras skall förflyttas till flygplatsen eller till samlastningscentraler. I 
detta steg bedöms de leverantörer som fått detta uppdrag. Om leverantören inte redan finns i 
Mahés register ska en leverantörsbedömning genomföras. I denna bedömning tittar de bland 
annat på pålitlighet, konkurrenskraftiga priser och om de kan hantera godset som Mahé 
önskar. Detta kan göras genom lokal kännedom eller genom kontakter som kan förmedla den 
kunskapen. 
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• Steg 5 Registrering 
 
 
I detta steg registrerar speditören uppdraget i Plus2000. Uppgifterna kommer från 
bokningsunderlaget.  
 
 
• Steg 6 Order till 

transportör 
 
Via telefon, e-mail eller fax, bokas upphämtning av godset, av en av Mahé godkänd 
transportör, alltså den leverantören som skall transportera godset till flygplatsen eller 
samlastningscentret. Detta fylls i på ett så kallat bokningsblad. 
 
 
• Steg 7 Bokning 
 flygtransport 
 
Uppdraget bokas här till flygbolag eller ett samlastningscenter, via EDI, telefon eller fax. 
Flygbolaget bekräftar i sin tur bokningen. 
 
 
• Steg 8 Dokument- 
 utskrift 
 
De slutgiltiga uppgifterna förs in i Plus2000 och fraktdokument skrivs ut. Det finns en mängd 
olika dokument som hör till detta steg och dessa är: MAWB, HAWB, International Air 
Transport Association Airway Bill, IATA AWB, manifest och label. En IATA AWB används 
då en sändning är ställd direkt från avsändaren till slutkunden och det inte är någon agent som 
tar emot godset.  
 
 

Avisering  
• Steg 9 av 
 flygfrakt 
  
I detta steg skickas en avisering av flygfrakten tillbaka till kunden, antingen via telefon, EDI 
eller fax. Kan också ses som en bokningsbekräftelse, där alla uppgifter om frakten finns med. 
Om det är en sändning för UNICEF, ska ett Statement of work fyllas i och skickas till Mahé i 
Köpenhamn. 
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• Steg 10 Export- 
 klarering 
 
Efter att Mahé har fått uppgifter från kund eller agent angående godset som ska fraktas, 
skickas en exportklarering. Detta sker oftast elektroniskt via LIS. 
 
 
  
• Steg 11 Skicka 
 dokument 
 
Dokument skickas till terminalen för att märkning av godset ska kunna ske. Dokumenten som 
skickas är fakturor, fraktsedlar och märkunderlag. 
 
 
  
• Steg 12 Ready for  
 carriage 
 
Godset kontrolleras i steg 12 av terminalbolaget mot frakthandlingar, AWB och märks sedan 
upp. Om någon avvikelse finns vid kontrollen, kontaktas speditör och en avvikelserapport ska 
skrivas. Om det inte finns någon avvikelse, bedöms godset som Ready for Carriage och 
överlämnas till flygbolaget. 
 
 
 Uppföljning 
• Steg 13 & åter-  
 rapportering 
 
I steg 13 sker uppföljning av leveransen. Vid avvikelse sker eventuell daglig återrapportering 
via telefon, fax eller e-post till kund eller agent, till dess att ingen avvikelse finns. Den interna 
uppföljningen sker månadsvis. 
 
 
 Kund-  
• Steg 14 fakturering 
 avräkning 
 
Avräkning och kreditfakturering till agenterna enligt vinstdelningsavtal. 
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 Processarbete enligt Mahé 
 
 
 
 
  
• Steg 15 Mapp- 

stängning 
 
Kundens mapp kontrolleras och stängs enligt anvisningar i processen Ekonomi- 
månadsbokslut. 
 
 
 
• Steg 16   Slut 
 
 
 
Processen är slut och mappen arkiveras  
 

 37





 
 Tillvägagångssätt 
 
 
 

4 Tillvägagångssätt 

I detta kapitel får läsaren följa vår arbetsgång. Vi började med en kundundersökning. Utifrån 
denna skapade vi ett släktskapsdiagram där vi tog fasta på några av de frågor som dök upp. 
Med utgångspunkt från de viktigaste delarna från släktskapsdiagrammen formulerades ett 
antal mål att arbeta mot. Vi satte samman en arbetsgrupp, vars uppgift var att finna lösningar 
till de orsaker till problem som kommit fram och nå de uppsatta målen. Arbetet har resulterat 
i ett antal förbättringsförslag som presenteras sist i kapitlet. 

4.1 Kundundersökning 
Kundundersökningen har tre syften: 

1. ta reda på vad transportköparna värderar högt vid val av speditörsfirma och hur Mahé 
uppfyller kraven som ställs på dem. 

2. ta reda på om det finns något eller några områden hos Mahé där de inte tillfredställer 
kundernas behov på ett fullgott sätt.  

3. samla material som ska ligga till grund för det fortsatta förbättringsarbetet. 
 
Mahé startade upp sin verksamhet i Sverige i slutet av 1998 och har etablerat sig väl på 
marknaden och börjar ta mer och mer marknadsandelar. Ingen kundundersökning har tidigare 
gjorts. Grunden till förbättringsarbetet läggs med denna kundundersökning, genom detta sätts 
kundens förväntningar och önskemål i centrum, liksom ABB gjorde i sitt framgångsrika T50-
projekt. Denna undersökning är därför en mycket viktigt del i arbetet för Mahé, då den ger ett 
riktmärke på om Mahé arbetar på ett bra sätt. 
 
Undersökningen har skett genom telefonintervjuer av Mahés kunder. Kunderna är valda från 
den kundlista vi har fått tillgång till från Mahé. För att få svar från ett så intressant 
kundsegment som möjligt, har vi valt från de kunder som omsätter minst 20 000 kr hos Mahé. 
Har de en lägre omsättning har vi antagit att de har haft för lite kontakt med Mahé för att 
kunna ge väl underbyggda svar. I de fall där kontaktpersoner fanns angivna är det dem vi har 
intervjuat, i övriga fall är det de personer som är transportansvariga hos kunden. I 
undersökningen har 50 personer intervjuats.  
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Frågorna som har ställts i marknadsundersökningen har tagits fram i samråd med Mahé. För 
att se frågeformuläret i sin helhet, se bilaga 3. I kapitel 4.1.1 redovisas frågorna och till varje 
fråga hör bakgrundsinformation, resultat och analys. 

4.1.1 Frågor 
• Fråga 1 – ett antal olika egenskaper för transportföretag kommer att räknas upp nedan. 

Ange den betydelse Du tycker att respektive egenskap har vid val av transportföretag. 
Siffran 1 motsvarar ’Mycket liten betydelse’ och siffran 5 ’Mycket stor’.  

 
Bakgrund 

Mahé har tagit fram ett antal egenskaper som de tycker är mycket viktiga för transportföretag 
och ville med den här frågan veta hur deras kunder värderar dessa egenskaper. Frågor Mahé 
ville ha svar på var vilken eller vilka egenskaper som värderas högst av deras kunder. Detta 
ger kunskap om var i verksamheten de största resurserna för förbättringsarbetet ska sättas in.  
 
Resultat 

Detta är medelbetygen för hur varje egenskap värderas: 
Leveransprecision 4,8 
Korrekta fakturor 4,7 
Personalens kompetens 4,5 
Reklamationshantering 4,4 
Personlig service 4,3 
Flexibilitet  4,3 
Prisnivå  4,2 
Enkla/tydliga offerter 3,9 
Partnerskap  3,7 
Globalt nätverk 3,6 
IT-verktyg  3,0 
Miljöengagemang 2,9 
SNITT:  4,0 
 
Analys 

Vid värdering av egenskaperna framkom det att leveransprecision och korrekta fakturor var 
viktigast. Eftersom Mahé är ett speditionsföretag och verksamheten går ut på att leverera 
varor åt sina kunder, var det inte förvånande att leveransprecisionen hamnade i topp. I dagens 
moderna samhälle är det mycket viktigt att leveranserna kommer i tid, då många företag 
arbetar med avancerad lagerstyrning, JIT och supply chain management, se kapitel 2.1.1 och 
2.1.2. En varas värde är beroende av att den är på rätt plats vid rätt tidpunkt. Transporten kan 
vara en avgörande orsak till vilket pris som kan tas ut för varan. Härav följer att 
leveransprecisionen är mycket viktig. 
 
Att korrekta fakturor är viktigt är förståeligt då felaktiga sådana ger upphov till en mängd 
merarbete och irritation för kunden. Då felaktiga fakturor uppkommer är det viktigt att 
korrektionen sköts på ett smidigt sätt. Att dessa frågor prioriteras är av stor vikt för kunden då 
det annars blir en bromskloss i deras system. Hanteringen av en reklamation måste hos 
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transportföretaget ses som en del i arbetet, inte som jobbigt extraarbete, och personalen måste 
ha tillräckligt hög kompetens för att reklamationen ska hanteras på ett bra sätt.  
 
Egenskaperna personalens kompetens, personlig service och flexibilitet värderades relativt 
högt och är alla värdemätare på hur viktig personalen på ett företag är. Prisnivån är en 
egenskap som fått ett högt betyg, men den hamnade ändå inte högre än på sjunde plats. Detta 
tror vi ska ses som att ett högt pris kan motiveras genom att andra viktiga områden fungerar 
bra och ger ett stort mervärde. Enkla och tydliga offerter värderades inte särskilt högt, vilket 
förmodligen berodde på att många kunder uppfattade denna egenskap som ett så kallat 
basbehov. Det är alltså något som är så självklart att det ska fungera att de inte tycker det 
behövs understrykas. Förmågan till partnerskap eller långsiktig relation med 
transportföretaget fick 3,7 i betyg och vi tolkade det som att kunderna gärna samarbetar med 
samma företag under en längre tid, men får de ett bättre erbjudande av någon annan är de 
villiga att byta leverantör. Att företaget har ett globalt nätverk bedömdes till betyget 3,6 och 
vi anser att anledningen till att betyget inte blev högre berodde på att många kunder inte 
levererar mer än till vissa delar av världen. Därmed tyckte de att det är viktigare att 
transportföretaget har ett bra nätverk på de destinationer som är aktuella. För 
transportföretagets egen del är det däremot mycket viktigt med ett globalt nätverk för att 
kunna tillgodose så många kunders behov som möjligt.  
 
Att utbudet av IT-verktyg inte har fått högre betyg än 3,0 kan till viss del bero på kunden inte 
kände till vilken nytta de skulle kunna ha av att använda IT-verktyg för sina transporter. 
Marknaden är helt enkelt inte riktigt mogen för detta än, men vi tror att den kommer bli det 
inom en snar framtid. Med tanke på hur stor plats miljöengagemang och miljöarbete har fått i 
media de senaste åren, är det lite förvånande att denna punkt värderades lägst av 
egenskaperna. En tolkning kan vara att transportköparna inte är intresserade av hur 
transportfordonet påverkar miljön, bara de får sina varor i tid. Hos många kunder är dessa 
områden förmodligen så kallade omedvetna behov. Skulle de välja ett nytt företag som 
ansvarar för deras transporter tror vi att både en miljöcertifiering och ett bra utbud av IT-
verktyg är en konkurrensfördel. 
 
Delas resultaten upp på de olika kontoren Malmö, Göteborg och Stockholm fås lite olika 
betyg och värderingar av egenskaperna. De kunder som har kontakt med Malmökontoret 
värderade generellt sett egenskaperna lite högre än vad de övriga kontorens kunder gjorde. 
Detta tycker vi är förvånande, då vi har fått uppfattningen att konkurrenssituationen i Malmö 
inte skiljer sig från den bland andra transportföretag i Göteborg och Stockholm. 
 
• Fråga 2 – finns det ytterligare några nyckelord/egenskaper som ni värderar högt vid valet 

av transportföretag? Vilka? 
 
Bakgrund 

I fråga två har kunden fått möjlighet att ange om de tyckte att det saknades någon ytterligare 
egenskap som har stor betydelse för dem vid val av transportföretag. Vi ville här veta om det 
fanns någon egenskap Mahé förbisett. 
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Resultat 

Frågan har resulterat i ett antal kommentarer. Nedan följer ett urval av de kommentarer som 
vi har fått. Kommentarerna är direkta citat från kunderna och kan därför verka motstridiga. 
Samtliga kommentarer finns i Bilaga 4. 
 
