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Abstract 
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Abstract 

This bachelor thesis has been done in cooperation with IKEA of Sweden in Älmhult. 

It is about a mapping and comparison study of how different companies handle their 

cost of poor quality (COPQ) in their logistics processes. In this study, we have 

collaborated with Electrolux, Gekås and Rusta. 

IKEA has a high COPQ, this means when poor quality occurs in their processes. This 

has attracted much attention in recent years and there is room for improvement. The 

part of the value chain chosen in this project is the logistics process. 

The purpose of this bachelor thesis is to map IKEA´s logistics process, then compare 

IKEA´s way of working with other companies through a benchmarking study and 

finally come up with areas for improvement. 

This gave the questions: 

 How does IKEA's operate in their logistics process today and handle their cost 

of poor quality? 

 How do our other partners operate and handle their logistics processes and 

cost of poor quality? 

 What are the similarities and differences between the different companies? 

To find out how IKEA operates in their logistics process today, it was decided to 

make a corporate visit to one of IKEA's CDC:s. Here, a questionnaire has been used 

to get the information that was needed. Later this questionnaire formed the basis for 

the survey that was used to gather information from our other partners. 

To gather information from our partners, we have used benchmarking. This was done 

to see how our other partner organizations operate today and how they work 

accordingly to this study. The first step of the benchmarking, was to send out the 

survey to our partners. Later we followed up with personal interviews and visits. The 

collected data from the different companies formed the basis of the status report of 

them all.  

In the analysis, IKEA has been compared to each of our different partners and a 

summary of the analysis has been made. With the analysis finished, it has been clear 

that IKEA has some problems in their logistic process and that the cost of poor quality 

can decrease. This gave us some areas that IKEA can make improvements in. After 

that conclusion, forklift damages and packaging design are two areas that IKEA can 

make big improvements in.   
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Sammanfattning 

Detta examensarbete har gjorts tillsammans med IKEA of Sweden i Älmhult. Det 

handlar om en kartläggning och jämförelse av hur olika företag hanterar sina 

kvalitetsbristkostnader inom logistikprocessen. Våra samarbetspartners i detta arbetet 

är Electrolux, Gekås och Rusta.   

IKEA har idag stora kostnader för när dålig kvalitet uppstår, det vill säga 

kvalitetsbristkostnader. Detta har fått stor uppmärksamhet under de senaste åren och 

här finns rum för förbättring. Delen av värdekedjan som valts i detta arbetet är 

logistikprocessen.  

Syftet med detta examensarbete är att kartlägga IKEA:s logistikprocess, jämföra 

denna med hur andra företag arbetar i avsikt att kunna identifiera förbättringsområden 

inom kvalitetsbristkostnader.  

Detta gav frågeställningarna: 

● Hur arbetar IKEA idag inom sin logistikprocess och hanteringen av 

kvalitetsbristkostnader? 

● Hur arbetar och hanterar de andra studerande företagen deras 

logistikprocesser/ kvalitetsbristkostnader? 

● Vad finns det för likheter och skillnader mellan de studerande företagen? 

 

För att se hur IKEA arbetar i sin logistikprocess idag har det valts att göra ett 

företagsbesök på ett utav IKEA:s CDC (Customer Distributioncentre). Här har ett 

frågeformulär använts för att få informationen som behövdes. Detta frågeformuläret 

ligger till grund för den enkäten som senare användes för datainsamling mot 

samarbetspartnerna.    

För att frågeställningarna ska kunna besvaras, har en benchmarking mot andra företag 

gjorts. Detta för att kunna skapa en bättre bild av hur andra organisationer arbetar och 

hur de jobbar utifrån denna studien. Benchmarkingen genomfördes genom en enkät 

som skickades ut till samarbetspartnerna. Detta följdes upp med personliga intervjuer 

och besök. Den insamlade datan från företagen, formade underlaget till 

nulägesbeskrivningarna för samtliga av företagen.  

I analysen har IKEA jämförts mot vardera av de studerande företagen samt en analys 

sammanställning har gjorts. Med analysen gjord har det kommit fram till att IKEA 

idag har vissa problem i sin logistik process, där kvalitetsbristkostnader kan minskas. 

De områden för förbättring som föreslås är gaffel- och truckskador samt 

förpackningsdesign. 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 
IKEA är ett globalt möbelföretag som grundades i Älmhult 1943 av Ingvar Kamprad. 

