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Sammanfattning 
Examensarbete i logistik för civilekonomprogrammet, 30 hp. Kurskod 4FE19E 
VT 2016  
Författare - Hanna Altsäter och Klas Lundvall 
Handledare - Petra Andersson 
Examinator - Helena Forslund 
Titel - Att synliggöra det dolda- En fallstudie om dolda skador i Elektronikbolagets 
materialflöde av tv-apparater 
Bakgrund - Muha (2012) menar att det förekommer en ökad oro bland tillverkare och 

distributörer som levererar känsliga produkter kring dolda skador i materialflödet. 

Elektronikbolaget har upplevt en ökning på dolda skador, skador som ej syns på 

förpackningen och därmed inte upptäcks förrän vid uppackning av produkten. Filip 

(2013) menar samtidigt att produkter som inte når upp till kundens förväntningar riskerar 

att ge negativa konsekvenser, något som Elektronikbolaget vill undvika.  

Syfte - Syftet är att kartlägga Elektronikbolagets flöde av tv-apparater från lager till 

återförsäljare för att identifiera kvalitetsbrister och de zoner där dolda skador riskerar att 

uppstå. Syftet är också att identifiera typer av dolda skador samt orsaker till dessa på tv-

apparater. Utifrån förekommande kvalitetsbrister är sedan syftet att ge förslag på 

förbättringsåtgärder för dolda skador, med målet att minska antalet skador för 

Elektronikbolaget.  

Metod – Studien har en kvalitativ strategi och för att besvara studiens syfte har 

författarna gjort en fallstudie på Elektronikbolaget. Empiri har samlats in genom 

observationer, fokusgrupp och intervjuer. 

Slutsatser – I Elektronikbolagets flöde av tv-apparater har kvalitetsbrister inom följande 

riskzoner identifierats: lagerhantering, mottagning och förflyttning inom lagret, 

sampaketering, transport och lossning samt utleverans. I kapitel 4 har typer av dolda 

skador och möjliga orsaker diskuterats. För att minska antalet dolda skador och 

kostnaden för dessa har lämpliga förbättringsåtgärder tagits fram. De som bör prioriteras 

är riktlinjer för hantering, utökat samarbete vid lastning samt öka direktleveranser. 

Elektronikbolaget bör även underlätta mätning och uppföljning för dolda skador. Brister 

och riskzoner, orsaker, typer och förbättringsåtgärder sammanfattas sedan i tabell 9, se 

avsnitt 6.1.1. 

Nyckelord - Dolda skador, kvalitetsbrister, processer, orsak-verkan, förbättringsåtgärder 
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1. Inledning 
I inledningskapitlet ger författarna en introduktion till Elektronikbolaget. Vidare följer en 

introduktion av ämnet som sedan konkretiseras i en problemdiskussion som påvisar 

varför ämnet är viktigt för företaget. Därefter presenteras frågeställningar samt syftet 

med studien. Slutligen beskrivs hur resterande del av studien är disponerad. 

1.1 Företagsbeskrivning 
Moderbolaget i koncernen grundades under 30-talet i östra Asien. Ett av dotterbolagen 

inom koncernen grundades i slutet på 60-talet och har utvecklats till att bli världsledande 

inom elektronikbranschen. Vidare i arbetet kommer detta bolag att benämnas som 

Elektronikbolaget och studien är begränsad till den Nordiska avdelningen 

(Elektronikbolaget.com, 160119). Under 2014 omsattes ca 1,7 miljarder dollar 

(Allabolag.se, 160121). Merparten av de 400 anställda som finns utspridda på kontoren i 

Stockholm, Köpenhamn, Esbo och Oslo, arbetar med försäljning, marknadsföring, 

ekonomi eller logistik. Elektronikbolaget arbetar idag främst med hemelektronik såsom 

TV, kylskåp, monitorer, smartphones och surfplattor (Elektronikbolaget.com, 160119).  

 

Inom koncernen arbetar alla med en gemensam affärsidé som går ut på att tillhandahålla 

innovativa, tillförlitliga produkter och tjänster. De strävar också efter att arbeta med 

begåvad personal som har en ansvarsfull inställning (Elektronikbolaget.com, 160119). I 

Elektronikbolagets vision ingår ett innovativt mål om att berika världen med mer digitala 

upplevelser, ett mål som Elektronikbolaget konstant arbetar mot. Kreativitet, partnerskap 

och fantastisk personal har blivit de strategiska grundpelare som ingår i 

Elektronikbolagets kultur, företagande och ledning (Elektronikbolaget.com, 160119). 

 

Beslut som rör logistik för alla dotterbolag inom Europa fattas av en logistikdivision som 

är placerad i Nederländerna. Det är också denna logistikdivision som hanterar 

upphandlingar, ger direktiv om lager och transportnät samt ger riktlinjer för gemensamma 

arbetssätt. Målet är enligt Innovationsansvarig (160126) att alla dotterbolag inom Europa 

ska arbeta enligt samma principer. Dock finns det kulturella skillnader, olika garantitider 
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och lagar som bör beaktas. De arbetar med en kontinuerlig rapportering av KPI-mått som 

europeiska logistikdivisionen beslutat om och där det finns möjlighet att uppmärksamma 

problem som upptäckts (Ibid). 

 

Författarna har fått i uppdrag att undersöka dolda skador i flödet av tv-apparater 

producerade av Elektronikbolaget. Dolda skador innebär de skador som inte upptäcks 

förrän produkten plockas ur förpackningen. Som bilden nedan visar börjar 

Elektronikbolagets materialflöde i fabrikerna i Slovakien och Ungern för transport till 

återförsäljare inom Norden, antingen direkt till återförsäljare eller till det lager i 

Norrköping som hanterar tv-apparater. Från återförsäljare runt om i Norden går 

produkten sedan vidare till slutkund (Innovationsansvarig, 160126). Enligt 

Innovationsansvarig (160126) så skickas alla returer, oavsett om det är på grund av en 

dold skada eller en teknisk retur, till Elektronikbolagets lager i Stockholm. Bilden nedan 

visar Elektronikbolagets flöde av tv-apparater från fabrik till slutkund och där den röda 

markeringen visar studiens fokus. 

 

 
Figur 1. Studiens avgränsning för Elektronikbolagets flöde av tv-apparater 
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1.2 Bakgrund 

Innovationsansvarig (151214) på Elektronikbolaget har sett en ökning av andelen dolda 

skador, inte bara hos dem, utan även hos liknande företag i elektronikbranschen. Ökade 

innovationer inom tv-branschen har medfört att tv-apparaterna blivit allt lättare och 

tunnare, vilket också gör dem mer känsliga för påfrestningar (Innovationsansvarig, 

160126). Både tillverkare och distributörer som levererar känsliga produkter känner en 

ökad oro kring dolda skador i materialflödet (Muha, 2010). Om kunden har en skadad 

produkt i en hel förpackning förväntar sig denna att bli kompenserad för detta. Upplever 

kunden att kompensationen inte är rimlig, riskerar det att leda till missnöje gentemot 

företaget (Innovationsansvarig, 160126).  

 

Det är när kunder upplever att varan eller tjänsten inte når upp till kundens förväntningar 

som det uppstår ett missnöje (Filip, 2013). Genom att ta till sig av kunders åsikter och 

reklamationer går det att använda detta till vidare utveckling av kvaliteten enligt Schmitt 

och Linder (2013). Innovationsansvarig (160126) menar att det är delvis genom kanalen 

för tekniska returer (reklamationer) som Elektronikbolaget har lyckats identifiera 

problemet med dolda skador. Teknisk retur innebär sådana skador som är inom ramen 

och ersätts av garanti (Returlogistikansvarig, 160126). Filip (2013) fortsätter och 

beskriver reklamationer som ett sätt att identifiera svagheter hos både produkter och i 

distributionen. Vidare blir det enligt Innovationsansvarig (160126) också ett sätt för 

Elektronikbolaget att lösa problemet som kunden upplevt, lära sig för framtiden och 

kompensera kunden på lämpligt sätt. 

 

En av aktiviteterna i processerna som skapar värde för kunderna är transporten då det 

innebär en förflyttning av produkten, från produktion till kund (Björklund, 2012). 

Transporten innebär ett materialflöde av produkten inklusive dess emballage och 

lastbärare. Emballagets uppgift är att underlätta hantering och identifiering (Jonsson och 

Mattsson, 2011) men den främsta uppgiften är enligt Hellström (2007) att bidra till en 

säker transport till slutkund, till en så låg kostnad som möjligt. Emballaget påverkar 

samtliga logistiska aktiviteter och har också inverkan på kostnaderna samt prestationerna 
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inom processerna. (Hellström, 2007). I vissa fall uppstår dock skador på godset som 

minskar värdet på produkterna eller som kan leda till skrotning. Denna typ av godsskador 

kan exempelvis orsakas av bristfälliga förpackningar eller vårdslös hantering vid 

transport. I arbetet med skadade produkter är det viktigt att informationsflödet är 

fungerande, framförallt för att underlätta avvikelserapportering och efterföljande 

hantering (Lumsden, 2012).  

 

Enligt Stephens och Meyers (2013) är hanteringen av materialet viktig på flera sätt. 

Genom att ha rätt maskiner, verktyg och system kan materialhanteringen bli både 

effektivare och säkrare, vilket minskar risken för skador på produkterna. Det kan också 

bidra till en högre kvalitet på så sätt att produkterna förflyttas så korta sträckor som 

möjligt (Ibid). Detta leder i sin tur till effektivare flöden, ett av målen med logistik enligt 

Storhagen (2011).  

1.3 Problemdiskussion 
Elektronikbolagets främsta informationskälla om dolda skador på tv-apparater är via 

reklamationer och tekniska returer (Innovationsansvarig, 160126). Enligt Filip (2013) 

finns det dock en stor andel kunder vars klagomål som inte når företaget utan endast 

andra potentiella kunder. Detta bidrar till en negativ word of mouth-effekt som riskerar 

att företaget förlorar mer än bara kunden i sig (Johnston, 2001). På grund av att kostnader 

för förlorade kunder och ett sämre rykte är svåra att identifiera och beräkna, gör det att de 

dolda skadorna riskerar att inte få den uppmärksamhet som de behöver.   

1.3.1 Riskzoner och kvalitetsbrister  

Vid mottagande av gods på Elektronikbolagets lager ska godset stämmas av och 

undersökas om det finns några skador på godset (Innovationsansvarig, 160126). Att 

godset staplas med flera pallar ovan på varandra skapar dock vissa problem och 

mottagningspersonal riskerar att missa skador som är dolda på grund av staplingen. I 

Elektronikbolagets flöde av tv-apparater ingår flera olika parter och godset hanteras på 

flera olika platser. Varje part som hanterar godset kan anses vara en risk för att dolda 

skador uppstår, vilket även Tekniska ingenjören (160405) på Elektronikbolaget 
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diskuterar. Stephens och Meyers (2013) menar att desto kortare sträcka som godset 

förflyttas ju lägre blir risken att kvaliteten på produkterna försämras. Detta torde även 

gälla antal parter som i olika aktiviteter hanterar godset. Områden som innebär en större 

risk för att dolda skador uppstår benämns av författarna vidare som riskzoner. 

 

På grund av lägre produktions- och transportkostnader är det vanligt att företag har någon 

form av färdigvarulager. Produkterna befinner sig på färdigvarulagret från och med 

inflödet till lagret, tills dess att de skickas vidare i kedjan (Storhagen, 2011). Detta 

medför också att eventuella dolda skador som orsakats tidigare i processen inte kommer 

upptäckas under den period som varorna lagras. Det gör det ytterligare problematiskt då 

mottagaren av godset, enligt branschstandard NSAB 2000, enbart har sju dagar på sig 

som de kan anmäla skador (transportforetagen.se, 1998). Eftersom transporterna ofta är 

långa och flera parter är inblandade visar det sig vara svårt att hitta någon ansvarig part 

för skadorna. Att den dolda skadan upptäcks först vid uppackning av slutkund gör också 

att det är svårt att säkerställa var i processen som skadorna uppstår, och varje unikt fall 

måste därför undersökas (Innovationsansvarig, 151214, 160126).  

 

För att lyckas med en implementering av nya arbetssätt är det viktigt att alla inblandade 

parter förstår fördelarna som kan vinnas. En sådan implementering kan kräva 

investeringar från företagen, därför blir det än viktigare att aktörerna inom processerna är 

informerade om vad de kan tjäna på det (Dai, Ge och Zhou, 2015). Detsamma gäller i 

arbetet med minska antalet dolda skador, ett arbete som alla aktörer i processen tjänar på i 

slutändan men som kan vara svårt att motivera till en början. Enligt Innovationsansvarig 

(160405) kommer arbetet med att minska de dolda skadorna kräva att alla aktörer inom 

flödet för tv-apparater samarbetar.  

 

Mycket av kvaliteten på produkterna som levereras beror på beteendet hos de olika 

operatörer som hanterar produkterna i dess flöde. Enligt Flödeschefen (160211) kan 

dolda skadorna uppstå på grund av olika brister i kvaliteten. Enligt Jessop och Morrison 

(2012) kan kvalitetsbrister i det mest gynnsamma scenariot leda till att det förorsakar ett 
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visst besvär för kunden som får returnera produkten. I värsta fall kan det leda till 

förlorade kunder och ett ökat antal reklamationer. 

 

Detta mynnar ut i studiens första problemfråga: 

Var i Elektronikbolagets flöde från lager till återförsäljare finns riskzoner där 

kvalitetsbrister genererar dolda skador på tv-apparater? 

1.3.2 Typer av dolda skador och orsaker 

Problemet med dolda skador är det faktum att de är dolda, vilket gör det svårt att 

identifiera samtliga skador. Enligt Flödeschefen (160211) hos en av Elektronikbolagets 

återförsäljare innebär en synligt skadad produkt att den aldrig lämnar lagret, till skillnad 

från en produkt med dold skada. En synlig skada kan exempelvis vara en tappad eller 

klämd produkt där varans emballage har blivit skadat. En godsskada av denna typ kan 

enligt Lumsden (2012) orsakas till följd av bristande kvalitet på emballage eller brister i 

hanteringen. En dold skada går inte att urskilja på emballaget utan en närmre inspektion, 

den upptäcks först när produkten packas upp. Det finns flera typer av dolda skador, som 

kan ha olika orsaker. Flödeschefen (160211) ser ett tydligt samband mellan orsaken till 

synliga och dolda skador, många gånger kan de uppstå på ett liknande sätt. 

Innovationsansvarig (160126) har i sin tur erfarenhet av slutkunder som lämnar tillbaka 

produkter till återförsäljaren och påstår att varan var skadad redan vid köpet, trots att det 

egentligen är kunden själv som orsakat skadan. Det är enligt Innovationsansvarig 

(151214) sällan någon som frivilligt tar på sig skulden utan här står oftast ord mot ord. 

Risken är då att det uppstår en konflikt mellan återförsäljaren och Elektronikbolaget där 

ingen vill ta på sig ansvaret och där bevisfråga samt undersökningsarbetet kräver mycket 

resurser (Innovationsansvarig, 160126). Det ökar också risken för att företaget råkar ut 

för kunder som utnyttjar möjligheten att försöka få ut ersättning för skador som vanligtvis 

inte täcks av produktgarantin (Barlow och Møller, 2008). 

 

Även efter identifikation om var i processen som de dolda skadorna uppstår kvarstår flera 

problem. Hur uppstår skadorna och vilka är de mest lämpliga åtgärderna för att minska 

antalet skador. De dolda skadorna kan ha flera olika orsaker vilket gör det svårt för 
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Elektronikbolaget att rikta sina åtgärder. Produkten går igenom flera olika parter och 

hanteringen för godset skiljer sig bland parterna. Om det är förpackningen som inte förser 

produkten med ett tillräckligt skydd bör ett övervägande göras huruvida en förstärkning 

av förpackningarna är ekonomiskt lönsam.  

 

Enligt Innovationsansvarig (160126) finns det risk för bristande hantering vid användning 

av klämtruckar (se förklaring bilaga 8.1), då det saknas information om hur hårt tryck 

emballaget tål. Även om maxtryck skulle var märkt på yttre emballaget är det svårt att 

säkerställa att operatörerna på lagret följer dessa instruktioner då de hanterar flera olika 

typer av gods dagligen. Om dessa operatörer inte har rätt attityd och inte följer de regler 

som finns för hanteringen av dessa riskerar de att orsaka skador på produkterna som i sin 

tur leder till kostnader (Flödeschefen, 160211). Enligt (Klefsjö, 2011) kan en kostnad för 

kvalitetsbrister härledas till brister i arbetsflöden. Skador på produkterna kan också 

uppstå på grund av brister i utrustningen, krav på produktivitet och emballagets tålighet 

(Flödeschefen, 160211).  

 

Diskussionen formulerar studiens andra fråga:  

Vilka typer av dolda skador förekommer och vilka orsaker finns det till dolda 

skador på tv-apparater? 

1.3.3 Förbättringsåtgärder  

En stor förändring i dagens företagsklimat är att individuella företag inte konkurrerar som 

enskilda enheter utan som en helhet (Douglas, Lambert och Cooper, 1998). En dold skada 

kan uppstå i hela materialflödet och det är därför viktigt att förbättringsåtgärder är 

genomgående applicerbara. Det finns annars risk för att liknande problem dyker upp i ett 

senare skede.  

 

Ett visst mått av godsskador måste enligt Lumsden (2012) tolereras eftersom en 

förpackning som innebär färre skador ofta är dyrare. Valet av emballage är något som 

Innovationsansvarig (160126) anser vara en svår uppgift, något som även Lumsden 

(2012) håller med om. Elektronikprodukter har en tendens att bli tunnare och känsligare 
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(Innovationsansvarig, 160126) vilket ställer högre krav på emballaget. På senare tid har 

det blivit ännu svårare då emballage anses vara en miljöbov och det finns förordningar att 

ta hänsyn till, vilket medför att valet av emballage begränsas ytterligare 

(Innovationsansvarig, 160126). Bland annat ska emballaget gå att återanvända alternativt 

återvinna, dessutom ska både volym och vikt ska begränsas till minimum, utan att 

säkerhetsnivån påverkas. Emballaget får inte heller innehålla några farliga eller skadliga 

ämnen (SFS 2006:1273). En förbättring av emballaget som skyddar produkten kan 

visserligen innebära färre skador (Hellström och Saghir, 2007) men kan även leda till 

högre emballagekostnader. Enligt Lumsden (2012) kan det också innebära krav på 

förändrad hantering av produkten i materialflödet, därför bör Elektronikbolaget vara 

medvetna om de eventuella konsekvenser en förändring av emballaget kan innebära.  

 

För företag som arbetar med gemensamma kommunikation- och informationssystem kan 

det uppstå problem på grund av geografiska avstånd som i sin tur innebär skillnader i 

språk, kultur och arbetssätt (Sinha, Akoorie, Ding och Wu, 2011). En fungerande 

kommunikation mellan de olika aktörerna är viktig för att kunna minska de dolda 

skadorna men enligt Innovationsansvarig (151214) finns det idag oklarheter om hur 

information ska spridas i flödet. Enligt Ljungberg och Larsson (2012) innebär en 

kartläggning i sig inte en högre kvalitet inom processerna men kan underlätta 

identifiering av områden som lämpar sig för mätningar, som i sin tur kan leda till 

förbättringar. Parmenter (2010) påpekar också vikten av att informationen som delas 

berör prestationer och mått som leder till åtgärder. Organisationer kan använda 

prestationsmätning av två anledningar: för att se vad de behöver förbättra eller då de vill 

de ändra ett beteende hos de anställda (Simon, Chimay, Tony och Ian, 2004). Enligt 

Flödeschefen (160211) finns det ett samband mellan operatörernas beteende och 

produkternas säkerhet.  Bose (2006) menar att företag bör vara medvetna om de tekniska 

utmaningar som krävs för att hantera informationen vid prestationsmätning. Vidare anser 

Bose (2006) att kvaliteten på informationen är viktig, detta då prestationsmätningen 

annars kan bli missvisande. Enligt Innovationsansvarig (160126) vill Elektronikbolaget 

undvika att blanda ihop tekniska returer med de dolda skadorna, detta då statistiken och 

mätningarna riskerar att bli felaktiga. 
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En minskning av kostnaderna för dolda skador kan innebära att Elektronikbolaget 

försöker hitta bevis för var i flödet skadorna har uppstått för att på så sätt underlätta 

möjligheten att omfördela kostnaderna. Dock minskar det inte den totala kostnaden för 

dolda skador, utan endast Elektronikbolagets del av kostnaderna. Dessutom angrips inte 

själva orsaken till skadorna vilket gör att problemet riskerar att växa.  

 

Studiens tredje fråga lyder:  

Vilka åtgärder kan Elektronikbolaget vidta för att förebygga och minska de dolda 

skadorna på tv-apparater? 

1.4 Frågeställningar 
1. Var i Elektronikbolagets flöde från lager till återförsäljare finns riskzoner där 

kvalitetsbrister genererar dolda skador på tv-apparater? 

2. Vilka typer av dolda skador förekommer och vilka orsaker finns det till dolda 

skador på tv-apparater? 

3. Vilka åtgärder kan Elektronikbolaget vidta för att förebygga och minska de dolda 

skadorna på tv-apparater? 

1.5 Syfte 
Syftet är att kartlägga Elektronikbolagets flöde av tv-apparater från lager till 

återförsäljare för att identifiera kvalitetsbrister och de zoner där dolda skador riskerar att 

uppstå. Syftet är också att identifiera typer av dolda skador samt orsaker till dessa på tv-

apparater. Utifrån förekommande kvalitetsbrister är sedan syftet att ge förslag på 

förbättringsåtgärder för dolda skador, med målet att minska antalet skador för 

Elektronikbolaget.  
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1.6 Disposition 

 
Figur 2. Studiens disposition 
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2. Metod 

I metodkapitlet presenteras inom varje metoddel först olika teorier, följt av en 

beskrivning av forskningsmetoden som använts i denna studie. Författarna börjar med att 

diskutera rapportens forskningsstrategi, forskningsetiska överväganden, 

undersökningsdesign och urval av respondenter. Därefter beskrivs datainsamling och 

analysmetod med en indelning efter rapportens tre delar: riskzoner och kvalitetsbrister, 

typer av dolda skador och orsaker samt förbättringsåtgärder. Slutligen presenteras 

kvalitetskriterierna samt en metodsammanfattning för att få en tydlig översikt av studiens 

tillvägagångssätt. 

2.1 Forskningsstrategi 
Enligt Bryman och Bell (2005) står forskningsstrategier för en generell inriktning på 

utförandet vid forskning och består av kvalitativa eller kvantitativa metoder. Vid val av 

forskningsstrategi är det vanligtvis studiens syfte som styr vilken forskningsstrategi som 

används (Björklund och Paulsson, 2012). Med avseende på kvalitativa studier fokuserar 

forskaren mer på ord än på siffror (Bryman och Bell, 2005). Detta används när forskarna 

vill skapa en mer ingående förståelse för ett särskilt problem eller situation. Björklund 

och Paulsson (2012) anser dock att möjligheterna till generalisering är mindre jämfört 

med kvantitativa studier. Vid insamling av kvalitativ data anser Bryman och Bell (2005) 

att intervjuer och deltagande observationer är viktiga metoder. Damgaard, Freytag och 

Darmer (2000) menar på att det med fördel går att använda sig av kvalitativa 

forskningsstrategier vid fallstudier då det kan bidra till förståelse vid undersökning av 

komplexa organisationer.   

 

Fokus har lagts på användning av kvalitativa forskningsmetoder. Detta grundar sig i att 

syftet med denna studie var att dokumentera och beskriva Elektronikbolagets flöde av tv-

apparater. Det har gjorts genom intervjuer, observationer och fokusgrupp, för att sedan 

komma fram till riskzoner, brister och orsaker. Utifrån detta har förslag på 

förbättringsåtgärder tagits fram. Vid insamling av data har personer från olika aktörer 



	   	  	   	  
	  

	   19	  

intervjuats för att få en djupare helhetsbild om de specifika problem och brister som 

upplevs. Förbättringsåtgärderna för att förebygga de dolda skadorna har varit ämnade att 

genomgående förbättra hanteringen av godset för att på så sätt gynna företaget. I studien 

har en mer djupgående forskning i en empirisk miljö genomförts vilket har medfört en 

kvalitativ inriktning. Avsikten med studien var att resultatet skulle bli specifikt för att 

hjälpa Elektronikbolaget och inte att överföra resultatet till en population.    

2.2 Forskningsetiska överväganden 

2.2.1 Krav om information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande 

Vid en studie tillsammans med ett fallföretag är det viktigt att alla inblandade parter är 

överens om hur studien ska gå till samt vilka regler som ska följas. Det är också viktigt 

att ingen behandlas illa, orättvist eller riskerar att bli skadad på något sätt (Fisher, 2010). 

Etiska regler, framtagna och publicerade av bland annat Market Research Society (MRS) 

och American Academy of Management (AoM), rör framförallt integritet, anonymitet, 

konfidentialitet och frivillighet för de personerna som deltar eller studeras på olika sätt i 

forskningen. Även Bryman och Bell (2005) har formulerat dessa etiska principer: 

 

Informationskrav- Det är viktigt att alla som bidrar till studien är medvetna om att vad de 

säger kan komma att användas, samt syftet med studien (Fisher, 2010). Det är också en 

fördel att informera deltagarna om hur deras bidrag kan användas och kopplas samman 

med studiens syfte (Bryman och Bell, 2005). Vid formulering av syfte till denna studie 

har författarna och Innovationsansvarig varit överens. Inblandade deltagare, på till 

exempel Elektronikbolagets logistikavdelning samt berörda på besökta lager, är 

informerade om uppdraget, medvetna om syftet och hur de bidrar.  

 

Samtyckeskrav- Enligt Forsman (1997) är forskarna ansvariga för att alla inblandade är 

medvetna om att deltagandet är frivilligt, att det finns möjlighet att lämna studien när 

som, att alla informeras och att alla informerade har förstått informationen. Principer som 

Bryman och Bell (2005) och Fisher (2010) också tar upp. I studien tillsammans med 

Elektronikbolaget är alla inblandade medvetna om att deltagandet är frivilligt. Ingen av 
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de intervjuade personerna har pressats att vara med och inte heller att svara på frågor som 

de inte kan eller vill svara på.  

 

Konfidentialitet och anonymitetskravet- Forsman (1997) beskriver konfidentialitet som 

när forskaren eller forskarna har information om källorna utan att delge uppgifterna i 

arbetet, det ska inte heller vara möjligt att lista ut det (Bryman och Bell, 2005). Uppgifter 

om de medverkande personerna och företag ska alltså hållas undan för obehöriga och 

behandlas med största möjliga försiktighet (Ibid). Genom att inte benämna fallföretaget 

eller dess personal vid namn uppfylls Elektronikbolagets krav om konfidentialitet. All 

data som samlats in om företaget och dess verksamhet förvaras hos forskarna och ingen 

utomstående har tillgång till uppgifterna.  

 

Nyttjandekravet- Kravet innebär att insamlade uppgifter om enskilda personer inte får 

användas på andra sätt än i studiens forskningssyfte. Det är också enligt nyttjandekravet 

väsentligt att information inte på något sätt snedvrids eller används i andra syften än den 

aktuella studiens (Bryman och Bell, 2005). I denna studie har information och uppgifter 

som delgivits av Elektronikbolaget inte använts i annat syfte än studiens. Informationen 

har inte heller ändrats och på så sätt kunnat tolkas på andra sätt.  

 

Falska förespeglingar- Forskarna får inte undanhålla uppgifter eller beskriva sin 

forskning på annat sätt än den verkliga innebörden. Principen handlar också om att inte 

delge felaktig och vilseledande information till fallföretag och inblandade (Bryman och 

Bell, 2005). Det kan även innebära att de inblandade inte får ta del av all tillgänglig 

information och därmed riskerar misstolka syftet med studien (Fisher, 2010). I arbetet 

med Elektronikbolaget har de inblandade kontinuerligt fått ta del av tillgängliga uppgifter 

och information, därmed har risken för feltolkningar minskats. Det har inte heller ställts 

några frågor som kunnat misstolkas.  