• Punktlighet och tillförlitlighet framför pris 
• Personligt bemötande. Personkemin ska stämma med kontaktpersonen 
• Snabb, enkel offerering. Bra priser 
 
Analys 

Genomgående för i princip alla kommentarer var en önskan om smidighet i systemet. Det ska 
vara lätt att förstå offerterna och boka transporter och fakturorna ska vara korrekta. Vid behov 
ska det vara enkelt att komma i kontakt med rätt person på transportföretaget och få ett 
professionellt och personligt bemötande. Kommentaren att punktlighet och tillförlitlighet är 
viktigare än pris visar på att kunderna uppskattar den personliga service som mindre 
transportföretag, som till exempel Mahé, har att erbjuda och tycker att den ger ett högre 
mervärde än vad den prisfördel som de riktigt stora speditörfirmorna har. Samtidigt är det 
viktigt att priset ligger på en sådan nivå att det lockar kunder 
 
• Fråga 3 – hur sköter sig Mahé Freight AB med avseende på samma egenskaper? 
 
Bakgrund 

Hur bra är Mahé på de delar som kunden anser är viktiga? I fråga 1 har kunderna värderat hur 
viktiga egenskaperna är för dem, och i fråga 3 har de fått svara på hur Mahé hanterar dessa 
egenskaper. Vid en jämförelse av fråga 1 och 3 kommer vi att se hur kunderna upplever att 
Mahé sköter sig på de egenskaper som kunderna tyckte var viktigast. Även här var 
bedömningsskalan mellan 1-5. 
 
Resultat 

Personlig service  4,4 
Personalens kompetens 4,2 
Korrekta fakturor 4,0 
Flexibilitet   4,0 
Leveransprecision 3,9 
Enkla/tydliga offerter  3,9  
Globalt nätverk 3,9 
Partnerskap  3,8 
Reklamationshantering 3,6 
Prisnivå  3,6 
Miljöengagemang 3,3 
IT-verktyg  3,1 
SNITT  3,8 
 

 42



 
 Tillvägagångssätt 
 
 
 
Analys 

Resultatet visar att Mahé har fått bra betyg på många egenskaper och det ska de vara stolta 
över. Men eftersom de inte fått högsta betyg, ser vi att det finns förbättringspotential inom 
många olika områden.  
 
Två egenskaper som, enligt fråga 1, var mycket viktiga var personalens kompetens och 
personlig service. På båda dessa egenskaper har personalen på Mahé fått höga betyg och det 
är mycket glädjande. Ett personligt bemötande är något som talar för Mahé i jämförelse med 
de stora speditörfirmorna, där den personliga kontakten kan försvinna på grund av att kunden 
slussas runt bland de många anställda som finns där. På egenskapen flexibilitet, det vill säga 
förmågan att lösa problem, har de fått ett högt betyg. Sammantaget fick personalen på Mahé 
ett gott betyg av sina kunder. 
 
Betyget 4,0 på egenskapen korrekta fakturor tyder på att huvuddelen av fakturorna är 
korrekta. Enligt Mahés egna statistik ligger andelen felaktiga fakturor i Sverige på 0,2%. 
Leveransprecisionen fick betyget 3,9 vilket är bra men inte fullt tillfredställande med tanke på 
hur viktig denna egenskap är för kunderna. Huvuddelen av kunderna tyckte, enligt det resultat 
vi fått fram, att offerterna de fått har varit enkla och tydliga. Bedömningen av det globala 
nätverket tror vi är subjektiv och baserad på de destinationer som varje kund är i kontakt med. 
Vi tror ändå att betyget 3,9 är ett rättvist betyg på det globala nätverket eftersom kunderna 
skickar sina sändningar till vitt skilda platser och därmed bedöms de flesta destinationer som 
ingår i Mahés nätverk. Förmågan till en långsiktig relation med Mahé genom partnerskap har 
fått betyget 3,8 vilket tyder på att de flesta kunderna anser att de kommer vara kvar som kund 
hos Mahé en längre tid. Både reklamationshanteringen och prisnivån har fått betyget 3,6. 
Många kunder svarade vet ej på vad de tyckte om reklamationshanteringen på grund av att de 
aldrig behövt göra någon reklamation. Reklamationshanteringen var dock en av de 
egenskaper som bedömdes av kunderna att vara viktigast och vi tycker därför att Mahé bör ha 
som målsättning att kraftigt förbättra detta betyg. Både IT-verktyg och miljöengagemang har 
fått låga betyg, vi tycker dock det är mycket viktigt att tillägga att en stor andel av kunderna 
inte ville göra någon bedömning av dessa på grund av de inte hade någon kunskap om dem 
och därför svarade vet ej. 
 
Tyngdpunkten på sitt förbättringsarbete bör Mahé lägga på de egenskaper deras kunder tyckte 
var viktigast. Vi anser att högst prioritet bör läggas vid reklamationshantering, korrekta 
fakturor och leveransprecision. När Mahé inser vikten av att dessa egenskaper måste 
förbättras, får de ett tydligare angreppssätt för att aktivt ta fram förbättringsförslag. Genom att 
dessa områden förbättras, kan positiva effekter erhållas även inom andra områden. 
Exempelvis tror vi att personalens kompetens och service skulle bedömas högre än idag. Vi 
tror också att prisnivån skulle få ett högre betyg om reklamationshanteringen och dylikt skulle 
förbättras. Förbättras servicenivån, upplevs tjänsten som mer prisvärd och kunderna är 
beredda att betala mer. 
 
Anledningen till att vi inte väljer att koncentrera förbättringsarbetet inom miljö- och IT-
områdena är att de har låg betydelse för Mahés kunder. Arbetet med miljöförbättringar är 
redan prioriterat hos Mahé, då de precis blivit miljöcertifierade av Det Norske Veritas enligt 
ISO 14001:1996. IT-verktygen är idag redan relativt utvecklade hos Mahé och utvecklandet 
av dessa verktyg ligger hos IT-avdelningen i Danmark. 
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Delas frågan upp på de olika kontoren, ser vi att Malmökontoret har fått ett högre snittbetyg. I 
Stockholm och Göteborg finns det många kunder som inte själva väljer att samarbeta med 
Mahé, utan de har blivit instruerade av sin kund (som betalar frakten) i utlandet att anlita dem. 
I Malmö har i stort sett alla kunder själva valt att använda Mahé på grund av deras personliga 
relationer till medarbetare samt service och prisnivå. Det är ett litet kontor och det är lättare 
att hålla en jämn service och kvalitetsnivå med få medarbetare. En annan frågeställning är om 
Malmökontorets kunder är tydligare i att förmedla vad de förväntar sig av Mahé. 
Malmökontorets personal kanske får tydligare riktlinjer från sina kunder på hur de ska arbeta 
och då har lättare att leva upp till dessa krav. 
 
• Fråga 4 – finns det någon egenskap hos Mahé Freight som ni tycker inte värderas 

tillräckligt högt? Vad? 
 
Bakgrund 

Här ville Mahé få konkreta förslag på vad de bör förbättra 
 
Resultat 

Även denna fråga har resulterat i ett antal kommentarer. Nedan följer ett urval av de 
kommentarer vi har fått, samtliga kommentarer finns i bilaga 4.  
 
• Kundservice, man måste alltid ringa själv. Kundengagemang, känns inte som om de bryr 

sig. Prisnivå  
• Har haft problem med fakturor som kommit för sent, men det har rättats till efter kontakt 

med Mahé 
• Snabbare och bättre offerter. Jfr DFDS Fraktarna, svar inom 5 minuter 
• Fått samma typ av reklamation flera gånger. Gods glöms bort. Förväxlingar av gods har 

skett flera gånger. Enklare fakturor 
 
Analys 

De kommentarer vi har tagit fram kan tyckas ha en viss negativ klang. Vi vill framhålla att vi 
fick många positiva kommentarer, men vi ansåg att det är de kommentarer som är negativa 
som är mest intressanta ur ett förbättringsperspektiv.  
 
Att en kund upplever att Mahé inte bryr sig tycker vi är allvarligt. En sådan kund är det 
mycket lätt att mista om någon annan speditör ringer och presenterar ett attraktivt förslag. 
Risken finns att kunden känner att den inte har något att förlora på att prova någon annan. Att 
en kund får samma typ av reklamationer flera gånger och att gods glöms bort och så vidare 
ger inget bra intryck. Vi tycker att det är viktigt att varje reklamation blir behandlad ordentligt 
och att den bakomliggande orsaken ska tas reda på. Vi tror att det är sådana händelser som gör 
att kunder känner att Mahé inte bryr sig. 
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Fråga 5 – känner du till att Mahé Freight AB ingår i en av Nordens största privatägda 
speditionskoncerner? 
 
Bakgrund 

Mahé tror att det är ett mervärde att ha en nordisk förankring. Genom detta tas beslut utifrån 
en hög kunskap om vad den nordiska marknaden har för behov. Företag som har 
koncernägandet i till exempel USA eller något europeiskt land kan ha svårare att få gehör för 
sina behov och krav på förändringar. I en mindre organisation blir beslutsvägarna ofta 
snabbare än i en stor. Istället för att först gå till ett regionkontor i Europa och sedan vidare till 
ett huvudkontor någonstans i världen, kan Mahé ta beslut över dagen. 
 
Resultat 
      Diagram 1. Utfall fråga 5. 

48% 
52%

Ja

Nej

 
 

Analys 

Vid första anblicken kan det tyckas som om det är väldigt många som inte kände till Mahés 
ägandeförhållande. En tänkbar förklaring är dock att många av Mahés kunder är importkunder 
som inte själva har tagit kontakt med dem, utan blivit hänvisad dit genom någon utländsk 
agent. Den stora del som inte kände till Mahés ägandeförhållande bör informeras om vad 
Mahé anser som mervärde. 
 
• Fråga 6 – vilka av följande transport- och IT-tjänster känner du till att Mahé Freight AB 

erbjuder? 
 
Bakgrund 

Mahé erbjuder en mängd olika tjänster inom både transport- och IT-området. Fråga 6 ställdes 
för att få veta hur väl marknadsföringen av dessa har fungerat.  
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Resultat 
        Diagram 2. Utfall fråga 6. 
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Analys 

De flesta kunder känner till att Mahé erbjuder de renodlade transporttjänsterna: flyg-, sjö- och 
biltransporter. Lagerhållning, MahéXpress och de olika IT-tjänsterna var det dock inte många 
som kände till. Detta berodde förmodligen på bristfällig marknadsföring. Genom att 
aggressivt gå ut och marknadsföra dessa tjänster, skulle de kunna säljas in till nya och 
befintliga kunder. 
 
• Fråga 7 – har ert företag för avsikt att inom den närmaste treårsperioden undersöka 

möjligheten för IT-stöd (t ex track & trace, orderuppföljning, datakommunikation med 
transportleverantör)? 

 
Bakgrund 

Mahé arbetar mycket med att utveckla sina IT-verktyg och ville därför undersöka om det 
finns intresse på marknaden för detta.  
 
Resultat 

             Diagram 3. Utfall fråga 7. 

43%

13%
44%

Ja

Nej

Vet ej

 
Analys 

Undersökningen visade att ca 40 % av de tillfrågade företagen hade för avsikt att undersöka 
möjligheter för IT-stöd. 40 % av Mahés kundbas som kanske vill implementera IT-stöd är en 
resurs som inte går att blunda för. De har redan idag så pass utvecklade IT-verktyg att de har 
en stor möjlighet att vara med och konkurrera om försäljning av detta. För att vinna dessa 
kunder och även få in nya kunder, måste Mahé visa upp och marknadsföra sina tjänster mer 
än vad som görs idag. 
 
• Fråga 8 – kommer ert företag att använda sig av fler eller färre transportleverantörer de 

närmaste åren i jämförelse med idag? 
 
Bakgrund 

Finns det någon önskan hos företagen att ändra antalet leverantörer? Detta var en viktig fråga, 
då det gav en fingervisning om kunderna vill knyta ett närmare samarbete med färre 
leverantörer, eller om de vill ha större frihet. 
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Resultat 

             Diagram 4. Utfall fråga 8. 
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Oförändrat
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Analys 

Hälften av de företag vi intervjuade, hade inga planer på att ändra antalet transportföretag de 
använder sig av. De tyckte att de har hittat det rätta antalet transportföretag. Gör inte Mahé 
något större misstag, kommer de förmodligen att fortsätta samarbetet med dessa kunder. Lite 
drygt 10 % av företagen kunde tänka sig att öka antalet transportörer. Vi anser att denna fråga 
kan ses ur ett större perspektiv och även gälla för företag som inte är Mahés kunder. Detta 
skulle innebära att Mahé har en stor marknad framför sig och det gäller att hitta de företag 
som är intresserade av att utöka antalet transportörer. 6 % av de tillfrågade företagen ville 
minska antalet transportörer. Det gäller för speditionsföretaget att vara så pass bra att kunden 
vill fortsätta samarbetet och helst utöka det. 
 
• Fråga 9 – hur stor procentuell andel av ert företags totala transportomsättning av 

utrikestransport (export och import) svarar Mahé Freight för idag? 
 