Själva namnet IKEA står för Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd. Elmtaryd är 

gården som Ingvar växte upp på och där bolaget IKEA startade, Elmtaryd ligger i 

orten Agunnaryd. Idag ligger företagets huvudkontor i Leiden, Nederländerna. 

Bolaget ägs utav ett antal stiftelser, men i grund och botten ägs allt av Ingvar 

Kamprad. 

 

2016 hade IKEA en total omsättning på 34,2 miljarder EURO, en ökning på 1,5 

miljarder EURO från 2015. IKEA har varuhus i 48 länder runt om i världen och har 

idag totalt 389 stycken. Deras vision lyder som följande: 

 

“Att skapa en bättre vardag för de många människorna” 

 [1] 

 

Detta är en genomgående vision genom hela verksamheten och en betydande del av 

varje ben av organisationen. Visionen finns med när en produkt skapas och när 

produkten sedan möter kunden i varuhuset.  

 

IKEA är ett företag som idag håller låga priser på sina produkter och är kända för det. 

En anledning till varför de kan göra detta är för att de har god koll på vart de största 

kostnaderna ligger och varför de uppstått. Varje dag försöker IKEA bli bättre och ett 

citat som speglar till varför detta arbetet görs:  

 

“För att vara den ledande återförsäljare inom heminredning har IKEA 

ambitionen att alltid ha den lägsta kostnadsstrukturen” 

[11] 

 

Detta är ett citat som speglar vårt arbete väldigt bra, just vårt projekt har som mål och 

syfte att tillföra något till IKEA så att kvalitetsbristkostnaderna kan minska.  

Kvalitetsbristkostnaderna är en kostnad som IKEA under lång tid har bevakat och 

velat studera ett steg djupare.  

  

Arbetet behandlar företagens logistikprocess och kostnader som uppstår under denna 

process ur ett kvalitativt perspektiv. Kvalitet och logistik är två viktiga delar av vår 

utbildning och bygga vidare på kunskaperna inom områdena gör arbetet spännande. 

Utbildningen har förberett oss väl inför utmaningen och gett oss möjligheten att 

behandla två intressanta områden.   

1.2 Problembeskrivning 

IKEA är ett världsledande företag som har byggt sin verksamhet runt bra produkter 

till låga priser. Det är något IKEA är bäst på i världen idag, men vill ändå bli bättre på 

detta varje dag. Ett problem som IKEA ser som angeläget just nu är 

kvalitetsbristkostnaderna i verksamheten. Det är en kostnad som skapas av dålig 

kvalitet i produkterna eller skador som uppstår vid hantering av de. Till exempel kan 

det vara produktskador i tillverkningen, dålig förpackning, truckföraren åker mot 
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förpackningen och produkten skadas eller hanteringsskador av människor som 

hanterar produkterna i de berörda stegen i värdekedjan.  

 

Vårt område i värdekedjan är logistikprocessen. Det stora problemet som arbetet 

kommer att handla om är kvalitetsbristkostnaderna inom logistikprocessen hos IKEA. 

Idag är kostnaderna för detta stora och något som de strävar efter att minska. 2015 var 

den totala kostnaden för kvalitetsbristkostnader i hela verksamheten X euro av den 

totala försäljningen. Detta är en låg procentsats men kostnaden för IKEA blir stor. 

Målet som IKEA har är att sänka sina kvalitetsbristkostnader med 75 % fram till 

2020. Skador som går under kvalitetsbrister i logistikprocessen kan vara varierande 

och många. Det kan vara allt från hanteringen hos leverantörerna till att de hanteras av 

kunden i varuhusen. 

 

IKEA strävar även idag efter att vara miljövänliga i sin produktion. Detta är något 

som berör samhället och många andra verksamheter. Idag är miljöpåverkan en av de 

stora samhällsfrågorna och det är viktigt att minimera den. Om det är för många 

förpackningar och produkter som går sönder och måste slängas bidrar detta till en 

ökning i material och produktionsprocesser som bidrar till ökad miljöpåverkan. 

 

När en produkt tillverkas och transporteras till varuhusen sker det många 

hanteringsmoment innan de står på butikshyllorna. Vid varje moment finns en risk för 

att produkten kan gå sönder eller skadas, vilket gör att produkten blir osäljbar. Detta 

skapar kvalitetsbristkostnader. Kvalitetsbristkostnader förekommer genom hela 

värdekedjan. Desto tidigare problem upptäcks, desto lägre blir kostnaden för åtgärden. 

Det är därför viktigt att kartlägga hela logistikprocessen och värdekedjan för att se 

vart kvalitetsbristkostnader uppstår.  