2.3 Fallstudie som undersökningsdesign 
Det finns många sätt av definiera en fallstudie men Yin (2007) beskriver det som en 

empirisk, detaljerad undersökning av exempelvis ett företag eller ett fall. Bryman och 
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Bell (2005) fortsätter med att fallstudieforskning behandlar ett specifikt fall, i sin natur 

och komplexitet men med en hög replikerbarhet och ett rättvisande resultat. Fallstudier 

ses som en flexibel undersökningsdesign då den går att anpassa efter aktuellt företag eller 

fall som ska undersökas (Bryman och Bell, 2005). För en fallstudie kan både kvalitativa 

och kvantitativa forskningsmetoder användas, eller komplettera varandra om behovet 

finns (Yin, 2007).  

 

En fallstudie var mest lämpad för denna studie då det främst är Elektronikbolaget som har 

undersökts. Eftersom undersökningen gäller ett specifikt problem som Elektronikbolaget 

upplevt så har en detaljerad och djupgående studie genomförts. Syftet har därmed 

anpassats till Elektronikbolaget för att föreslå åtgärder i arbetet med dolda skador.  

2.4 Urval av respondenter 
Ett icke-slumpmässigt urval i en studie går ut på att deltagarna kan komma att 

representera en utvald del av populationen och resultatet blir då inte lika generaliserbart 

som vid användandet av ett slumpmässigt urval (Bryman och Bell, 2005). Yin (2011) 

väljer att kalla icke-slumpmässigt urval för avsiktligt urval eftersom forskarna till en 

studie själva väljer deltagarna. En form av icke-slumpmässigt urval är snöbollsurval. Det 

går ut på att forskarna gör studien utifrån ett mindre antal människor, som är relevanta för 

studien tack vare sin erfarenhet eller kompetens. Därefter utnyttjas dessa initiala 

deltagares kontaktnät för att få kontakt med fler potentiella deltagare. Snöbollsurval 

används vanligtvis inom kvalitativa studier där målet inte lika ofta är att skapa ett 

generaliserbart resultat (Yin, 2011). 

 

Eftersom studien främst har en kvalitativ forskningsmetod var icke-sannolikhet- och 

snöbollssurvalet bäst lämpat. Syftet är inte heller att överföra resultatet på en större 

population, varav ingen transparens är direkt nödvändig. Efter första kontakt med 

Innovationsansvarig på Elektronikbolaget förmedlades vidare kontakt med fler inom 

bolagets logistikavdelning, men också personal från andra avdelningar. Andra deltagare i 

studien som har förmedlats genom kontakter är personal med kompetens relevant för 

studien på Elektronikbolagets lager men också på en återförsäljares lager.  
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2.5 Datainsamling: Primär- och sekundärdata 
Primär- och sekundärdata är de två typerna av data som nämns vid insamling. Primärdata 

består av data som har samlats in för att nyttjas i den aktuella studien och kan exempelvis 

bestå av data insamlad genom intervjuer eller observationer (Björklund och Paulsson, 

2012). Sekundärdata innebär insamling av data som tagits fram i ett syfte som inte 

speglar den aktuella studiens ändamål, vanligtvis framtagen av andra forskare. Det kan 

exempelvis vara offentlig statistik och artiklar (Bryman och Bell, 2005). Det är viktigt att 

vid samtliga studier använda sig av flera olika källor för att bekräfta information och 

stärka studiens validitet (Yin och Retzlaff, 2013). Insamlingen av data vid en fallstudie 

kan göras genom många olika sätt och fallstudier är inte begränsat till användning av 

enbart en källa. Yin och Nilsson (2007) menar istället att de flesta väl genomförda 

fallstudier bygger på ett flertal olika informationskällor. 

 

Syftet med studien avgör om intervjuerna ska utföras strukturerat, semi-strukturerat eller 

ostrukturerat (Yin och Retzlaff, 2013). Vid semistrukturerade intervjuer är det ingen 

förutbestämd ordning på frågorna utan de kan ställas i den följd som forskaren önskar och 

det finns även möjlighet att ställa följdfrågor gällande ett redan berört ämne (Bryman och 

Bell, 2005). En ostrukturerad intervju tenderar mer till att likna ett vardagligt samtal 

mellan två eller fler personer (Yin och Retzlaff, 2013). Björklund och Paulsson (2012) 

anser att ledande frågor under en ostrukturerad intervju bör undvikas i den mån som går. 

Intervjuer kan även genomföras med flera personer samtidigt och en form av 

gruppintervju kallas fokusgrupp (Bryman och Bell, 2005). I en fokusgrupp läggs mer 

energi på en viss frågeställning eller ett visst ämnesområde, som bör vara bekant för de 

som deltar i fokusgruppen. En normal storlek på fokusgrupperna är mellan sex till tio 

personer och den styrs vanligtvis av en moderator. 

 

Observationer kan exempelvis handla om icke deltagande observationer, där forskare 

studerar men inte är delaktiga i de sociala miljöer som iakttas (Bryman och Bell, 2005). 

Det ger forskaren en möjlighet att undersöka hur det ser ut med egna ögon, utan att 

filtreras utav vad andra forskare har observerat (Yin och Retzlaff, 2013).  Yin och 
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Nilsson (2007) anser vidare att foton från observationer kan bli ett viktigt verktyg för att 

underlätta en beskrivning av miljön. 

2.5.1 Val av datainsamlingsmetoder  

Datainsamlingen för denna studie delats upp i tre delmoment, vidare kommer de 

specifika insamlingsmetoderna tas upp för respektive forskningsfråga. 

2.5.1.1 Datainsamling riskzoner och kvalitetsbrister 

Den första delen, kapitel tre, består av en kartläggning över Elektronikbolagets flöde av 

tv-apparater. Genom detta kartlagdes riskzoner i Elektronikbolagets processer där de 

dolda skadorna riskerar att uppstå. Vid insamling av empiriskt material har främst 

primärdata använts i form av semi- och ostrukturerade intervjuer samt observationer. 

Intervjuerna har genomförts med ett flertal personer som är verksamma inom 

Elektronikbolaget och hos övriga aktörer inom processen, detta för att få en så klar bild 

av nuläget som möjligt. Semi- och ostrukturerade intervjuer användes på grund av sin 

flexibilitet gällande ordningsföljd på frågorna samt möjligheten till att ställa följdfrågor. 
 

För att komplettera och styrka det material som kom fram under intervjuerna har även ett 

antal observationer längs med materialflödet gjorts. Detta har gjorts genom icke 

deltagande observationer hos de olika aktörerna och en del foton har tagits för att kunna 

dokumentera miljön och förekommande brister. Insamling av sekundärdata till den 

empiriska delen har gjorts i form av power point-presentationer och interna dokument. 

Insamling av sekundärdata till den teoretiska referensramen genomfördes via sökningar 

efter vetenskapliga artiklar i sökverktygen OneSearch, Google Scholar och Emerald. Vid 

sökningarna användes sökord såsom process map, process och ”lack of quality”. Detta 

har sedan kompletterats med data från relevant litteratur på avancerad nivå från 

Linnéuniversitetets bibliotek. 

2.5.1.2 Datainsamling typer av dolda skador och orsaker 

Rapportens andra del, kapitel fyra, består av en undersökning av de olika typer av dolda 

skador som förekommer. Det består också utav en undersökning av troliga orsaker till de 

dolda skadorna. Då det var ett specifikt område, i detta fall typer och orsaker till dolda 

skador, var det lämpligt att samla in primärdata via en fokusgrupp. Till fokusgruppen 
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söktes deltagare från de olika aktörerna med olika kompetens och erfarenheter. Viktiga 

kompetenser som värdesattes var bland annat om produktens tekniska specifikation, 

produkthantering på lager och erfarenheter av arbete med dolda skador. Även tidigare 

icke deltagande observationer hos aktörer och semi-strukturerade intervjuer med personer 

som ingår i processen har använts till detta kapitel. Empirisk sekundärdata som samlats in 

består av interna dokument och fotografier. Sekundärdata till teoriavsnittet samlades in på 

ett liknande sätt som tidigare nämnt i 2.5.1.1 De vanligaste sökorden som användes till 

kapitel fyra var orsak-verkan och godsskador. 

2.5.1.3 Datainsamling förbättringsförslag 

Den tredje delen, kapitel fem, består av förslag på förbättringsåtgärder som är baserade 

på de brister, riskzoner och orsaker som identifierades i kapitel tre och fyra. Empirin är 

även i detta kapitel baserad på diskussion kring förbättringsåtgärder från tidigare nämnd 

fokusgrupp. Detta avsnitt kompletterades med tidigare semistrukturerade intervjuer och 

observationer. Sekundärdata till teoriavsnittet samlades in på ett liknande sätt som 

tidigare nämnt i 2.5.1.1 De vanligaste sökorden som användes till kapitel fem var pick-

diagram samt emballage. 
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2.5.1.4 Sammanfattning aktiviteter och datainsamling 

Tabellen visar en sammanfattning av studiens aktiviteter för datainsamling och vilken 

metod som har används. Det syns också vem som har deltagit i aktiviteten samt i vilket 

syfte. 

 
V. Aktivitet Insamlingsmetod Urval Syfte 
4 • Heldag på 

Elektronikbolagets 
huvudkontor 

 

• Semi-
strukturerade 
intervjuer 

• Ostrukturerade 
intervjuer 

• Innovationsansvarig 
• Returlogistiksansvarig 
• Övrig personal på 

logistikavdelningen 

Skaffa oss en bild 
av företaget samt 
deras problem med 
dolda skador 

5 • Mailkontakt  • Innovationsansvarig Samla in informella 
dokument & 
bilder 

6 • Studiebesök 
Återförsäljare 1 
lager 

• Icke-deltagande 
observationer 

• Semi-
strukturerade 
intervjuer 

• Ostrukturerade 
intervjuer 

• Flödeschef  
• Återförsäljaren 

 

Kartlägga 
Elektronikbolagets 
processer 

7 • Mailkontakt   • Innovationsansvarig Avstämning 
8 Studiebesök: 

Elektronikbolaget  
• Lager Stockholm  
• Lager Norrköping 

• Icke-deltagande 
observationer 

• Semi-
strukturerade 
intervjuer 

• Dokumentation 
genom 
fotografering 

• Innovationsansvarig 
• Servicemanager 
• Teknisk ingenjör 
• Returlogistiksansvarig 
• Team-leader (NK) 
• Operatör 1 & 2 (NK) 
• Gruppledare (Sthlm) 

Kartlägga 
Elektronikbolagets 
processer 

9 • Mailkontakt  • Innovationsansvarig Avstämning 
10 • Mailkontakt   • Innovationsansvarig  Avstämning 
12 • Mailkontakt   • Innovationsansvarig Avstämning 
13 • Mailkontakt   • Innovationsansvarig Avstämning 
14 • Fokusgrupp • Fokusgrupp • För deltagare se 

källförteckning 7.4 
Orsaker och 
förbättringsåtgärder 

16 • Mailkontakt   • Innovationsansvarig Avstämning 
18 • Mailkontakt   • Innovationsansvarig Avstämning 
20 • Granskning av 

studien 
 • Elektronikbolaget Granskning av 

innehåll 
21 • Slutinlämning     

Tabell 1. Studiens aktiviteter 
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2.6 Analysmetod vid kvalitativa studier 
Analysen vid kvalitativa studier är vanligtvis flexibel och följer inte någon strikt struktur. 

Ofta innebär dock analysen en ickelinjär metod där forskaren går fram och tillbaka 

mellan olika faser (Yin och Retzlaff, 2013). Jämfört med statistiska analyser är en analys 

vid fallstudier mer komplicerat då det finns få fastställda regler och tekniker för detta 

(Yin och Nilsson, 2007). Rivaliserande förklaringar är en användbar analysstrategi som 

innebär att de initialt antagna orsakerna till ett resultat även kan ha mött andra former av 

påverkan. Genom att redan innan datainsamlingen görs vara medveten om att alternativa 

förklaringar kan förekomma blir det enklare att sedan reflektera över detta i analysen 

(Yin och Nilsson, 2007). Ett pick-diagram är ett användbart verktyg för att kunna 

analysera förbättringar, där diagrammets axlar kan ha parametrar såsom nytta kontra 

kostnad. Syftet är att identifiera de mest användbara förbättringarna, speciellt sådana som 

ger stor nytta till en liten kostnad (vertex42.com, u.å.). Enligt Sandholm (2008) bör 

insamlad information vid kvalitetsförbättring sammanställas på ett sådant sätt att analysen 

kan följa nedanstående steg.   

1. Undersöka vilka produkter som är mest frekventa finns bland de som har brister. 

2. Undersökning av vilka områden som innebär störst risk för brister. 

3. Identifiering av orsakerna till brist 

4. Välja rätt förebyggande åtgärd för varje identifierad brist 

2.6.1 Studiens analysmetod 

De tre frågeställningarna låg till grund för ett kapitel var och analyserades också var för 

sig. Studien följer den analysmetod, se ovanstående fyra steg, som Sandholm (2008) 

menar är lämplig vid kvalitetsarbete och förbättring. Den första problemfrågan består av 

de två första stegen. Den andra problemfrågan följer det tredje steget och den tredje 

problemfrågan består av steg fyra där lämpliga förebyggande åtgärder analyseras. Även 

om studien delats upp i tre kapitel har teori och empirisk data använts 

genomgående. Studiens tre analysmetoder presenteras nedan. 



	   	  	   	  
	  

	   27	  

 	  
Figur	  3.	  Studiens	  analysmodell 

2.6.1.1 Analysmetod riskzoner och kvalitetsbrister 

Analysen utfördes i två olika delar som följer Sandholms (2008) steg för 

kvalitetsförbättring. Den första delen består av en nulägesanalys där en jämförelse mellan 

de olika aktörernas processer ställs mot varandra samt mot relevant teori. I den andra 

delen identifieras kvalitetsbrister och vart i processen som de främsta riskzonerna för att 

dolda skador uppstår finns. Detta illustreras genom en sammanställd processkarta där 

riskzonerna är markerade på kartan med röda varningssymboler. Detta sammanställdes 

sedan i en slutsats för kapitel tre där riskzoner kopplas ihop med kvalitetsbrister som 

sedan ligger till grund för kapitel fyra. Nedan följer en modell över hur analysen utförts 

för studiens första frågeställning 
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Figur 4. Analysmodell riskzoner och kvalitetsbrister 

 

2.6.1.2 Analysmetod typer av dolda skador och dess orsaker 

Analysen för kapitel fyra baseras på Sandholms (2008) tredje steg. Slutsatsen av den 

kartläggning som gjordes i kapitel tre utgör grunden för detta kapitel. Forskarna har innan 

empiriinsamlingen till detta avsnitt varit medvetna om att rivaliserande orsaker kan 

förekomma. Analysen i detta kapitel delades sedan upp i två olika steg där det första 

steget innebar en analys av olika typer av dolda skador som förekommer. Steg två 

innebar en identifikation av möjliga orsaker med hjälp av orsak-verkandiagram. Detta 

mynnade sedan ut i en slutsats av de identifierade orsakerna och typerna. Nedanstående 

figur visar modellen som har använts för analys av frågeställning nummer två. 

 
Figur 5. Analysmodell typer av dolda skador och orsaker  
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2.6.1.3 Analysmetod förbättringsåtgärder 

Förbättringsåtgärderna baserades på slutsatserna i kapitel tre och fyra och följer 

Sandholms (2008) sista steg. I detta kapitel delades analysen upp i två delar där den första 

delen analyserade möjliga förbättringsåtgärder utifrån data insamlad via fokusgrupp och 

relevant teori. Den andra delen består av en analys av förbättringsåtgärderna med hjälp av 

verktyget pick-diagram. Genom detta kunde de mest användbara åtgärderna identifieras 

och kategoriseras enligt effekt kontra insats för implementering. Analysen mynnade 

sedan ut i en slutsats. Följande figur visar analysmodellen för rapportens tredje 

problemfråga tillhörande kapitel fem. 

 

Figur 6. Analysmodell förbättringsförslag  
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2.7 Kvalitetskriterier 
I alla studier är det viktigt att material och data har en hög kvalitet. Det innebär enligt Yin 

(2011) att en återspegling av studien ska ge en korrekt bild av verkligheten. Kvaliteten på 

forskning beskrivs vanligtvis utifrån begreppen reliabilitet och validitet. Att en studie har 

hög reliabilitet betyder att den är tillförlitlig och skulle studien göras om skulle resultatet 

bli detsamma (Ibid). Genom att tydligt visa hur studien gått till och dokumentera 

fallstudiens tillvägagångssätt stärks reliabiliteten (Björklund och Paulsson, 2003). 

Validitet delas in i begrepp, intern och extern, där extern validitet handlar om studiens 

generaliserbarhet. Fallstudier brukar dock inte kopplas ihop med extern validitet eftersom 

syftet med resultatet sällan är att kunna generalisera till andra populationer, miljöer eller 

företag. Intern validitet likställs vanligtvis med tillförlitlighet, det vill säga att studien är 

trovärdig och utförts enligt regler med de rapporter som krävs (Bryman och Bell, 2005). I 

kvalitativa studier anses intern validitet vara en styrka eftersom forskarna ofta under en 

längre tid kan göra observationer. Stämmer observationerna med teorier och studien visar 

samband mellan orsaker och effekter, innebär det en hög intern validitet (Bryman och 

Bell, 2005). Begreppsvaliditet innebär att studien ämnar undersöka begrepp relevanta för 

studiens syfte och att data som samlats in är av relevant typ. Begreppsvaliditeten stärks 

genom att ha flera deltagare med i studien samt att flera intervjuer och datainsamlingar 

genomförs. Det är också viktigt att deltagarna får kontrollera och granska studien (Ibid).  

 

 I studien kring dolda skador samlades data främst in genom intervjuer, icke-deltagande 

observationer samt fokusgrupp. Genom observationerna kunde data samlas in under en 

längre tid och gett goda möjligheter att stämma av mot teorier, vilket ger studien en hög 

intern validitet. Studien har genomförts med flera empiriska källor, intervjuer har gjorts 

med både personal på Elektronikbolaget samt representanter för andra aktörer. 

Mångfalden av källor gör att de har styrkt varandra genom att delge liknande erfarenheter 

och information för att på så sätt styrka begreppsvaliditeten. Deltagarna har också haft 

möjligheten att läsa igenom studien för att godkänna den data de delgivit. Genom att 

noga dokumentera tillvägagångssätt under studien har reliabiliteten höjts, eftersom det då 

blivit lättare för andra forskare att göra om studien och få samma resultat. Kontinuerligt 

har studiens författare och Elektronikbolaget haft en dialog om studiens utveckling och 
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Elektronikbolaget har haft möjligheten att granska materialet och då minska risken för 

missförstånd. Studien ämnade inte kunna generaliseras till en population, vilket gör att 

extern validitet inte har varit ett stort fokus. Trots detta har forskarna ämnat lämna ett 

teoretiskt bidrag för att hjälpa likartade företag i liknande situation. 

 
 2.8 Metodsammanfattning  

Tabell 2. Metodsammanfattning 

 

Teoretisk metod 

 

Studiens metod 

2.1 Forskningsstrategi Kvalitativ 

2.2 Forskningsetiska 

överväganden 

Informationskravet- Deltagarna har fått rätt information  

Samtyckeskravet- Deltagarna vet om att de är med frivilligt och har rätt att  

hoppa av när de vill.  

Konfidentialitet och anonymitetskravet- Obehöriga har ej tillgång till  

materialet och alla deltagare är anonyma. 

Nyttjandekravet- Material som samlats in används enbart till denna studie 

Falska förespeglingar- Ingen felaktig och vilseledande information har lämnats 

till deltagarna.  

2.3 Undersökningsdesign Fallstudie 

2.4 Urvalsmetoder Icke-sannolikhetsurval: snöbollsurval 

2.5 Datainsamling Primär och sekundärdata. Icke-deltagande observationer, semi-  

och ostrukturerade intervjuer, fokusgrupp 

2.6 Analysmetod Analys för riskzoner och kvalitetsbrister i processerna, typer  

av dolda skador och orsak till dessa, samt förbättringsåtgärder 

2.7 Kvalitetskriterier Reliabilitet, intern- och begreppsvaliditet 
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3. Processernas riskzoner och 

kvalitetsbrister 
I kapitlet återfinns teori, empiri, analys och slutsatser för den första problemfrågan. 

Dispositionen för kapitel 3 visualiseras i figuren nedan.  

 
Figur 7. Disposition kapitel 3 

3.1 Teori  
Nedan följer den teori som kommer att ligga till grund för jämförelse mot empiri i 

kapitlets analys. Först beskrivs processer, processkartläggning och hur det går till. 

Därefter följer en beskrivningen av de aktiviteter som förekommer inom 

materialhantering. Slutligen förklaras kvalitet och vad en kvalitetsbrist innebär.  

3.1.1 Processer 

En process kan beskrivas som en serie av aktiviteter, innehållande minst en leverantör 

som levererar ut och minst en kund som är mottagare (Dicander- Alexandersson, 

Almhem, Rönnberg och Väggö, 1998). Lumsden (2012) tar i sin tur upp ett antal kriterier 

för en process, exempelvis måste det finnas en början och ett slut, det ska gå att 

identifiera delprocesser och det ska tillfredsställa kunder samt skapa värde.   

 

För att få en bild av hur en verksamhet ser ut och hur olika delar arbetar för att 

tillsammans skapa värde för kunden är det vanligt att illustrera processer i så kallade 

processkartor. Då inkluderas även kunden i verksamhetsbeskrivningen (Ljungberg och 

Larsson, 2012). 
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3.1.2 Processkartläggning 

En kartläggning av processerna gör att de annars dolda processerna synliggörs, samtidigt 

som det blir enkelt att förklara de olika delarna i en organisation och hur de påverkar 

varandra (Ljungberg och Larsson, 2012). Det gör det också möjligt för medarbetarna att 

förstå organisationen och dess processer bättre, något som annars kan vara svårt i en 

komplex verksamhet. Genom en processkarta blir det dessutom möjligt att implementera 

förbättringar som gäller hela organisationen, inte bara varje avdelning för sig (Ibid). 

Enligt Klotz, Horman, Bi och Bechtel (2008) visar en processkartläggning vanligtvis vad 

som ska göras, vem som gör det, när det görs och vem eller vad som påverkas av att det 

blir gjort. Utifrån detta kan det sedan underlätta för de olika aktörerna som inkluderas i 

processen att anpassa sig till varandra, vilket i sin tur kan medföra processförbättringar 

(Klotz et al., 2008). Två vanliga sätt att gestalta flöden är genom så kallade simbanor och 

värdeadderande kartor. Att göra en processkartläggning är också ett effektivt sätt att 

synliggöra nuläget i ett företag (Paradiso och Cruickshank, 2007). 

 

Enligt Paradiso och Cruickshank (2007) finns tre steg vid framtagning av en 

processkarta, där de två första gäller skapandet av processkartan, medan det tredje steget 

är mer inriktat på efterarbetet med förbättring och utvärdering av processerna.  

 

1. Identifikation av processen, ämnar skapa en grundlig förståelse för processerna och 

bestämma grunderna för kartläggningen.  

2. Utformning av processkarta, har för avsikt att ge mer detaljer i processerna och de 

aktiviteter som utförs. Här konstrueras också själva kartan med valda symboler.  

3. Utvärdering av processkarta, avser att utvärdera de processer som ingår i kartläggning 

för att kunna identifiera brister.  

3.1.2.1 Identifikation av processen 

Första steget i en processkartläggning inkluderar att identifiera processerna som ska 

kartläggas. Organisationers strukturer är sällan processorienterade. Dessutom kan många 

avdelningar vara ägare av processerna vilket gör att en definiering av processerna innebär 

en utmaning (Jacka och Keller, 2009). Paradiso och Cruickshank (2007) menar att det är 

viktigt att redan vid förberedelserna till en processkartläggning anpassa 
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tillvägagångssättet efter syftet med kartläggningen. Processkartläggning anses också vara 

ett värdefullt analysverktyg som kan hjälpa organisationer att identifiera förändringar 

eller brister. Ett viktigt steg vid identifikation av processen är att fastställa gränserna för 

processerna som ska kartläggas, exempelvis bör processerna ha en tydlig början och ett 

slut. Det är också väsentligt att i detta läge av en kartläggning främst fokusera på att 

skapa en grundlig förståelse för processerna utan att titta för mycket på detaljer. För att 

det ska bli enklare är det lämpligt att ge de olika processerna namn men även att lista de 

olika avdelningar som är involverade i de olika processerna.  

3.1.2.2 Att göra en processkarta  

I Paradiso och Cruickshanks (2007) andra steg i framställandet av en processkarta ingår 

det att identifiera vilka aktiviteter som bör finnas med och illustrera detta i en grafisk 

karta. Kartan ska också visa var besluten fattas och i vilken riktning flödet går. Det kan, 

beroende på aktiviteterna, handla om både material-, information- och dokumentflöde 

(Ibid). Efter att ha skapat sig rätt bild av organisationen är det enligt Paradiso och 

Cruickshank (2007) enklare att markera ut i kartan var och vilka åtgärder som krävs.  

 

Ljungberg och Larsson (2012) menar att den information som krävs för 

processkartläggning går att införskaffa genom olika metoder, exempelvis genom 

processpromenader. Hela flödet får i de flesta metoder en genomgång och längs med 

vägen intervjuas, med fördel, personer som utför de olika aktiviteterna, vilket enligt 

Sörqvist (2004) kan hjälpa till att identifiera brister. Ljungberg och Larsson (2012) menar 

att enkelheten att involvera personal och då effektivt kan utnyttja kompetens och 

erfarenheter är en styrka med processkartläggning. Enligt Pojasek (2005) bör 

processkartan också under tiden verifieras av personalen som genomför aktiviteterna, för 

att öka validiteten.  

 

En processkarta är effektiv på det sätt att den förklarar och visar mer än vad ord gör. 

Genom att använda symboler för att visa olika aktiviteter och flöden blir det än tydligare 

vad processkartan egentligen visar (Ljungberg och Larsson, 2012). Pojasek (2005) påtalar 

vikten av att hålla illustrationen enkel och lättförstådd genom att inte använda för många 

olika symboler och nivåer i kartan. Nedan visas symboler som är vanliga för 
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processkartläggning, inspirerade av Pojasek (2005), Ljungberg och Larsson (2012) samt 

Oskarsson, Aronsson och Ekdahl (2013). 

 
 
Figur 8. Symbolförteckning till processkartläggning 

 

3.1.2.3 Utvärdering och förbättring av processer 

Det är viktigt att det finns en djup förståelse för processerna innan arbetet med 

förbättringar kan börja (Barbrow och Hartline, 2015). Detta tredje steg innebär att 

utvärdera och bekräfta de processer som kartlagts. Nozero och Vaughan (2000) menar att 

vid processförbättringar används den kunskap som finns om processerna för att 

genomföra förändringar som förenklar och minskar variationerna i de aktiviteter som 

utförs. Keller och Jacka (1999) menar att ett sätt utföra utvärderingen är att följa 

processerna och undersöka varje steg i dem. Genom att göra en processkarta är det första 

steget som möjliggör förbättringar taget (Barbrow och Hartline, 2015). Sörqvist (2001) 

påpekar dock att ett vanligt misstag vid kartläggning är att beskriva hur en process borde 

vara istället för att göra en nulägesbeskrivning. Förslag på förbättringar som uppstår 

under själva kartläggningen bör istället enbart sammanställas och användas i ett senare 

skede.  