Bakgrund 

Mahé ville veta hur stor del av företagens totala transporter de har. Om de endast har en liten 
del, har de en god möjlighet att marknadsföra sig mer och ta en större del av företagets 
transporter. 
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Resultat 
                              Diagram 5. Utfall fråga 9. 

30%

21%6%
11%

13%

19% < 20%

21-40%

41-60%

61-80%

81-100%

Vet ej

 
 
Analys 

50 % av de tillfrågade företagen sade att Mahé stod för mindre än 40 % av företagets totala 
transportomsättning. Konkurrensen om varje sändning är stor när det är många 
transportföretag som är inblandade. Genom att Mahé gör ett bra jobb och motsvarar, eller 
ännu hellre överträffar, kundens förväntningar, kan de med relativt små medel ta över mer av 
kundens transporter. I de företag Mahé har stor del av transporterna, får de inte glömma bort 
att hela tiden fortsätta att sträva efter att överträffa deras förväntningar. Görs inte det finns 
risken att ett annat transportföretag kommer in och tar över delar av transporterna.  
 
• Fråga 10 – Arbetar ert företag med miljöförbättringar enligt någon fastställd plan? 
 
Bakgrund 

Mahé har precis blivit miljöcertifierade enligt ISO 14001:1996 och ville som en del i det 
arbetet veta hur många av deras kunder som själva arbetar aktivt med miljöförbättringar. 
 
Resultat 
                                     Diagram 6. Utfall fråga 10. 

17%

4%

75%

4%

Ja, ISO14000

Ja, annan plan

Nej

Vet ej
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Analys 

Ca 20 % de tillfrågade företagen arbetar med miljöförbättringar, varav 17 % av dessa enligt 
ISO 14001, övriga arbetar enligt någon annan fastställd miljöplan. Detta resultat tycker vi är 
lite förvånande eftersom miljöarbete och miljöförbättringar länge har haft stort utrymme i 
media. Uppenbarligen är intresset för miljöarbete hos företagen relativt lågt, vilket vi tycker är 
skrämmande. Det kan bero på att det är dyrt att certifiera ett företag. Trots det tror vi att 
intresset kommer öka i framtiden. Kunderna kommer att ställa allt större krav på 
leverantörerna och deras miljöarbete. Mahé har redan idag kommit långt i detta arbete, då de 
är miljöcertifierade och detta kan ge en större konkurrensfördel i framtiden än vad det är idag. 
 
• Fråga 11 – hur nöjd är du med Mahé som leverantör idag? 
 
Bakgrund 

Här har personerna fått ge ett övergripande betyg av Mahé. En skala på 1-5, där 1 är mycket 
missnöjd och 5 är mycket nöjd. 
 
Resultat 
                                Diagram 7. Utfall fråga 11. 

9%

47%

40%

2% 2%
0%

Mycket missnöjd
Missnöjd
Varken nöjd eller missnöjd
Nöjd
Mycket nöjd
Vet ej

 
 
Analys 

Det samlade betyget för Mahé Sverige är mycket bra – 4,3. Det visar på att de arbetar i rätt 
riktning och att deras kunder var nöjda med Mahé. Vi vet att Mahé kan förbättra detta betyg 
genom att förbättra de områden som kunderna tycker är viktigast.  
 
Delas resultaten upp på de olika kontoren Malmö, Göteborg och Stockholm ser vi även här att 
Malmö ligger lite högre än de andra två kontoren. Precis som i fråga 3 tror vi att det beror på 
den lite mer personliga kontakten med företagen, då de bara är tre personer som arbetar på 
kontoret i Malmö. 
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• Fråga 12 – övriga kommentarer 
 
Bakgrund 

Här ville vi ha en motivering till varför de satte det betyg de satte. De hade även möjlighet att 
delge oss andra kommentarer om Mahé. 
 
Resultat 

Denna fråga har resulterat i ett antal kommentarer. Nedan följer ett urval av de kommentarer 
vi har fått, medan samtliga kommentarer finns i Bilaga 4.  
 

• Det första pris som kommer från Mahé vid förfrågning ligger ofta högre än andra företags. 
Ringer man tillbaka och visar på andras priser, så sänks ofta Mahés priser. Det ses som 
dålig know-how om konkurrenternas priser och ger dåliga signaler när det är en så pass 
gammal kund 

• Engagemang skiljer sig åt. Importen är exceptionell! Import betyg 5, export 4 
• Snabb service, personlig kontakt, blir tagna på allvar 
• Mycket flexibla och villiga att lösa problem om de uppstår. Sjö + flyg: bra och kompetent 

personal 
• Fakturorna följer inte alltid offerterna. Bättre priser. Annars bra! 
• Lättillgängliga och det är inget som kommit bort 
 
Analys 

Många av de kommentarer vi fick, visar att Mahé gör ett bra arbete. Många av kunderna var 
positiva, men det uppkom ändå en del kommentarer som visar på att det finns 
förbättringsmöjligheter inom olika områden.  

4.2 Släktskapsdiagram 
I kundundersökningen fann vi en del områden som Mahés kunder prioriterade högre än övriga 
områden. Inom dessa områden finns en stor förbättringspotential och för att ta fasta på den, 
gick vi nu vidare med arbetet. Tre av de områden som kunderna tyckte var viktigast valdes ut, 
leveransprecision, korrekta fakturor och reklamationshanteringen. De anställda skulle nu ta 
fram orsaker till varför kunderna tyckte att Mahé inte förtjänade högsta betyg på de olika 
egenskaperna och detta gjorde vi med hjälp av släktskapsdiagram. Anledningen till att detta 
verktyg valdes var att det är lätt att använda, det är lätt att strukturera all information som 
erhålls, samt lätt att skapa relationer mellan de olika orsakerna. Vi delade upp de anställda i 
två grupper. Den ena gruppen fick arbeta med leveransprecisionen och den andra gruppen fick 
arbeta med både korrekta fakturor och reklamationshantering. Vi tog fram frågeställningarna 
som släktskapsdiagrammen skulle utgå från och frågeställningarna var: 
 
• Varför upplever kunden att leveransprecisionen inte är tillräckligt hög? 
• Varför upplever kunden att reklamationshanteringen och faktureringarna inte fungerar 

tillfredsställande? 
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Arbetsgången är beskriven tidigare i rapporten, se kapitel 2.4.1, och vi följde den hela vägen. 
De fullständiga resultaten finns i Bilaga 5 och 6. 
 
Efter att respektive deltagare individuellt fått värdera sammanfattningarna efter hur hög 
betydelse de ansåg att de hade, fick vi fram en rangordning från varje diagram. 
 
I diagrammet om leveransprecision blev ordningen följande: 

1. Vi tar inte reda på kundens krav/förväntningar vid bokningstillfället 
2. Informationsbrist till kund  
3. Fel underleverantör 
4. Ej genomtänkta och utarbetade rutiner/verktyg 
5. Otydlig säljare (ej påläst/uppdaterad) 
6. Dålig kontroll/nonchalans 
7. Otillräcklig godskontroll på terminalen 
8. STE-label 
9. Intern utbildning, IT-verktyg 
10. Otydlig produktportfölj 
11. Leverantörens återrapportering 
12. Bearbeta kunden och ha tydliga krav 
13. Utveckla IT-verktygen och Plus2000 
14. Bättre internt samarbete 

 
Att kundens krav och förväntningar inte tas reda på vid bokningstillfället leder till att kunden 
och Mahé inte har samma uppfattning om vad som ingår i den tjänst som säljs. Det är av stor 
vikt att det tydligt framgår vad det är för service som hör till en viss tjänst. En snabb leverans, 
det vill säga hög servicegrad, är med stor sannolikhet dyrare än en som det inte är lika bråttom 
med. För att kunna mäta hur god leveransprecisionen är, är det viktigt att veta kundens syn på 
när en vara ska vara levererad för att vara i tid. Idag finns tyvärr inget system för att mäta 
leveransprecisionen.  
 
En annan viktig del är informationsbristen till kund. Kunden får helt enkelt inte veta när det 
uppstått problem med en sändning i tid. Detta är essentiell information för många företag, 
särskilt de som arbetar enligt JIT. Ju tidigare de kan få vetskap om att en sändning är försenad 
desto större möjligheter har de att undvika problem i produktionen. Problemet är dock till stor 
del beroende på att Mahé inte får tillräckligt snabba återrapporteringar från flygbolag och 
terminaler vilket gör att de inte har någon information att skicka vidare till kunden. 
 
I diagrammet om reklamationshantering och faktureringar, blev ordningen följande: 

1. Vi håller inte lovade avtal 
2. Tidsbrist 
3. Fel input ger fel output 
4. Dålig disciplin och prioritering vid reklamationshantering 
5. Ouppdaterade avtal i pärmar och i datan 
6. Slarv 
7. För låg del automatfaktureringar 
8. Otydlighet i priser och avtal leder till missförstånd 
9. Interna kommunikationsproblem 
10. Återkommande problem leder till misstänksamhet 
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”Vi håller inte lovade avtal” har framförallt anknytning till felaktiga fakturor. Anledningen är 
att det förbigås att titta i avtal när sändningarna registreras.  
 
Att tidsbrist är en så stor orsak till varför reklamationerna inte fungerar tillfredställande har vi 
svårt att tro på. Vi tror att det är enkelt att lägga skulden på tidsbrist när man inte är tillräckligt 
organiserad själv. Produktiviteten inom Mahé är inte så hög att reklamationer alltid ska få låg 
prioritet. Uppfattningen om tidsbrist beror på en mental inställning. Anledningar till det kan 
vara att medarbetarna ser att ett par stycken har fått sluta och uppfattar därmed att de fått 
mycket fler arbetsuppgifter. Det kan även bero på att arbetsbelastningen på avdelningarna är 
ojämn över veckorna. Importavdelningen har mycket att göra på måndagar och tisdagar 
medan exportavdelningen har som mest arbete på torsdagar och fredagar. Dessa dagar är det 
möjligtvis förståeligt att tidsbrist kan vara ett problem, men det är ingen anledning till att 
dröja med reklamationshanteringen i flera dagar. 
 
Fel input ger fel output, härstammar från att uppgifterna i Plus2000 inte är uppdaterade eller 
felaktigt inlagda. Att de uppgifter som är inlagda i produktionssystemet är korrekta är 
väsentligt för att kunna producera korrekta fakturor. 
 
Genom att relationerna mellan orsakerna togs fram, visas hur en förändring av de olika 
orsakerna påverkar varandra. Detta underlättade prioriteringsarbetet för de medverkande. 

4.3 Målformuleringar 
Liksom ABB gjorde i T50-projektet, bestämde vi oss för att sätta upp ett antal mål att arbeta 
mot. Dessa mål är framtagna i samarbete med Jan Liljero, VD på Mahé. Vissa av målen fanns 
redan tidigare, det vi har gjort är att vi har pressat ner tider ännu mer, för att effektiviteten ska 
ökas och framförallt för att kunderna ska bli mer nöjda. Dessa mål härrör direkt från de 
viktigaste områdena från kundundersökningen, leveransprecision, fakturahantering och 
reklamationshantering. Genom att ha uppsatta mål att jobba mot, är det lättare att gripa tag i 
ett område och se till att resultat uppnås.  
 
Leveransprecision 
• 99 % – av alla sändningar ska vara framme hos kunden i tid 
• 100 % – av exportsändningarna med flyg skall dagligen kontrolleras att de levererats, med 

hjälp av en återrapporteringsrutin 
• 100 % – av alla importsändningar ska dagligen kontrolleras att de lastats för distribution 
• Inom två timmar – efter att Mahé fått kunskap om en försening ska kunden vara kontaktad  
• Januari 2003 – skall TWM/BI ska användas för alla flygsändningar 
 
Vi vet från kundundersökningen att leveransprecisionen är den egenskap som kunderna 
värderar högst och därför ett av de områden som Mahé ska prioritera i sitt arbete. Genom att 
sätta upp de här målen, säkerställs att leveransprecisionen prioriteras. Leveransprecision är 
svårt att definiera; vad en kund uppfattar vara i tid skiljer sig från en person till en annan. 
Genom att kontinuerligt ge information om var godset befinner sig, framför allt vid 
förseningar, kan uppfattningen om att vara i tid förändras. Därför är det viktigt att kunden fort 
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får reda på om godset blir försenat, för då kan kunden anpassa verksamheten efter den nya 
tiden och ändå tycka att godset kommer i tid. 
 
För att kunna följa alla flygsändningar i systemet ska TWM/BI implementeras. Med hjälp av 
dessa verktyg kan alla sändningar hållas under uppsikt och en mängd statistik kan fås ur 
systemet. Med hjälp av dessa verktyg kan ett mätinstrument för exempelvis 
leveransprecisionen erhållas. 
 