 

Problemet i denna studien blir mer generellt än att det är just bara IKEA som får ta del 

av resultatet. Det är en generell studie av ett antal olika verksamheter där resultat kan 

gynna fler företag i framtida förbättringsarbeten. Lösning till problemet ska slutligen 

leda till identifiering av förbättringsområden för att minska kvalitetsbristkostnader.    

1.3 Syfte och frågeställningar 

Att kartlägga IKEA:s logistikprocess, jämföra denna med hur andra 

företag arbetar i avsikt att kunna identifiera förbättringsområden inom 

kvalitetsbristkostnader.  

Därmed är studiens frågeställningar:   

● Hur arbetar IKEA idag inom sin logistikprocess och hanteringen av 

kvalitetsbristkostnader? 

● Hur arbetar och hanterar de andra studerande företagen inom deras 

logistikprocesser/ kvalitetsbristkostnader? 

● Vad finns det för likheter och skillnader mellan de studerande företagen? 

 

Frågeställning 1 berör IKEA:s logistikprocess och innebär en kartläggning av hur de 

arbetar idag. Här kommer hela logistikprocessen att analyseras och möten kommer att 
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ske vid ett utav IKEA:s CDC, som ligger i Torsvik. För att få svar på de frågorna som 

eventuellt inte svaras på CDC kommer andra berörda personer inom IKEA kontaktats.  

 

Frågeställning 2 berör våra samarbetspartners i detta arbete, där valet föll på att göra 

en grundligare och djupare studie. Samarbete har valts att göra tillsammans med 

Electrolux, Gekås och Rusta. Alla dessa företag kommer att besökas och göra en 

grundligare studie av. För att få en jämn nivå på information och för att en bra 

jämförelse ska kunna göras kommer en standardenkät utformas och användas som 

underlag. Detta gör att informationen kommer att vara enkel att jämföra och företagen 

kommer att få tillgång till denna innan intervjun sker, för att kunna vara förberedda. 

 

Frågeställning 3 handlar om vårt resultat och vad som skiljer dessa företagen åt. Det 

kommer här att göras en jämförelsetabell där skillnader och likheter listas. Här har ett 

antal nyckelbegrepp/nyckeltal utformats för att få en enkel jämförelse. Efter 

jämförelsen kommer analys göras för att ställa IKEA mot samtliga av de studerande 

företagen.  

 

1.4 Avgränsningar 

Tanken från början och förslaget från IKEA var att analysera 

kvalitetsbristkostnaderna i hela värdekedjan. Detta skulle omfatta 

produktutvecklingen, leverantörernas sätt att arbeta, logistikprocessen och från att 

kunden får hem produkten och använder den. Detta var fyra områden och alla är med i 

IKEA:s värdekedja. Första gången projektet gicks igenom i samarbete med IKEA och 

senare möte med handledare på skolan gjordes förändringar. I samtal med 

handledaren på skolan insågs det att projektet var för stort och funderingar på att 

komprimera det sattes igång.  

Efter tankegångar hur detta skulle göras och i samtal med IKEA, insåg alla parter att 

det var ett examensarbete per område i IKEA:s värdekedja. Ett arbete kunde handla 

om kvalitetsbristkostnaderna i produktutvecklingsprocessen och så vidare. Valet föll 

på att avgränsa oss till att analysera logistikprocessen, då det lät mest intressant och 

kändes som det rätta valet med tanke på vår utbildning.  

Tanken först var att göra en djupare, bredare studie och samarbete med upp mot 10–

15 företag. Efter att arbetet påbörjades har justeringar gjorts för att ge det en realistisk 

omfattning. Arbetet fokuserar nu på en djupare analys och samarbetet valdes om till 

fyra olika företag. Att göra en studie med färre företag känns bra och lärorikt då det 

blir en grundligare studie och varje företag är en värdefull partner.   

1.5 Disposition 

I kapitel 2 ”Teoretiska ramverk” kommer kopplingarna mellan teorin och 

frågeställningarna som berör studien att beskrivas. Här kommer även teorierna för 

arbetet beskrivas och en generell förklaring till vad kvalitet och 

kvalitetsbristkostnader är. 

 

I kapitel 3 ”Metod” finns förklaringar till hur metoderna ska utföras för att 

frågeställningarna ska kunna besvaras.  
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I kapitel 4 ”Nulägesbeskrivning” kommer nuläget av de olika företagen att beskrivas. 