 

Flödets	  början	  
	  
Flödets	  slut	  
	  
Lager,	  kan	  vara	  i	  olika	  former	  
	  
Symboliserar	  aktivitet	  inom	  lagret	  
	  
Materialflöde	  
	  
Kontroll	  och	  inspektion,	  inre	  och	  yttre	  
	  
Dokument,	  typ	  order	  och	  kvittens	  
	  
Symboliserar	  riskzoner	  



	   	  	   	  
	  

	   36	  

3.1.3 Materialhanteringsprocessen 

Materialhantering kan definieras som det interna materialflödet i en anläggning. Inom 

processen för materialhantering förekommer ett antal olika aktiviteter såsom 

ankomstkontroll, lagring och interna transporter (Jonsson och Mattsson, 2011). 

Materialhanteringsprocessen är enligt Jessop och Morrison (2012) en viktig del i 

verksamheten som ofta är kostsam. I större lager är det vanligt med en kombination av 

manuell och maskinell hantering av material. 

 

Ankomstkontroll 

När gods ankommer till lagret är första steget att inspektera godset, vanligtvis 

kontrolleras både kvantitet och kvalitet. Kvantiteten jämförs mot medföljande fraktsedel 

medan kvaliteten kan undersökas genom exempelvis stickprov eller totalkontroll. Hur 

noggrant godset kontrolleras beror på kraven som ägaren av godset ställer på kvaliteten 

(Lumsden, 2012).  

 

Lagring 

Efter inkommande gods godkänts ska det placeras ut på lagret. Beroende på 

förutsättningarna på lagret avseende yta och vad det är för produkter som hanteras finns 

det olika sätt att sortera godset. Genom att fristapla godset, det vill säga stapla pallarna på 

varandra, går det att utnyttja stor del av lagervolymen (Lumsden, 2012). Ofta ställs också 

pallarna på rad, även kallat djuplagring. Sorteras produkterna efter modeller och varianter 

spelar det inte så stor roll att åtkomligheten är relativt begränsad i ett djup- och 

fristaplingslager. Finns det dessutom tillräckligt med produkter för att fylla flera rader 

brukar också omsättningen lösa sig relativt enkelt enligt Lumsden (2012). En nackdel 

med fristaplingslager är dock att när pallarna staplas på varandra är att den undre pallen 

får ta emot all vikt från den övre. Det är också viktigt att den övre och undre pallen håller 

samma mått för att undvika extra tryck från den övre pallen (Lumsden, 2012, Lumsden, 

1989). Generellt sett gäller det att ju högre staplingen är desto noggrannare måste 

operatören vara för att undvika felbelastning. Skador som kan uppstå på grund av slarvig 

stapling är hoptryckning och att pallen välter (Lumsden, 1989).  
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Ett plocklager kan underlätta sorteringen av varor gentemot kunder, samt fördelningen av 

dem. Det kan också göra det lättare att variera produktion och distribution. Genom ett 

plocklager kan det vara möjligt för en plockare att samtidigt plocka varor till flera 

kunder, för att sedan sortera till de olika mottagarna (Lumsden, 2012). 

 

Uttagning 

Vid uttagning av gods finns det olika principer. De vanligaste av dessa är zonplock, 

orderplock och samplockning (Lumsden, 2012). Zonplock innebär att order delas upp 

utefter i vilka zoner produkterna är placerade. Plockning av produkter sker zonvis och 

varje zonarbetare plockar enbart produkter tillhörande sin zon. Orderplock innebär att en 

operatör förflyttar sig genom hela sortimentet och plockar samtliga produkter på en hel 

order från början till slut (Jessop och Morrison, 2012, Lumsden, 2012). Denna princip 

innebär stora förflyttningar för varje order vilket medför en sämre effektivitet i 

plockningen. Samplockning innebär att flera order plockas samtidigt över hela 

sortimentet (Lumsden, 2012). Kunder kan lägga order på hela pallar, mixade pallar eller 

en kombination av dem båda. Helpallar plockas vanligtvis direkt från bulklagret (Jessop 

och Morrison, 2012). 

 

Utlastning 

Vid utlastning på ett större lager som har många olika kunder placeras vanligtvis godset 

på så kallade utlastningsytor i nära angränsning till portarna. En vanlig uppdelning som 

görs i utlastningsytorna är efter mottagarenhet eller olika destinationer. Större lager har 

vanligtvis rutiner vid transportavgångar och godset bör kontrolleras på något sätt före 

lastning. En sådan rutin kan exempelvis vara ett tidschema för utlastningen eller en 

transportplan innehållande tider och transportrutter för godset (Jessop och Morrison, 

2012). 

 

Vid alla utgående transporter är det viktigt att godset säkras på så sätt att risken för 

förflyttningar är så liten som möjligt. Även vibrationer och glidningar kan förhindras med 

hjälp av en bra lastsäkring. Detta kan bland annat göras med hjälp av spännband, 

luftkuddar, kilar och stöttor. Lastsäkringen kan dock påverkas av den mänskliga faktorn 
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såsom stress, okunskap och oförsiktighet. Även tillgänglig utrustning är en avgörande 

faktor (Caring, 2010). 

3.1.4 Kvalitet och kvalitetsbrister 

Vid definiering av begreppet kvalitet diskuteras ofta skillnaden mellan behov och 

förväntningar. En produkt eller tjänst som är felfri och uppfyller kundbehov kan anses ha 

hög kvalitet. Uppfyller inte produkten eller tjänsten de enligt kunden nödvändiga kraven 

uppstår en missnöjdhet (Bergman och Klefsjö, 2011). “Kvalitet på en vara eller tjänst är 

dess förmåga att uppfylla, eller helst överträffa, kundernas behov och förväntningar” är 

enligt Klefsjö (2011, s.112) definitionen på kvalitet. Brist i kvalitet kan leda till negativa 

konsekvenser för företaget (Bergman och Klefsjö, 2012). Enligt Sörqvist (2001) skapas 

en kvalitetsbrist om en vara inte uppfyller kundens behov. Kvalitetsbrister kan bero på 

tillverkaren men även kunden kan orsaka kvalitetsbrister om de använder produkten på 

fel sätt (Ibid). Hill (2005) menar att genom att registrera kvalitetsbrister går det identifiera 

de vanligaste orsakerna. En kvalitetsbrist bör dessutom inte enbart ses som någonting 

negativt då det kan synliggöra möjliga förbättringar i processerna (Sörqvist, 2001).  

 

I dag blir det, i takt med högre krav på förändring och förnyelse, allt viktigare med hög 

produktivitet, effektivitet och tillväxt. Det gör det i sin tur viktigt med rätt kompetens för 

att medarbetarna ska kunna göra ett bra jobb och samtidigt klara av kraven (Ljungberg, 

2000). Det är vanligt att brister på produkter orsakas av personalens okunskap. Dessa 

brister i hanteringen är dock ofta svåra att identifiera och ännu svårare att eliminera helt, 

men genom utbildning kan skadorna minskas. Kompetens kan handla om kunskap och 

skicklighet såsom att veta fakta om och hur produkterna ska hanteras samt olika metoder 

för detta. Ljungberg (2000) menar också att värderingar är en form av kompetens. Rätt 

värderingar i denna kontext handlar om att vilja göra, att ta ansvar och göra rätt för sig. 

Lumsden (1989) väljer att kalla fall- och stötskador för hanteringsskador eftersom de 

oftast uppstår som en följd av brister i hanteringen. 

 

Genom att kartlägga bristerna är att det är relativt enkelt att samla in värdefull data om 

förekommande kvalitetsbrister (Sörqvist, 2001). Jalote, Munshi och Probsting (2007) 
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menar på att utan att registrera bristerna är det svårt att identifiera problem eller 

problemområden. Hill (2005) anser att organisationer bör lägga resurser på att identifiera 

orsaker och förebygga brister då det kommer minska de totala kostnaderna. Genom att 

använda den insamlade informationen om produkten och eventuella brister går det lättare 

att utläsa var åtgärder behövs.  
 

Det är dessutom viktigt att informationen som samlas in återges till dem som kan påverka 

kvaliteten (Sandholm, 2008). En viktig källa för att få information om brister är genom 

reklamationer och kassationer. För att effektivt kunna arbeta för förbättring av 

produkternas kvalitet och hantering är ett system för rapportering av dem viktig. Även 

här är det viktigt att informationen vidarebefordras till de som kan påverka kvaliteten 

(Ibid).  
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3.2 Empiri  
I empiriavsnittet beskrivs först en översiktlig nulägesbeskrivning över det undersökta 

flödet innan de olika aktörernas processer tas upp mer utförligt. Med hjälp av 

numreringar hänvisas texten till aktiviteterna i processkartorna. I nulägesbeskrivningen 

beskrivs också respondenternas upplevda brister.  

3.2.1 Översiktlig nulägesbeskrivning 

Nedan visas en översiktlig karta över Elektronikbolagets flöde av tv-apparater, följt av en 

förklarande text med hänvisning till kartan.  

 
Figur 9. Översiktlig processkarta Elektronikbolaget 

Materialflödet av tv-apparater börjar initialt med att ett bestämt antal produceras på 

fabrikerna i Slovakien och Ungern efter prognos (1). Dessa volymer är sedan redo att 

beställas och distribueras ut antingen via direktleverans till återförsäljares lager eller via 

Elektronikbolagets lager i Norrköping. Enligt Innovationsansvarig (160126) äger 

Elektronikbolaget produkterna från det att de har transporterats (2) och anlänt till Lager 

Norrköping till dess att de lämnas över till återförsäljares lager. Nästa steg i processen är 

att produkterna förvaras antingen på återförsäljares lager (3) eller Elektronikbolagets 

egna lager (3). Enligt Innovationsansvarig (160126) arbetar Elektronikbolaget efter 

premisserna att varorna inte ska ligga på deras lager i mer än 30 dagar.  
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Efter logistikavdelningen på Elektronikbolagets tagit emot en beställningsorder skickas 

produkterna från lagret i Norrköping vidare till återförsäljare (4). De produkter som 

levererats till återförsäljare förflyttas sedan vidare till deras butiker i Norden (5). Från 

återförsäljares butiker är det slutkunden som tar över produkten när de köper varan (6). 

Finns det ingen skada på produkten och slutkunden är nöjd avslutas flödet i detta steg (7). 

Finns det dolda skador på produkten identifieras de antingen av en butik eller slutkund 

vid uppackning av varan (8) (Innovationsansvarig, 160126). Efter upptäckt ska skadan 

registreras av återförsäljaren i Elektronikbolagets system för tekniska returer (Xpos) och 

returdokumentation skapas (9) (Returlogistiksansvarig, 160126). Slutligen skickas 

produkterna med misstänkta dolda skador till Elektronikbolagets lager i Stockholm för 

kontroll (10). Godkänns kontrollen som undersöker om en dold skada föreligger 

krediteras kund, det vill säga återförsäljaren, och ärendet anses avslutat (11) 

(Innovationsansvarig, 160126). Inom respektive del av materialflödet förekommer det 

hantering av produkterna som innebär risker för att dolda skador ska uppkomma, dessa 

kommer behandlas senare i detta kapitel när varje del kartläggs mer detaljerat.  
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3.2.2 Flödesbeskrivning Lager Norrköping 

Nedan visas en karta över Elektronikbolagets egna lager med placering i Norrköping. 

Kartan visar flödet av tv-apparater från mottagning till utlastning. De olika aktiviteterna 

hänvisas med hjälp av siffror i den efterföljande texten.  

 
Figur 10. Flödeskarta Lager Norrköping 

Alla varor som levereras till Elektronikbolagets lager i Norrköping kommer direkt från 

fabrikerna, det vill säga direkt från Slovakien och Ungern (1). Enligt Operatör 1 på Lager 

Norrköping (160224) kan leveranserna se olika ut, både antalet olika produkter och 

modeller men också i sättet som de är packade. Dock körs pallarna alltid ut ur lastbilen 

med hjälp av en gaffeltruck (se bilaga 8.1). Mer vanligt har det blivit att det mellan 

pallarna finns papperspåsar med luft, så kallade luftkuddar, som ska göra lasten stabilare 

(Ibid). Enligt Innovationsansvarig (160225) skulle detta vara önskvärt som ett krav i alla 

transporter, för att minska risken att varorna blir skadade på vägen. Då lastbilen anländer 

till lagret är den lossande operatören som är ansvarig för att kontrollera varorna så att de 

inte är skadade, att de är rätt varor som är med och att antalet stämmer. Detta kollas mot 

följesedeln samt mot order (2). Varor med skadat emballage, alltså synliga skador, 

noteras på följesedeln innan den mottagande operatören skriver under (3), för att sedan 

skicka vidare de skadade varorna (4) till anvisad yta, det så kallade b-lagret (5). Där 

kollas varorna av en kontrollant som regelbundet kommer dit för att göra tester (6). 

Fungerar produkten eller går att laga så skickas de vidare till en tredje part som i sin tur 
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lagar tv-apparaten och säljer vidare (8) (Team Leader, 160224). Fungerar den ej och går 

inte heller att laga så skickas produkten iväg för skrotning (7). Produkter som har synliga 

skador på emballaget men som går genom den inre kontrollen utan anmärkning, så kallad 

A-gods (15). Dessa kommer gå tillbaka till det ursprungliga flödet efter att produkten 

försetts med en ny kartong.   

 

Godkända produkter körs med klämtruck till bulklager eller vid behov till plocklager 

(10). Operatörerna på lagret packar sedan varorna utifrån mottagen order (11), vilket kan 

betyda både helpall eller blandpall (se förklaring bilaga 8.1). Operatör 2 (160224) 

förklarar att det är beroende på hur ordern ser ut och hur många av den specifika 

modellen som behövs som varorna antingen hämtas från bulklagret eller från plocklagret. 

Bulklagret innebär flera pallar av samma modell staplade på varandra medan plocklagret 

mestadels består av en eller två pallar per modell. På denna yta staplas inte pallarna på 

varandra i samma utsträckning (Observation, 160224). Enligt Operatör 2 (160224) 

kommer det tillsammans med ordern också en lista med packningsinstruktioner som 

operatören måste ta hänsyn till. Instruktionerna kommer från mottagande kund och kan 

bland annat beskriva vilken typ av pallar som ska användas och hur högt produkterna får 

lastas. Om samma mottagare har lagt flera order kan det kräva sampaketering (12). Om 

pallen anses vara ostadig förekommer det att operatören väljer att plasta varorna direkt 

vid plockning, för att minska risken för att varorna välter (Operatör 2, 160224). Det 

händer också att det blir enstaka kartonger kvar i plocklagret efter den aktuella ordern är 

färdigställd, för att undvika att dessa välter läggs de ner i väntan på att bli plockade 

(Observation, 160224, Team Leader, 160224). De färdiga pallarna körs sedan till 

utlastningsområdet tills transportören kommer för att lasta på lastbilen (13). Enligt Team 

Leader (160224) på Lager Norrköping finns ingen specifik plats för de färdiga pallarna 

utan när de ska hämtas hänvisas chaufförerna till rätt last av operatörerna själva. Det är 

sedan chaufförerna som hämtar godset som är ansvariga för lastningen (9/14) (Ibid). 

Leveranserna från lagret i Norrköping går till både återförsäljares lager och i enstaka fall 

direkt till butiker (Innovationsansvarig, 160225).  
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3.2.2.1 Upplevda brister i processen på Lager Norrköping 

I de fall där godset flyttas med hjälp av klämtruckar på lagret i Norrköping är det enligt 

Operatör 2 (160224) oftast känsla och erfarenhet som avgör hur mycket tryck som 

används. Därför skulle det enligt Operatör 2 (160224) inte göra någon större skillnad om 

det fanns angivet på emballaget hur mycket tryck som godset klarar av. Speciellt 

eftersom det är skillnad på hur mycket tryck som kan användas beroende på om det är en 

eller flera kartonger som flyttas samtidigt, en singelkartong tål mindre tryck än om 

exempelvis fem stycken kläms på en gång (Ibid). Dock innebär det en risk för att en 

oerfaren operatör saknar känslan för hur mycket tryck som emballaget tål och därför 

klämmer för hårt och skadar produkterna. 

 

Vid mottagningsytan i samband med lossning är det vanligt att pallar placeras tätt för att 

spara plats. Detta innebär att pallarna lätt skymmer varandra och i sin tur kan medföra att 

skador riskerar att missas (Observation, 160224). 
 

Då varorna ska levereras ut från lagret och lastas på lastbilarna är det chauffören för 

transporten som är ansvarig för pålastningsmomentet (Team Leader, 160224). Det 

förekommer transportörer som har speciella instruktioner för lastning, men detta finns 

inte tillgängligt för alla (Fokusgrupp, 160405). Då Lager Norrköping ofta använder sig av 

underleverantörer för att transportera godset är det inte ovanligt att chaufförerna inte kan 

svenska eller engelska, något som kan försvåra kommunikation och hantering. Det är 

enligt Servicemanager på Elektronikbolaget (160224) viktigt att chaufförerna behandlar 

godset på rätt sätt, känner ansvar och är aktsamma. 

 

Enligt Team Leader och Operatör 2 (160224) fanns det tidigare regler om att produkterna 

inte fick läggas ner utan produkterna skulle hanteras stående. De menar sedan att dessa 

regler inte finns kvar utan numera tål produkterna att läggas ner även under en längre 

tidsperiod utan att ta skada. Tekniska ingenjören på Elektronikbolaget (160225) menar 

dock att en tv-apparat inte borde läggas ner, speciellt inte de större modellerna. Risken 

för att skärmen skadas är för stor och därför bör det endast ske i nödfall. Ett exempel kan 

vara vid förflyttning av endast en produkt, som då riskerar att bli ostabil på pallen.  
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3.2.3 Flödesbeskrivning Återförsäljare 1 

Nedan illustreras flödet hos en av Elektronikbolagets största återförsäljare, nedan 

benämnt som Återförsäljare 1, i en processkarta.  

 
Figur 11. Processkarta Återförsäljare 1 

Flödet hos Återförsäljare 1 börjar med att tv-apparaterna levereras med lastbil direkt från 

fabrikerna i Slovakien och Ungern eller från lagret i Norrköping (1) 

(Innovationsansvarig, 160126). Vanligast är att varorna som kommer från fabrik och in 

till lagret levereras på en helpall, alltså enbart en tv-modell per pall (Outboundansvarig, 

160126). Vid mottagning och lossning, som sker med hjälp av gaffeltruck, så kontrolleras 

det också att alla beställda varor finns med. Detta görs genom att operatören stämmer av 

med hjälp av handdator så att följesedeln stämmer mot antal varor och ordern (2). 

Upptäcks det att varor eller emballage är skadat dokumenteras detta direkt och med hjälp 

av handdatorn kan operatören ta bilder på skadorna. Efter att varorna har kontrollerats 

och eventuella synliga skador noterats kvitterar operatören följesedeln (3). Större tv-

apparater, över 40 tum, hanteras sedan med hjälp av klämtruckar. Dessa varor levereras 

staplade på höjden med vanligtvis två eller tre kartonger på varandra, beroende på 

storlek. Väl inne på fristaplingslagret (4) kan varorna staplas ännu högre, ofta är den 

maximala höjden sex kartonger, med en pall i mitten för tryckavlastning. Tv-apparater 

som är mindre än 40 tum vill Återförsäljare 1 undvika att hantera med klämtruck och 

därför körs dessa istället till en del av lagret där de kan hanteras manuellt (4). Detta 
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innebär för operatörerna att de får förflytta produkterna mer för hand även om de har viss 

hjälp av plocktruckar. Från det att varorna anländer med lastbilen ska de finnas 

tillgängliga på lagret för att plockas inom sex timmar (Flödeschef, 150211). 

 

När varorna har delats upp efter storlek på tv-apparaterna och blivit placerade i 

plockytan/fristaplingsytan står de där tills dess att det inkommer en order (5). I den 

separata manuella plockytan sker plockning av tv-apparater med plocktruck där 

processen startar med att operatören erhåller en plocklista via sin handdator. Operatören 

får sedan manuellt placera godset på sin pall (6) (Flödeschefen, 160211). Den manuella 

plockzonen är uppbyggd med två gångar med ställage på både sidor. Plocket görs på 

golvnivå men en pall kan innehålla tre nivåer av tv-apparater staplade på varandra. På 

hyllplanet ovanför placeras bulk, vilket även finns på ett närliggande fristaplingsområde. 

Vid plock är tanken att operatörerna ska dra över tv-apparaterna till pallen istället för att 

lyfta dem. (Flödeschef, 160308). När en order är färdigplockad körs pallen till en 

avställningsyta där godset kan sampaketeras med andra order som ska till samma 

mottagare (7). Efter det plastas pallen och körs med truck till angiven uppställningsyta 

vid utlastningsportarna (9). De tv-apparater som är större än 40 tum plockas direkt från 

fristaplingslagret och till detta används en klämtruck (8). Antal som beställs och plockas 

med klämtrucken varierar från order till order. När sedan en order är färdigplockad 

förflyttas den med truck till uppställningsplatsen vid portarna (9). I varje 

uppställningsområde, som är inhägnat, finns det två portar som kan användas för lastbil 

plus släp (10). Vid upphämtande av leverans har operatören som är ansvarig för 

utlastningen 1,45 timmar på sig att lasta bilarna. Flödeschefen (160211) förklarar sedan 

att det är de mest erfarna operatörerna som arbetar med lastningen då det kräver logiskt 

tänkande och erfarenhet för att på ett säkert sätt uppnå hög fyllnadsgrad i lastbilarna. Det 

är också viktigt att operatörerna hanterar produkterna på ett snabbt och stabilt sätt. 

Mängden som är beräknad att skickas med lastbilarna räknas ut genom det affärssystem 

som Återförsäljare 1 använder och den är beräknad utifrån målet om en viss fyllnadsgrad. 

Tidigare har Återförsäljare 1 anlitat extern transportör vilket kunde innebära språkbrister 

i kommunikation och vid lastning. Numera har de separata transportbolag som har bättre 

lokalkännedom, exempelvis kör ett norrländskt transportbolag till och i Norrland. 

Minikravet för språk hos chaufförerna är engelska.  
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Enligt Flödeschef (150211) ska en skada som upptäcks på varorna när de anländer till 

lagret rapporteras omgående (11). Vanligast är synliga emballageskador och operatören 

ansvarar då för att rapportera skadorna samt ta bilder för vidare hantering. Varorna 

skickas sedan till det så kallade b-lagret (12) där det kontrolleras huruvida varorna kan 

repareras eller om de ska skickas vidare för skrotning (13). Om produkten har en viss 

defekt men fortfarande kan säljas, efter en eventuell reparation, skickas den istället vidare 

till en tredje part som får sälja produkten till ett reducerat pris (15). Detsamma gäller 

varor som skadas på något sätt under hanteringen på lagret (Flödeschef, 150211). Går 

produkten inte att laga skickas den till skotning (14).  

3.2.3.1 Upplevda brister i processen hos Återförsäljare 1 

Enligt statistik som Återförsäljare 1 har fört förekommer Elektronikbolagets tv-apparater 

frekvent på listan över de produkterna med höga skadekostnader. Kostnaderna består 

främst av dolda skador på produkterna som upptäckts i butik eller hos slutkund. Det är 

enligt Flödeschefen (160211) främst de större tv-modellerna som gjort Återförsäljare 1 

uppmärksamma på problemet, både för att det är dyra produkter men också på grund av 

att det är ett stort antal som rapporteras. 

 

Flödeschefen (160211) anser att det saknas tydlig information angående tillåtet maxtryck 

vid hantering av produkterna. Att Elektronikbolagets saknar denna markering på det yttre 

emballaget medför svårigheter för truckförarna att veta vilka inställningar som bör göras 

på klämtruckarna. Informationen bör enligt Flödeschefen (160211) skilja sig vid 

hantering av singelkartong jämfört med flera kartonger med tv-apparater. Plock av 

enskilda tv-apparater som hanteras av klämtruck är de som innebär störst risker för 

skador.  

 

Elektronikbolaget har enligt Flödeschefen (160211) också infört ett skallkrav gällande att 

deras tv-apparater ska hanteras stående, något som även är utmärkt på det yttre 

emballaget. Detta följs till stor del men vid enstycksplock av tv-apparater väljer 

Återförsäljare 1 att lägga dem ner då de annars riskerar att skadas på grund av fall (Ibid). 
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Detta krav är dock något som Flödeschefen (160211) ifrågasätter huruvida det följs 

vidare i flödet då slutkunden vanligtvis fraktar hem tv-apparaten liggandes i bagaget.  

 

Vid utlastningsmomentet används enligt Flödeschefen (160211) de mest rutinerade 

operatörerna då det anses vara en viktig uppgift. Flödeschefen (160211) anser att 

kvalitetsarbetet börjar hos operatörerna. Det är därför viktigt att de har rätt attityd 

gentemot varorna och de regler som finns vid hantering på lagret och vid utlastning. Ett 

felaktigt beteende bland operatörer riskerar att genera skador på produkterna. Även en 

hög produktivitet på lagret kan genera skador då hög produktivitet vanligtvis leder till en 

lägre kvalitet. Flödeschefen (160211) tar också upp de kostnaderna som tillkommer om 

en skadad vara skickas vidare. Det tillkommer exempelvis kostnader för en ny 

plockrunda, transport av en ny produkt samt hantering och transport för returnering av 

skadad vara. Dessutom förekommer kostnader som är svåra att uppskatta såsom förlorad 

kund och skadat rykte. Därför ska en produkt med synligt skadat emballage aldrig få 

lämna lagret enligt Flödeschefen (160211). 

3.2.4 Lager Stockholm 

Nedan beskrivs arbetet med dolda skador hos Lager Stockholm. Eftersom produkterna 

som kommer till Lager Stockholm redan är skadade innebär aktiviteterna hos aktören inte 

någon risk för att dold skada ska uppstå. Av denna anledning har inte heller någon 

specifik processkartläggning gjorts på detta lager utan det beskrivs enbart för att bidra till 

ytterligare förståelse. 

 

Beskrivning av returhantering 

Hos Elektronikbolagets lagerpartner i Stockholm, vidare nämnt som Lager Stockholm, 

sköts hantering av tekniska returer. De ansvarar även för hantering och kontroll av dolda 

skador som skickats in av återförsäljare och deras butiker (Returlogistiksansvarig, 

160126). På lagret görs en undersökning av de dolda skadorna för att kontrollera ifall 

butiken har rätt till ersättning. För att göra bedömningen har Lager Stockholm fått 

riktlinjer från Elektronikbolagets huvudkontor i Asien för vilka typer av skador som ska 

godkännas respektive nekas. Vid tveksamma fall tas ärendet vidare till 
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Elektronikbolagets logistikavdelning i Stockholm innan slutgiltigt beslut tas. För att 

underlätta hanteringen av tekniska returer och dolda skador har Lager Stockholm och 

Elektronikbolaget sammankopplat sina olika system (Gruppledare Lager Stockholm, 

160225). Systemet Xpos används av Lager Stockholm för att få information om dolda 

skador från kunder men även för att registrera ny information som upptäcks under 

kontrollen (Returlogistikansvarig, 160126).  

 

Det är generellt sex olika kontrollpunkter för dolda skador som tas upp i riktlinjerna från 

Elektronikbolaget och samtliga måste uppfyllas för att det ska klassificeras som en dold 

skada. Nedan visas en sammanfattande tabell (Bild från Elektronikbolagets riktlinjer).  

 

 
Tabell 3. Elektronikbolagets riktlinjer gällande dolda skador 

 

Kontrollen av tv-apparaterna börjar med en inspektion av det yttre emballaget och den 

inre frigoliten för att se om de har några synliga skador, se punkt 1 och 2 i tabellen ovan. 