Korrekta fakturor 
• Inom 24 timmar – efter mottagande av reklamation ska Mahé ha kollat upp orsaken, 

meddelat kunden vilken åtgärd som vidtas, samt meddelat ekonomiavdelningen 
• Inom 48 timmar – ska problemet vara åtgärdat mot kund 
• Max 0,2 % – reklamerade fakturor av det totala antalet 
• Inom 24 timmar – efter att nytt avtal slutits ska det vara registrerat i Plus2000 och det 

gamla borttaget 
• 85 % – av alla export- och importsändningar med flyg skall automatfaktureras 
 
Korrekta fakturor framkom också i kundundersökningen som att vara en av de viktigaste 
egenskaperna för ett transportföretag. Anledningen till att ha med dessa mål om korrekta 
fakturor, är att hanteringen av felaktiga fakturor ska ses som helt naturlig och inte något 
betungande extraarbete. Det ska inte råda några tvivel om vad som ska göras och alla 
medarbetare ska hantera detta på samma vis.  
 
För att inga gamla avtal ska finnas med i Plus2000, måste dessa uppdateras när något nytt 
inträffar. Skulle ett gammalt avtal ligga kvar i systemet, kan fel priser tas ut vilket kan irritera 
kunden om nytt avtal slutits och det i sin tur leder till felaktiga fakturor.  
 
Det finns många olika vägar att gå för att minska ledtiderna och automatfakturering är en. När 
en sändning är klar, skrivs fakturan automatiskt ut från Plus2000. Speditören behöver inte 
själv skriva ut fakturan och fylla i eventuella tomrum utan kan istället lägga tiden på en annan 
kund. 
 
Reklamationshantering 
• Inom 24 timmar – efter mottagandet av reklamation ska kunden ha fått instruktioner från 

Mahé om hur den fortsatta behandlingen av ärendet skall ske 
• Inom 14 dagar – ska ärendet vara avslutat i de fall Mahé är vållande och 

ersättningssumman understiger självrisken 
• Inom 21 dagar – ska ärendet vara avslutat av länsförsäkringar, om ersättningssumman 

överstiger självrisken 
 
Reklamationshanteringen är en av de egenskaper som har fått ett mycket högt betyg i 
värderandet av egenskaperna, det är också den egenskap, av de fyra viktigaste, som Mahé har 
fått lägst betyg på. Därför är det viktigt att det finns en tydlig bild av hur dessa ska hanteras. 
Det finns en stor risk att reklamationer hamnar längst ner i högen på skrivbordet och målet att 
nå nöjdare kunder fås inte genom att jobbiga saker göms undan. Skapa en bra rutin för att 
hantera detta och se till att alla följer den. 
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4.4 Arbetsgrupp 
För att gå vidare med resultaten vi fått från släktskapsdiagrammen, valde vi att sätta samman 
en arbetsgrupp. Arbetsgruppen bestod av oss själva och fem stycken av medarbetarna på 
kontoret i Stockholm. Medarbetarna var från de olika avdelningarna, import, export, sälj och 
ekonomi, detta för att vi ville få infallsvinklar från flera olika håll. Målet med gruppen var att 
utgå från de viktigaste punkterna från släktskapsdiagrammen samt de mål vi formulerat och ta 
fram konkreta förbättringsförslag, vilka beskrivs i kapitel 4.5. 
 
Arbetet har skett genom att diskutera de uppsatta målens relevans därefter även diskutera ett 
antal av de högst värderade punkterna från släktskapsdiagrammen. Diskussionerna har varit 
mycket givande och vi tror att de har lett till att deltagarna har fått ökad förståelse till varför 
vissa delar av verksamheten fungerar som den gör. 

4.5 Förbättringsförslag 
Släktskapsdiagrammen, målformuleringarna, arbetsgruppen och samtal med de anställda har 
resulterat i ett antal förbättringsförslag. Alla dessa aktiviteter, först och främst 
släktskapsdiagrammet, har öppnat ögonen på de anställda och de har fortsatt att fundera inom 
dessa områden och har lämnat många förbättringsförslag själva. Vi har endast initierat detta 
arbete och visat var i verksamheten de i första hand ska fokusera sitt förbättringsarbete och att 
detta går att genomföra med mycket enkla medel.  
 
Under de senaste 12 månaderna, november 2001 till november 2002, har medarbetarna på 
Mahé lagt 413 förslag. 28 personer är involverade i detta arbete.  Enligt statistik från Svenska 
institutet för förslagsverksamhet, SIFV4, har tjänsteproducerande företag i Sverige 22,4 
förbättringsförslag per hundra anställda och år och industriföretag 50,1 förslag per hundra 
anställda och år. Enligt Lars Nilsson, C2 Management, har de bästa företagen i Sverige runt 
sju förslag per medarbetare och år och de bästa i Japan ligger på 20 förbättringsförslag per 
person och år. Av detta kan vi dra slutsatsen att Mahé ligger mycket bra till.  
 
I och med att förslagen registreras i System C2 finns det krav på att uppföljning ska ske. När 
förslaget har implementerats ska den personen som lade förslaget följa upp och bedöma om 
det blivit till det bättre eller sämre.  
 
Förslagen nedan är endast sådana som vi har lagt in i System C2. Hur många av dessa som 
kommer att genomföras är mycket svårt att säga, då det är en viss utvärderingstid innan 
implementering sker. Enligt statistik från System C2 är det över 80 % av förbättringsförslagen 
som genomförs och 92 % av dessa är förbättrande. 

4.5.1 Processdokumentationsförändringar 
1.   Problemställning: 

I Import - flyg-processen finns ingen flödesruta som markerar att processen är 
slutförd. 

 
Lösningsförslag: 

 
4 http://www.sifv.se/ 
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Lägg till en flödesruta som markerar att processen är slut. 
 
2.   Problemställning: 

I steg 9 i Import - flyg-processen finns en referens ”se steg 9”. Referensen bör 
vara till steg 12. 

 
Lösningsförslag: 
Ändra referensen till ”se steg 12”. 

 
3.   Problemställning: 

I steg 1 i Import - flyg-processen anges att prisförfrågan ska besvaras skriftligt. 
När kund eller agent aviserar att en sändning är på ingång ska alla priser vara 
bestämda. Denna del bör därför inte finnas med i Import - flyg-processen. 

 
Lösningsförslag: 
Ta bort ovan nämnda del ur steg ett. 

 
4.   Problemställning: 

I både steg 13 och 14 av Import - flyg-processen refereras till ”rutin för 
fakturering”. Någon sådan rutin eller process finns inte. 

 
Lösningsförslag: 
Referera till processen Ekonomi – kund. 

 
5.   Problemställning: 

 
Flödesrutan i steg 2 i Import – flyg-processen, dokument anländer, är 
missvisande. Det är inga nya dokument som anländer i detta steg utan det sker 
endast en kontroll av SOP och avtal, routingorder och kvoteringsdokument. 

 
Lösningsförslag: 
Ändra flödesrutan till Uppgiftskontroll. 
 

6.   Problemställning: 
I steg 2 i Export – flyg-processen står det att uppgifterna från kunden ska 
kontrolleras och ett dokument de ska kontrollera mot är offerten. Detta är fel, då 
det är avtalet som är bindande. 
 
Lösningsförslag: 
Ta bort offert som ett styrande dokument och lägg istället till avtal. 
 

7.   Problemställning: 
I steg 2 i Export – flyg-processen kontrolleras inte SOP. Då kunderna kan ha 
vissa önskemål som finns med i detta dokument kan information missas om inte 
SOP kontrolleras. 
 
Lösningsförslag: 
Lägg till SOP som ett styrande dokument i steg 2. 
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8.   Problemställning: 

I steg 5 i Export – flyg-processen står det att avisering av flygfrakt ska ske. 
Detta är lite missvisande då ännu ingen plats på något flyg har bokats och det är 
därför svårt att ge information om tider till kunden.  
 
Lösningsförslag:  
Ta bort avisering av flygfrakt i steg 5. 
 

9.   Problemställning: 
Steg nummer 13 saknas i Export – flyg-processen, steg 12 följs av steg 14. 
 
Lösningsförslag: 
Lägg till steg nummer 13. 

4.5.2 Kundvård 
10.   Problemställning: 

Vi anser att det är ett problem att pärmen med SOP inte alltid finns tillgänglig 
eftersom många har tillgång till den och kan därmed bära iväg den och glömma 
lägga tillbaka den. Viktig information som säljaren har kommit överens om med 
kunden kan därför missas. 

 
Lösningsförslag: 
För att på ett bättre sätt säkerställa att SOP-ens information alltid finns 
tillgänglig för alla inblandade bör det finnas en elektronisk SOP. 

 
11.   Problemställning: 

Vi ser ett problem med att det inte finns någon rutin för kundvård. Det framgår 
ur kundundersökningen att kunderna inte känner sig tillräckligt 
uppmärksammade och det finns därmed en viss risk att kunden lämnar Mahé på 
grund av detta. Dessutom missar Mahé att fånga upp ytterligare potential 
(sändningar) hos kunden. 

 
Lösningsförslag: 
Utarbeta ett system för kundvård och merförsäljning, där varje kontor kontaktar 
minst 5 kunder per vecka i kundvårdande syfte. 

 
12.   Problemställning: 

Under genomförandet av kundundersökningen fann vi att vissa kunder som 
fanns i kundregistret hade gått i konkurs, bytt telefonnummer eller att 
kontaktperson inte fanns angiven, hade slutat eller bytt befattning. Att 
kundregister inte är uppdaterat innebär att det tar längre tid att komma i kontakt 
med rätt person hos kunden vilket förlänger arbetstiden per sändning.  

 
Lösningsförslag: 
Uppdatera kundregistret genom att rensa ur alla föråldrade uppgifter som inte 
stämmer och se över rutinen för nyregistrering av kunder. Samtidigt bör en rutin 
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för kontinuerlig uppdatering av befintliga kunder skapas, exempelvis måste 
telefonnummer och kontaktpersoner uppdateras om de ändras. 

 
13.   Problemställning: 

I många fall bygger speditörsarbetet på en god personlig kontakt med kunden. 
Det är därför viktigt att en god kontakt kan bibehållas om en speditör slutar. I 
processen för personalutvecklingen saknas en rutin för hur överlämnandet av en 
speditörs kunder ska ske när denne slutar. 

 
Lösningsförslag: 
Komplettera personalutvecklingsprocessen med en rutin för att säkerställa att 
kunderna blir kontaktade av den speditör som övertar kunderna. 

 
14.   Problemställning: 

I kundundersökningen framkom det att många kunder inte har någon vetskap om 
vilka produkter och tjänster som Mahé erbjuder. 

 
Lösningsförslag: 
Skapa en mall för ett nyhetsbrev. Det ska vara ett tydligt, kortfattat dokument 
där nyheter och övrig information såsom produkt- och tjänsteutbud kan 
beskrivas. Nyhetsbrevet ska skickas via e-mail till alla kunder en gång i 
kvartalet eller en gång varje halvår. 

 
15.   Problemställning: 

Vi tror att Mahé går miste om en del merförsäljning av transporter på grund av 
att speditörerna inte har tillräcklig utbildning eller motivation för att våga eller 
vilja ha kundvårdande och merförsäljande samtal med kunderna. 

 
Lösningsförslag: 
Genomför en enklare säljutbildning för speditörerna. Med kunskap följer både 
motivation och förmåga att sälja på ett mer naturligt sätt. 

 
16.   Problemställning: 

Vi uppfattar det som ett problem att säljaren i vissa fall inte förstår speditörens 
situation och kan ha svårt att ge korrekta svar till kunden. Detta kan leda till att 
det säljs lösningar som är för komplicerade och tar onödigt mycket tid i anspråk 
för att utföra. 

 
Lösningsförslag: 
Genom att de försäljare som inte tidigare har arbetat som speditörer praktiserar 
på import- och export-avdelningarna bör problemet kunna undvikas. Praktiken 
sker lämpligen under lugnare perioder och under minst en dag per avdelning. 

 
17.   Problemställning: 

Vi har uppmärksammat att kunden i många fall inte aviseras om ankommande 
sändningar trots att detta står angivet i processerna. I de fall avisering inte sker, 
missas möjligheten att uppmärksamma kunden, bekräfta leveranstid och 
merförsälja. 
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Lösningsförslag: 
Uppmärksamma speditörerna på hur viktigt det är att processerna följs, både för 
att arbetet ska flyta och för att få behålla kvalitetscertifieringen. Processerna ska 
följas och där står det att speditören ska ringa eller skicka e-mail. Ring i första 
hand eftersom det ger en mer personlig kontakt. 

 
18.   Problemställning: 

Om inte avtal (SOP och offerter) gås igenom tillräckligt noggrant med kunden, 
finns risk för att kundens förväntningar inte överensstämmer med Mahés 
uppfattning. 