Denna data är insamlad från de olika företagen genom intervjuer och företagsbesök. 

 

I kapitel 5 ”Analys” kommer företagens nulägen att jämföras och analyseras mot 

IKEA:s för att se vilka skillnader och likheter som finns.  

 

I kapitel 6 ”Områden för förbättring och diskussion” kommer potentiella 

förbättringsområden listas som kan bidra till minskning av kvalitetsbristkostnader för 

IKEA.  

 

Kapitel 7 ”Slutsatser” berör våra egna tankar kring arbetet och resultatet. Förslag till 

vidare forskning kring ämnet kommer även här ges.   
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2 Teoretiskt ramverk 

 

Här nedan listas en del teorier som är angelägna för vårt arbete kring kvalitet och 

logistik i olika verksamheters processer. Vissa ger en bredare synpunkt än vad teorin 

används till, men för att kunna göra ett bra arbete ses all denna teorin som högst 

nödvändig och angelägen. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 

För att kunna besvara den första och andra frågeställningen kommer en grundlig 

analys av IKEA:s och de andra studerande företagens logistikprocesser och arbetssätt 

för hantering av kvalitetsbristkostnader att göras. Förberedelser för att kunna göra 

detta innehåller kunskaper från teorierna 2.2 Logistik, 2.3 Kvalitet och 2.4 

kvalitetsbristkostnader. 

För att besvara den tredje frågeställningen och se skillnader och likheter har det gjorts 

en jämförelse emellan de olika företagen. Frågeställningen berör mer metod än teori, 

men har en koppling till teorierna som användes i frågeställning ett och två.  

2.2 Logistik 

Teorin om logistikprocessen betyder flödet av material från råmaterial till 

slutkonsumering, för att möta kundens behov.  

 ”Planering, organisering och styrning av alla aktiviteter i 

materialflödet” 
[5] 

Citatet innebär allt som logistik handlar om i en verksamhet. Det innebär att 

verksamhetens aktiviteter ska vara på en rätt plats vid rätt tidpunkt. Logistiken är en 

grund för hur en verksamhet fungerarar och opererar, om denna sviker sjunker 

lönsamheten.  

Syftet med logistik är att öka sin effektivitet i verksamheten samt att prestera ett 

positivt resultat. Genom uppsättning och uppföljning av mål för effektiviteten kan 

detta sedan mätas mot de konkurrerade verksamheterna. 

Ett annat begrepp som oftast kopplas ihop med logistik är supply chain management 

[5]. SCM har som huvudsyfte att koppla ihop den egna verksamhetens aktiviteter med 

övriga verksamheter. Samarbetande företag har sin påverkan på en produkt och alla 

dessa ska ingå i värdekedjan. Nedan visas en bild av en typisk värdekedja: 
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Bild 2.2.1 En typisk värdekedja [5] 

2.3 Kvalitet 
När man hör ordet kvalitet, tänker de flesta på produkter som har en lång hållbarhet 

och inte går sönder. Men ordet kvalitet är mycket svårare att förklara. Det finns en 

mängd områden där kvalitet spelar stor roll där vanligt folk inte beaktar det just som 

kvalitet. En definition av Crosby just angående kvalitet:  

“Överensstämmelse med kravet”  
 [7] 

Det är en definition som speglar till produkter och tjänster, där en produkt innehåller 

det som på förhand lovats. Crosby är en av de stora kvalitetsguru, Joseph M. Juran är 

en annan stor viktig person inom området kvalitet. 

Joseph Juran jobbade under hela sitt liv inom området och hjälpte många företag och 

andra verksamheter till stora framgångar. Juran menar att kvalitet står för:  

“Egenskaper hos produkter som möter kundernas behov och därigenom 

ger kundnöjdhet” och att det betyder “frihet från brister” 
 [2] 

Här menar han att kvalitet är något en produkt eller tjänst ska tillfredsställa kunderna 

och när de köper något vet de att det är rätt sak de köper. Frihet från brister, menas att 

med hög kvalitet ska produkten eller tjänsten inte innehålla några brister, hålla en 

längre tid och prestera bra och utifrån sina specifikationer. 