Här jämförs även serienummer på kartong, tv och i Xpos för att säkerställa att de 

överensstämmer. För att kontrollera om tv-apparaten har använts innan skadan anmäldes 

finns det två sätt. Dels kan operatören kolla huruvida tv-apparaten varit monterad eller ej, 

har den det kan skadan antas ha uppkommit efter användning (Elektronikbolagets 

riktlinjer, punkt 5). Enligt Teknisk ingenjör (160225) kan även en kontroll av paneltiden, 

punkt 3 i tabellen, som visar hur lång tid tv-apparaten har använts, vara till hjälp vid 

bedömningen. Har tv-apparaten används mindre än en timme ska det godkännas. Efter 

det startas tv-apparaten och operatören testar den med olika färginställningar, vilket 

ibland kan leda till att fler skador upptäcks (Gruppledare, 160225). Är skärmen sprucken 
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görs en bedömning med hjälp av punkt 4 i riktlinjerna. För att säkerställa att skadorna 

inte har uppstått i transporten på vägen till Lager Stockholm jämförs skador på emballage 

och tv-apparaten med de bilder som är bifogade i Xpos (Returlogistiksansvarig, 160126).  

 

En tv-apparat som ursprungligen sålts via en online-butik godkänns sällan som dold 

skada då dessa vanligtvis levereras enskilt, enligt punkt 6 i Elektronikbolagets riktlinjer. 

Detta innebär en högre risk då de lättare kan välta eller skadas på annat sätt.  

 

Om det efter kontroll beslutas att neka ersättning för den skadade produkten returneras 

den tillbaka till den butik som skickat produkten till Lager Stockholm. Om skadan 

godkänns får kunden, i detta fall återförsäljaren, ut en ersättning för produkten. Från 

Lager Stockholm hämtas sedan produkterna (som då kan vara av blandad sort) av en 

tredje part som tar hand om skrotning (Returlogistiksansvarig, 160126). Kontrollen av 

produkter med skador eller fel leder ibland till att personal på Lager Stockholm tar 

kontakt med de tekniska ingenjörerna på Elektronikbolaget om det upptäcks något som är 

avvikande från de vanliga typerna av skador (Gruppledare, 160225). Denna information 

kan sedan användas för att göra fabrikerna uppmärksamma på eventuella fabriksfel och 

förbättringar (Teknisk ingenjör, 160224).    
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3.3 Analys 
Detta avsnitt börjar med en nulägesanalys där jämförelser mellan aktörernas processer 

och teori sammanfattas i en tabell. Därefter beskrivs förekommande brister i kvaliteten 

och slutligen identifieras riskzoner i processerna. 

 

3.3.1 Nulägesanalys  

I tabellen nedan jämförs de olika aktiviteter som utgör materialhanteringsprocessen för 

Återförsäljare 1 och Lager Norrköping. Tabellen tar upp hur aktiviteterna utförs samt 

teori som stämmer överens med utförandet. 

Aktivitet/Part Lager Norrköping (se 
figur 9) 

Återförsäljare 1 (se 
figur 10) 

Teori 

Godsmottagning •  Avlastning med 
gaffeltruck 
•  Stämmer av mot 

följesedel och 
inköpsorder 
•  Yttre kontroll 
•  Skadat gods särskiljs 

•  Avlastning med 
gaffeltruck 
•  Stämmer av mot 

följesedel och 
inköpsorder 
•  Yttre kontroll 
•  Skadat gods särskiljs 

• Stämmer med 
mottagningskontroll 

(Lumsden, 2012) 

Icke godkänt 
gods 

•  Avskiljs från resterande 
gods 

•  Avskiljs från 
resterande gods 

 

Lagring •  Fristapling (Bulklager) 
•  Plocklager 

•  TV> 40 tum lagras 
via fristapling 
•  Tv < 40 tum lagras på 

manuellt plocklager i 
ställage 

• Stora kvantiteter av 
samma modeller ! 
lämpligt att använda 
fristapling (Lumsden, 
2012) 
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Tabell 4. Jämförelse aktörer och teori 

Till en början skiljer sig aktiviteterna sig inte så mycket utan det är först efter mottagning 

och yttre kontroll som utförandet av aktiviteterna skiljer sig. De aktiviteter som skiljer sig 

mest mellan aktörerna är lagring, hantering, uttag ur lager och paketering. Även hur 

utlastningsytorna ser ut och hur utlastningsmomentet går till skiljer sig mellan aktörerna.  

3.3.1.1 Nulägesanalys Lager Stockholm 

Sista aktören som hanterar dolda skador är Lager Stockholm. Produkten skickas till Lager 

Stockholm från återförsäljaren för en kontroll och beslutsfattning om vem som ska stå för 

kostnaden (Returlogistikansvarig, 160126). Genom samarbetet mellan Elektronikbolaget 

och Lager Stockholm blir det möjligt att använda reklamationer för att identifiera 

förbättringar. Enligt Gruppledaren (160225) på Lager Stockholm har de som rutin att 

återkoppla avvikande skador till Elektronikbolagets Tekniska ingenjör. Något som ligger 

i linje med att ta informationen till de som har möjlighet att påverka (Sandholm, 2008). 

Filip (2013) menar sedan att detta är ett sätt att använda sig av problem som kunder 

upplevt, åtgärda klagomålen och undvika dem i framtiden. Att Lager Stockholm och 

Elektronikbolaget använder sig av system som samarbetar med varandra underlättar 

flödet av information mellan parterna. Detta stämmer bra överens med det som Lumsden 

(2012) tar upp om att smidig samordning mellan parter kan underlätta och säkra den 

Hantering •  Samtliga tv-apparater 
hanteras med klämtruck 
 

•  Tv under 40 tum 
hanteras manuellt 
•  Tv över 40 tum 

hanteras med 
klämtruck 

 

Uttag ur lager •  Packinstruktioner 
•  Orderplock 
•  Helpall körs direkt från 

bulklager till 
utlastningsyta 

•  Order samt zonplock 
•  Helpall körs direkt 

från bulklager till 
utlastningsyta 
 

•  Plock bör innehålla 
så få specialfall som 
möjligt (Hill, 2005) 
•  Zon- och orderplock 

(Lumsden, 2012) 
Paketering •  Varje order packas var 

för sig 
•  Tv<40 tum 

blandpallar 
sampaketeras  

 

Utlastningsyta •  Inget tydligt område! 
ställs där det finns plats 

•  Tydligt område för 
utlastning 

•  Markering av 
utlastningsyta vanlig 
(Jessop och Morrison, 
2012) 

Utlastning •  Inga tidskrav 
•  Chaufför sköter 

utlastning 

•  Höga 
produktivitetskrav 
•  1-2 operatörer hjälper 

chauffören att lasta 

•  Tidsschema vid 
utlastning (Jessop och 
Morrison, 2012) 
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efterföljande hanteringen. Då rutinerna för arbetet med dolda skador är relativt nya kan 

det vara svårt för personalen på Lager Stockholm att identifiera alla skador och särskilja 

dolda skador från andra skador.   

3.3.2 Identifiering av riskzoner 

Enligt Sandholms (2008) fyra steg för kvalitetsförbättring innebär det första att identifiera 

vilka produkter som skadas mest frekvent. Steget därefter gå ut på att försöka kartlägga 

vart dessa produkter kan tänka skadas och ringa in detta som riskzoner, vilket kommer att 

göras i detta avsnitt. Resterande två steg, berörande orsaker och åtgärder, kommer att 

behandlas senare i studien. 

 
3.3.2.1 Tillvägagångssätt vid identifiering av kvalitetsbrister 
Genom mätningar blir det lättare att identifiera kvalitetsbrister (Jalote et al., 2007). 

Statistik över skadade produkter gjorde det möjligt för Återförsäljare 1 att 

uppmärksamma problemet och sedan informera Elektronikbolaget om skador som har 

genererat höga kostnader. Denna identifikation av kvalitetsbrist fick Elektronikbolaget att 

se möjligheter till förbättring. Vanligtvis används det en processkarta för att identifiera 

var i flödet en upplevd brist kan tänkas uppstå (Sörqvist, 2001). Processkartan kan sedan 

hjälpa till att hitta de riskzoner där skador på produkterna kan uppstå. Detta gäller både 

synliga och dolda skador, som enligt Flödeschefen (160211) kan tänkas ha samma 

orsaker.  

3.3.2.2 Tillvägagångssätt vid identifiering av riskzoner 

För att synliggöra de annars dolda processerna är det enligt Ljungberg och Larsson 

(2012) vanligt att illustrera processerna genom kartor. Vid framtagningen av 

processkartan med riskzoner följdes de steg som Paradiso och Cruickshank (2007) 

beskriver. Syftet med kartläggning av flödet av tv-apparater överensstämmer med syftet 

att göra en nulägesbeskrivning för att underlätta identifiering av riskzoner i de olika 

processerna. Eftersom problem med dolda skador vanligtvis inte upptäcks förrän av 

slutkund innebär det att skadan förmodligen har uppstått någonstans under processens 

gång (Innovationsansvarig, 160126).  
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Steg två innebär att grafiskt göra kartan och till detta krävs en del datainsamling. Data 

samlades bland annat in genom Ljungberg och Larssons (2012) föreslagna metoder 

såsom processpromenader och intervjuer med operatörer längs med flödet. Detta ses som 

lämpligt då de som utför aktiviteterna har störst kännedom om “deras del” av processen. 

Genom att göra processpromenader hos Lager Norrköping och Återförsäljare 1 blev det 

möjligt att jämföra hantering och rutiner samt identifiera riskzoner för dolda skador.  

3.3.2.2 Processkarta riskzoner  

Enligt Innovationsansvarig (160126) är det främst inom områdena tv-apparater och 

monitorer som dolda skador förekommer, vilket blir en del av den identifikation som 

Sandholm (2008) tar upp. Med hjälp av den statistik som Återförsäljare 1 fört går det att 

bekräfta Elektronikbolagets information. Det visar på att det är främst större tv-apparater 

som förekommer i skadestatistiken, vilket är också den modellgrupp som innebär högst 

ersättningskostnader till kunder.  

 

Genom att kartlägga flödet av tv-apparater underlättas arbetet med att identifiera brister 

(Sörqvist, 2001). Detta följer även Sandholms (2008) steg att undersöka vilka områden 

som innebär störst risk för kvalitetsbrister. Nedan visualiseras de riskzoner som 

identifierats i Elektronikbolagets flöde av tv-apparater. Riskzonerna markeras i bilden 

med hjälp av röda trianglar och förklaras sedan vidare med hjälp av numerisk hänvisning. 

 
Figur 12. Översiktlig flödeskarta med markerade riskzoner 

IN
LE

VE
RA

NS
LA

GR
IN

G
PL

OC
K

UT
LE

VE
RA

NS

Lossning av 
gods

Kvittering 

Order

Eventuell 
sampaketering 

Uppställning av 
plockade ordrar Utlastning

Yttre 
kontroll 

Lager
Manuellt/ Fristapling 

alt. 
Bulk/ plock

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)



	   	  	   	  
	  

	   55	  

Transport och lossning (1) 
Elektronikbolagets fabriker genomför olika tester innan produkterna levereras vidare. 

Dessa tester, såsom droptest och vibrationstest, kan sägas motsvara de påfrestningar som 

produkterna kan tänkas utsättas för under exempelvis transporten (Teknisk ingenjör, 

160225). Alla defekta produkter som upptäcks i flödet har alltså inte fabriksfel utan de 

flesta kan antas vara fungerande då de lämnar fabriken. Bergman och Klefsjö (2011) 

menar att en produkt bör vara hel och felfri då den når slutkunden för att uppfylla 

kundens behov. Detta innebär att produkten måste hållas säker och hel genom hela flödet 

från fabrik till slutkund. 

 

Då godset lastas på lastbilarna för transport från fabriken är det viktigt att godset säkras 

på så sätt att risken för förflyttningar minskas. Ett sätt som detta kan göras på är genom 

användning av luftkuddar som placeras i hålrum (Observation, 160224, se Bild 1 nedan). 

Det förekommer dock enligt Operatör 1 hos Lager Norrköping tillfällen då det 

ankommande godset saknar säkring genom luftkuddar och att godset till följd av detta har 

vält. Dessa luftkuddar används dessutom sällan vid lastning för vidare transporter. Dock 

är det något som Innovationsansvarig (160225) skulle vilja se som krav för alla 

transporter. Många av transporterna körs av chaufförer som inte har någon direkt 

koppling till Elektronikbolaget då de rapporterar till det externa transportföretag som 

Elektronikbolaget anlitat. Det förekommer att chaufförerna som hämtar och lämnar gods 

hos Lager Norrköping inte kan prata varken svenska eller engelska (Innovationsansvarig, 

160225). Detta kan innebära kommunikationssvårigheter och ses som ytterligare en risk 

då det lätt kan uppstå missförstånd. Om chauffören dessutom inte känner ett personligt 

ansvar för de produkter som transporteras menar Servicemanager (160225) att 

transporterna kan bli mer osäkra. Enligt Ljungberg (2000) visar rätt värderingar hos 

chaufförerna på bra kompetens, en vilja att göra ett bra arbete och en vilja att ta ansvar.   
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Bild 1. Exempel användning av luftkuddar för att säkra gods 

Mottagning och förflyttning inom lagret (2) 
Förflyttningen från lastbil till mottagningsytan på lagret sker med hjälp av gaffeltruck 

(Observation, 160224) och bör därmed inte innebära någon större risk för skador så länge 

godset är ordentligt plastat och säkrat på pallen. Om godset är ostabilt vid detta moment 

ökar risken för att godset välter då kartongerna ofta är staplade på varandra.  

 

Efter kontroll och kvittering flyttas produkterna in till lagerytan. Detta görs med 

klämtruck där operatören ska klämma pallen och på så sätt minska risken för skador på 

kartongerna i detta moment. Däremot kan det uppstå risk för skador om operatören är 

stressad, saknar kunskap om produkterna och hur de ska hanteras eller hanterar trucken 

oaktsamt. Det är också viktigt att operatören har fått rätt information om hur produkterna 

ska hanteras. För det gods som körs till fristaplingslagret hos Återförsäljare 1 samt 

bulklagret på Lager Norrköping kan staplingen ses som en brist om pallen placeras på 

sådant sätt att produkterna riskerar att skadas genom ett felaktigt tryck. Detta 

överensstämmer med de tryckskador som Lumsden (2012) tar upp som risk vid 

fristaplinglagring. Därför är det viktigt att operatören i detta moment är noggrann och har 

kunskap om hanteringen av produkterna (Ljungberg, 2000, Flödeschefen, 160211). 

Felaktig belastning kan också innebära ett ojämnt tryck på de undre kartongerna och sin 

tur orsaka skador. En kraftigt skadad kartong bör direkt plockas bort och flyttas till b-

lagret för vidare kontroll. En lindrigare skada på det yttre emballaget kan dock missas av 

en stressad operatör, vilket ökar risken för att en produkt med dold skada går vidare i 

flödet. 
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Lagerhantering (3) 

På plock- och manuella lagret hanteras det fler enskilda produkter, främst med hjälp av 

truckar men även för hand. På Lager Norrköpings plocklager används klämtruck för att 

dels plocka ner olika nivåer från en pall och placera orderantalet på en ny pall, men även 

för att transportera pallen mellan olika plockplatser. Vid plock av enskilda kartonger med 

hjälp av klämtruck är det viktigt att operatören är medveten om att kartongen är mindre 

tålig jämfört med hantering av flera kartonger samtidigt. Samtlig hantering med 

klämtruck får anses vara en risk för att skador uppstår, även då klämaggregat endast 

klämmer pallen utan att stabilisera produkterna vilket lätt gör dem ostadiga (Observation, 

160211, 160224). I dessa moment ligger mycket av ansvaret på operatörerna och deras 

beteende. Vilket med andra ord innebär att dessa moment är en risk om operatören inte 

hanterar produkterna enligt anvisningar, i den mån det finns, och saknar rätt värderingar 

(Ljungberg, 2000). Om hanteringsanvisningarna inte når de operatörer som hanterar 

produkterna kan det ses som en brist i informationsflödet. Ljungberg (2000) skriver 

vidare att kännedom om hur olika produkter ska hanteras handlar om kunskap och 

skicklighet. Operatör 2 (160224) menar också på att en anvisning inte hade påverkat 

deras arbetssätt på Lager Norrköping nämnvärt, då det mesta är upp till den enskilda 

truckförarens erfarenhet och känsla. 

 

Syftet med att dela upp större och mindre tv-modeller, såsom Återförsäljare 1 gör genom 

att hantera de mindre manuellt, är att minska risken för att skador på produkter genom 

användning av klämtruck. Det går dock inte att eliminera samtliga risker, samtidigt som 

nya risker kan uppstå. Även om tanken är att kartongen ska dras över på den nya pallen i 

den manuella hanteringen innebär förflyttningen en risk då det är lätt hänt att den välter 

eller faller. Detta stämmer även överens med det som Stephens och Meyers (2013) tar 

upp angående om att desto mer en produkt förflyttas ju större risk är det att kvaliteten på 

produkterna försämras. 

 

Det råder också delade meningar angående huruvida produkterna enbart får hanteras 

stående eller om de tål att läggas ner. Flödeschefen på Återförsäljare 1 (160211) menar 

på att Elektronikbolaget har krav på att deras produkter ska hanteras stående medan Team 
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Leader (160224) på Lager Norrköping menar att detta är ett gammalt krav. Enligt den 

Tekniska ingenjören (160225) på Elektronikbolaget bör tv-apparaterna aldrig förvaras 

liggande, däremot kan det vara okej vid kortare förflyttning av enskilda produkter inom 

lagret. De delande meningarna angående hur hanteringen av tv-apparater får gå till tyder 

på brister i den information som Elektronikbolaget har försett sina parter med.   

 

Eventuell sampaketering (4) 
Om storleken på pallen inte är anpassad efter dimensionen på tv-modellerna innebär detta 

att det kan bli ostabilt vid plock och transport. Denna risk uppstår i de fall då det blir ett 

glapp mellan kartong och klämaggregatet eftersom operatören endast kommer åt att 

klämma pallen. De olika dimensionerna kan också innebära att kartonger riskerar att 

sticka utanför pallen och kan komma att bli skadade om de kläms för hårt (Operatör 2, 

160224). Därför kan det ibland, beroende på ordern, innebära att produkterna behöver 

paketeras om för att kunna anpassas till pallen samt höja fyllnadsgraden (Flödeschef, 

160211). Detta kan i sin tur ses som en risk då det kräver extra hantering, oavsett om 

ompaketeringen sker för hand eller med hjälp av klämtruck, något som också går att 

koppla till det Stephens och Meyer (2013) säger om extra hantering. 

 

Utleverans (5) 
Hos Återförsäljare 1 finns det separerade utlastningsytor vilket gör att operatören, med 

hjälp av chauffören, kan lasta utan att riskera störas av andra medarbetare. Däremot finns 

det andra stressfaktorer som tid och krav på fyllnadsgrad som kan påverka operatörens 

omdöme (Flödeschef, 160211). Eftersom Återförsäljare 1 har många utleveranser per dag 

kräver det en hög produktivitet i utlastningsmomentet. Enligt Flödeschefen (160211) 

innebär detta en risk då det finns en relation mellan hög produktivitet och låg kvalitet. 

Jessop och Morrison (2012) tar upp att det är vanligt med någon form av tidschema, som 

en del av en rutin för exempelvis utlastning. Risken är att operatören, för att spara tid, 

hanterar godset felaktigt i förhållande till hanteringsanvisningarna som finns på det yttre 

emballaget och då riskerar att orsaka dolda skador. Kravet på fyllnadsgrad innebär också 

en risk i de fall då detta prioriteras framför att lastsäkra produkterna vid utlastning. På 

Lager Norrköping är det den hämtande chauffören som har ansvaret för 
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utlastningsmomentet. Det innebär att det är upp till chauffören att godset placeras säkert 

på lastbilen, eftersom det inte alltid finns lastinstruktioner tillgängligt. Operatör 2 

(160224) upplever ingen direkt tidspress, vilket skulle kunna bero på att de inte har 

samma orderfrekvens som Återförsäljare 1. Det kan också bero på att operatörerna inte är 

involverade i utlastningsmomentet utan främst färdigställer inkommande order.  

 

Det är också chaufförernas värderingar och kunskaper som blir avgörande för hur godset 

lastas och säkras (Servicemanager, 160225). Eftersom chaufförerna själva lastar innebär 

det att Lager Norrköping lämnar över ansvaret för godset tidigare än motsvarande hos 

Återförsäljare 1. Även vid utlastning kan tidigare nämnda språkskillnader ses som en risk 

om det påverkar kommunikationen mellan operatör och chaufför. 
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3.4 Slutsats processernas riskzoner och kvalitetsbrister 
Denna slutsats ämnar besvara första problemfrågan som lyder:  

Var i Elektronikbolagets flöde från lager till återförsäljare finns riskzoner där 

kvalitetsbrister genererar dolda skador på tv-apparater? 

 
Tabellen nedan visar var i Elektronikbolagets flöde det finns riskzoner där kvalitetsbrister 

generar dolda skador på tv-apparater. I tabellen syns även bristerna fördelade inom 

bristkategorier som kommer användas vidare i studien. Eftersom en brist kan uppstå på 

flera ställen i flödet kan kvalitetsbristerna förekomma inom flera bristkategorier. 

Tabell 5. Sammanfattning slutsats kap 3 

Riskzon Kvalitetsbrist Bristkategori 
Transport och 
lossning (1) 

- Saknad av lastsäkring 
såsom luftkuddar 

- Bristande värderingar hos 
chaufför 

- Språkskillnader 

Brister i transport 
- Saknad av lastsäkring  
- Brister i info 
- Bristande värderingar hos 

chaufför  
- Språkskillnader 

Mottagning och 
förflyttning inom 
lagret (2) 

- För hård klämning 
- Okunskap om produkterna 
- Felbelastning 
- Brister i info 
- Ostabilt lastat 

Produkt läggs ner 
- Okunskap om produkterna 
- Brister i info 
- Produkt läggs ner 
- Ostabilt lastat 

Lagerhantering (3) - Bristfälligt emballage 
- Felaktiga värderingar 
- Brister i info 

Felaktig klämning 
- För hård klämning 
- Okunskap om produkterna 
- Brister i info 

Felaktig lagring 
- Okunskap om produkterna 
- Felbelastning 
- Brister i info 

Eventuell 
sampaketering (4) 

- Icke anpassad pall Bristande emballage 
- Bristfälligt emballage 
- Brister i info 
- Icke anpassad pall 

Utleverans (5) - Olika aktörer ansvariga för 
utlastning 

- Produkt läggs ner 
- Språkskillnader 
- Saknad av 

lastinstruktioner 

Brister i transport 
- Se Transport och lossning 

(1) 
- Olika aktörer ansvariga för 

utlastning 
- Språkskillnader  
- Saknad av lastinstruktioner 



	   	  	   	  
	  

	   61	  

4. Typer av dolda skador och orsaker 

Kapitlet innehåller teori, empiri, analys samt slutsats för studiens andra problemfråga. 

Nedan visas dispositionen för kapitel 4.  

 
Figur 13. Disposition kapitel 4 

4.1 Teori orsaker 
Kapitlet inleds med teori för studiens andra problemfråga. Först beskrivs vanliga 

faktorer som kan orsaka brister i arbetssättet. Sedan beskrivs orsak-verkandiagram som 

används som kvalitetsverktyg i studien. 

4.1.1 Brister i arbetssätt  

Juran och Godfrey (2000) menar att det finns brister i organisationers arbetssätt som 

beror på människans inblandning. Detta kan exempelvis vara brist på motivation, 

felaktiga tekniker, fel attityd eller brister i kommunikationen. Dessa brister kan dock ha 

olika rotorsaker. Nedan beskrivs brister som kan ha inverkan på kvaliteten på produkter.  

4.1.1.1 Mänskliga faktorn 

Harvey (2013) upp ett par faktorer som ledningen bör hålla i åtanke. Faktorerna grundas i 

att det kan ske fel och misstag som sänker kvaliteten på grund av den mänskliga faktorn. 

Tidspress 

Att behöva arbeta under tidspress och utföra arbetsuppgifter under en begränsad 

tidsperiod kan ibland påverka medarbetarna negativt så att fel och misstag begås. 
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Flera uppgifter 

Om personalen har flertalet aktiviteter att sköta samtidigt ökar också risken för att 

misstag sker.  

Distraktioner 

Personalens koncentration på arbetsuppgiften störs av yttre påverkan.  

Oklara instruktioner  

Instruktioner som inte är tydliga nog kräver mer av medarbetaren och riskerar då att 

prestera sämre till följd av bristande anvisningar. 

Dåliga vanor 

Konsekventa felbeslut, slarv i rutiner och fel uppfattning angående risk och riskfullt 

beteende. 

Vaga riktlinjer 

Då policys och standards lämnar utrymme för missförstånd och inkonsekvent 

tillämpning.  

Bristande pålitlighet 

För stort fokus på resultatet istället för prestationen för att nå dit kan ge otydliga 

förväntningar.  

Arbetsmiljö  

För att kunna utföra arbetet på ett säkert och effektivt sätt är det viktigt att arbetsmiljön 

och utrymmet inte hindrar medarbetarna. 

4.1.1.2 Värderingar och beteende 

Pinder (2008) menar på att en enhetlig kultur inom en organisation i sin tur bidrar till 

gemensamma värderingar, men menar också på att värderingar kan vara individuella. Det 

är därför ännu viktigare att företagets gemensamma värderingar lyfts fram. Chatman och 

Cha (2003) påstår sedan att värderingar är avgörande för kulturen inom ett företag på två 

sätt: dels måste medarbetarna vara överens och informerade om vilka värderingar som 

råder och de måste därefter hålla hårt på dessa utvalda värderingar. Den starka kulturen 

påverkar sedermera prestationen inom företaget genom att forma beteende och beslut 

samt motivera medarbetarna till att ständigt sträva efter högre kvalitet. För att uppnå 

bästa resultat är det också viktigt att ledaren uppmuntrar medarbetarna (Chatman och 



	   	  	   	  
	  

	   63	  

Cha, 2003). Det finns enligt Pinder (2008) en relation mellan ett företags värderingar, 

medarbetarnas attityd och i slutändan deras beteende. 

4.1.1.3 Metodfel 

Hur olika medarbetare uträttar sitt arbete skiljer sig vanligtvis en del, vilket kan leda till 

metodfel. Skillnader i tekniker, metoder och erfarenhet leder till att vissa medarbetare 

utför arbetet på ett bättre sätt jämfört med andra medarbetare. Medarbetare som använder 

felaktiga metoder åstadkommer vanligtvis fler fel och brister. Metodfel kan undvikas 

genom att organisationen identifierar de främsta arbetssätten och sprider dessa vidare till 

samtliga som utför dessa arbetsuppgifter. Detta kan göras genom att kontinuerligt jämföra 

arbetsmetoder och arbetssätt inom olika områden (Sörqvist, 2004).  

4.1.1.4 Kommunikationsfel  

Något som vanligtvis orsakar fel beroende på medarbetare är brister som föreligger i 

kommunikation och information som delas inom organisationen. Detta kan exempelvis 

bero på utebliven information, brister i formuleringen av information eller bristfällig 

överföring av information (Sörqvist, 2004). Lotfi, Mukhtar, Sahran och Zadeh (2013) 

menar att många organisationer idag har brister i sitt kommunikation- och 

informationsflöde, vilket gör det svårt att samordna åtgärder inom organisationen. Då 

dagens verksamhet generellt involverar många aktörer blir det allt viktigare att det finns 

en effektiv, genomgående kommunikation och informationsdelning i organisationen. Det 

är dock en svår uppgift då information som ska fördelas ut hela tiden växer samtidigt som 

parter med andra språk involveras allt mer. För att åtgärda brister i kommunikation och 

informationsdelning menar Sörqvist (2004) att en organisation kan fastställa 

informationskravet, säkerställa förståelse av informationen samt välja passande 

informationskanaler.  

4.1.2 Orsak-verkandiagram 

Orsak-verkandiagram är ett verktyg som är användbart för att fastställa de direkta 

orsakerna till ett problem (Klefsjö, 2011). I arbetet för att finna orsakerna börjar det 

vanligtvis med någon form av kartläggning av upplevda symptom inom 

undersöksområdet och därefter bör ett större antal hypoteser om möjliga orsaker skapas. 
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Dessa hypoteser kan sedan användas i ett orsak-verkandiagram (Sörqvist, 2001). Målet 

med användning av ett orsak-verkandiagram är att hitta orsaker till problem och roten till 

dessa för att på så sätt undvika åtgärder som bara botar effekterna och inte hela problemet 

(Evans och Lindsay, 2002).  