 
Lösningsförslag:  
I samband med att Mahé är överens med kunden, gå igenom avtal och SOP och 
förklara det som kunderna inte förstår. Detta ska finnas som en rutin i 
säljprocessen. 

4.5.3 Avtal 
19.   Problemställning: 

Det finns en risk för att kunder kan felfaktureras om inte nya avtal snabbt läggs 
in i datasystemet. 

 
Lösningsförslag: 
Lägg in en rutin i Säljprocessen som säkerställer att avtalen registreras inom 24 
timmar i enlighet med de nya mål som tagits fram. 

 
20.   Problemställning: 

För närvarande finns det finns ingen rutin för bevakning av när ingångna avtals 
giltighetstid går ut. Härmed riskerar Mahé att sälja frakter till alldeles för lågt 
pris.  

 
Lösningsförslag: 
I Plus2000 finns en funktion för att lägga in stoppdatum på avtal som bör 
användas. Vissa avtal går inte att lägga in i produktionssystemet, på grund av för 
många parametrar, därför bör det finnas en person på varje avdelning som har 
ansvar för uppdatering av dessa avtal. 

 
21.   Problemställning: 

I dagsläget finns det inte finns någon möjlighet att automatfakturera sjö- och 
biltransporter vilket gör att behandlingstiderna för dessa är onödigt långa.  

 
Lösningsförslag: 
För att komma till rätta med detta problem, återuppta det projekt, som för 
närvarande är lagt på is, att införa automatfakturering på sjö- och bilsidan. Detta 
skulle korta ledtiderna. 
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4.5.4 Reklamationer 
22.   Problemställning: 

I Reklamationsprocessen finns idag ingen rutin för uppföljning av orsakerna till 
att en reklamation uppkommer. Det finns därmed en risk att samma problem kan 
återkomma gång på gång. 

 
Lösningsförslag: 
Skapa en rutin i Reklamationsprocessen för uppföljning av ärendet. Denna 
uppföljning ska svara på varför det har blivit fel och hur problemet kan undvikas 
i framtiden. 

 
23.   Problemställning: 

Vi har fått uppfattningen att Mahé saknar tillräckligt med kunskap kring 
godsreklamation och att det är en av orsakerna till att det i vissa fall skjuts på 
hanteringen av reklamationer. 

 
Lösningsförslag: 
Låt 1-2 personer få ett centralt ansvar för hanteringen av godsreklamationer och 
ge dem relevant utbildning. Detta skulle leda till en snabbare och mer korrekt 
reklamationshantering. Personen eller personerna bör inte vara någon av 
speditörerna på grund av betydelsen av att de bibehåller en nära och bra relation 
med kunden, vilken kan förstöras vid ett irriterat reklamationsärende. Vi tror att 
personen lämpligen ska vara någon från ekonomiavdelningen. 

 
24.   Problemställning: 

I dagens läge hanteras fakturareklamationer av den som tar emot reklamationen. 
Vi anser att detta leder till att handläggningen är av ojämn kvalitet. 

 
Lösningsförslag: 
Genom att utbilda 1-2 personer som får ett centralt ansvar för hanteringen av 
fakturareklamationer skulle enligt vår mening hanteringen både få en högre och 
jämnare kvalitet. Vi tror att även denna person ska tas från ekonomiavdelningen 
av samma anledning som i lösningsförslaget till problem 23. Lämpligen är det 
samma person som har hand om både gods och fakturareklamationer. 

 
25.   Problemställning: 

Det finns en osäkerhet om vad som är en fakturareklamation och vad som inte är 
det. Olika personer har olika uppfattning om vad som ska räknas som en 
reklamation. Kunden kan inte heller säkert veta om mottagaren har uppfattat 
hans ärende som en reklamation. 

 
Lösningsförslag: 
Skapa en mall till ett dokument som skickas ut till kund vid mottagandet av en 
reklamation. Dokumentet ska fyllas i av den reklamationsansvarige. Detta 
tydliggör för alla inom företaget om det är en reklamation eller inte. Kunden får 
en bekräftelse på att reklamationen uppmärksammats och är under behandling, 
vilket borde uppfattas som positivt. 
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26.   Problemställning: 

Vi anser att det hos speditörerna på Mahé finns en osäkerhet i hur reklamationer 
ska prioriteras i det dagliga arbetet. 

 
Lösningsförslag: 
För att komma till rätta med detta problem bör det informeras om de nya målen 
för reklamationshantering som vi har tagit fram. Det är även av stor vikt att det 
fastställs en mätrutin för att mäta hur målen efterlevs. Vet speditörerna hur de 
ska prioritera en reklamation är det enklare att utföra ett bra arbete. 

 
27.   Problemställning: 

Enligt kundundersökningen upplever kunderna att reklamationshanteringen inte 
är tillräckligt effektiv och professionell.   

 
Lösningsförslag: 
Vi tror att lösningen är densamma som för förbättringsförslag nummer 26, det 
vill säga informera om målen för reklamationshantering och fastställ en 
mätrutin. Med en mer direkt hantering kommer den upplevas som mer 
effektiv/professionell, även om arbetet som sker med reklamationen är 
detsamma som tidigare.  

4.5.5 Leveransprecision 
28.   Problemställning: 

Idag sker det ingen uppföljning av leveransprecisionen på Mahé. Detta är ett 
problem då nya kunder inte kan få några uppgifter om hur väl Mahé håller 
utlovade leveranstider.  

 
Lösningsförslag: 
För att komma till rätta med problemet bör TWM/BI implementeras i 
produktionen. I dessa system finns verktyg för att bland annat följa upp 
leveransprecisionen. Införandet av TWM/BI kommer även att underlätta arbetet 
för att ta fram andra statistikuppgifter.  

 
29.   Problemställning: 

På Mahé strävar de hela tiden efter att korta ledtider och öka produktiviteten 
(antal sändningar per person). Vi tror att det blir svårt att lyckas med detta om 
inte importsändningarna kan EDI-överföras från agent till Mahé. 

 
Lösningsförslag: 
Starta projekt för EDI-överföring av information med Nippon Japan och 
WACO. Med hjälp av EDI kan information gå direkt in i produktionssystemet 
och härmed sparas värdefull tid. 
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4.5.6 IT 
30.   Problemställning: 

När speditören ska ta fram agent- eller kundnummer, är det lätt att ta fel när till 
exempel alla Nippon Express kontor dyker upp. Vi anser att sökmetoden i 
Plus2000 är onödigt svåranvänd och lätt leder till fel. 

 
Lösningsförslag: 
Se över möjligheten att förenkla sökmetoden eller utbilda användarna av 
systemet. 

 
31.   Problemställning: 

För närvarande utnyttjas inte i någon högre utsträckning möjligheten att använda 
snabbkommandon i arbetet med Plus2000/LIS vilket drar ned effektiviteten. 

 
Lösningsförslag: 
Genom att utbilda användarna av systemet i hur snabbkommandon kan 
användas, tror vi att produktiviteten kan höjas. 

 
32.   Problemställning: 

Vissa flygbolag och andra underleverantörer återrapporterar inte när de lastat på 
eller av varor, vilket gör att Mahé inte kan ge kunderna korrekta uppgifter 
tillräckligt snabbt. Detta kommer få ännu högre betydelse om TWM/BI 
implementeras i produktionen. 

 
Lösningsförslag: 
Inför rutin för veckovis uppföljning där det framgår vilka flygbolag och andra 
underleverantörer som rapporterat. Återkoppla till dem som inte återrapporterat 
och informera dem om hur viktigt detta är för Mahé. 

 
33.   Problemställning: 

Kunderna får inte tillräckligt snabbt reda på att deras varor är försenade. 
 

Lösningsförslag: 
Skapa en rutin för att rapportera förseningar inom två timmar. Ju tidigare 
kunden får reda på att deras varor är försenade desto mindre blir 
konsekvenserna. 

4.5.7 Marknadsföring 
34.   Problemställning: 

Ur kundundersökningen framgick det att det var ett fåtal kunder som kände till 
Mahés miljöarbete. Vi drar därför slutsatsen att deras kvalitets- och 
miljöcertifikat är inte tillräckligt synliga för kunderna. 

 
Lösningsförslag: 
Använd det nyhetsbrev vi lagt som lösningsförslag till problem 14 för att 
informera om och marknadsföra certifikaten. 
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35.   Problemställning: 

Enligt kundundersökningen var det bara ett fåtal av Mahés kunder som har 
någon kännedom om deras IT-verktyg. 

 
Lösningsförslag: 
Även här föreslår vi att det föreslagna nyhetsbrevet används för att informera 
och marknadsföra IT-verktygen. 

4.5.8 Miljöförbättring 
36.   Problemställning: 

Det görs ingen kontroll över vilka lampor som används på kontoren. I dagsläget 
används vanliga lysrör. 

 
Lösningsförslag: 
Inför lågenergilampor som standard. Detta skulle leda till lägre 
energiförbrukning på kontoret. 

4.5.9 Övrigt 
37.   Problemställning: 

I vissa fall är skrivborden på kontoren översållade av papper av olika slag. Detta 
gör det svårt för en ersättare att hitta på en kollegas skrivbord när hon eller han 
inte är där. Detta leder till att onödig tid slösas på att leta. 

  
Lösningsförslag: 
Inför den enhetliga arbetsplatsen, där vissa korgar och pärmar tydligt ska finnas, 
till exempel korgar för aviserings- och reklamationsdokument. 

 
38.   Problemställning: 

Om papper (dokument, mappar) ej finns i rätt pärm/arkiv, är det svårt för alla 
berörda att hitta respektive dokument vilket tar extra tid i anspråk. 

 
Lösningsförslag: 
Det måste skapas en rutin för att arkivera papper senast 2 dagar efter att 
uppdraget är slutfört. 

 
39.   Problemställning: 

Det görs ingen uppföljning för hur väl Mahé når sitt mål för tillgänglighet, det 
vill säga svarstider i telefonen. 

 
Lösningsförslag: 
Gör en mätning så fort som möjligt genom att ringa vid olika tidpunkter och 
dagar. 
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40.   Problemställning: 
Förslagen som kommer in i System C2 uppmärksammas inte tillräckligt. I de 
allra flesta fall är det endast den person som lagt förslaget och personen som ska 
utreda och besluta om förslaget som ser det. 

 
Lösningsförslag: 
Sätt upp en tavla i fikarummet där det till exempel står hur många förslag som 
kommit in under veckan. Förslag som påverkar många i organisationen bör även 
de sättas upp på tavlan. 

 
41.   Problemställning: 

I dagsläget finns ingen målsättning för hur snabbt inkommande e-mail ska 
besvaras.  
 
Lösningsförslag: 
Sätt ett tillgänglighetsmål för besvarande av e-mail, samtidigt som ett 
mätinstrument för uppföljning skapas. 
 

42.   Problemställning: 
I System C2 ligger det kvar användare som har slutat på Mahé. De har därmed 
fortfarande tillgång till intern information vilket inte kan vara tanken. 

 
Lösningsförslag: 
Skapa en rutin i personalprocessen för att ta bort dessa personer som användare 
av systemet. 
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5 Diskussion 

I detta kapitel framhäver vi resultaten från de olika delmomenten i rapporten. Vi ger även 
rekommendationer till hur vi anser att Mahé ska fortsätta detta arbete i framtiden.  

5.1 Slutsats 
Resultatet från kundundersökning visar på att Mahé arbetar i rätt riktning. De har fått bra 
betyg på de områden undersökningen handlade om. Med tanke på att de inte fick högsta betyg 
inom något område, vet vi dock att de inte uppfyller kundernas förväntningar fullständigt. Ur 
detta följer att det finns en rad olika områden som kan förbättras. När dessa områden har 
förbättras kan det hjälpa till med att överträffa kundens förväntningar. Det är dock viktigt att 
inse att arbetet inte tar slut när dessa områden har förbättrats, arbetet måste ses i enlighet med 
processynen inom ständiga förbättringar. 
 
Med utgångspunkt i kundundersökningen lyfte vi fram de tre problemområden vi tyckte var 
viktigast. Tillsammans med samtliga medarbetare på Stockholmskontoret skapade vi två 
stycken släktskapsdiagram som belyste orsakerna till problemen och hur de hörde samman.  
 
Tillsammans med Mahés VD, Jan Liljero, formulerade vi ett antal mål för verksamheten med 
utgångspunkt i problemområdena. Därefter satte vi samman en arbetsgrupp för att ta fram 
förslag till hur Mahé ska komma till rätta med de orsaker till problemen som kom fram i 
släktskapsdiagrammen och även hur de uppsatta målen ska nås. 
 