Om en process har en positiv kvalitet bidrar processen till värdeadderande tid och en 

form av nytt upplevs. Om processen däremot har en negativ kvalitet bidrar processen 

till icke-värdeadderande tid och kvalitetsbristkostnader uppstår. 
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2.4 Kvalitetsbristkostnader 
Joseph M. Juran skapade uttrycket kvalitet kostnader vilket med åren sedan blev 

kvalitetsbristkostnader. Juran själv definierar dessa kostnader som: 

 “De kostnader som skulle försvinna om ett företags produkter och dess 

olika verksamhetsprocesser vore fullkomliga”  
 [2] 

Med tiden har det framkommit väldigt många olika definitioner av vad 

kvalitetsbristkostnader är för något. Enligt Lars Sörqvist, är kvalitetsbristkostnader:  

“De totala förluster som uppstår genom att ett företags produkter och 

processer inte är fullständiga”  
 [4] 

Han anser även att kvalitetsbristkostnader kan delas in i två olika delar, synliga och ej 

synliga kostnader. Detta illustrerar han som ett isberg, där de synliga är de som finns 

på toppen av isberget och de ej synliga som finns under ytan. 

 

Bild 2.4.1 Isberget från [4] 

De synliga kostnaderna är: 

Traditionella kvalitetsbristkostnader - Detta är kostnader som uppstår vid 

reklamationer, garantikostnader, omarbetade produkter, kassationer och kostnader 

som uppstår vid nödvändiga kvalitetskontroller. Dessa kostnader är väldigt vanliga i 

producerande företag. 

De ej synliga kostnaderna är: 

Dolda kvalitetsbristkostnader - I denna nivån finns de övriga kostnaderna som direkt 

påverkar företaget. Anledningen till att dessa inte är synliga är för att de är dolda i det 

ekonomiska redovisningssystemet. Detta är ofta kvalitetsbristkostnader som uppstår 

på tjänstemannasidan av verksamheten men finns även på produktionssidan. Till 
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exempel omgående justering av en felaktig produkt. Detta omarbete är väldigt svårt 

att följa upp, därför blir det också svårt att se hur stora kostnaderna blir. 

Förlorade intäkter – Förlorade intäkter är de intäkter som företaget förlorar på grund 

av att de har producerat produkter som inte uppfyller kundernas behov eller att 

konkurrenternas produkter är bättre. Detta kan leda till att företaget minskar sin 

försäljning och att de förlorar potentiella kunder. Då undersökningar har visat att om 

en kund blir påverkad negativt av ett företag sprids det betydligt mer än om kunden 

blir positivt påverkad. Nivån på dessa kostnader är svår att mäta, men att veta vad 

konsekvenserna blir är av större betydelse. 

 

Bild 2.4.2 Missnöjd kunds utfall [9] 

Kundernas kostnader - Här finns det en tydlig koppling till Förlorade intäkter, då det 

är förluster som drabbar kunden på grund av att företaget har haft en bristande kvalitet 

i något steg i processen. Driftstopp och funktionsfel är exempel på förluster som 

påverkar produkten som kunden har köpt. Detta leder också till att företaget får ett 

sämre rykte och riskerar att förlora kunder och därmed minskad försäljning. 

Samhällsekonomiska kostnader - Detta är kostnader som drabbar samhället, i form av 

att företagets produkter tillverkas eller återvinns på ett sätt som påverkar samhället 

negativt. Till exempel en negativ påverkan på miljön eller att företagets lönsamhet är 

för låg, vilket kan leda till arbetslöshet och minskade skatteintäkter för samhället. 
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2.5 Reducering och eliminering av kvalitetsbristkostnader 

För att reducera eller eliminera kvalitetsbristkostnader kan olika teorier och modeller 

vara till stor hjälp. Fler teorier kan införas i ett företags existerande förbättringsarbete. 

Om ett företag har stora kvalitetsbristkostnader är dessa teorier nödvändiga för en 

reducering: 

2.5.1 PDCA-cykeln 

Idag finns det många olika verktyg och metoder för att utveckla processer och 

produkter i företag. Ett vanligt förbättringsverktyg idag är PDCA [8]. Det är en 4 

stegs metod som bygger på stegen: Plan, Do, Check, Act. Det här verktyget fungerar 

som en cykel, vilket betyder att arbetet görs om och om igen för att ständigt hitta 

förbättringar i processen.  

En av fördelarna med PDCA är att det ger ett ständigt förbättringsarbete i en 

kontrollerad miljö där risker för att stora förändringar som inte fungerar minimeras. 

Det är dock ett långsamt verktyg för förändring vilket gör att den inte är lämplig att 

använda sig av när akut förändring behövs. 

Plan – Välj problemet eller processen som behöver förbättras och förklara vad som 

kan förbättras. Förklara sedan varför problemen som finns kan ha uppstått. Planera 

sedan hur problemet ska lösas genom att föreslå en eller flera olika lösningar.  