 

Ishikawa (1986) och Hill (2005) nämner ett antal generella steg vid skapandet av ett 

orsak-verkandiagram. Första steget innebär att kvalitetsbristen definieras och skrivs 

längst till höger i diagrammet. Steg två är att skriva ned huvudorsakerna till denna 

kvalitetsbrist till vänster. Figur 13 visar ett exempel på detta (Bergman och Klefsjö, 2012, 

s.243). 

 
Figur 14. Orsak-verkandiagram 1 

 

Det tredje steget är sedan att binda detaljerade orsaker till var och en av den 

dokumenterade huvudorsakerna. För att nå roten av kvalitetsbristen innebär det slutliga 

steget att lista orsakerna till de tidigare identifierade detaljerade orsakerna. Enligt 

Bergman och Klefsjö (2012) ska ett orsak-verkansamband, för att vara användbart, 

innehålla flera ben utöver de som är kopplade till huvudorsakerna. Bilden nedan visar ett 

exempel på hur ett orsak-verkansamband kan se ut (Bergman och Klefsjö, 2012, s.244). 

 
Figur 15. Orsak-verkandiagram 2 
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Ett sätt som kan underlätta att komma igång med arbetet är att dela upp dem i vad 

Bergman och Klefsjö (2012) samt Sörqvist (2004) kallar 7M. Det är ett sätt att, utifrån 

situationen kategorisera orsakerna, för att lättare kunna se om det är exempelvis arbetssätt 

eller material som är orsak. De sju vanligaste kategorierna är:  

 

Management- Ger ledningen det stöd som medarbetarna behöver? Får de tillräckligt med 

material? 

Människan- Handlar om medarbetarnas utbildning, beteende och erfarenhet. Finns det 

kunskap om produkterna och hur de ska hanteras? 

Metod- Finns nödvändiga ritningar och ordentliga verktyg tillgängliga?  

Mätning- Fungerar mätverktygen? Mäts rätt saker? Finns det något runtomkring som kan 

påverka resultatet? 

Maskin- Får maskinerna det underhåll som behövs?  

Material- Håller materialet som används tillräckligt hög kvalitet? Här handlar det också 

om leverantörers förmåga att kvalitetssäkra materialet som de levererar.  

Miljö- Har miljön påverkan på produktutfallet? (Ibid). 
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4.2 Empiri 
I avsnittet nedan beskrivs först olika typer av skador samt hur dessa bedöms enligt 

Elektronikbolagets riktlinjer. Detta följs av orsaker till dolda skador med hjälp av 

tidigare identifierade riskzoner och kvalitetsbrister. 

4.2.1 Empirisk datainsamling 

Empirin har till största del samlats in genom fokusgrupp bestående av sex representanter 

från flera aktörer i flödet. För att förbereda deltagarna skickade författarna ut ett 

dokument innehållande syftet med en fokusgrupp, bakgrund till studien samt en 

sammanfattning av kapitel tre. Fokusgruppen pågick i cirka två timmar och en moderator 

ansvarade för att diskussionen följde uppsatt agenda. Diskussionen berörde först 

deltagarnas erfarenheter kring typer av dolda skador. Därefter fördes diskussionen över 

till möjliga orsaker till dessa skador, för att slutligen ta upp tänkbara förbättringsåtgärder. 

Empirin har kompletterats med hjälp av observationer och intervjuer. 

4.2.2 Typer av dolda skador 

Typer av dolda skador kan vara hur dolda men även synliga skador yttrar sig. Det kan 

exempelvis vara skador på yttre emballage, inre emballage, skärm och indirekta skador. 

Dessa olika typer beskrivs mer ingående nedan.  

 

Yttre emballage 

Enligt observationer (160211, 160224, 160225) finns det exempel på skador som 

klassificeras som dolda, men som vid noggrann kontroll av emballaget hade kunnat 

urskiljas. Det finns flera olika typer av skador som kan uppkomma på det yttre 

emballaget. Ett exempel på en typ är vikningar som kan uppstå på olika ställen på det 

yttre emballaget, det kan dock variera hur tydligt vikningen syns. Det kan även finnas 

skador på kartongerna som vanligtvis syns på ovansidan av förpackningen där den då är 

nedtryckt (Returlogistiksansvarig, 160126). Skador synliga på det yttre emballaget 

behöver inte vara så pass stora att de inte skickas vidare till slutkund.  

 



	   	  	   	  
	  

	   67	  

I en första bedömning hos Lager Stockholm kontrolleras huruvida förpackningen är i ett 

godkänt skick. Skador såsom små hål, skrapmärken samt skador vid handtagen räknas då 

som godkända skador. Revor i emballaget, längre vikskador och större hål kan däremot 

inte godkännas som en dold skada. Se riktlinjer för bedömning av yttre emballage nedan.  
 

 
Bild 2. Riktlinjer bedömning av kartong 

 
Inre emballage 
Inre emballage när det gäller tv-apparater är den frigolit som finns i förpackningen för att 

skydda produkten. Det finns exempel där yttre emballage är till synes intakt, men när 

produkten packas upp syns det tydliga skador på frigolit, skärm eller ram. Skador, såsom 

sprickor eller krossad frigolit, kan uppstå genom påfrestning mot yttre emballaget. 

 

Den andra punkten i riktlinjerna fokuserar på den skyddande frigoliten och här tillåts 

mindre tryckskador. I de fall där frigoliten har större sprickor eller är sönder godkänns 

det ej som en dold skada, Elektronikbolaget menar att dessa skador orsakats från fall 

högre än motsvarande tre våningar av tv-apparater. Exempel på frigolitskada syns nedan 

(Elektronikbolagets riktlinjer). 
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Bild 3. Riktlinjer bedömning av frigolit 

 

Skadad skärm 

En spräckt skärm kan yttra sig på flera sätt. Beroende på uppkomst så kan det ibland gå 

att känna sprickan på utsidan av skärmen medan det andra gånger bara är en synlig 

spricka. Startpunkten på sprickan kan också variera, även detta beroende hur produkten 

skadats. Punktskada innebär att det finns en tydlig startpunkt. Denna typ av skada kan 

yttra sig genom en spräckt skärm där det tydligt framgår var yttre påverkan har inträffat. 

Detta kan exempelvis orsakas om skärmen får en kraftig stöt mot en kant eller ett hårt 

föremål. Vanligtvis går denna typ skada att upptäcka i tidigt skede i form av ett hål med 

motsvarande placering på det yttre emballaget (Returlogistikansvarig, 160225). 

 

Gruppledare 2 (160405) har erfarenhet av fall där de har upptäckt sprickor i ramen runt 

skärmen. Dessa har förekommit både där sprickorna har fortsatt ut i skärmen, men även 

där det enbart varit ramen som varit skadad. Det har inte heller synts några tydliga skador 

på emballaget, varken det yttre eller inre. Enligt Innovationsansvarig (160405) förekom 

det flertalet fall för ett par år sedan där skadorna yttrade sig genom mindre sprickor i 

plasten runt skärmen, på likande ställen. 

 

Det förekommer också att Lager Stockholm får ta emot tv-apparater med repor i skärmen. 

Dessa repor kan vara både mindre, mer liknande små rispor men även kraftigare märken i 

form av vita streck. Enligt Teknisk ingenjör (160405) så är det mindre troligt att dessa 

repor uppstått i fabriken eftersom produktionen mestadels sker maskinellt och i ett flöde, 

vilket i sin tur borde ha inneburit att fler produkter blivit skadade. Då det har förekommit 
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ett flertal med repor på liknande ställen är det svårt att hävda att slutkunden skulle orsakat 

skadorna själv (Fokusgrupp, 160405). 

 

I bedömningen angående sprickor i skärmen enligt Elektronikbolagets riktlinjer (se bild 

nedan) skiljer det sig beroende på var skadan har sin början. Utgår sprickan från ramen på 

tv:n, från ovansidan eller en kant, så ska skadan godkännas och ersättning betalas ut. 

Börjar sprickan däremot mitt på skärmen bedöms det som att skadan har orsakats när tv-

apparaten är utanför sitt emballage, rimligtvis efter slutkunden har packat upp produkten 

hemma i samband med installationen. Är det otydligt var sprickan har sitt ursprung ska 

skadan godkännas enligt riktlinjerna, förutsatt att yttre och inre emballage är oskadat. 

Större sprickor med ett tydligt ursprung godkänns sällan eftersom emballaget ska skydda 

mot den typ av våld som krävs för den typen av skada. Enligt riktlinjerna är det möjligt 

att det uppstår inre skador på skärmen, som alltså syns men som inte går att känna på 

utsidan, om produkten utsätts för högt tryck då den inte är skyddad av emballaget. Nedan 

syns ett exempel på skadad skärm från Elektronikbolagets riktlinjer. 

 
Bild 4. Riktlinjer bedömning av sprickor i skärm 

 

Indirekta skador 

Efter tester med hjälp av bland annat spännband på Lager Stockholm upptäcktes det att 

en påfrestning inte behöver innebära en direkt skada på produkten. Däremot kan ett tryck 

motsvarande spännbanden runt kartongen vidare innebära en försvagning av produkten 

och framförallt i skärmen vilket gör den mer ömtålig vidare i hanteringen (Fokusgrupp, 

160405). Innovationsansvarig (160405) tror att denna försvagning i kombination med 

ytterligare påfrestningar kan leda till dolda skador. Detta skulle kunna bero på att det 

bildas spänningar i skärmen enligt Teknisk ingenjör (160405).  
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4.2.3 Orsaker till dolda skador 

Nedan presenteras de orsaker till dolda skador som diskuterades under fokusgruppen 

(160405). Orsakerna kopplas till de bristkategorier som presenterades i slutsatsen för 

kapitel tre: felaktig lagring, produkt läggs ner, felaktig klämning, bristande emballage och 

brister i transporterna. 

 

Felaktig lagring 

Enligt instruktioner på pallarna som kommer från fabrik så ska plast och kantskydd 

behållas på för att minska risken för ras. På Lager Norrköping finns det dock 

instruktioner om att ta bort både plast och kantskydd på de pallar som ställs på plockplats. 

(Observation, 160224). Innovationsansvarig (160405) styrker också att det finns risk för 

ras när kantskydden tas bort och vid fall rakt ner finns det en risk att det inte syns mer än 

damm på det yttre emballaget.  

 

För att undvika att produkterna får skador är det viktigt att de inte placeras på ett sådant 

sätt att produkterna blir felbelastade. Ett exempel på detta kan vara då pallarna staplas på 

varandra, om de enligt anvisningar på kartonger är tillåtna att göra det. Här är det viktigt 

att operatören är medveten om hur högt kartongerna får staplas på varandra. Skulle 

dessutom den övre pallen placeras så att kartongerna på den undre pallen får ta emot ett 

tryck som den inte klarar av kan det uppstå skador. Detta gör att det krävs noggrannhet 

och precision av operatören vid placering av den övre pallen. I dagsläget är kartongernas 

hörnor inte tillräckligt stabila vilket kan leda till ett skadligt tryck ovanifrån (Fokusgrupp, 

160405). Det kan också hända att de kartonger som plockas separat för att lastas på en så 

kallad blandpall (se förklaring bilaga 8.1) placeras så att springorna i pallen gör 

kartongerna ostabila och sneda (Operatör 2, 160224). Lastas sedan fler kartonger på de 

sedan tidigare felplacerade riskeras dessa att skadas. En felaktig och slarvig placering av 

pallarna kan dessutom innebära att de kan falla och skadas (Fokusgrupp, 160405, 

Observation 160211, 160224). 
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Produkt läggs ner  

Enligt Flödeschefen (160211) finns det ett skallkrav på att Elektronikbolagets tv-

apparater ska hanteras stående genom lagerflödet hos Återförsäljare 1. Dock saknas det 

anvisningar om detta krav. Vid utlastningsytan hos Återförsäljare 1 observeras (160211) 

enskilda tv-apparater av olika modeller liggandes på pallar. Enligt Innovationsansvarig 

(160405) är tv-apparater som lagras liggande också något som har observerats hos flera 

andra lager och återförsäljare. Detta skulle för vissa större modeller, på grund av tyngre 

panel, kunna innebära att panelen skadas på insidan. Teknisk ingenjör (160225) anser att 

tv-apparaterna ska hanteras stående men att det vid kortare förflyttningar kan finnas fog 

för att lägga produkterna ner. På Lager Norrköping känner personalen inte till något krav 

på att produkterna ska hanteras stående utan menar på att detta var ett tidigare krav 

(Operatör 2, 160224). Detta styrks också med hjälp av observation (160224) som visar att 

enskilda produkter hanteras liggande, exempelvis vid lagring på plockplats. Enligt 

Teknisk ingenjör (160225) hanteras tv-apparaterna liggandes vid reparationer då 

reparatören lägger produkten med skärmen nedåt för att komma åt baksidan. Nackdelen 

med att hantera produkten stående är bland annat att vid enskilda plock blir det lätt att 

produkten faller, samtidigt vill Elektronikbolaget undvika att den läggs ner (Fokusgrupp, 

160405). 

 

Felaktig klämning 

Vid flera tillfällen i processerna så hanteras produkterna med hjälp av klämtruckar. Detta 

kräver bland annat erfarenhet och känsla av operatören, för att inte klämma för hårt eller 

på ett felaktigt sätt (Operatör 2, 160224). Enligt Avdelningschefen (160405) är ett 

problem som kan orsaka skador att samma truck ska hantera flera olika typer av gods 

med skillnader i både vikt, form och antal. Exempelvis ska samma truck som hanterar 8x 

100kg tvättmaskin även kunna hantera plock av enskilda kartonger med tv-apparater. Att 

kartongerna dessutom saknar markering om önskvärt tryck från klämtrucken skapar 

ytterligare osäkerhet kring hur tv-apparaterna ska hanteras för att inte orsaka någon skada 

(Ibid). Truckarna är utrustade med ett verktyg som kan begränsa trycket från 

klämaggregaten, men som utan anvisningar för tillåtet tryck är verkningslöst enligt 

Avdelningschefen (160405). Enligt Flödeschefen (160211) är det avgörande hur många 

produkter som ska förflyttas och huruvida de står placerade på pall eller inte. En enkel 
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kartong som kläms med klämtruck är känsligare än en pall som är fullastad och ska 

klämmas eftersom det då främst är pallen som ska klämmas och inte kartongerna. Dock 

menar Operatör 2 (160224) på att en pall i dåligt skick inte klarar av att klämmas och det 

då är nödvändigt att klämma kartongerna istället. Enligt tester som har gjort på Lager 

Stockholm så behöver en skada som uppkommit genom exempelvis för hårt tryck inte 

synas direkt utan kan istället leda till spänningar och försvagning i skärmen. Detta 

innebär att produkten i hanteringen blir mer känslig för stötar och yttre påfrestningar 

(Fokusgrupp, 160405). 

 

Flödeschefen (160211) påpekar att det är viktigt att truckens klämaggregat täcker så stor 

yta av det yttre emballagets kortsida som möjligt, för att undvika att produkterna kläms 

mitt på. Enligt Innovationsansvarig (160405) förekommer det också att produkten kläms 

på fel håll, vilket innebär att klämaggregaten trycker på produktens fram- och baksida 

istället för kortsidor. Avdelningschefen hos Återförsäljare 1 (160405) menar sedan på att 

dolda skador troligtvis orsakas utan att exempelvis operatören förstått eller tagit notis om 

att tv-apparaten kan ha blivit skadad. Skulle en operatör klämma för hårt eller på ett 

felaktigt sätt är det inte något som skulle upptäckas förrän produkten packas upp (Ibid). 

Beroende på orderstorleken och mottagarens krav så sker det ibland att en pall delas med 

hjälp av klämtruck. Detta görs exempelvis om mottagaren inte har möjlighet att ta emot 

en pall som har full höjd (vanligtvis tre lager högt med kartonger) (Observation, 160224).  

 

Bristande emballage 

En dold skada är inte synlig på produktens emballage utan upptäcks först efter att den 

packats upp av butik eller slutkund (Innovationsansvarig, 160126). Ett exempel som 

Innovationsansvarig (160405) tar upp är på de modeller som saknar frigolit längs med 

hela kortsidan, där det då uppstår ett hålrum mellan produkt och kartong. Om dessa kläms 

för hårt sviktar emballaget och det kan då leda till en skada som är svår att härleda till den 

egentliga orsaken. Enligt Flödeschefen hos Återförsäljare 1 (160211) saknar de 

information om hur mycket Elektronikbolagets emballage innehållande tv-apparater tål. 

Enligt Observation (160224) på Lager Norrköping buktar en del av Elektronikbolagets 

kartonger upp vid skarven för öppningen. Detta innebär ett problem vid plock då de 

kartonger som placeras ovanpå dessa kartonger blir ostabila.  
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Vid val av emballage är det enligt Innovationsansvarig (160126) flera aspekter att ta 

hänsyn till. Bland annat så ska materialet inte ha något ursprung från regnskogar, det ska 

helst vara återvunnet och dessutom gå att återvinna igen.  

 

Vid plockning av en blandpall är det viktigt att operatören väljer en pall som är 

tillräckligt stor för att rymma de även största kartongerna som finns på ordern. Enligt 

Innovationsansvarig (160405) kan detta innebära en risk för att operatören missbedömer 

pallen och kartongernas storlek och då lättare kör in i något på grund av att kartongen 

sticker ut. För att säkra dessa pallar där godset är av blandad storlek förekommer det att 

de säkras med spännband. Om dessa dras för hårt kan det orsaka en försvagning av 

skärmen vilket sedan kan leda till att den lättare skadas (Fokusgrupp, 160405).  

 
Brister i transporterna  

Innovationsansvarig (160405) poängterar att det är flera områden där Elektronikbolaget 

saknar möjlighet att kontrollera produkternas hantering och där de dolda skadorna kan 

uppstå. Ett sådant område är transporterna där Elektronikbolaget saknar kontroll över vad 

som händer efter att transportörerna lämnat fabrikerna. Elektronikbolaget saknar idag 

tydliga språkkrav för transportörerna som hanterar deras produkter, vilket leder till att 

chaufförer som varken kan svenska eller engelska transporterar deras produkter. Som 

tidigare nämnt ställer Återförsäljare 1 numera krav på sina transportörer och minikravet 

på språk är engelska. Detta är dock något som saknas hos andra aktörer, vilket minskar 

möjligheterna till att ge chaufförerna tydliga lastinstruktioner och enkelt kommunicera. 

Många olika chaufförer kan också innebära att det inte finns några direkta relationer 

mellan transportör och Elektronikbolaget (Flödeschef, 160211, Fokusgrupp, 160405).  

 

Innovationsansvarig (160405) menar att det som följd av hög konkurrens på 

transportmarknaden kan innebära en stressad arbetsmiljö för chaufförerna, som behöver 

arbeta hårt för att nå upp till produktivitetsmål. Enligt Servicemanager (160225) kör 

många transportörer på provision vilket kan leda till sämre hantering. Som tidigare nämnt 

är det olika parter som har ansvaret för utlastning på Lager Norrköping och hos 

Återförsäljare 1. Hos Återförsäljare 1 hjälps chaufför och operatör åt medan det på Lager 
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Norrköping är enbart chaufförerna som har hand om utlastning (Observation, 160211, 

160224). 

 

Den Tekniska ingenjören (160405) anser att det är viktigt med lastsäkring för att godset 

inte ska kunna röra på sig under transporten. Innovationsansvarig (160405) menar sedan 

att det inte är något konstigt att godset rör på sig vid långa avstånd, speciellt vid 

transporter med lägre fyllnadsgrad. Det finns fall där fabrikerna har säkrat transporterna 

med hjälp av luftkuddar men där luftkuddarna har varit borta när lastbilen anlänt till 

kunden. Detta ska ha orsakats av en omlastning på en hubb där luftkuddarna togs bort 

(Claimsansvarig, 160405). Avdelningschefen (160405) påpekar att transporterna från 

fabrikerna i Slovakien bör utsätta godset för vibrationer. Den Tekniska ingenjören 

(160405) ifrågasätter kvaliteten på vägarna i Slovakien men menar samtidigt att det utförs 

vibrationstester i fabrikerna, och tror därför inte att vibrationer är en direkt orsak till 

dolda skador.  
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4.3 Analys 
Analysavsnittet i kapitel 4 inleds med att analysera förekommande typer av dolda skador.  

Därefter används orsak-verkandiagram för att identifiera rotorsaker till dolda skador. 

Identifieringen av orsaker följer Sandholm (2008) tredje steg för kvalitetsförbättring.  

 

4.3.1 Typer av dolda skador 

En orsak till en synlig skada kan också vara orsaken till en dold skada enligt 

Flödeschefen (160211). Det innebär att orsaker till skador som är synliga på emballaget 

kan vara samma som till de dolda skadorna men med skillnaden att de dolda skadorna 

inte går att upptäcka tidigare i flödet. Om en kartong välter är det inte säkert att detta blir 

synligt på emballaget, även om produkten inuti får skador. En sådan skada kommer inte 

upptäckas förrän slutkund eller butik packar upp tv-apparaten och klassas därmed som 

dold (Innovationsansvarig, 160126)  

 

Yttre emballage 

Det yttre emballagets syfte är att skydda och hålla produkten säker (Jonsson och Mattson, 

2011, Hellström, 2007). Skulle kartongen i hantering med klämtruck klämmas för hårt 

kan det visa sig genom vikmärken på det yttre emballaget, något som enligt 

Elektronikbolagets riktlinjer inte accepteras som en dold skada. Denna typ av klämskada 

skulle kunna uppstå på grund av för hårt tryck horisontellt, från exempelvis en klämtruck. 
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En produkt som utsatts för ett för högt tryck vertikalt, skulle kunna få liknande 

vikmärken. Dessa tryckskador skulle exempelvis kunna uppstå vid för hög belastning i ett 

fristaplingslager på grund av slarvig placering av pallar (Lumsden, 1989). Vikmärken på 

det yttre emballaget behöver inte vara direkt synliga utan uppmärksammas först vid en 

närmre inspektion. Dock kan det vid upptäckt ses som en indikation på att även 

produkten i kartongen kan vara skadad. Enligt Flödeschefen (160211) ska en kartong 

med synliga skador på det yttre emballaget inte lämna lagret men enligt observationer 

(160211, 160224) förekommer det kartonger med synliga vikmärken på det yttre 

emballaget i flödet. Visar det sig att orsaken till vikmärket även har orsakat skador på 

produkten kan det ses som en brist i hanteringen.  

 

Inre emballage 

Om kartongen någonstans i flödet har tappats, klämts för hårt med klämtruck eller blivit 

felbelastad finns det risk för att även det inre emballaget skadats (Returlogistikansvarig, 

160225). Detta innebär att ett skadat inre emballage kan ha orsakas av både klämskador 

och tryckskador. Ett fall från en högre höjd behöver inte innebära synliga skador så länge 

produkten landar plant, dock kan det leda till att det inre emballaget och således också 

produkten skadas. Det inre emballage har till uppgift att hålla produkten stabil och 

förhindra exempelvis vibrationsskador som skulle kunna uppstå under transport, en av 

huvuduppgifterna enligt Hellström (2007). Större sprickor och skador i frigoliten innebär 

enligt Elektronikbolagets riktlinjer att det ska ha uppkommit genom ett kraftigare yttre 

våld och produkten borde då inte ha tillåtits fortsätta i flödet. 

 

Skadad skärm 

Enligt Lumsden (2012) kan godsskador uppstå på grund av vårdslös hantering. Ett 

exempel vore om produkten någonstans i hanteringen faller från en högre höjd eller slår 

emot något hårt, vilket kan leda till spräckt skärm eller skador i ramen. Detta kan kopplas 

till Flödeschefen (160211) då han menar på att operatörernas beteende är avgörande för 

produkternas säkerhet. Ett felaktigt och slarvigt beteende riskerar alltså att orsaka fler 

skador på produkterna. Om en spricka i en skärm har sitt ursprung mitt på tv-apparaten 

kan den tänkas ha uppkommit genom slarvigt beteende. Detta eftersom denna typ av 

skada oftast kräver att kartongen slagit i något vid exempelvis ett fall och bör då också 
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synas på det yttre emballaget. En produkt som fallit plant behöver inte ha några direkt 

synliga skador. Däremot är det viktigt att operatören tar ansvar och inte låter kartongen 

fortsätta i flödet. Enligt Pinder (2008) finns det kopplingar mellan medarbetarnas attityd 

och beteende. 

 

Enligt Flödeschefen (160211) är det viktigt att ha rätt utrustning på plats, något som 

Stephens och Meyers (2013) styrker och menar på att det också kan öka effektivitet och 

säkerheten. Även om det finns rätt utrustning så är det också viktigt att operatören har 

den kunskap som krävs för rätt produkthantering och exempelvis inte lägger produkten 

ner, då det kan orsaka skador. Enligt Innovationsansvarig (160405) har det förekommit 

repor i skärmen som yttrat sig både genom djupare streck och mindre rispor. Dessa kan 

misstänkas bero på felaktig hantering med klämtruck.  

 

Indirekta skador 

En försvagad produkt kan bero på att det bildats spänningar i skärmen (Teknisk ingenjör, 

160405). Detta kan bland annat uppstå på grund av för hårt tryck från klämaggregaten. 

Innovationsansvarig (160405) menar att en redan försvagad produkt har lättare för att bli 

skadad vidare i hanteringen. En yttre påfrestning som drabbar en försvagad produkt har 

därmed en större sannolikhet att skada produkten jämfört med samma yttre påfrestning på 

en ej försvagad produkt. Det går att anta att kombinationer av olika påfrestningar kan 

innebära skador som yttrar sig på olika sätt. Vidare blir det också svårt att härleda skadan 

till någon direkt orsak. Ett exempel på en sådan kombination skulle enligt 

Innovationsansvarig (160405) kunna vara en produkt som försvagats på lagret genom ett 

fall eller en felaktig klämning, utan någon synlig skada. När produkten sedan utsätts för 

vibrationer under en längre transport uppstår den dolda skadan. 
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4.3.2 Orsaker till dolda skador 

Figuren nedan visar de sedan tidigare identifierade fem mest troliga orsakerna till dolda 

skador. Dessa kommer vidare i kapitlet att undersökas vidare med hjälp av orsak-

verkandiagram för att identifiera rotorsakerna. 

 
Figur 16. Orsak-verkandiagram översiktlig för dolda skador 

 

Först visas ett diagram med den identifierade orsaken och därefter diskuteras olika 

underliggande orsaker vidare. Detta har gjorts med hjälp av 7M, i den mån det kan 

påföras den aktuella bristen.  

4.3.2.1 Felaktig lagring 
 

 
Figur 17. Orsak-verkandiagram för felaktig lagring 

 
Metod 
Lagring av produkterna på ett felaktigt sätt kan ske av flera orsaker. En av dem är 

kunskapsbrist, att operatörerna inte har fått den information som är nödvändig för att på 
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ett säkert sätt kunna hantera produkterna (Harvey, 2013). Det kan också kopplas till vad 

Sörqvist (2004) kallar för metodfel, där han menar att felaktiga metoder kan leda till 

skador. En annan orsak kan vara stress som riskerar att påverka operatören negativt i sitt 

arbete (Flödeschefen, 160211). Tydliga instruktioner kan enligt Harvey (2013) bidra till 

att produkterna hanteras på det sätt som är mest lämpligt. Att kartongerna, på grund av 

kunskapsbrist eller felaktig information, placeras på ett sådant sätt att de välter eller 

riskerar att belastas felaktigt kan i sin tur leda till dolda skador. Detta gäller både inom 

lagret och inom transporterna. De tidigare påfrestningarna på produkten kan innebära en 

försvagning och i senare steg leda till att exempelvis skärmen spricker. Detta behöver 

dock inte vara direkt synligt (Fokusgrupp, 160405). 