Allt detta arbete har mynnat ut i 43 förbättringsförslag som vi har arbetat fram och lagt in i 
System C2. Tack vare arbetet med kundundersökningen, släktskapsdiagrammen och 
arbetsgruppen har vi tydliggjort var inom Mahé problemområdena finns. Med utgångspunkt 
från detta har medarbetarna på Mahé fått en mer påtaglig bild av var de ska koncentrera sina 
förbättringar. Framförallt har de blivit mer kundfokuserade vilket har lett till att de själva har 
kommit med många förslag till förbättringar.  
 
Den arbetsgång vi har använt oss av har fungerat mycket bra. Vi började med att samla fakta 
genom en kundundersökning, vi funderade fram orsaker till problemen genom 
släktskapsdiagrammen och genom arbetsgruppen gjordes förbättringar i form av förslag till 
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lösningar av problemen. Genom att alla förslag läggs in i System C2, fås ett krav på 
uppföljning. 
 
Vi tycker att Mahé arbetar på rätt sätt, i rätt riktning. Genom att Mahé prioriterar arbetet med 
ständiga förbättringar skapar de hela tiden en rörelse framåt. Vi anser att det är viktigt att detta 
engagemang bibehålls för att kunna alstra fler konkurrensfördelar. Inom Mahé lämnas det tio 
förbättringsförslag per medarbetare och år, vilket gör dem till ett av de bästa företagen i 
Sverige när det gäller antal förbättringsförslag per medarbetare och år. Det är ett bevis på att 
alla inom företaget har insett betydelsen av ett kontinuerligt förbättringsarbete och de 
konkurrensfördelar det kan leda till. 

5.2 Fortsatt förbättringsarbete på Mahé 
Vi har under arbetets gång visat att med hjälp av enkla medel kan mycket positivt 
åstadkommas. Vår rekommendation till Mahé är att fortsätta detta förbättringsarbete enligt 
den metodik vi följt. Arbetet bör ske i mindre grupper på tre till fyra personer. För att 
förtydliga gruppens syfte, för medlemmarna och för övriga inom företaget, anser vi att 
gruppen ska kallas Creative Team, CT. Det är också mycket viktigt att gruppmedlemmarna 
kommer från olika delar av företaget för att ge så bra, hållbara lösningar som möjligt. I varje 
CT utses en ansvarig person som bestämmer vad som ska tas upp på mötena och även kallar 
till dessa. Den ansvarige ser även till att anteckningar över mötena förs. Varje CT ska följa 
nedanstående metodik: 
 
• Faktainsamling – initialt sett kan den fakta vi har tagit fram i detta arbete användas. I det 

fortsatta arbetet kommer Mahé att vara tvungna att ta fram ny fakta genom exempelvis en 
ny kundundersökning. 

 
• Fundera – även informationen från de släktskapsdiagram vi gjorde kan användas 

ytterligare, men med ny fakta kommer de att behöva skapa nya. Det räcker med att 
medlemmarna i arbetsgruppen gör släktskapsdiagrammen, men det är en fördel om så 
många som möjligt är med, då fler deltagare ger fler tankar och funderingar.    

 
• Förbättra – använd de viktigaste punkterna ur släktskapsdiagrammen för att ta fram 

lösningsförslag till problemen genom ett diskussionsforum. Arbetsgruppen bör träffas 
åtminstone ett par gånger under en kortare tidsperiod för att få ett bra resultat. 

 
• Följ upp – genom att lösningsförslagen läggs in i System C2 får en person i uppdrag att 

följa upp resultatet. 
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6 Alternativa tillvägagångssätt 

De metoder vi har använt oss av är inte de enda metoder för förbättringsarbete som finns. Vi 
anser att vi har använt oss av de metoder som har passat vårt syfte bäst. I detta kapitel ges ett 
smakprov på andra tillvägagångssätt som kan användas, beroende på vilket syftet är. För mer 
information om dessa metoder hänvisar vi till de källor som anges. 

6.1 Ishikawadiagram 
Ett Ishikawadiagram, eller fiskbensdiagram som det också kallas, är ett verktyg som kan 
användas för att få fram orsaker till problem. Arbetsgången beskrivs av Bergman & Klefsjö 
(1995) och första steget i denna metod är att ta fram problemet som ska bearbetas. När 
problemställningen står klar, ska huvudorsakerna till problemet tas fram. I figur 7 är orsak 1, 
2… och 6 huvudorsaker. När huvudorsakerna är framtagna ska underliggande orsaker till 
varje huvudorsak tas fram. Det är viktigt att arbeta med en orsak i taget och försöka bena ut 
den i flera orsaker.  
 
 
 Orsak 1 Orsak 2 
 
 
 

Orsak 5 Orsak 4 

Kvalitets-
problem 

Orsak 3 

 

Orsak 6 

 

 
 
 
                             FIGUR 7. ISHIKAWADIAGRAM 
    Källa: Bergman & Klefsjö (1995) 
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Resultatet från ett Ishikawadiagram är relativt likt det från släktskapsdiagrammet. Det är en 
bra grund för den fortsatta problemlösningen. Det finns dock en väsentlig skillnad, från 
Ishikawadiagrammet fås inga relationer mellan de olika orsakerna, vilket vi tycker är en 
nackdel.  

6.2 Upplevelseövningar 
Inger Gravesen beskriver i sin doktorsavhandling, Fitnessövningar och husförhör, något hon 
kallar måleriövningar. Dessa går ut på att olika grupper ska måla en bild av hur de ser på 
företaget i dagsläget och en bild som beskriver deras framtidsvision om hur företaget ska se 
ut. Vad som är betydelsefullt att beskriva är relationer mellan medarbetarna, hierarkier, 
arbetssätt och liknande. När bilderna är målade är det viktigt att grupperna får redovisa sina 
bilder och tankar och ha en efterföljande diskussion om hur vägen mellan dagsläget och 
framtidsvisionen ska se ut. Ur detta kommer det att kunna utvecklas förslag om vad i 
verksamheten som måste förändras eller förbättras 

6.3 SWOT-analys  
Ett annat sätt för ett företag att få reda på styrkor och svagheter i sin verksamhet och på så sätt 
komma med förslag på vad som kan göras bättre, är att göra en SWOT-analys.  
 
SWOT står för: 
 
S – strenghts, styrkor 
W – weaknesses, svagheter 
O – opportunities, möjligheter 
T – threats, hot 
 
Enligt Stiftelsen för gemensamma fonden5 finns två möjligheter med en SWOT-analys, 
antingen görs den på kort sikt eller på lång sikt. Om den görs på kort sikt, hamnar dagsläget i 
fokus. Görs den på lång sikt, är den ett bra hjälpmedel för strategisk planering. De som deltar 
i SWOT-analysen skriver ned på ett papper de styrkor, svagheter, möjligheter och hot som 
finns på företaget. Efter att alla har gjort detta, sammanställ resultatet och tydliggör det genom 
att skriva upp i de olika rutorna i enlighet med figur 8. Alla på ett företag kan göra detta, 
antingen enskilt eller i en mindre grupp.  
 
 
Styrkor 
Personlig service 

Svagheter 
Kostsamma transporter 
Lagstiftningar 

Möjligheter 
Ökade marknadsandelar 

Hot 
Konkurrens från andra företag 
Ointresse till tjänsten vi erbjuder 

 
FIGUR 8. EXEMPEL PÅ SWOT-ANALYS 

                                                 
5 http://www.gefo.se 
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Efter att SWOT-analysen är klar, bör det göras en analys av hur företaget kan eliminera 
svagheter och hot och utnyttja de styrkor och möjligheter som finns inom företaget. Med 
fördel kan en mindre arbetsgrupp skapas för att driva dessa frågor vidare. 
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 Källförteckning 
 
 
 

7.3 Hemsidor 
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2002-08-18 http://www.process.nu 
 
2002-11-03 http://www.sifv.se 
 
2002-10-17 http://www.gefo.se/orddatabas 
 
2002-10-17 http://www.csf.se 
 
 
 
 

 72

http://www.q2ab.se/
http://www.process.nu/
http://www.sifv.se/
http://www.gefo.se/orddatabas
http://www.csf.se/


 

BILAGA 1. IMPORT – FLYG 
 
 
Syfte, ansvar och befogenheter 
Genomtänkta rutinen för import – flyg ska säkerställa att vi systematiskt handlägger varje 
sändning på ett sätt som innebär att vi uppfyller kundens förväntningar och avtalet med 
denne. Övergripande ansvarig för rutinen är importchefen, varje speditör är ansvarig för 
respektive sändning. 

Steg 

Flödesruta 

A
nsvarig 

M
iljö 

 Förklarande text  Styrande dokument (S) 
 Redovisande dokument (R) 
Namn                           An-     Arkiv    Ark-  Info-
arig svarig tid säk

1 
Start

 

- - Processen startar då kund gör ett 
avrop eller agent gör en avisering 
via telefon, fax eller e-post (som 
skrivs ut). 
 
Prisförfrågan besvaras skriftligt. Se 
rutin säljprocessen, steg 5 

Avrop  
Avisering 
 
Kvotering 
 

Sped 
 

Pärm
/korg 
 

Aktiv - 

2  

  

Uppgifts-
kontroll

 

Spedi
tör 

- Uppgifterna från kunden 
kontrolleras. 
 
Är samtliga uppgifter angivna och 
korrekta?  
 
JA, gå till steg 3.  
 
NEJ, åter till kund för 
komplettering. 

Bokningsunderlag, 
se skärmbild 
PLUS2000 (S) 
Avtal (S) 
Kvotering(S) 
Routningorder (S) 
 
Fullmakt (S) 

Imp. 
avd. 
Imp. 
avd. 
Imp. 
avd. 
Imp. 
avd. 

Pärm 
hos 
Toma
s 
 

Aktiv - 

3  

  

Gods
ankommer

 

Spedi
tör 

X Gods ankommer tillsammans med 
fraktsedlar med mera. 
 
Om det förekommer avvikelser i 
godset kontrollera mot flygbolag 
samt skicka tracinganmodan till 
flygbolag (reklamation). 
 
Avvikelserapport (irregular report) 
till samtliga agenter. 

Manifest (S) 
Fraktsedlar: 
- MAWB (S) 
– HAWB (S) 
Fakturor (S) 
Certifikat etc. (S) 
Utlämningssedel (S) 
Irregular report (R) 

Imp. 
avd. 

Map
p 

10 år
10 år
 
10 år
10 år
10 år
10 år

I 
I 
 
I 
I 
I 
I 

4  
  

Spedi
tör 

- Vid överlåtelse till annan speditör 
ges kopia på HAWB till säljare. 

HAWB (S)      

5  
   

Spedi
tör 

- Sändning aviseras till bank genom 
bankaviseringsdokument. 

Avisering  (R) Sped Map
p 

10 år  

SOP 

BankaviseringBankavisering

Överlåtelse 
till speditör
Överlåtelse 
till speditör
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Steg 

Flödesruta 

A
nsvarig 

M
iljö 

 Förklarande text  Styrande dokument (S) 
 Redovisande dokument (R) 
Namn                           An-     Arkiv    Ark-  Info-
arig svarig tid säk

6  

  
Kundavsering

 

Spedi
tör 

- Kund meddelas via telefon, e-post 
eller fax att gods är på väg 
(avisering). 
 

- - - - - 

7  

  
Registrering

 

Spedi
tör 

 Uppgifter från kunden kontrolleras 
mot avtal samt registreras i PLUS-
2000. 
 
Om Ny kund/agent genomför en 
kreditbedömning.  
 
Kostnadsberäkning (avsättning) 
genomförs i uppdraget. 

Avtal med åkare (S) 
Avtal med kund (S) 
Ny kund-agent (S) 
Kreditpolicy (S) 
Kundreskontra (S) 
Spärrlista (S) 
PLUS2000 (R) 

Imp. 
avd. 

F/ 10 år
 

I 

8  
     

Spedi
tör 

 Begäran till kund om betalning i 
förskott mot vår faktura. Skriftlig 
bekräftelse på betalningen krävs. Se 
vidare rutinen Ekonomi – kunder. 

Bankkvitto (S) Imp. 
avd. 

Map
p 

10 år  

9  

  
Tullklarering

 

Spedi
tör 

 
 
 
X 
 

Varor från 3:e land kan klareras 
med en förenklad tullprocedur alter-
nativt direkt förtullas, se steg 12. 
3:e lands gods kan också transiteras 
för att förtullas senare alternativ en 
uppläggningsanmälan . 
Inom EU sker ingen tullklarering. 

Hemtagnings-
anmälan (R) 
Transiterings-
dokument (R) 
Uppläggnings-
anmälan (R) 

Imp. 
avd. 
Imp.  
avd. 
Imp.  
avd.  