 

Människan 

Huruvida produkterna hanteras på rätt sätt avgörs i slutändan av operatören. Riskerna 

uppstår om operatören saknar den kunskap och det omdöme som krävs för att kunna 

hantera produkterna på ett sådant sätt att de inte skadas (Sörqvist, 2004, Bergman och 

Klefsjö, 2012). Sörqvist (2004) menar också att felaktiga arbetsmetoder ofta föranleder 

till fler skadade produkter, liksom medarbetarnas attityd i sitt arbete med produkterna. 

Flödeschefen (160211) menar att stress och produktivitetskrav många gånger kan ligga 

till grund för ett felaktigt beteende, på så sätt att operatören tar genvägen och väljer det 

snabbaste sättet istället för det rätta. Servicemanager (160225) tar upp ansvarskänslan hos 

transportörerna som en viktig del för brister i hanteringen av produkterna. Detta borde 

således även gälla för operatörerna på lagret samt vid alla aktiviteter inom lagret. En 

slarvigt placerad övre pall på fristaplingytan kan skapa ett tryck som den undre pallen 

inte klarar av och därmed leda till skadad produkt. Här kan kunskap i form av utbildning 

och erfarenhet vara en nyckel till hela produkter. Enligt Operatör 2 (160224) är just 

erfarenhet en viktig del i en säker produkthantering och detta är också anledningen till att 

Återförsäljare 1 väljer att placera de mest erfarna operatörerna vid utlastningszonerna 

(Flödeschefen, 160211). En hög personalomsättning skulle därför kunna ses som något 

negativt, eftersom operatörerna då inte hinner skaffa sig den nödvändiga erfarenheten. 
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Material 

Enligt Innovationsansvarig (160225) är stabiliteten i kartongernas hörnor i dagens läge 

inte tillräcklig, vilket medför att ett felaktigt tryck vid stapling kan skapas. Enligt 

observationer (160224) på Lager Norrköping finns det även kartonger som buktar uppåt 

vid skarven på öppningen, vilket leder till att stapling av kartonger på varandra kan 

orsaka fall. Dessa materialfel beror troligtvis på ej anpassat emballage. Enligt Lumsden 

(1989) är pallens hörn ofta känsliga vid fristapling vilket medför en risk för hoptryckning 

av de undre kartongerna. Detta kan leda till direkt synliga skador på produkten men ökar 

också risken för ras, som kan orsaka dolda skador. 

 

Miljö 

En arbetsmiljö där personalen utsätts för tidspress är något som Harvey (2013) menar kan 

leda till att misstag begås. Detta kan kopplas till att tidspress på grund av 

produktivitetskrav är något som kan medföra att operatören medvetet eller omedvetet 

placerar godset på felaktigt sätt. Enligt observationer (160224) på Lager Norrköping 

förekommer det skillnader i rutiner gällande hur Elektronikbolaget vill att produkterna 

ska lagras gentemot hur Lager Norrköping gör. Exempelvis finns det instruktioner hos 

Lager Norrköping som säger att pallar på plockplats ska rensas på plast och kantskydd, 

något som både Elektronikbolaget och Innovationsansvarig (160405) menar kan leda till 

ras och skadade produkter. Enligt Harvey (2013) kan även slarv och bristande 

arbetsrutiner leda till att felaktiga beslut fattas.  

 

Management 

Det förekommer enligt observationer (160211, 160224, 160225) skillnader i hur de olika 

aktörerna hanterar och lagrar Elektronikbolagets produkter. Detta beror förmodligen på 

att information som delas till de olika parterna är felaktig eller på grund av att det är olika 

versioner av informationen som når de olika parterna. Brister i kommunikation och 

information kan enligt Sörqvist (2004) bidra till att fel begås. Sörqvist (2004) menar 

också att en effektiv informationsdelning blir viktigt när många aktörer är involverade. 

Många aktörer och led kan bidra till att det blir någon form av stopp i informationsflödet, 

vilket kan leda till att informationen inte når operatörerna. Enligt Sandholm (2008) är det 
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viktigt att informationen vidarebefordras till dem som kan påverka kvaliteten, vilket i 

denna situation skulle kunna vara operatören.  

4.3.2.2 Produkt läggs ner 
 

 
Figur 18. Orsak-verkandiagram för produkt läggs ner 

 

Metod 

Enligt observation (160211) hos Återförsäljare 1 händer det att produkterna inte placeras 

helt rakt i lastbilen, eftersom de vill uppnå en så hög fyllnadsgrad som möjligt i 

transporterna. Det förekommer hos Lager Norrköping att produkterna placeras liggande 

på lagerplats för att kartongen inte ska välta och på så sätt bli skadad (Observation, 

160224). Fallrisken kan exempelvis uppstå om det vid plockning av en order med 

blandade modeller blir enstaka produkter kvar på plockplatsen och anses vara oskyddade 

och ostabila. Detta gör produkten mer känslig för saker som händer i omgivningen, som 

exempelvis stötar och vinddrag från truckar. Skador som uppstår på grund av denna 

hantering skulle enligt Sörqvist (2004) passa in med metodfel, eftersom produkterna 

hanteras med en metod som enligt Innovationsansvarig (160405) är felaktig då 

produkterna inte bör läggas ner. Dock är det också upp till Elektronikbolaget att på 

lämpligt sätt undersöka vilken hanteringsmetod som är den mest säkra och som innebär 

minst risk för skador, något som de idag inte har kunskap om.  
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Människan 

På grund av minskad fallrisk är det vanligt att operatörer väljer att transportera enskilda 

tv-apparater liggandes (Fokusgrupp, 160405). När produkten läggs ner behöver 

operatören inte iaktta samma försiktighet vid interna transporter på lagret som om 

produkten transporterats stående. Den orderplocksprincip som Lager Norrköping och 

delvis Återförsäljare 1 använder sig av leder enligt Lumsden (2012) till långa 

förflyttningar. Detta ökar troligtvis incitamentet för operatörerna att hantera enskilda 

produkter liggandes då de annars förlorar mycket tid. Det Harvey (2013) tar upp 

angående vaga riktlinjer och oklara instruktioner stämmer överens med den brist på 

anvisningar som lämnats från Elektronikbolaget angående liggande produkter. Att 

parterna får olika information gör att de har bristande kunskap om hur produkterna 

egentligen bör hanteras, vilket i sin tur leder till att de hanterar produkterna på olika 

sätt. Enligt Lotfi et al. (2013) kan brister i information och kommunikation leda till 

svårigheter att samordna handlingar inom organisationen. Harvey (2013) menar att den 

mänskliga faktorn är något som ledningen bör vara medvetna om. Risken för att den 

mänskliga faktorn orsakar skador kan dock minskas med tydliga instruktioner och rutiner 

kring produkthanteringen. Då Elektronikbolaget inte själva vet hur tv-apparaterna klarar 

av att hanteras liggande och inte kan lämna några exakta direktiv till lager, återförsäljare 

och transportörer lämnar detta rum för egna tolkningar och således också feltolkningar. 

 

Material 

Tekniska ingenjören (160405) på Elektronikbolaget menar på att utvecklingen av tv-

apparater har lett till att de blir allt tunnare och lättare. Detta innebär i sin tur att även 

kartongen, inklusive emballage och produkt, blir lättare och därmed står mer ostabilt 

(Innovationsansvarig, 160405). Detta ökar risken för att kartongen någonstans i flödet 

välter och då också riskerar att skadas, vilket kan vara en anledning till att operatören 

istället väljer att lägga produkten ner.  
 

Vid plock av en så kallad blandpall är det enligt Operatör 2 (160224) lätt att kartongerna 

blir ostabila och kan hamna snett, eftersom kartongen hamnar i pallens springor. Detta 

uppstår då olika modeller och storlekar ska lastas på samma pall, som inte är direkt 

anpassad till kartongerna. Placeras det sedan kartonger ovanpå ökar risken för skador 
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ytterligare och enligt Lumsden (2012) blir belastningen större ju högre produkterna 

staplas även om trycket kan fördelas jämnare. 

 

Management 

Genom en jämförelse av hur de olika aktörerna såg på direktivet om att produkter inte får 

läggas ner upptäcktes att det rådde delade meningar om vad som var tillåtet. Även vid 

diskussion med personer på Elektronikbolaget var det otydligt vad som egentligen gäller 

angående att lägga en produkt ner (Fokusgruppen, 160405). Sörqvist (2004) anser att 

information som uteblir till medarbetarna är en vanlig orsak till att fel begås. En annan 

anledning kan vara att operatören inte har rätt kunskap om hur produkten ska hanteras för 

att skador inte ska uppstå (Ljungberg, 2000). Flödeschefen (160211) och 

Avdelningschefen (160405) menar dessutom att även om tv-apparaterna hanteras stående 

genom hela materialflödet läggs de vanligtvis ner av slutkunden. Om det ska finnas ett 

krav på att tv-apparaten inte alls får hanteras liggande bör detta även inkludera 

slutkunden. En produkt som är liggande under en längre tid kan få skador som inte 

kommer att upptäckas förrän den packas upp av slutkunden (Teknisk ingenjör, 160405). 

 

4.3.2.3 Felaktig klämning 
 

 
Figur 19. Orsak-verkandiagram för felaktig klämning 
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Metod 

En felaktig klämning med klämtruck kan ske genom att klämma för hårt med 

klämaggregaten eller genom att placera aggregaten på ett sådant sätt att det kan skada 

produkterna (Flödeschef, 160211, Innovationsansvarig, 160405). Här saknar 

Flödeschefen (160211) och Avdelningschefen (160405) markeringar på det yttre 

emballaget för hur mycket tryck kartongerna tål. Dock är det enligt Innovationsansvarig 

(160405) svårt att definiera då en full pall tål mer tryck än en enskild kartong. Dessa 

oklara instruktioner, där det kräver mer av den enskilde operatören, kan öka risken för att 

produkterna skadas enligt Harvey (2013). En annan riskfaktor som Flödeschefen 

(160211) tar upp och som Harvey (2013) styrker, är tidspress. Risken med för höga krav 

och tidspress är att operatören väljer att hantera produkterna på snabbast möjliga sätt, 

även om det innebär en större sannolikhet för att produkten skadas. 

 

Människan  

Liksom för felaktig lagring är det i användningen av klämtruck viktigt att operatörerna 

har rätt utbildning och kunskap för att inte skada produkterna. I hantering med klämtruck 

kan detta innebära att operatörerna har erfarenhet som krävs för att inte klämma 

produkterna för hårt, något som Operatör 2 (160224) menar handlar mycket om känsla. 

Speciellt eftersom samma operatör dagligen hanterar olika sorters gods som tål olika 

mycket tryck (Avdelningschef, 160405). Detta skulle kunna kopplas till Harveys (2013) 

risker med att ha flera olika arbetsuppgifter samt distraktioner. Även företagets 

värderingar bör vara etablerade i organisationen och välkända för operatörerna (Chatman 

och Cha, 2003). En operatör med värderingar som överensstämmer med företagets kan 

därför tänkas hantera produkterna på ett mindre riskfyllt sätt. 

 

Maskiner 

En klämtruck används inom ett lager på flera sätt och hanterar flera olika produkter 

dagligen. Detta gör att det kan vara svårt att hantera både tunga tvättmaskiner och 

enskilda kartonger med tv-apparater som i jämförelse är betydligt känsligare mot tryck. 

Det verktyg som ska kunna begränsa trycket från klämaggregaten är enligt 

Avdelningschefen (160405) svårt att använda då de inte har fått några instruktioner från 

Elektronikbolaget angående tillåtet maxtryck. Detta kan kopplas till vad Harvey (2013) 
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ser för risker med vaga riktlinjer och oklara instruktioner, där det lämnas utrymme för fri 

tolkning och ett större ansvar på den enskilde operatören. 
 

Miljö 

En hög produktivitet kan enligt Flödeschefen (160211) leda till en lägre kvalitet vilket 

skulle kunna resultera i fler antal skador. Vid utlastning hos Återförsäljare 1 finns det 

krav på fyllnadsgrad samt en viss tidspress. Enligt Harvey (2013) kan tidsbegränsningar 

leda till en pressad arbetsmiljö och att misstag begås. I detta fall angående felaktig 

klämning kan det bero på att operatören känner sig stressad och därför fokuserar mer på 

att det ska gå fort än att hantera godset på ett korrekt sätt.     

 

Management 

Flödeschefen hos Återförsäljare 1 (160211) saknar information från Elektronikbolaget 

om hur tv-apparaterna ska klämmas samt med vilket tryck och det finns förmodligen fler 

aktörer som saknar detta. På grund av detta anpassas inte trycket i klämtruckarna efter 

produkternas olika tålighet. Detta kan kopplas till det Harvey (2013) nämner angående att 

vaga riktlinjer ger utrymme för inkonsekvent tillämpning. I dagsläget förekommer det 

ingen information från Elektronikbolaget angående konsekvenser av en skadad produkt 

som går vidare i flödet. Detta medför att operatörer hos de olika aktörerna inte är 

medvetna om vad en felaktig klämning kan få för effekter, såsom kostnader och skadat 

rykte. De innehar därför inget direkt incitament till att undvika att klämma fel.   

 

Material 

Problemet med för svagt emballage är att kartongen sviktar vid för hårt tryck med en 

klämtruck. Sviktningen i det yttre emballaget beror troligtvis på ett hålrum i det inre 

emballaget, frigoliten (Innovationsansvarig, 160405). Enligt Flödeschefen (160211) kan 

ett bristande emballage var orsaken till skador på produkten, vilket bekräftas av Lumsden 

(2012). Om inte förpackningen klarar av att hålla produkten säker bör det ske en 

undersökning om huruvida en eventuell förbättring av emballaget är ekonomiskt lönsam 

(Lumsden, 2012). En bristande kvalitet på pallar leder i sig inte till någon felaktig 

klämning. Däremot medför det en onödig hantering med klämaggregaten direkt på det 

yttre emballaget vilket innebär en större risk för en felaktig klämning.  



	   	  	   	  
	  

	   86	  

4.3.2.4 Bristande emballage 
 

 
Figur 20. Orsak-verkandiagram för bristande emballage 
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Ett mer tåligt emballage, med hög kvalitet, innebär ofta också en högre kostnad. På så sätt 

blir det en avvägning huruvida det är värt en förstärkning av emballaget kontra kostnaden 

för trasiga produkter (Lumsden, 2012). En låg kvalitetsnivå på emballaget skulle kunna 

innebära ökat antal skador och därmed också ökad kostnad för att ersätta dessa. För att 

kunna underlätta lastning, transporter och lagring är det också viktigt att emballaget inte 

är för skrymmande (Innovationsansvarig, 160126). Ett mer skrymmande emballage 

kostar dessutom mer i både materialkostnad samt utrymme. Storlek på emballage finns 

också reglerat i den författning (SFS 2006:1273) som gäller för förpackningar, vilket gör 

emballagefrågan än mer komplicerad. 
 

Det inre emballaget, bestående av frigolit, är till för att hålla produkten stabil och skydda 

mot de värsta vibrationerna. Det är också till hjälp då produkterna förflyttas med hjälp av 

klämtruck eftersom det kan fördela trycket bättre. Enligt Innovationsansvarig (160405) 

har det tidigare upptäckts en brist på det inre emballaget då det kom in flertalet liknande 

skador till Lager Stockholm på tv-modeller som var av ungefär samma storlek. Dessa 

modeller hade gemensamt att de saknade inre emballage runt hela produkten. Istället 

fanns där enbart frigolit som skyddade produktens hörnor inuti kartongen och det uppstod 

ett hålrum på kortsidorna, på motsvarande ställe som för truckens klämaggregat. 

 

Metod 

I de fall då det förekommer plock av olika modeller av tv-apparater på en och samma 

order är det viktigt att lämplig pall väljs av operatören (Fokusgrupp, 160405). Används 

felaktig storlek på pallen finns det risk att den blir ostabil eller att kartonger sticker 

utanför pallen. Här blir plastning därför ett viktigt verktyg för att stabilisera produkterna. 

Sörqvist (2004) tar upp att medarbetare som använder felaktiga metoder vanligtvis bidrar 

till fler brister. Felaktiga och flera olika metoder vid plock och packning går även att 

koppla med det Hill (2005) påpekar angående att ett effektivt plock bör innehålla få 

specialfall. Exempelvis gör olika packinstruktioner från kunder på Lager Norrköping det 

svårare för operatörerna att förutse valet av pall för en specifik order.  
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Miljö 

Vid valet av emballage är det viktigt att förhålla sig till de förpackningsförordningar (SFS 

2006:1273) som finns. Bland annat ska emballaget inte vara större än nödvändigt och det 

får inte heller innehålla några skadliga ämnen. Det ska också gå att återanvända eller 

återvinna (SFS 2006:1273). Utöver detta menar Innovationsansvarig (160126) att 

materialet inte får härstamma från regnskogar. Detta innebär att valen av emballage 

begränsas och det kan vara svårt att få fram optimalt emballage som klarar av att hålla en 

hög kvalitet inom gällande miljökrav, utan att det kostar för mycket. 

 

Management 

Tv-apparaterna tenderar att bli allt tunnare och känsligare mot yttre 

påfrestningar (Innovationsansvarig, 160126). Dessa förändringar i produkten borde 

innebära att emballaget utökas och blir effektivare. Ett ökat emballage kan leda till färre 

godsskador men samtidigt innebär det att kartongerna tar upp mer plats (Hellström och 

Saghir, 2007). En förändring i emballaget kan också medföra konsekvenser genom hela 

materialflödet (Innovationsansvarig, 160126). Detta kombinerat med att hantering av 

produkterna idag skiljer sig mellan de olika parterna vilket skulle kunna minska viljan att 

göra större förändringar i emballaget. Flödeschefen (160211) påpekar att 

Elektronikbolaget saknar hanteringsinformation på deras produkter. Harvey (2013) 

nämner att oklara instruktioner kan leda till sämre prestationer då det kräver mer av 

medarbetaren. Får operatörerna inte anvisningar som är specifika för Elektronikbolagets 

produkter kommer de inte heller att hantera produkterna med någon form av 

särbehandling. I dagens läge är det hos Elektronikbolaget oklart vilket tryck som bör 

användas vid klämning med klämtruck, både när det gäller klämning av enskilda och 

flera tv-apparater. Detta kan vara en av anledningarna till att maxtryck saknas på 

emballaget.  
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4.3.2.5 Brister i transporterna 
 

 
Figur 21. Orsak-verkandiagram brister i transporterna 
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Metod 

Att gods flyttar på sig i transporter är ingenting ovanligt. Speciellt vid halvfulla 

transporter eftersom det där finns mer utrymme för godset att glida (Innovationsansvarig, 

160405). Enligt Caring (2010) är tillgänglig lastsäkringsutrustning en påverkande faktor 

för att godset ska bli tillräckligt säkrat. Lastsäkringen kan göras med både luftkuddar och 

spännband (Caring, 2010), men framförallt luftkuddarna är något som 

Innovationsansvarig (160225) skulle vilja införa som ett krav. Finns inte rätt utrustning 

tillgänglig finns det risk för att produkterna kan glida och flytta på sig. Även den 

mänskliga faktorn kan enligt (Caring, 2010) påverka säkerheten i lasten, såsom stress 

eller okunskap. De har funnits tillfällen då luftkuddar har saknats i transporterna när de 

anländer till kund, trots att de fanns där vid avgång från fabrik. Detta beror förmodligen 

på att de har tagits bort vid omlastning (Claimsansvarig, 160405).  

 

Miljö  

Tekniska ingenjören (160405) tror inte att vibrationer är en av de större orsakerna till 

dolda skador utan menar på att produkterna testas tillräckligt på fabrikerna för att klara av 

detta. Dock är vägarna inte alltid av högsta kvalitet, vilket i sin tur kan få godset att röra 

på sig om det inte är ordentligt lastsäkrat. En förflyttning av godset under transport borde 

i sin tur kunna orsaka dolda skador.  
 

En annan risk är den stressade arbetsmiljö som förekommer framförallt för chauffören. 

Servicemanager (160225) har erfarenhet av transportörer som använder sig av 

provisionssystem där chaufförerna får belöning utifrån exempelvis hur många transporter 

de hunnit köra under en viss tid. Enligt Harvey (2013) kan det innebära en risk om det 

finns otydliga förväntningar, framförallt när det gäller prestation kontra resultat. Vidare 

skulle det också kunna innebära intressekonflikt om Elektronikbolaget vill fokusera på 

hela produkter som kommer fram, medan transportören fokuserar mest på hur mycket 

som hinner köras. Återförsäljare 1 har i utlastningsmomentet infört ett tidskrav 

(Observation, 160211), vilket vid hög belastning också kan innebära stress som leder 

vidare till slarvig hantering och skador.  
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Management 

Hos Återförsäljare 1 sker utlastningsmomentet gemensamt, både operatör från lagret samt 

chauffören är medverkande. På detta sätt kan Återförsäljare 1 behålla kontroll över 

produkterna i ytterligare ett steg, jämfört med på Lager Norrköping. Där är det enbart 

chauffören som är ansvarig för att lasta godset (Observation, 160211, 160224). Detta 

innebär i sin tur att det är upp till chauffören att säkra godset, vilket enligt Caring (2010) 

påverkas av chaufförens kunskap och försiktighet men även stressnivån är avgörande. 

Elektronikbolaget har idag inga direkta krav på hur lastsäkringen ska gå till, något som 

enligt Harvey (2013) hade kunnat skapa mer säkerhet i arbetsrutinen och mindre 

utrymme för chaufförerna att själva göra avvägningen för vad som behövs. 

  



	   	  	   	  
	  

	   92	  

4.4 Slutsats typer av dolda skador och orsaker 
Slutsatsen i detta kapitel har till syfte att svara på studiens andra problemfråga:  

 

Vilka typer av dolda skador förekommer och vilka orsaker finns det till dolda 

skador på tv-apparater? 

 

Den främsta orsaken till dolda skador kan anses vara den genomgående hanteringen av 

produkterna i flödet. Ett exempel är när produkten kläms för hårt eller på ett felaktigt sätt, 

då trycket på produkterna kommer horisontellt. En så kallad klämskada kan identifieras 

genom vikmärken på det yttre emballaget och skadat inre emballage. Skadad skärm och 

ram på tv-apparaten är vanliga effekter av en klämskada. Ett annat exempel är då 

produkterna läggs ner under en längre tid. Detta kan bero på att operatören saknar 

instruktioner, kunskap om produkten eller anser att fallrisken är större än risken för att 

produkten skadas då den ligger ner. En skada som uppstått genom för högt vertikalt tryck 

har författarna identifierat som en tryckskada. Detta kan uppstå om produkterna lagras på 

ett felaktigt sätt, exempelvis om de staplas för högt eller på grund av stressad operatörer. 

Gemensamt för klämskador och tryckskador är att de lättare kan uppstå vid brister i det 

yttre respektive inre emballaget.  
 

En första påfrestning på produkten behöver inte innebära en direkt skada på produkten 

utan kan leda till en försvagning i panelen. Försvagningen innebär att en påfrestning som 

normalt inte skulle ha någon större effekt kan leda till att tv-apparaten skadas. 

Försvagningen kan exempelvis uppkomma genom för hård bandning, för hård klämning 

eller motsvarande påfrestning. Det som sedan utlöser själva skadan kan till exempel vara 

att produkterna utsätts för vibrationer under transporter. Därför är det viktigt att 

produkterna lastsäkras på lämpligt sätt under transporterna. Dessa indirekta skador 

medför att det finns många möjliga kombinationer av lättare påfrestningar som kan leda 

till dolda skador. Vilket gör det svårt att härleda orsaken eller orsakerna. 
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Tabellen nedan visar en sammanfattning av slutsatsen och de olika bristkategorierna som 

tagits fram i tidigare kapitel samt orsaker kopplade till dessa kategorier samt de typer av 

dolda skador som har identifierats. 

 Tabell 6. Sammanfattning slutsats kapitel 4 

Bristkategori Orsaker Typer av dolda 
skador 

Felaktig 
lagring 

Metod: Felstapling, Felaktig packning på pall 
Människan: Värderingar, Stress, Kunskapsbrist, 
Oaktsamhet, Brist på erfarenhet 
Material: Ostabila kartonger 
Miljö: Bristande rutiner, Tidspress 
Management: Skillnad i eller felaktig information, 
Informationen når ej operatörerna 

Yttre emballage 
Inre emballage 
Skadad skärm 
Indirekta skador 

Produkt 
läggs ner 

Metod: Högre risk för fall för enskild kartong, Transporteras 
liggande, Lagras liggande 
Människan: Bristande kunskap, Kräver mindre försiktighet 
vid intern transport 
Material: Ostabil pall, Ostabil kartong 
Management: Saknas tydliga instruktioner 

Skadad skärm 
Indirekta skador 

Felaktig 
klämning 

Metod: Klämmer på fel ställe eller för hårt, 
Människan: Värderingar, Bristande Kunskap, Brist på 
erfarenhet 
Maskiner: Klarar ej finkänslig hantering, Använder inte 
tryckinställningar 
Material: Kartongen viker sig, Bristande kvalitet på pallar 
Miljö: Tidspress, Stress 
Management: Bristande information om konsekvenser, 
Bristande riktlinjer 

Yttre emballage 
Inre emballage 
Skadad skärm 
Indirekta skador 

Bristande 
emballage 

Material: Felkonstruerat, Bristande yttre emballage, 
Bristande inre emballage 
Miljö: Höga miljökrav 
Metod: Bristande plastning, Felaktig storlek på pall 
Management: Förpackningen följer ej produktutveckling, 
Saknas hanteringsinformation på kartongerna 

Yttre emballage 
Inre emballage 
 

Brister i 
transporten 

Metod: Godset rör sig, Saknas luftkuddar 
Människan: Språkskillnader, Saknas ansvarskänsla, Saknar 
engagemang från chaufförerna, Stress 
Miljö: Vibrationer, Stressad arbetsmiljö 
Management: Saknas tydliga krav för lastning, Ingen 
kontroll över transporterna, Olika parter har ansvar för 
lastning 

Inre emballage 
Skadad skärm 
Indirekta skador 
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5. Förbättringsåtgärder 
Detta kapitel fokuserar på Sandholms (2008) fjärde steg som handlar om att välja 

lämpliga åtgärder för de orsaker som togs upp i föregående kapitel. Nedan visas 

dispositionen för kapitel fem.  

 

 
Figur 22. Disposition kapitel 5 

5.1 Teori 
Kapitlet börjar med teori om kvalitetsförbättring, uppföljning och förpackningslogistik. 

Därefter kommer teori angående verktyg för förbättring. Kapitlet avslutas med teori om 

pick-diagram. 

5.1.1 Kvalitetsförbättring 

Sörqvist (2004) menar att det kan vara fördelaktigt att använda en organisations processer 

som underlag för att upptäcka potentiella förbättringar. Förbättringar kan sedan delas in i 

två olika kategorier beroende på när i tiden de utförs, vanligtvis benämnda som 

förebyggande (proaktiva) och reaktiva förbättringar. Reaktiva förbättringar utgår från 

skador som redan har uppstått medan förebyggande förbättringar syftar till att 

genomföras innan skadan uppstår (Sörqvist, 2004). De förebyggande förbättringarna 

anses minimera kostnader och eliminera eventuella konsekvenser av problemen. Enligt 

Sörqvist (2001) är det efter identifikation av rotorsakerna till ett problem förhållandevis 

enkelt att välja lämpliga åtgärder. 