Tull-
syst. 
Tull-
syst 
Pärm 

5 år 
 
5 år 
 
5 år 

I 

10  
   

Spedi
tör 

X Distributör kontaktas via telefon, e-
post eller fax alternativ automatisk 
daglig hämtning av åkeri. 
 
Dokumentation skrivs ut från 
PLUS2000. 

Bilfraktsedel (ex-
peditionssedel) (R) 
Label (R) 
Utlämningssedel 
(slip) (S) 

Imp. 
avd. 

Imp. 
Avd. 

1 år  

11  
   
   

Spedi
tör 

- Kvittens begärs av åkeriet i 
samband med bokning. Denna 
skickas sedan till agent eller kund. 

Kvittens (S)  Imp. 
avd. 

   
KvittensKvittens

Förskotts-
betalning
Förskotts-
betalning

Distribution
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Steg 

Flödesruta 

A
nsvarig 

M
iljö 

 Förklarande text  Styrande dokument (S) 
 Redovisande dokument (R) 
Namn                           An-     Arkiv    Ark-  Info-
arig svarig tid säk

12  

  

Tull-
deklaration

 

Spedi
tör 

- Skriv ut underlag till kund som inte 
direktbetalar tull (moms).  
A. Registrera i tulldatabasen 

(TDS) 
B. Skicka deklarationen till tull-

data. 
C. Deklarationen automatklareras 

om den inte innehåller särskilda 
förbehåll. 

D. Intrastatrapport upprättas en 
gång per månad 

Tulldeklaration, 
TDS (R) 
Intrastatapport, 
TDS (R) 

Imp. 
avd. 
Imp.  
avd. 

Tull-
syst 
- 

5 år 
 
- 

- 

13  

  
Fakturering

 

Spedi
tör 

- Rapportlista trp-försäkring ifylls 
 
Kund eller agent faktureras, se rutin
Ekonomi - kund. 

Rapportlista 
 
Mappen(R) 

Sped 
 
 

 
 
Map
p 

Aktue
ll 
 
10 år

- 

14  

  
Avräkning

 

Spedi
tör 

- Avräkning och kreditfakturering till 
agenterna enligt vinstdelningsavtal, 
se rutin Ekonomi - kund 
HAWB från Nippon exkl. Japan 
samlas i pärm på imp. avd. för 
break bulkfakt. 

 
 
 
HAWB 

Imp. 
Avd. 

Map
p 
 
Pärm 

10 år
 
 
2 år 

- 

15 Mappstängning 
   

Spedi
tör 

 Mappen kontrolleras och stängs enl. 
anvisningar i processen Ekonomi -
Månadsbokslut 

     

16  

  
Arkivering

 

Spedi
tör 

 Mappen arkiveras. Mappen (R)   10 år  

Processmått:  
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BILAGA 2. EXPORT – FLYG  
 
Syfte, ansvar och befogenheter 
Genomtänkta rutinen för export – flyg ska säkerställa att vi systematiskt handlägger varje 
sändning på ett sätt som innebär att vi uppfyller kundens förväntningar och avtalet med 
denne. Övergripande ansvarig för rutinen är exportchefen, varje speditör är ansvarig för 
respektive sändning. 

Steg 

Flödesruta 

A
nsvarig 

M
iljö 

 Förklarande text  Styrande dokument (S) 
 Redovisande dokument (R) 
Namn                           An-     Arkiv    Ark-  Info-
arig svarig tid säk

1 
Start

 

- - Processen startar då kund eller 
agent gör en bokning per telefon, 
fax eller e-post (EDI).  
Prisförfrågan besvaras skriftligt. Se 
rutin säljprocessen, steg 5 

Skeppnings-
instruktion (S) 
 
Kvotering 

Sped Mapp 10 år - 

2  

  

Uppgifts-
kontroll

 

Spedi
tör 

- Uppgifterna från kunden 
kontrolleras  
Är samtliga uppgifter angivna och 
korrekta?  
JA, gå till steg 3.  
NEJ, åter till kund för 
komplettering. 
Kontroll mot SOP 

Bokningsunderlag
, (R) 
Avtal (S) 
Routningorder (S) 
 
 
SOP (S) 

Sped 
 
Sped 
Sped 
 
 
Sped 
 

Mapp 
 
Pärm 
Pärm 
 
 
Pärm 

10 år 
 
Aktiv 
Aktiv 
 
 
Aktiv 

- 

3  Spedi
tör 

- Om ny kund/agent genomför en 
kreditbedömning. 
Är kunden kreditvärdig? 
JA, gå till steg 4. 
NEJ, åtgärder för att kunden skall
bli kreditvärdig eller förskotts-
betalning alternativt att avstå från 
affären. 

Ny Kund-agent (S) 
 
Kreditpolicy (S) 
Kundreskontran (S) 
Spärrlista agenter 
PLUS2000 (S) 

Ek 
avd 

- - - 

4  

  

Leverantörs-
bedömning

 

Spedi
tör 

-X Speditören genomför en 
leverantörsbedömning, utifrån sin 
lokala kännedom eller via 
MahéEuro. 
Finns leverantören i vårt register? 
JA, gå till steg 5. 
NEJ, genomför en leverantörs-
bedömning 

Leverantörsregister 
PLUS2000 (S) 

Ek 
avd 
 

-Plus 
2000 

- - 

5  

  

Registrering

 

Spedi
tör 

 Speditör registrerar uppdraget i 
PLUS2000. 

Bokningsunderlag 
(S) 
 

Sped 
 
 

- 
 
 

- - 

Kredit-
beömning
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Steg 

Flödesruta 

A
nsvarig 

M
iljö 

 Förklarande text  Styrande dokument (S) 
 Redovisande dokument (R) 
Namn                           An-     Arkiv    Ark-  Info-
arig svarig tid säk

6  

  

Order till
transportör

 

Spedi
tör 

X Speditör bokar upphämtning av 
uppdrag via telefon, e-post eller fax 
till godkänd transportör. 

Bokningsblad (R) Sped Mapp 10 år  

7  

 

Bokning
flygtransport

 

Spedi
tör 

X Uppdraget bokas till flygbolag eller 
samlastningscenter (som har ut-
rymme) via EDI, telefon eller fax. 
Flygbolaget bekräftar 
överenskommen routing. 

EDI 
 
 
EDI 

Sped 
 
 
Sped 

- - - 

8  Spedi
tör 

- Uppdraget kompletteras i PLUS-
2000 och fraktdokument (AWB) 
skrivs ut. 

Flygfraktsedel (R) 
- MAWB 
- HAWB 
- IATA AWB  
Manifest (R) 
Label (R) 

Sped 
Sped 
Sped 
Sped 
- 

 10 år 
10 år 
10 år 
10 år 
- 

 

9  Spedi
tör 

- Avisering av flygfrakt  tillbaka till 
kunden via EDI, fax eller telefon. 
Vid UNICEF-sändningar fylls ett 
Statement of work i och skickas till 
Mahé, CPH. 

Bokningsbekräftelse
/avisering av 
flygfrakt. 
Statement of work 

Sped 
 
 
Sped 

Mapp 
 
 
Mapp 

10 år 
 
 
10 år 

 

10  

  

Export-
klarering

 

Spedi
tör 

- Exportklarering efter uppgifter från 
kunden/agenten via EDI, se rutinen 
Tullhantering. 

ED-dokument (R) Sped Mapp 10 år  

11  

  

Skicka
dokument

 

Spedi
tör 

 Kontrollerade dokument och frakt-
sedel (AWB) paras ihop och skickas 
tillsammans med märkunderlag (del 
2 av bokningsunderlag  - terminal-
instruktion) till terminal för 
märkning. 

Terminalinstruktion 
(R) 
AWB (S) 
 

Sped 
 
 

- - - 

12  

 

Ready for
carriage

 

Term
inal 

 Godset kontrolleras mot frakt-
handlingar och märks upp av 
terminalbolaget.  
Finns avvikelser vid kontrollen? 
JA, kontakt med speditör. 
NEJ, uppdraget bedöms som Ready 
for Carriage och överlämnas till 
flygbolag för vidare befordran. 

Terminalinstruktion 
(S) 
AWB (S) 
Avvikelserapport, 
terminal (R) 

 
 
 
Sped 

  
 
 
1 år 

 

Dokument-
utskrift

Avisering 
av 
flygfrakt 
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Steg 

Flödesruta 

A
nsvarig 

M
iljö 

 Förklarande text  Styrande dokument (S) 
 Redovisande dokument (R) 
Namn                           An-     Arkiv    Ark-  Info-
arig svarig tid säk

13  

 

Uppföljning
& åter-

rapportering  

Spedi
tör 

 Uppföljning av leverans och 
eventuell daglig återrapportering 
via telefon, fax eller e-post till 
kund/agent vid avvikelse. Intern 
uppföljning månadsvis. 

Återapporteringsra
pport (R) 
Avvikelserapport, 
flygbolag (R) 

Sped 
 
Sped 

Pärm 
 
Pärm 

2 år 
 
1 år 

 

14  

  

Kund-
Fakturering
,avräkning

 

Spedi
tör 

 Se rutin ekonomi – kund.. 
Avräkning och kreditfakturering till 
agenterna enligt vinstdelningsavtal 
Se rutin ekonomi – kund 

Faktura Sped Mapp 10 år  

15 Mappstängning Spedi
tör 

 Mappen kontrolleras enl. 
anvisningar i processen Ekonomi-
Månadsbokslut 

     

16 

  
Slut

 

- - Arkivering 
 

 Sped Mapp 10 år - 

Processmått:  
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BILAGA 3. FRÅGEFORMULÄR NKI 
 
 
Kvalitetsundersökning för Mahé Freight AB 
 

1. Ett antal olika egenskaper för transportföretag kommer att räknas upp nedan. Ange 
den betydelse Du tycker att respektive egenskap har vid val av transportföretag. Du 
kryssar i den rutan som motsvarar den siffran Du tycker stämmer, där siffran 1 
motsvarar ’Mycket liten betydelse’ och siffran 5 ’Mycket stor betydelse’. 

 
1 2 3 4 5 

Personlig service       

Flexibilitet       

Personalens  

kompetens       

IT-verktyg       

Partnerskap       

Prisnivå       

Globalt nätverk       

Enkla/tydliga  

offerter       

Korrekta fakturor       

Reklamations- 

hantering       

Miljöengagemang       

Leveransprecisio       

 

 
2. Finns det ytterligare några nyckelord/egenskaper som ni värderar högt vid valet av 

transportföretag? Vilka? 
 
 

3. Hur sköter sig Mahé Freight AB med avseende på samma egenskaper? 
1 2 3 4 5 

Personlig service       

Flexibilitet       
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Personalens  

kompetens       

IT-verktyg       

Partnerskap       

Prisnivå       

Globalt nätverk       

Enkla/tydliga  

offerter       

Korrekta fakturor       

Reklamations- 

hantering       

Miljöengagemang       

Leveransprecision       

 
 
4. Finns det någon egenskap hos Mahé Freight som ni tycker inte värderas tillräckligt 

högt? Vad? 
 
 

5. Känner du till att Mahé Freight AB ingår i en av Nordens största privatägda 
speditionskoncerner? 

 
 JA   NEJ  

 
 

6. Vilka av följande transport- och IT tjänster känner Du till att Mahé Freight AB 
erbjuder? 

 
 Flygtransporter  MahéXpress ( dorr-door ) 

 Sjötransporter   TWM ( T&T med automatisk avvikelserapport ) 

 Biltransporter   LWM ( Internetbaserat orderuppföljningssystem ) 

 Lager & Distribution  BI Business Intelligence ( statistik på Internet ) 

 
 

7. Har Ert företag för avsikt att inom dom närmaste 3 års perioden undersöka 
möjligheterna för IT-stöd ( t ex track & trace, orderuppföljning, datakommunikation 
med transportleverantör )? 
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 JA   NEJ  
 
 
8. Kommer Ert företag att använda sig av flera eller färre transportleverantörer de 

närmaste åren i jämförelse med idag? 
 

 Flera 

 Färre 

 Oförändrat 

 Vet Ej 
 
 

9. Hur stor procentuell andel av ert företags totala transportomsättning av 
utrikestransporter ( export och Import ) svarar Mahé Freight AB för idag? 

 
 < 20%  21-40%  41-60% 61-80%  81-100% 

 
 
10. Arbetar Ert företag med miljöförbättringar enligt någon fastställd plan?  
 

 JA, ISO14000  JA, Annan plan  NEJ  Vet ej 
 
 
11. Avslutningsvis, hur nöjd är Du med Mahé Freight AB som leverantör idag? 

 1 Mycket nöjd 

 2 Nöjd 

 3 Varken nöjd eller missnöjd 

 4 Missnöjd 

 5 Mycket missnöjd 

 
 

12. Övriga kommentarer 
 
 
 
 
 
Kontor     Signatur 

  Klart Datum 

 Stockholm  

 Malmö 

 Göteborg 
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Förklaringar till definitionerna i Fråga 1 och 2 
 

Personlig service: t ex bemötande och engagemang 

Flexibilitet: Personalens sätt att lösa problem 

Kompetens: Förmåga att ge snabba och korrekta svar 

IT-verktyg: utbud av Internetbaserade orderuppföljningssystem, statistik osv. 