 

Efter att ha identifierat rotorsakerna till brister som innebär risk för företaget är det enligt 

Sandholms (2008) fjärde steg dags att välja lämpliga förebyggande åtgärder för dessa 
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brister. Sandholm (2008) menar att om brister har identifierats så går det avgöra vem som 

bör ansvara för de kommande förebyggande åtgärderna. Det är sedan också viktigt att de 

åtgärder som görs genomförs på ett bestående sätt så att en återgång till läget så som det 

såg ut tidigare förebyggs (Sandholm, 2008). I början av arbetet med att fastställa åtgärder 

bör samtliga möjliga åtgärder identifieras (Sörqvist, 2001). Åtgärder kan exempelvis 

bestå av utbildning, förbättringsarbete eller olika investeringar. Vanligtvis förekommer 

många olika alternativ för åtgärdande av en orsak och de kan innehålla inslag av samtliga 

moment. Åtgärder för större problem kan leda till ett större engagemang inom företaget 

där fokus- och projektgrupper involveras för att tillsammans komma fram till passande 

lösningar och åtgärder (Sandholm, 2008). Detta tar Sandholm (2008) upp som en lämplig 

arbetsform på flera sätt, bland annat för att det leder till bättre förståelse för den aktuella 

processen samt att gruppmedlemmarna får möjligheten till insikt i varandras arbete.  

5.1.2 Uppföljning 

För att medarbetarnas inställning till kvalitetsförbättrande arbete ska hållas god är det 

viktigt att kunna visa upp resultat, exempelvis vad nerlagt arbete, förändrade attityder och 

synsätt haft för effekt för organisationen. Dessa delar är också viktiga redan innan arbetet 

med förbättringar startar. Utan ledningens stöd, både finansiellt men också genom 

engagemang, är det svårt att övertyga övriga medarbetare att förändra sig i sitt arbete. För 

att kunna göra detta krävs det att det finns någon form av mätning samt uppföljning 

(Sörqvist, 2001). 

 

Uppföljning och kvalitetmätning kräver en del information som kan vara av olika slag. 

Beroende på organisationens processer är det möjligt att få fram olika sorters 

information, vilket gör att om processen ändras kan även kvaliteten på informationen 

påverkas (Ballou, Wang, Pazer och Giri, 1998). Vanligtvis finns det intern information 

och statistik som kan användas som grund till mätningen (Thomasson, 1992). Vid 

exempelvis uppföljning av skadestatistik kopplat till emballaget är det enligt Lumsden 

(2012) viktigt att rätt och tillräcklig information överförs till dem som ansvarar för 

förpackningens uppbyggnad.   
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Efter genomförda åtgärder är det en fördel med regelbunden uppföljning och rapportering 

för att kunna följa upp så att effekterna blivit som det var avsett (Sandholm, 2008, 

Sörqvist 2001). Att visa att genomförda åtgärder har gett effekt kan också ha en 

psykologisk vinning. Kvalitetsmätning bör enligt Edvardsson och Thomasson (1992) vara 

ständigt pågående för att kunna skapa förbättringar. Enligt Lönnqvist och Lind (1998) är 

det lämpligt att ha flera kontrollpunkter vid mätning och uppföljning för att öka 

detaljrikedomen. Det medför också att företaget kan följa upp utfallet för varje punkt och 

det blir därmed lättare att identifiera var problemet uppstår.  

5.1.3 Förpackningslogistik 

Förpackningens mest grundläggande funktion är att skydda produkten genom hela 

materialflödet (García-Arca, Prado-Prado och Garrido, 2014). Förpackningens möjlighet 

att bevara kvaliteten på produkten har fått mer uppmärksamhet till följd av ökade 

återkallningar av produkter, skadat rykte och förlorade kunder. Enligt Azzi, Battini, 

Persona och Sgarbossa (2012) är det viktigt att emballagets tålighet testas genom 

exempelvis vibrations- och falltester, för att säkerställa att den klarar ta produkten säkert 

genom alla logistiska processer. Pålsson och Hellström (2016) nämner vidare olika 

kriterier som är viktiga för förpackningar som används i ett flöde. Hur hanterbara 

förpackningarna är, hur bra de går att stapla och hur lätt det är att spåra produkten i flödet 

är några exempel. 

 

Lumsden (2012) menar att det är viktigt att förpackningen kan hanteras av maskiner och 

människor på ett sådant sätt godset inte riskerar att skadas, samtidigt som förpackningen 

måste kunna hanteras på ett effektivt sätt. På förpackningen är det vanligt att det finns 

information om lämplig förvaring, hantering och transport. Hellström och Saghir (2007) 

menar ett ökat produktskydd kan bidra till färre skador, exempelvis genom att kunna stå 

emot ett högre tryck vid fristapling. Samtidigt tar produkten upp mer plats, vilket i sin tur 

minskar fristaplingsutnyttjandet. För att underlätta staplingen av gods är det vanligt att 

vid uppbyggnad av gods på pall använda någon form av mellanskiva som kan bestå av 

papp, plast, träfiberplatta eller trä. Detta kan även medföra en låsande effekt som hindrar 

godset från att röra sig samtidigt som det skyddar produkten.  
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Ingen förpackning kan göras tillräckligt effektiv för att stå emot alla former av 

påfrestningar. Det gäller därför att försöka hitta den punkt där förpackningskostnader 

inklusive skadekostnader och övriga omkostnader är så låg som möjligt. Att hitta den 

optimala kostnaden i praktiken är dock relativt svårt (Lumsden, 2012). Lumsden (2012) 

framhäver vikten av att godset är tillräckligt lastsäkrat då transporter vanligtvis utsätter 

produkten för en del påfrestningar. En risk som finns är att de som hanterar godset 

förutsätter att produkten är tillräckligt skyddad av förpackningen, vilket inte alltid är 

fallet (Ibid). Ett sätt att identifiera skadade produkter i flödet är med hjälp av ampuller 

som utlöses ifall kartongen utsätts för kraftigare påfrestningar än vad den är byggd för 

(shockwatch.com, 2016). 

5.1.4 Verktyg för förbättring genom management 

För att lyckas med ett förbättringsarbete är det enligt Sandholm (2008) viktigt att det 

finns någon som har ansvar för kvaliteten. I detta ingår bland annat:  

• Informera om de krav och mål för kvaliteten som finns och vad det innebär om 

dessa inte skulle uppnås. I detta ingår också att instruera hur kvaliteten nås genom 

rätt utfört arbete.  

• Det är viktigt att det hela tiden pågår arbete för att förbättra attityder och 

kunskaper eftersom det har en stor och direkt påverkan på kvaliteten. Det är 

viktigt att arbeta för ett positivt och aktivt medvetande om kvaliteten samt 

uppmuntra och initiera lämpliga utbildningar för medarbetarna. 

• Genom att ta hjälp av medarbetarna som har mest erfarenhet, kunskap och störst 

möjlighet att påverka så kan det underlätta kvalitetsarbetet. Genom löpande 

information till medarbetarna kring utvecklingen av kvaliteten kan det stimulera 

till ytterligare förbättringar (Sandholm, 2008). 

5.1.5 Pick-diagram 

Pick-diagram är ett verktyg som togs fram för att identifiera förbättringsmöjligheter 

(Badiru och Thomas, 2013) men kan också användas som hjälp för att göra prioriteringar 

i förbättringsarbete (Petersson och Ahlsén, 2009). Detta görs genom att kategorisera 

förbättringsförslagen i fyra olika kategorier (Badiru och Thomas, 2013). Ett pick-diagram 
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kan ge information om vilken effekt en lösning på ett problem kan ge och hur pass stor 

insats som krävs (Petersson och Ahlsén, 2009). Pick står för Possible, Implement, 

Challenge och Kill. Enligt Petersson och Ahlsén (2009) är en rimlig svensk översättning 

för de fyra delarna: Möjligt, Genomför, Utmana och Avfärda. Genom att använda sig av 

pick-diagram blir det enkelt att komma fram till vilka åtgärder som är värda att vidtas och 

vilka som bör avfärdas. Utefter hur väl de uppfyller respektive kriterium för de olika 

delarna, placeras de olika förslagen in i diagrammet. Ett förslag som ger en stor effekt för 

företaget men kräver en liten arbetsinsats placeras i rutan “genomför” och kommer 

därmed prioriteras i förbättringsarbetet. Tvärtom blir ett förslag som innebär små 

konsekvenser men som kräver stor arbetsinsats “avfärdat” på grund av att det är olönsamt 

(Petersson och Ahlsén, 2009). Förslag som placeras i kategorin “utmanade” anses ge en 

stor effekt men är mer komplicerat att genomföra. Sådana förslag, som ger en liten effekt 

men som är lätta att genomföra, placeras i kategorin “möjligt” (Badiru och Thomas, 

2013). Enligt Sörqvist (2004) bör förbättringar som är lätta att genomföra också 

prioriteras i begynnelsen av ett förbättringsarbete. Se exempel på pick-diagram nedan 

(Petersson och Ahlsén, 2009 s. 109) 

 
Figur 23. Pick-diagram 
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5.2 Empiri 
Empirin till kapitel fem samlades främst in genom den fokusgrupp som beskrevs i 4.2.1. 

Datan har kompletterats med intervjuer och observationer. 

5.2.1 Förbättringsåtgärder  

Nedan följer diskuterade förbättringsåtgärder kopplade till de sedan tidigare identifierade 

orsakerna. Även åtgärder utan direkt koppling till orsakerna presenteras sist i avsnittet 

under rubriken övrigt. 

5.2.1.1 Felaktig lagring 

Stabilisera yttre emballaget- Genom att förstärka ovansidan på kartongen går det att 

stabilisera kartongen. Innovationsansvarig (160405) vill öka stabiliteten i hörnorna och 

fördela trycket annorlunda genom att låta flikarna på ovansidan gå omlott istället för 

halvvägs.  

Riktlinjer angående hantering- Elektronikbolaget bör ta fram övergripande riktlinjer för 

hur deras olika tv-modeller bör hanteras för att minska risken för skador. Detta kan bland 

annat innehålla information kring stapling, placering och klämning (Fokusgrupp, 

160405). 

Utbildning- Genom att informera nyanställda om värderingar och arbetsförfarande inom 

företaget, samt hur man arbetar med kvalitet och kvalitetsförbättringar går det att skapa 

en gemensam kultur (Flödeschef 160211, Fokusgrupp 160405).  

Förstärkande skiva- Syftet med denna skiva är att när den läggs mellan varje nivå av tv-

apparater så ska den kunna minska risken för att kartongerna lutar eller glider. Den kan 

också göra det mindre avgörande hur operatören placerar pallarna på varandra, eftersom 

skivan hjälper till att fördela tyngden och minskar därmed risken för snedbelastning. 

Tanken är det ska finnas med redan från fabrik och eftersom skivan bör vara relativt tunn 

ska det inte påverka hanteringen (Innovationsansvarig, 160405).  
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5.2.1.2 Produkt läggs ner 

Riktlinjer angående hantering- Se felaktig lagring 

Utbildning- Se felaktig lagring 

Förflytta fler tv-apparater samtidigt- Genom att förflytta flera kartonger samtidigt går det 

att fördela trycket från klämtrucken. Detta medför också att kartongerna blir stabilare 

vilket gör att operatörerna kan undvika att lägga produkterna ner (Innovationsansvarig, 

150405).   

Lägre standardkvantitet- Genom att sänka standardkvantiteten blir det möjligt för 

återförsäljare att beställa lägre kvantiteter. En sänkning av standardkvantiteten kan göras 

genom att dela pallen och endast ha ett lager med tv-apparater istället för som tidigare tre 

lager. Detta medför en minskning av hantering av enskilda tv-apparater, där det annars är 

vanligt att operatörerna lägger produkterna ner. Arbetssättet är något som har testats hos 

Återförsäljare 1 med ett positivt resultat (Avdelningschef, 160405).   

5.2.1.3 Felaktig klämning 

Riktlinjer angående hantering- Se felaktig lagring 

Utbildning- Se felaktig lagring 

Förstärkning inre emballage- En förstärkning av frigoliten runt produkten minskar 

hålrummen vid kartongens kortsida. Det kan i sin tur minska de skador som tidigare 

uppmärksammats av Lager Stockholm och som misstänks bero på ett ej heltäckande inre 

emballage (Fokusgrupp, 160405).  

5.2.1.4 Bristande emballage 

Stabilisera yttre emballaget- Se felaktig lagring 

Förstärkande skiva- Se felaktig lagring 

Förstärkning inre emballage- Se felaktig klämning 

Anpassade pallar till enskild tv-apparat- Genom att använda en pall som är utformad 

efter en enskild tv-apparats storlek undviks klämning direkt på enskild produkt. Ett flertal 

konkurrenter använder denna typ av pall för de större modellerna, vilket har gett god 

effekt. Dock kan dessa pallar kräva extra hantering (Flödeschef, 160211, Fokusgrupp, 

160405).  
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5.2.1.5 Brister i transporter 

Ampuller- Med hjälp ampuller skulle det vara möjligt att se om produkten utsatts för 

kraftigare påfrestningar längs med flödet. En variant är färgampuller som då vid 

exempelvis ett fall eller felaktig klämning skulle färgas röd. Dessa är dock relativt dyra 

(Fokusgrupp, 160405).  

Förbättrat samarbete med transportörerna- Genom en närmre relation mellan 

Elektronikbolaget och transportörerna blir det möjligt att öka ansvarskänslan hos 

chaufförerna. Detta skulle kunna bidra till att produkterna hanteras säkrare och mer 

ansvarsfullt (Servicemanager, 160225, Fokusgrupp, 160405).   

Lastsäkring- Om Elektronikbolaget ställde krav på säkring vid lastning skulle detta enligt 

Innovationsansvarig (160225) kunna förbättra kvaliteten på transporterna. Exempel på 

detta skulle kunna vara luftkuddar som idag används främst från fabrik.   

Lastinstruktioner- Detta innebär instruktioner på hur Elektronikbolaget vill att deras 

produkter ska lastas. Denna åtgärd har testats för en kund med positivt utfall. Chauffören 

måste efter lastning kvittera att den utförd enligt instruktionerna (Fokusgrupp, 160405).   

5.2.1.6 Övrigt 

Öka direktleveranser- Eftersom all hantering innebär en risk tror Tekniska ingenjören 

(160405) att ökade direktleveranser skulle vara en fördel. Detta innebär att det går att 

hoppa över en lagerprocess innehållande inleverans, förflyttning inom lagret, plockning 

och utleverans. Samt ytterligare en transport.  

Uppföljning- Genom enkel rapportering och mätning går det att få bättre information i 

uppföljningssyfte. Idag saknar Elektronikbolaget enkel tillgång till data som kan hjälpa 

dem med mätningar och uppföljning. Exempelvis vill Elektronikbolaget att produkterna 

ska bli lättare att spåra i flödet med hjälp av serienummer, batchnummer och 

sändningsnummer. Ett annat alternativ är användning av tidigare nämnda ampuller i 

kartongerna för att lättare identifiera produkter som skadats och se var i flödet 

(Fokusgrupp, 160405). 

Förbättra förinstallationen- Många av återförsäljarna erbjuder idag en tilläggstjänst som 

innebär att tv-apparaten levereras hem färdiginstallerad och klar för att användas. Detta 

innebär att operatören som utför installationen måste plocka upp produkten ur kartongen 

och där finns då möjligheten till en inspektion. Är produkten hel efter installationen är 
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klar men rapporteras som skadad av slutkund går det att utesluta att skadan har hänt innan 

denna kontrollpunkt (Flödeschef, 160211, Innovationsansvarig, 160405).  

Närmre samarbete- För att lyckas med förbättringsarbete är det viktigt att så många 

aktörer som möjligt är medverkande. Detta inkluderar Elektronikbolaget, återförsäljare, 

transportörer och lagerpersonal. Det är också viktigt att informations- och 

kommunikationsflödet mellan dessa parter är välfungerande, smidigt och effektivt 

(Fokusgrupp, 160405). 

5.3 Analys 
Detta avsnitt innehåller analys för kapitel 5. Här diskuteras möjliga förbättringsåtgärder 

som författarna valt att kategorisera utifrån gemensamma nämnare. Efterföljande del 

diskuterar sedan med hjälp av pick-diagram vilka åtgärder som bör vidtas. 

 

5.3.1 Möjliga förbättringsåtgärder 

Här analyseras möjliga förbättringsåtgärder för Elektronikbolaget i sitt arbete med dolda 

skador på tv-apparater. Åtgärderna har kategoriserats i emballage, information och 

kommunikation, mätning och uppföljning samt övriga. 
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Emballage 

Eftersom det enligt Lumsden (1989) är vanligast att det är kartongens hörnor som blir 

påfrestade vid stapling är det viktigt att det yttre emballaget är tillräckligt tåligt. Detta 

styrks av Hellström och Saghir (2007) och därför är en förstärkning av det yttre 

emballaget en viktig åtgärd i arbetet med att minska dolda skador. Enligt 

Innovationsansvarig (160405) har de påbörjat ett arbete med att förstärka kartongens 

ovansida, med förhoppningen att det också ska stärka kartongens hörn. För att förstärka 

pallen och därmed kunna minska lutning och snedbelastning är det vanligt att använda sig 

av en mellanskiva som hjälper till att fördela trycket (Pålsson och Hellström, 2016). Detta 

skulle kunna minska antalet produkter som blir skadade till följd av felaktig lagring, 

exempelvis genom snedbelastade pallar. Samtidigt skulle mellanskivan hjälpa till att 

minska trycket på den enskilda kartongen, något som Innovationsansvarig (160505) 

håller med om. En minskning av felaktig lagring skulle även kunna minska eventuella 

indirekta skador på tv-apparaterna.  
 

Förpackningens viktigaste uppgifter är att hålla produkten säker och att underlätta 

hantering. Det är också vanligt att det på emballaget är markerat om lämplig hantering 

(Lumsden, 2012). Enligt Flödeschef (160211) och Avdelningschef (160405) saknas det 

markering för hur och hur hårt kartongerna bör klämmas. En angivelse om detta skulle 

öka chansen till vad Elektronikbolaget menar är rätt hantering. Detta bör också 

förtydligas i deras riktlinjer angående produkthantering. Det förekommer dagligen fall 

där enskilda produkter, av olika storlekar, hanteras med hjälp av klämtruck 

(Avdelningschef, 160405). Dessa produkter är mer utsatta och om de kläms på fel sätt 

riskerar skador att uppstå. En lösning som Återförsäljare 1 har testat för att minska 

hanteringen med klämtruck på enskilda produkter är att minska standardkvantiteten 

(Avdelningschef, 160405). Ett annat alternativ enligt Flödeschefen (160211) skulle vara 

att för de större produkterna använda sig av enskilda pallar som är anpassade till 

kartongens storlek. Detta innebär att vid förflyttning av enskild produkt så finns det 

fortfarande en pall att ta hjälp av vid klämning. På så sätt blir pallen en del av emballaget 

som kan underlätta hanteringen med maskin, något som Lumsden (2012) menar är en 

viktig funktion.  
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Bild	  5.	  Exempel	  på	  enskild	  pall	  anpassad	  till	  produkten 

En sådan pall kan dock innebära extra hantering och kan även innebära en förändring i 

flödet enligt Innovationsansvarig (160126). Möjliga konsekvenser i flödet bör därför 

undersökas innan en ändring till enskilda pallar implementeras. 

 

Information och kommunikation 

All form av hantering innebär en risk för dolda skador oavsett var i flödet produkten 

befinner sig (Teknisk ingenjör, 160405). Riskerna innebär att det blir ännu viktigare för 

Elektronikbolaget att ta fram tydliga riktlinjer för hur de vill att deras produkter ska 

hanteras. På så sätt kan de sprida kunskap samt uppmärksamma operatörerna kring vikten 

av rätt produkthantering. Detta är något som både Sandholm (2008) och Ljungberg 

(2000) bekräftar och menar på att brister på produkter vanligtvis uppkommer som följd 

av bristande kunskap. Flödeschefen (160211) menar att det är en kvalitetsbrist om 

operatörerna inte har rätt värderingar och kunskap om produkterna eftersom de då kan 

orsaka skador. Genom att i riktlinjerna ange vad som innebär säker hantering kan det 

hjälpa operatören att göra rätt men även uppmärksamma när produkterna hanteras fel. På 

så sätt går det också att minimera risken för operatörers dåliga vanor och slarv (Harvey, 

2013).  
 

Det är enligt Innovationsansvarig (160405) viktigt att produkterna på lagringsplats 

placeras på att sådant sätt att risken för att de skadas minimeras. Detta innebär bland 

annat att staplingen inte får vara för hög, sned eller ostabil, något som misstänks kan 

orsaka sprickor i ram och skärm. Skulle det i riktlinjerna finnas angivet att produkterna 
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ska placeras på ett sådant sätt att inte snedbelastning uppstår, skulle det i sin tur göra 

operatören medveten som vikten av rätt placering. Detta gäller också det faktum att 

produkterna ibland läggs ner, både på lagerplats men även under förflyttningar och 

transporter. De idag delade meningarna om huruvida detta är tillåtet bör klargöras. Enligt 

Azzi et al., (2012) är det möjligt att själva göra tester för att undersöka tåligheten för 

produkten. Dock borde informationen rimligtvis kunna delas från fabrik. Ett för hårt 

tryck, horisontellt, kan innebära skador på produkten såsom sprickor i skärm och ram. En 

annan riskfaktor som därför bör förtydligas i riktlinjerna är hur mycket tryck som är 

lämpligt att använda vid hantering av produkterna med klämtruck. Enligt Lumsden 

(2012) är det lätt för operatörerna att anta att emballaget fyller sin funktion och skyddar 

produkten och därmed inte är tillräckligt aktsamma i sin hantering. Ett för hårt tryck kan 

också leda till en försvagning som i ett senare skede kan skada produkten (Gruppledare 2, 

160405). Avdelningschefen (160405) säger att vanligaste anledningen till att skadade 

produkter fortsätter i flödet är att operatören inte är medveten om att produkten kan ha 

skadats, vilket då även kan gälla produkter som blivit utsatta för en försvagning. 

Sammanfattningsvis anser författarna att följande bör ingå i Elektronikbolagets riktlinjer 

angående hantering:  

• Lämpligt tryck vid användning av klämtruck 

• Hur klämning bör ske 

• Lämplig placering vid fristapling 

• Huruvida produkten får eller inte får hanteras liggande 
 

En operatör eller chaufför som inte bryr sig om produkterna kan i sin oförsiktighet orsaka 

skador. Ljungberg (2000) menar på att rätt värderingar visar på bra kompetens, en vilja 

att göra ett bra arbete och en vilja att ta ansvar. Vilket i detta fall skulle kunna motsvara 

att operatörerna och chaufförerna informerar om de ser gods som är skadat. Därför är det 

viktigt att operatörerna inte är rädda för att uppmärksamma närmsta chef om en eventuell 

skada samt drar sig för det extra arbete som detta kan medföra. För att lyckas med 

minskning av dolda skador är det viktigt att få med samtliga parter i samarbetet 

(Innovationsansvarig, 160405). Ett sätt att arbeta för att undvika brister och felaktiga 

metoder är enligt Sörqvist (2004) genom att jämföra de olika aktörernas arbetssätt. Efter 

en jämförelse blir det möjligt att överföra den mest lämpade metoden till övriga aktörer. 
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Transportören skulle på så sätt kunna fungera mer som en samarbetspartner än en extern 

part. För att lyckas med detta krävs det att kommunikationen är välfungerande. En möjlig 

förbättringsåtgärd är att införa språkkrav för chaufförerna för att underlätta 

kommunikationen. Det är också viktigt att de största återförsäljarna vet till vem på 

Elektronikbolaget de ska vända sig vid behov. En kontaktperson på Elektronikbolaget 

skulle kunna hjälpa till med att förbättra dialogen mellan parterna. Ett välfungerande 

information- och kommunikationsflöde skulle underlätta samarbetet ytterligare, något 

som även Lotfi et al. (2013) håller med om.  
 

Såsom Återförsäljare 1 idag arbetar under utlastningsmoment, där operatör och chaufför 

samarbetar (Flödeschef, 160211) är fördelaktigt på så sätt att de kan ta hjälp av varandras 

erfarenheter. Att ta hjälp av medarbetarnas erfarenheter och kunskap är också något som 

Sandholm (2008) anser underlätta arbetet med att höja kvaliteten. Detta blir också ett sätt 

för Återförsäljare 1 att behålla kontroll och ansvar över produkterna ytterligare ett steg, 

vilket därför är ett arbetssätt att rekommendera även för Lager Norrköping. Bland annat 

kan de lättare påverka lastsäkringen, så att den sker ordentligt och på rätt sätt. Lumsden 

(2012) tar upp lastsäkring som en viktig del för att minska påfrestningar under 

transporten. Är det dessutom två personer som är med och ansvarar för lastning minskar 

risken för att den mänskliga faktorn påverkar genom stress eller oförsiktighet. Genom att 

ta fram tydliga lastinstruktioner blir det ett sätt för Elektronikbolaget att ställa krav på hur 

utlastningen ska gå till, eftersom de där kan ställa krav på lastsäkring såsom luftkuddar 

och stöttor. Detta moment skulle därmed också kunna utnyttjas som en kontrollpunkt för 

att inga synligt skadade produkter fortsätter i flödet samt att lastsäkring gjorts på rätt sätt. 

Elektronikbolaget kan sedan införa som krav att ansvariga för utlastning kvitterar att 

momentet gått till enligt instruktionerna.  

 

Den tidigare nämnda gemensamma kulturen i ett företag är viktig på flera sätt. Bland 

annat är det viktigt att operatörer och transportörer som gjort fel, tappat produkter eller på 

annat sätt orsakat skada, vill och vågar rapporterar detta. Återförsäljare 1 informerar sina 

anställda om kostnader och konsekvenserna av att skadade produkter får fortsätta i flödet 

(Flödeschefen, 160211), något som fler parter borde ta till sig. Alternativt att 



	   	  	   	  
	  

	   107	  

Elektronikbolaget tar fram och visar motsvarande uppgifter specifikt för deras produkter. 

En bra kultur kan också bidra till att medarbetarna trivs på arbetet och tar mer ansvar.  
 

Mätning och uppföljning 

I dagsläget saknar Elektronikbolaget tydlig statistik för dolda skador. Data som finns för 

dolda skador är ofta gömd inom kategorin teknisk retur, vilket gör det svårt för 

Elektronikbolaget att ta fram och följa upp statistik. I takt med att dolda skador 

uppmärksammats till en högre grad har det även inneburit att rapporteringsprocessen har 

förändrats (Returlogistikansvarig, 160405), vilket enligt Ballou et al., (1998) kan förändra 

kvaliteten på information. En hög kvalitet på information är i sin tur viktig för att få en 

rättvis bild av mätningar (Bose, 2006). Orsaken till brist på statistik är att det tidigare 

rapporterats på samma sätt som en teknisk retur men enligt Innovationsansvarig (160405) 

är detta under utveckling. För att statistiken ska bli användbar i förbättringssyfte är det av 

vikt att det är enkelt att ta fram information, exempelvis om förpackningen. Om 

statistiken visar på brister i emballaget bör denna information delges till ansvarig för 

förpackningsutvecklingen (Lumsden, 2012). Att i nästa steg följa upp och visualisera 

effekter av ett förbättringsarbete kan vara gynnsamt både psykologiskt och motiverande 

för medarbetarna (Edvardsson och Thomasson, 1992, Sandholm, 2008). 
 

Information som gör att det är enkelt att följa en produkts flöde från fabrik via 

återförsäljare och vidare till slutkund borde också göra det möjligt att uppmärksamma var 

det finns brister. Detta skulle också kunna identifieras genom att använda ampuller i 

utvalda kartonger, se exempel nedan (shockwatch.com, 2016).  