Partnerskap: En öppen relation baserad på tillit och långsiktighet 

Prisnivå: Priset motsvarar en avtalad kvalitets – och servicenivå 

Globalt nätverk: betydelsen av ett starkt globalt agentnätverk  

Enkla/tydliga offerter: Offerter med minimalt antal kostnadskomponenter 

Korrekta fakturor: Att dom stämmer överens med avtal 

Reklamationshantering: Korrekta och snabba besked om ärendena 

Tillgänglighet: Svarstider på telefon/email och fax. 
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BILAGA 4. RESULTAT NKI, KOMMENTARER OCH DIAGRAM 
 
 
         
Fråga 1          

 1 2 3 4 5 Vet ej Total Betyg 
Personlig service 0 0 6 22 22 0 50 4,3 
Flexibilitet 0 0 7 22 21 0 50 4,3 
Personalens kompetens 0 0 2 22 26 0 50 4,5 
IT-verktyg 5 7 24 9 3 2 50 3,0 
Partnerskap 2 2 12 24 9 1 50 3,7 
Prisnivå 0 0 7 25 17 1 50 4,2 
Globalt nätverk 1 3 17 21 7 1 50 3,6 
Enkla/tydliga offerter 0 3 14 17 16 0 50 3,9 
Korrekta fakturor 0 0 2 11 37 0 50 4,7 
Reklamationshantering 0 0 4 20 25 1 50 4,4 
Miljöengagemang 6 5 27 8 3 1 50 2,9 
Leveransprecision 0 0 0 7 22 0 29 4,8 
 
Kommentarer till fråga 2 
• Egen kontroll över egna bilar 
• Pris och leverantörsstöd 
• God service 
• Leveranssäkerhet, punktlighet, inget tjafs vid reklamation 
• Personlig service 
• Prisfrågor 
• Snabb, enkel offerering. Bra priser 
• Personligt bemötande. Personkemin ska stämma med kontaktpersonen 
• Att de håller vad de lovar 
• Punktlighet och tillförlitlighet framför pris 
 
         
Fråga 3         

 1 2 3 4 5 Vet ej Total Betyg 
Personlig service 0 0 5 20 22 0 47 4,4 
Flexibilitet 0 2 11 19 14 1 47 4,0 
Personalens kompetens 0 0 7 21 18 1 47 4,2 
IT-verktyg 0 5 12 3 2 25 47 3,1 
partnerskap 1 1 11 20 8 6 47 3,8 
Prisnivå 1 3 12 28 1 2 47 3,6 
Globalt nätverk 0 0 10 26 5 6 47 3,9 
Enkla/tydliga offerter 0 1 11 20 8 7 47 3,9 
Korrekta fakturor 0 3 7 23 12 2 47 4,0 
Reklamationshantering 0 2 10 15 3 17 47 3,6 
Miljöengagemang 0 0 8 4 0 35 47 3,3 
Leveransprecision 0 1 6 13 6 1 27 3,9 
 
Kommentarer till fråga 4 
• Kundservice, man måste alltid ringa själv. Kundengagemang, känns inte som om de bryr 

sig. Prisnivå  
• Mahé kan ej råda över om en båt går på grund eller om saker fastnar i tullen 
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• Har haft problem med fakturor som kommit för sent, men det har rättats till efter kontakt 
med Mahé 

• Snabbare och bättre offerter. Jfr DFDS, svar inom 5 minuter 
• Fått samma typ av reklamation flera gånger. Gods glöms bort. Förväxlingar av gods har 

skett flera gånger. Enklare fakturor 
• Fungerar jättebra 
• Personlig kontakt. Sedan Magnus Bjursten slutade är det ingen som tagit kontakt och 

presenterat sig 
 
Fråga 5     

Ja Nej Vet ej Totalt  
23 25 0 48  

     
     
Fråga 6     
 Ja Nej Totalt  
Flygtransporter 43 4 47  
Sjötransporter 37 10 47  
Biltransporter 29 18 47  
Lager & distribution 21 26 47  
MahéXpress  12 35 47  
TWM 6 41 47  
LWM 6 41 47  
BI 4 43 47  
     
     
Fråga 7     

Ja Nej Vet ej Totalt  
21 20 6 47  

     
     
Fråga 8     

Flera  Färre Oförändrat Vet ej Totalt 
5 3 24 15 47 

     
     
Fråga 9     

< 20% 21-40% 41-60% 61-80%  
14 10 3 5  

81-100% Vet ej Totalt   
6 9 47   

     
     
Fråga 10     

Ja, ISO14000 Ja, annan plan Nej Vet ej Totalt 
8 2 35 2 47 
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Fråga 11     

Mycket missnöjd Missnöjd Varken nöjd eller missnöjd Nöjd  
0 1 4 22  

Mycket nöjd Vet ej Totalt Betyg  
19 1 47 4,3  

 
 
Kommentarer till fråga 12 
• Prisbilden kan alltid förbättras 
• Det första pris som kommer från Mahé vid förfrågning ligger ofta högre än andra företags. 

Ringer man tillbaka och visar på andras priser, så sänks ofta Mahés priser. Det ses som 
dålig know-how om konkurrenternas priser och ger dåliga signaler när det är en så pass 
gammal kund 

• God service, bra precision. Lätta att ha att göra med. Snabba svar på frågor 
• Smidigt att beställa frakt. Punktligt 
• Per Ågren, jävligt bra säljare, engagerad 
• Engagemang skiljer sig åt. Importen är exceptionell! Import betyg 5, export 4 
• Det går att fixa allting 
• Fakturorna följer inte alltid offerterna. Bättre priser. Annars bra! 
• Mycket flexibla och villiga att lösa problem om de uppstår. Sjö + flyg: bra och kompetent 

personal 
• Använder sig av Mahé vid enstaka sändningar, det är leverantören som anlitar mer 
• Billiga frakter inte alltid billigast. Bra service, men ibland någon fnurra på tråden 
• Gör ett bra jobb. Lätta att ha att göra med 
• Lättillgängliga och det är inget som kommit bort 
• Personlig service viktig! 
• Fungerar jättebra och de är mycket trevliga. Kan vad de håller på med 
• Bra kontakt, snabba svar, alltid hjälp med allting 
• Använt Mahé ½ år, det som jag sett hittills gör mig ej besviken 
• EDI! Fungerar bra med den kontakten vi har idag  
• Snabb service, personlig kontakt, blir tagna på allvar 
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BILAGA 5. RESULTAT SLÄKTSKAPSDIAGRAM, LEVERANSPRECISION 

Varför upplever kunden att leveransprecisionen inte är 
tillräckligt hög?

Godshantering
• STE-label

• Godskontroll

Leveransbedömning
• Leverantörens återrapportering

• Fel underleverantör

Motivation
• Bättre internt 
samarbete

• Dålig 
kontroll/nonchalans

Kundkommunikation
• Informationsbrist till kund

• Vi tar inte redan på kundens krav/förväntningar 
vid bokningstillfället.

Otydlig försäljning
• Otydlig (ej 
påläst/uppdaterad) säljare

• Otydlig produktportfölj

• Bearbeta kunden & ha 
tydlig krav

Genomtänkta rutiner saknas
• Ej genomtänkta & utarbetade 
runtiner/verktyg

• Intern utbildning, IT-verktyg

• Utveckla IT-verktygen
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Varför upplever kunden att leveransprecisionen inte är tillräckligt hög? 
 
STE-label 
• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

Jobba effektivare med streckkoder och lablar 
Godset är inte ”rätt” uppmärkt 

 
Godskontroll på terminalen 

Gods glöms bort 
Förväxlingar av gods 

 
Informationsbrist till kund 

Vi meddelar avvikelser för sent till kunden 
Vi säger en leveranstid som inte håller, utan att meddela 
Har inte nog med tid för att jobba ”proaktivt” med information till kunderna 
Vi ger inte tillräckligt tydliga besked om leveranstiden 
Får inte information i tid 

 
Vi tar inte reda på kundens krav/förväntningar vid bokningstillfället 

Vi frågar inte efter vilken transporttid kunden förväntar sig 
Vi tar inte reda på kundens krav 
Kund har inte varit tillräckligt tydlig i sina krav och behov 
Vi kanske inte lyssnar tillräckligt 

 
Leverantörens återrapportering 

Vi ställer inte tillräckligt med krav på flygbolagen om snabb återrapportering 
Vi får inte återrapportering om något går snett 

 
Fel underleverantör 

Vi anlitar fel underleverantör 
Låg klass på underleverantör 
Använder billigare alternativ 
Ställa högre och tydligare krav på våra underleverantörer 

 
Bättre internt samarbete 

Samordna/integrera de olika avdelningarna och kontoren för ett bättre informationsflöde 
 
Dålig kontroll/nonchalans 

Vi vet inte alltid hur lång tid en transport tar 
 
Otydlig, ej påläst och uppdaterad, säljare 

Lovar för mycket vid införsäljningen 
Förklara redan på säljstadiet vilka olika produkter och vilken snabbhet som finns och kan 
användas för olika volymer 

 
Otydlig produktportfölj 

Vår produkt är otydlig 
 
Bearbeta kunden och ha tydliga krav 

Kund och avsändare talar ej samma språk 
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• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 

Vi lever i ett tidspressat samhälle. Kunden upplever att vi inte är precisionssäkra när han 
inte har leveransen exakt när han vill ha den 
När säljaren säger det går ”nog” att fixa, ser kunden det som klart 

 
Ej genomtänkta och uppdaterade rutiner/verktyg 

Vi bevakar inte pick-up request på importen 
Dålig kontroll att inrikesgods verkligen avhämtas på SAS eller Cargo Center 
Vi har dålig disciplin kring daglig uppföljning av flygbolagen 
Vi är inte tillräckligt aktiva att följa sändningar 
Våra system för uppföljning, till exempel från flygbolagen, är inte tillförlitliga 

 
Intern utbildning 

Kan ej Mahés egna IT-verktyg tillräckligt bra för att kunna ge kunden rätt information vid 
rätt tidpunkt 

 
Utveckla IT-verktyg och Plus2000 

Mahé skulle kunna utveckla TWM för att bättre hålla koll på sina sändningar. Koppla 
samman med Plus2000. Proaktiva 
Kunderna känner inte till vår track & trace lösning 
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BILAGA 6. RESULTAT SLÄKTSKAPSDIAGRAM, REKLAMATIONSHANTERING 
OCH FAKTURERINGAR 
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Varför upplever kunden att reklamationshanteringen och faktureringarna inte fungerar 
tillfredsställande? 
 
Interna kommunikationsproblem 
• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 

Brister i intern kommunikation mellan avdelningarna 
Otydliga rutiner hos Mahé 
Man slarvar när man fakturerar, det vill säga ej läst avtalet ordentligt 
Priser som ej kommit den som fakturerar tillhanda 

 
Eventuellt för låg andel automatfakturering 

Eventuellt för låg andel automatfakturering 
 
Fel input ger fel output 

Fel leveransvillkor 
Fel uppgifter från agenter i fraktsedeln (HAWB) eller leverantörsfakturan 

 
Otydlighet i priser och avtal leder till missförstånd 

Svårtydda avtal 
Otydlig prisbild 
Olika volymberäkningar på bil och flyg. Ger upphov till olika priser, vilket inte kunderna 
alltid förstår 

 
Ouppdaterade avtal i pärmar och i datan 

Avtalen ej uppdaterade i Plus2000 
Avtalen ej uppdaterade i pärmarna 
Ouppdaterade priser i datan, terminal avgifter, flygfrakt och så vidare 
Ej uppdaterade avtal 

 
Vi håller inte lovade avtal 

Avtalen följs inte 
Vi håller inte utfästelser 

 
Återkommande problem skapar misstänksamhet 

En felaktig faktura skapar misstänksamhet och fortsatt kontroll 
Återkommande reklamationer ses som besvärliga och tas ej på allvar 

 
Slarv 

För kort kredittid 
De får fakturorna för sent 

 
Tidsbrist 

Tidsbrist leder ”gärna” till slarv 
Personalen på Mahé är överbelastad. Dåligt med tid 

 
Dålig disciplin och prioritering vid reklamationshantering 

Långsam reklamationshandläggning 
Den som får en reklamation ser den som någon annans problem 
Fortsatt kravverksamhet trots reklamation har inkommit 
Reklamationer prioriteras inte 
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