	  
Bild	  6.	  Exempel	  på	  ampull	  

	  
Enligt Pålsson och Hellström (2016) är det viktigt att förpackningen är lätt att spåra 

genom flödet. Ett sätt att göra detta är att följa produktens serienummer, men det är idag 
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en process som kräver relativt mycket manuellt arbete. Ett enklare system för 

skaderapportering, där serienummer, batch och sändningsnummer är inkluderat skulle i 

sin tur kunna göra denna spårning enklare (Fokusgrupp, 160405). Detta skulle då kunna 

matchas mot Elektronikbolagets data och göra det möjligt att se om flera produkter från 

samma batch eller sändning rapporterats som skadade. Statistiken borde också göra det 

lättare att identifiera de återförsäljare som har låg skadestatistik, för att därefter 

undersöka hur de hanterar produkterna. Detta skulle sedan kunna tas vidare som möjliga 

förbättringar till återförsäljarna med en högre skadestatistik, överensstämmande med 

Sörqvist (2004) teori om att identifiera de främsta arbetssätten och sprida dem vidare. För 

att lyckas med förbättringsarbete är det viktigt att kvalitetsmätningar sker kontinuerligt 

(Edvardsson och Thomasson, 1992) och att de förbättringar som implementeras är 

bestående (Sandholm, 2008) för att inte riskera att falla tillbaka i gamla mönster.  

 
Övrigt 

För att säkerställa att produkterna hanteras på rätt sätt och på så sätt kunna hålla en hög 

kvalitetsnivå (Ljungberg, 2000), är det enligt Sandholm (2008) ledningens ansvar att se 

till att personalen erbjuds att genomföra de utbildningar som behövs. Vid 

förbättringsarbete är det vanligt att kombinera olika åtgärder såsom utbildningar och 

investeringar (Ibid). Därför skulle utbildning tillsammans med tydliga riktlinjer kunna 

underlätta arbetet med förbättring av kvaliteten. Även rätt värderingar och attityd är 

viktiga parametrar för att hålla en hög kvalitet i produkthanteringen (Sandholm, 2008). 

En gemensam kultur där medarbetarna delar samma värderingar kan hjälpa till att bidra 

till en öppen dialog där operatören inte behöver dra sig för att erkänna misstag i sin 

hantering.  

 

För att minska hanteringen och framförallt antal parter som är inblandade är ett alternativ 

enligt Teknisk ingenjör (160405) att utnyttja direktleveranser i en högre utsträckning. 

Detta innebär att produkterna oftare körs direkt från fabrik till återförsäljare, utan att 

passera Lager Norrköping. Arbetssättet är främst applicerbart för de större återförsäljarna 

med högre beställningskvantiteter. Genom att minska antalet förflyttningar blir det lättare 

att behålla en hög kvalitet (Stephen och Meyers, 2013). Detta borde också gälla vid 

minskning av antalet hanteringstillfällen, såsom mottagning, förflyttning inom lagret och 
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utlastning. Ett annat sätt att leverera produkten med minskad hantering borde således 

också vara direkt från lager till slutkund. De återförsäljare som dessutom erbjuder 

förinstallation får möjlighet till en extra kontrollpunkt då de packar upp produkten innan 

den skickas till slutkund. På så sätt blir det en möjlighet att stoppa redan trasiga produkter 

att gå vidare i flödet. Dessutom är det en säkerhet för att produkten är hel när den lämnar 

lagret vilket kan minska risken för den badwill som kan uppstå om en produkt med dold 

skada når slutkund. Detta är en fördel enligt Lönnqvist och Lind (1998) som menar att 

flera kontrollpunkter underlättar uppföljning. 

5.3.2 Val av förbättringsåtgärder 

De tidigare framtagna förbättringsåtgärderna har i detta kapitel analyserats vidare. Med 

hjälp av pick-diagram har författarna gjort bedömning huruvida åtgärderna bör 

genomföras eller förkastas.  

5.3.2.1 Pick-diagram 

Nedan visas det pick-diagram som tagits fram och följs av en tabell som kopplar siffrorna 

med åtgärder. Tabellen förtydligar också till vilken kategori som åtgärden tillhör. 

Kriterierna som författarna utgått från i pick-diagrammet är åtgärdens bedömda effekt 

och bedömda insats. 

	  
Figur	  24.	  Pick-‐diagram	  för	  förbättringsåtgärder	  
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5.3.2.2 Motivering pick-diagram 

Möjligt 

En förbättringsåtgärd som hamnar under kategorin möjligt innebär för företaget att det 

inte krävs några större insatser för en effekt som kan anses vara relativt liten (Petersson 

och Ahlsén, 2009). Under denna kategori har åtgärderna med en förstärkt skiva samt 

tydligare markering på det yttre emballaget placerats. Insatsen från Elektronikbolagets 

sida kommer inte kräva speciellt mycket utan tanken är att denna ska finnas med från 

fabrik och genom hela flödet. Åtgärden kommer inte heller påverka hanteringen inom 

lager eller transporter nämnvärt eftersom den är relativt tunn (Innovationsansvarig, 

160405). Att återförsäljarna bättre utnyttjar en eventuell förinstallation av tv-apparaten 

som en kontrollpunkt kommer inte påverka dagens arbetssätt mer än att medarbetaren 

noga ser till att inte skicka vidare en trasig produkt i flödet. Författarna anser att detta bör 

visa en relativt liten effekt eftersom en medarbetare med rätt värderingar redan vidtar rätt 

åtgärd och tar den trasiga produkten åt sidan. 

 

Avfärda 

Åtgärder som kräver större insatser men där effekten väntas bli relativt liten bör avfärdas 

eftersom det kan bedömas som olönsamt (Petersson och Ahlsén, 2009). Författarna anser 

att införandet av språkkrav hos chaufförerna skulle kräva en insats av Elektronikbolaget 

som är omfattande i förhållande till den förväntade minskningen av dolda skador. 

Tabell	  7.	  Förklaring	  pick-‐diagram	  för	  förbättringsåtgärder	  

Emballage Information och 
kommunikation 

Mätning och 
uppföljning 

Övrigt  

- Stabilisera yttre 
emballaget (1) 

- Förstärkning inre 
emballage (6) 

- Förstärkande 
skiva (4) 

- Anpassade pallar 
till enskild tv-
apparat (7) 
 

- Riktlinjer angående 
hantering (2) 

- Lastinstruktioner; 
Lastsäkring (11) 

- Förbättrat samarbete med 
transportörerna (10) 

- Samarbete vid lastning 
(12) 

- Språkkrav (13) 
- Utbildning (3) 
- Lägre standarkvantitet (5) 
 

- Riktlinjer 
angående 
hantering (2) 

- Utbildning 
(3) 

- Ampuller (9) 
 

- Utbildning (3) 
- Öka 
direktleveranser 
(14) 

- Utnyttja 
förinstallation (16) 

- Markering på 
emballage (8) 
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Däremot kan åtgärden innebära effekter som kan vara positiva för Elektronikbolaget på 

andra sätt, exempelvis leda till en bättre kommunikation med transportören. 

 

Utmanande 

Dessa åtgärder förväntas ge en märkbar effekt men kräver också en större insats vid 

genomförandet (Badiru och Thomas, 2013). Under denna kategori finns det flera möjliga 

åtgärder för Elektronikbolaget. Bland annat de åtgärder som gäller inre och yttre 

emballage. En förstärkning här kräver inte bara engagemang hos Elektronikbolaget utan 

det måste också godkännas från den Europeiska logistikdivisionen innan åtgärden kan 

implementeras (Innovationsansvarig, 160126). Detsamma gäller om större tv-apparater 

skulle börja placeras på och hanteras med anpassade pallar. Utplacering av ampuller kan 

underlätta identifieringen av skadade produkter samt brister. Det är dock inte ekonomiskt 

försvarbart att placera ampuller på samtliga kartonger utan det kommer att kräva ett 

urval. Att begära att personalen som hanterar Elektronikbolagets produkter har relevant 

utbildning för att kunna hantera produkterna på ett säkert sätt är i sig ingen större insats, 

men kan enligt Sandholm (2008) minska risken för skador. Däremot kan kravet innebära 

en större insats från återförsäljarnas sida, vilket kan vara svårt för Elektronikbolaget att 

kontrollera och följa upp. 

 

För att minska risker under transport vore det relevant för Elektronikbolaget att inleda ett 

närmre samarbete med transportörerna. Enligt Lofti et al. (2013) är detta en utmaning då 

dagens verksamheter generellt innehåller många olika aktörer och speciellt om flera språk 

är involverade. Ett närmre samarbete skulle dock kunna få chaufförerna att känna ett 

större ansvar för produkterna, vilket enligt författarna bör minska risken för att 

produkterna skadas eller att en skadad produkt får fortsätta i flödet. För att kunna följa 

och se effekter av ett förbättringsarbete bör det finnas någon form av uppföljning 

(Sörqvist, 2001). Enklare mätningar och uppföljningar är något som Elektronikbolaget 

saknar idag (Innovationsansvarig, 160405) och bör därför införas. Detta kräver att det 

finns datasystem som stödjer insamlingen av nödvändig information och innebär därför 

en relativt stor insats eftersom det krävs godkännande från den Europeiska divisionen 

innan ändringar görs. Effekten förväntas dock bli god eftersom det genom statistik blir 
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enklare att se var förbättringar behövs och ta det vidare till de som har möjligheten att 

påverka (Lumsden, 2012). 

 

Införande av lägre standardkvantiteter skulle innebära att produkterna behöver packas om 

på nya pallar, alternativt att fabrikerna placerar bara ett lager tv-apparater på varje pall. 

Det kommer även kräva större lagerytor eftersom det inte går att stapla produkterna lika 

högt. Fördelen är att färre enskilda produkter hanteras med klämtruck och på så sätt 

minskar risken för klämskador, en positiv effekt som Återförsäljare 1 upplevt då de har 

testat detta arbetssätt.  

 

Genomför 

Dessa åtgärder antas ge stor effekt samtidigt som det kräver en mindre insats (Petersson 

och Ahlsén, 2009). Att ta fram riktlinjer angående hantering är ett arbete som redan har 

påbörjats. Riktlinjerna kommer inte kräva någon större insats men förväntas ge en god 

effekt och minskning av antalet dolda skador. Ett samarbete vid utlastning mellan 

chaufför och operatör är något som saknas vid Lager Norrköping men som inte kräver 

någon större arbetsinsats från Elektronikbolaget att ändra på. Däremot kan det leda till 

högre personalkostnader då det ger operatörerna en ytterligare arbetsuppgift. Ett 

samarbete skulle innebära en extra kontroll av den lastsäkring som enligt 

(Innovationsansvarig, 160225) kan ge god effekt på kvaliteten i transporterna. Även 

högre krav på lastsäkring i kombination med lastinstruktioner är något som författarna 

anser skulle ge god effekt för en förhållandevis låg insats för Elektronikbolaget. Ökade 

direktleveranser skulle göra att Elektronikbolaget kan undvika en del av den felaktiga 

hantering (Teknisk ingenjör, 160405) som kan antas orsaka de dolda skadorna. Samtidigt 

bör en ökning av direktleveranser till de större återförsäljarna inte kräva några större 

insatser, mer än ändringar i leveranser och ruttplanering. Enligt Sörqvist (2012) bör dessa 

åtgärder, under kategorin genomför, prioriteras i början av förbättringsarbete.  
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5.4 Slutsats förbättringsåtgärder 
Denna slutsats ska svara på studiens tredje och sista problemfråga:  

Vilka åtgärder kan Elektronikbolaget vidta för att förebygga och minska de dolda 

skadorna på tv-apparater? 
 

Tabellen nedan visar en sammanfattning över de åtgärder som har identifierats i detta 

kapitel. Åtgärderna har delats in i lämpliga kategorier samt placerats enligt pick-

diagrammets kriterium.  

 

  

 Emballage Information och 
kommunikation 

Mätning och 
uppföljning 

Övrigt 

Möjligt - Förstärkande skiva (4) 
- Markering på 
emballage (8)  

   

Genomför  - Riktlinjer angående 
hantering (2) 

- Lastinstruktioner; 
Lastsäkring (11) 

- Samarbete vid 
lastning (12) 

 - Öka direkt-
leveranser 
(14) 

 

Utmana - Stabilisera yttre 
emballaget (1) 

- Förstärkning inre 
emballage (6) 

- Anpassade pallar till 
enskild tv-apparat (7)  

- Lägre 
standarkvantitet (5) 

- Förbättrat samarbete 
med transportörerna 
(10)  

- Ampuller (9) 
-Mätning och 
uppföljning 
(15) 

-Utbildning 
(3) 

Avfärda  - Språkkrav (13)   

Tabell	  8.	  Sammanfattning	  slutsats	  kapitel	  5	  
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6. Slutsats 
Denna del innehåller en sammanfattande slutsats för varje delfråga i studien, som även 

sammanfattas i en tabell. Därefter beskrivs studiens praktiska och teoretiska bidrag samt 

förslag på fortsatt forskning. Avsnittet avslutas med författarnas egen kritik till studien 

och hur etiska överväganden och kvalitetskriterier uppfyllts. 

6.1 Studiens slutsats 
1.     Var i Elektronikbolagets flöde från lager till återförsäljare finns riskzoner där 

kvalitetsbrister genererar dolda skador på tv-apparater? 

En kund som packar upp en kartong innehållande en trasig tv-apparat upplever enligt 

Sörqvists (2001) definition en kvalitetsbrist på så sätt att produkten inte lever upp till 

kundens behov och förväntningar. Kvalitetsbrister kan uppstå inom flera aktiviteter längs 

med Elektronikbolagets flöde av tv-apparater, se figur 8-10, vilket författarna definierat 

som riskzoner, se figur 11. Genom processkartläggning blev det möjligt att identifiera 

riskzonerna och således också att se befintliga kvalitetsbrister, överensstämmande med 

Paradiso och Cruickshank (2007). Dessa kunde sedan fördelas inom fem bristkategorier 

för dolda skador. Riskzoner, brister och bristkategorier presenteras i tabell 5.  
 

2.     Vilka typer av dolda skador förekommer och vilka orsaker finns det till dolda 

skador på tv-apparater?  

Genom observationer, fokusgrupp och intervjuer har olika typer av dolda skador 

identifierats. Dessa har med hjälp av Elektronikbolagets riktlinjer delats in i typerna: yttre 

emballage, inre emballage, skadad skärm och indirekta skador. För att hitta möjliga 

orsaker till dessa typer av dolda skador användes de tidigare identifierade 

bristkategorierna i orsak-verkandiagram, se figur 15- 20. På detta sätt blev det möjligt att 

hitta rotorsakerna till varje kvalitetsbrist (Klefsjö, 2011). Genom att använda verktyget 

7M gjordes orsak-verkandiagramen på sådant sätt att vissa av slutsatserna även går att 

generalisera för företag med liknande kvalitetsbrister. I tabell 6 kopplas bristkategori, 

orsaker och typer av dolda skador samman.  
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3. Vilka åtgärder kan Elektronikbolaget vidta för att förebygga och minska de 

dolda skadorna på tv-apparater? 

Genom de identifierade orsakerna blev det sedan möjligt att diskutera lämpliga 

förbättringsåtgärder, vilket är ett passande arbetssätt enligt Sörqvist (2001). 

Förbättringsåtgärderna placerades ut i ett pick-diagram, se figur 23 och tabell 7, för att 

göra det möjligt för Elektronikbolaget att se vilka åtgärder som är värda att vidtas genom 

en prioritetsordning (Petersson och Ahlsén, 2009).  

6.1.1 Sammanfattning slutsatser 

Denna tabell är en sammankoppling av de tidigare tabellerna från respektive kapitels 

slutsatser. Här visas riskzonernas koppling till bristkategori och typer av dolda skador. 

Tabellen visar också möjliga orsaker till dessa typer för att sedan ta upp lämpliga 

åtgärder. Åtgärderna är prioriterade enligt pick-diagrammets fyra kategorier: avfärda (A), 

utmana (U), genomför (G) och möjliga (M). 

Riskzon Bristkategori/ 
typer 

Orsaker Åtgärd 

Lager-
hantering 

Felaktig 
lagring 
Yttre 
emballage 
Inre emballage 
Skadad skärm 
Indirekta 
skador 

Metod: Felstapling, Felaktig 
packning på pall 
Människan: Värderingar, 
Stress, Kunskapsbrist, 
Oaktsamhet, Brist på 
erfarenhet 
Material: Ostabila kartonger 
Miljö: Bristande rutiner, 
Tidspress 
Management: Skillnad i eller 
felaktig information, 
Informationen når ej 
operatörerna 

Stabilisera yttre emballaget 
(U) 
Riktlinjer angående 
hantering (G) 
Utbildning (U) 
Förstärkande skiva (M) 

Lager-
hantering 

Felaktig 
klämning 
Yttre 
emballage 
Inre emballage 
Skadad skärm 
Indirekta 
skador 

Metod: Klämmer på fel ställe 
eller för hårt, 
Människan: Värderingar, 
Kunskapsbrist, Brist på 
erfarenhet 
Maskiner: Klarar ej finkänslig 
hantering, Använder inte 
tryckinställningar 
Material: Kartongen viker 
sig, Bristande kvalitet på pallar 
Miljö: Tidspress, Stress 

Riktlinjer angående 
hantering (G) 
Utbildning (U) 
Förstärkning inre 
emballage (U) 
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Management: Bristande 
information om konsekvenser, 
Bristande riktlinjer 

Mottagning 
och 
förflyttning 
inom lagret 

Produkt läggs 
ner 
Skadad skärm 
Indirekta 
skador 

Metod: Högre risk för fall för 
enskild kartong, Transporteras 
liggande, Lagras liggande 
Människan: Bristande 
kunskap, Kräver mindre 
försiktighet vid intern 
transport 
Material: Ostabil pall, Ostabil 
kartong 
Management: Saknas tydliga 
instruktioner 

Riktlinjer angående 
hantering (G) 
Utbildning (U) 
Lägre standarkvantitet (U) 
 

Eventuell 
sampaketering 

Bristande 
emballage 
Yttre 
emballage 
Inre emballage 
 

Material: Felkonstruerat, 
Bristande yttre emballage, 
Bristande inre emballage 
Miljö: Höga miljökrav 
Metod: Bristande plastning, 
Felaktig storlek på pall 
Management: Förpackningen 
följer ej produktutveckling, 
Saknas hanteringsinformation 
på kartongerna 

Stabilisera yttre emballaget 
(U) 
Förstärkande skiva (M) 
Förstärkning inre 
emballage (U) 
Anpassade pallar till 
enskild tv-apparat (U) 
Markering på emballage 
(M) 

Transport och 
lossning 
samt 
Utleverans 

Brister i 
transporten 
Inre emballage 
Skadad skärm 
Indirekta 
skador 

Metod: Godset rör sig, Saknas 
luftkuddar 
Människan: Språkskillnader, 
Saknas ansvarskänsla, Saknar 
engagemang från 
chaufförerna, Stress 
Miljö: Vibrationer, Stressad 
arbetsmiljö 
Management: Saknas tydliga 
krav för lastning, Ingen 
kontroll över transporterna, 
Olika parter har ansvar för 
lastning 

Ampuller (U) 
Förbättrat samarbete med 
transportörerna (U) 
Lastinstruktioner; 
Lastsäkring (G) 
Samarbete vid lastning (G) 
Språkkrav (A) 

 Övrigt Övriga förbättringsåtgärder 
som inte har någon direkt 
koppling till tidigare orsak-
verkandiagram 

Öka direktleveranser (G) 
Mätning och uppföljning 
(U) 
Utnyttja förinstallation (M) 

Tabell	  9.	  Sammanfattande	  tabell	  för	  studien	  
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6.2 Studiens bidrag  
Här presenteras studiens praktiska och teoretiska bidrag. 

6.2.1 Praktiskt bidrag 

Studiens bidrag har främst varit av praktiskt slag då den har fokuserat på 

Elektronikbolagets problem med dolda skador på tv-apparater. Till Elektronikbolaget 

bidrar denna studie genom en nulägesbeskrivning av Elektronikbolagets tv-flöde och de 

typer av dolda skador som förekommer. Studien presenterar även möjliga orsaker till 

dessa skador och slutligen bidrar studien med de förbättringsåtgärder som ska hjälpa 

Elektronikbolaget i sitt fortsatta arbete med att förebygga dolda skador på tv-apparater. 

Studien har identifierat att problem med dolda skador inte enbart behöver bero på 

kvalitetsbrister i hantering och emballage. Även utvecklingen av produkterna som 

innebär att tv-apparaterna blir tunnare och mer känsliga för påfrestningar kan vara en 

påverkande faktor. Då det idag är svårt för Elektronikbolaget att se var och när dolda 

skador uppstår innebär det svårigheter i hur dessa ska förebyggas och var åtgärderna bör 

sättas in. Genom att visualisera riskzoner underlättar det för Elektronikbolaget att se 

indikationer på var de dolda skadorna på tv-apparaterna kan uppstå. Enklare mätning och 

uppföljning skulle hjälpa Elektronikbolaget med kontinuerliga uppdateringar om 

kvalitetsarbetet och öka precisionen för förbättringsåtgärder. Detta bör spara resurser i 

både tid och pengar för företaget. 
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6.2.2 Teoretiskt bidrag: Cost trade-off 

Utmaningen i arbetet med skador och reklamationer ligger enligt Innovationsansvarig 

(160405) i att få slutkunderna att trots en tidigare negativ upplevelse, såsom skadad 

produkt, välja en produkt från samma märke. Detta innebär en avvägning mellan olika 

kostnader som i slutändan påverkar kundernas vilja att återkomma. Den så kallade 

totalkostnaden innebär att logistiska beslut och kostnader bör ses som en helhet istället 

för att fokusera på den enskilda aktiviteten. Därför bör målet med logistiska beslut också 

vara att hitta den optimala totalkostnaden (Ventura Amaral och Guerreiro, 2014). Genom 

att använda cost trade-off går det att ställa logistiska kostnader mot varandra för att hitta 

den optimala totalkostnaden. Förbättringsåtgärder kan i sig innebära en kostnad. Detta 

måste dock vägas mot andra kostnader som indirekt påverkas, för att bedöma huruvida 

åtgärden ska implementeras eller ej. För att kunna mäta effekten av en åtgärd krävs det 

data över dolda skador, både innan och efter åtgärden implementerats. Mätningar för att 

ta fram denna data innebär dock viss problematik då det är svårt att veta var, när och hur 

de dolda skadorna uppstått. 

 

Exempelvis går det att i en modell visa hur en åtgärd av en kostnad påverkar kostnaden 

för andra aktiviteter i flödet. I denna studie har det diskuterats att ett starkt emballage kan 

innebära en högre materialkostnad kontra ett svagt emballage som inte klarar av yttre 

påfrestningar. Därför ger ett svagt emballage högre totala kostnader för de skador som 

uppstår. Där ingår inte bara kompensation genom en ny produkt utan även kostnader för 

transporter, hantering samt de mer svårbedömda kostnaderna för skadat rykte och 

förlorad kund. I studien har författarna också kommit fram till att hantering med 

klämtruck är en kritisk punkt som leder till skador. Skulle klämtruckarna i en större grad 

bytas ut mot manuell hantering skulle det dock kräva en större personalstyrka då 

effektiviteten blir lägre jämfört med klämtruckarna. En säker transport där lastningen gått 

till enligt eventuella riktlinjer bör innebära en mindre riskfylld transport, speciellt i de fall 

där produkterna är känsliga. Osäkra transporter kan i sig ge en lägre transportkostnad 

men de höga transportskadekostnaderna kan i slutändan innebära en högre totalkostnad. 

Genom att kompensera alla kunder som reklamerar en produkt ökar den totala 

skadekostnaden. Skulle ett införande av hårdare krav för att en reklamation ska 
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godkännas kan det innebära lägre total skadekostnad. Däremot kan det ge badwill-

kostnader som kan innebära skada på företagets anseende och indirekt leda till kostnader 

och minskade intäkter. Dessa kostnader är dock enligt Harrington (1987) svåra att 

uppskatta och det finns ofta ett mörkertal. Kostnaderna kan anses vara extra svårbedömda 

i de fall då kunden är missnöjd. En personal med hög kompetens innebär en mindre risk 

för skador. Därför skulle utbildning och kompetensutveckling kunna bidra till lägre 

kvalitetsbristkostnader, men samtidigt betyder det en högre utbildningskostnad för 

företaget. Outbildad personal innebär dock en kostnad för brister i kvaliteten. Nedan syns 

en modell som visar olika åtgärder kopplade till studien samt vad de har för effekt på 

tänkbara kostnader.  

	  
Figur	  25.	  Cost	  trade-‐off	  för	  studien 

Att förebygga kvalitetsbrister är ett billigare alternativ enligt Wood (2013). Skulle alla 

tänkbara risker för dolda skador förebyggas på så sätt att de inte kan uppstå, skulle detta 

innebära höga kostnader i bland annat emballage, transport och utbildning. Därför måste 

en del godsskador tillåtas för att det ska vara ekonomiskt försvarbart enligt Lumsden 

(2012). Att hitta den optimala kostnaden för arbetet med dolda skador innebär alltså att 

hitta en balans mellan olika logistiska kostnader.  
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6.3 Förslag på fortsatt forskning 
Då denna studie är begränsad till dolda skador på tv-apparater är ett annat förslag till 

fortsatt forskning att utgå från andra produktgrupper som upplever dolda skador. Genom 

att använda sig av benchmarking inom andra branscher samt hos konkurrenter inom tv-

branschen finns det också möjligheter att undersöka hur de hanterar känsliga produkter. 

Jämförelse av statistik på skador och orsaker till dolda skador kan hjälpa till att hitta 

gemensamma nämnare till varför skadorna uppstår.  

 

I denna studie har författarna främst fokuserat på hur produkten ska hållas säker med 

hjälp av rätt hantering och rätt emballage. Författarna har alltså inte lagt något större vikt 

på produktens egenskaper och tålighet. Problemet med dolda skador har växt samtidigt 

som produkten blivit tunnare och mer känslig för påfrestningar. En del av de skador som 

uppstår kan ha sin orsak i att produkten, oavsett emballage och hantering, är för känslig. 

Ett alternativ på forskning skulle därför kunna fokusera mer på produktens och dess 

utformning. Problemet kanske också går att minska genom utveckling av produkten 

istället för i distributionen. 

6.4 Kritik till studien 
En kritik till studien är att den endast fokuserar på ett fåtal större aktörer. Detta medför att 

en del av de föreslagna åtgärderna inte är möjliga implementera på Elektronikbolagets 

mindre återförsäljare. Annan kritik till studien är att författarna inte har haft möjlighet att 

kartlägga det fullständiga flödet från fabrik till slutkund. Författarna saknar även den 

tekniska bakgrund som krävs för att kunna bedöma om eventuella förbättringar på 

produkten hade kunnat göras för att minska de dolda skadorna. Därför har fokus lagts på 

logistiska faktorer som påverkar flödet och har då kunnat missa alternativa möjligheter. 

Med denna kompetens hade författarna kunnat skapa sig ett helhetsperspektiv på 

problemet. Studien kan dock, genom att synliggöra kvalitetsbrister och möjliga orsaker, 

bidra till utveckling av produkten. Resultatet av studien kan även användas som bakgrund 

till forskning om skador tv-apparater med mer teknisk inriktning. 
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6.5 Studiens etiska övervägande och kvalitetskriterier 
Författarna har tagit hänsyn till etiska övervägande genom att alla involverade på 

Elektronikbolaget, Lager Norrköping, Lager Stockholm och Återförsäljare 1 informerats 

om studiens syfte. De har även informerats om sin rätt att avstå intervjuer och tillfrågats 

om tillåtelse att spela in intervjuer. Vid genomförande av fokusgrupp godkände samtliga 

deltagare att en inspelning var tillåtet. Författarna har genom att varken benämna 

Elektronikbolaget eller dess personal vid rätta namn uppfyllt kravet om konfidentialitet. 

Information som författarna har fått tillgång till har inte använts i annat syfte än studiens.  

 
Under arbetes gång har handledare på Elektronikbolaget haft möjlighet att bekräfta den 

information som har delgivits. Uppsatsen har även kontinuerligt lästs av handledare på 

Linnéuniversitetet vilket innebär att både validiteten samt reliabiliteten har upprätthållits. 

Mångfalden av källor, både teoretiska och empiriska, styrker reliabiliteten och 

begreppsvaliditeten i uppsatsen. 
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