Do – Utför förändringarna som planerades in i tidigare steg.  

Check – Kontrollera och utvärdera vad resultaten gav för förändring. Om lösningen är 

en förbättring gå vidare till Act, annars återgå till Plan för att finna en bättre lösning. 

Act – Implementera lösningen och reflektera över förbättringsarbetet och ta lärdom av 

resultatet för ständigt kunna utveckla processen. 

Efter en cykel är gjord, kan parametrar justerarnas för att påbörja en ny och sträva mot 

ett ständigt förbättringsarbete. 

2.5.2 Ishikawadiagram 

Ishikawadiagram kallas även för fiskbensdiagram i folkmun. Detta diagrammet 

används för att identifiera och visa grafiskt orsaker till problem som ett företag har i 

sina processer [8]. Detta görs för att hitta grundorsaken till problemet.   

Bilden nedan visar ett typiskt fiskbensdiagram. De mindre pilarna är orsaker som 

leder till de större pilarna som står för grundorsaker. Orsakerna leder senare till 

problemet som befinner sig inom den rektangulära rutan till höger i bild.   
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Bild 2.5.2.1 Ishikawadiagram/Fiskbensdiagram [8] 

Efter att grundorsakerna till problemet har lokaliserats, ska åtgärder arbetas fram. 

Lämpliga åtgärderna ska bidra till en lösning på problemet. Efter det börjar 

genomförandet av åtgärderna. Olika åtgärder kan vara investeringar, utbildningar eller 

annat förbättringsarbete [4]. När genomförandet av åtgärderna startar kan det mötas 

av motstånd hos kollegor på arbetsplatsen. För att minska detta ska alla medarbetare 

på arbetsplatsen vara bidragande i processen från början till slut, detta skapar 

förtroende och förändringar kan införas smidigare.  

Efter att åtgärder har gjorts ska senare uppföljningar hållas för att följa upp och se om 

resultatet blev som väntat. Vid uppföljningen kan även lärdomar dras från arbetet och 

införas i framtida förbättringsarbeten.  

2.5.3 Reengineering  

Reengineering [4] används då företaget behöver större och mer genomgående 

förändringar. Tekniken används när ett företag har haft ett ständigt dåligt resultat 

under längre tid. I vissa lägen kan en drastisk förändring vara effektivare än små 

mindre förbättringar. Verksamheter kan fastna i mångåriga rutiner och arbetssätt som 

inte klarar av prestationsnivån som finns på marknaden idag.  

Det är en stor process som inkluderar mindre förbättringsverktyg som till exempel 

PDCA-cykeln, fiskbensdiagram och benchmarking. 

Första steget är att göra en nulägesanalys för att kartlägga hur företagets processer ser 

ut i dagsläget. När nulägesanalysen är klar ska ett syfte och mål nog anges. Efter att 

mål och syfte har angetts ska en plan utformas för hur förändringen ska gå till. 

Reengineering kan betyda att de behövs konstrueras helt nya processer eller 

omkonstruera existerande processer med en ny struktur.  

Under arbetets gång ska regelbundna möten hållas med samtliga inom verksamheten 

för att skapa ett gemensamt arbete. När nya arbetssätt har skapats ska det ske 

genomgångar och utvärderingar för att uppehålla en god kvalitet innan 

implementeringen.  
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När de nya arbetssätten är godkänd av ledningen ska arbetet för att implementera de 

börja. Här krävs det fokusering från alla medarbetare i verksamheten för att det ska 

lyckas. Detta skapar även förtroende och problem som sker tidigt i implementeringen 

uppfattas tidigare och åtgärder kan skapas. Efter att implementeringen är klar ska det 

ske kontinuerliga avstämningar och uppföljningar för att uppehålla en god kvalitet i 

processen.  
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3 Metod  

 

Examensarbetet har gjorts med hjälp av en fallstudie [10]. Det är en undersökning av 

fyra olika men väl utvalda organisationer som kompletterar varandra bra i 

undersökningen. Studien har haft ett helhetsperspektiv på logistikprocessen hos alla 

berörda samarbetspartners. Fallstudie valdes då det är en process som ska studeras och 

det kommer, förhoppningsvis leda till förändringar i framtiden som senare leder till 

förbättringar. I en fallstudie är det även vanligt att information samlas av olika slag för 

att få en komplett bild av studien. Just därför har det valts att samarbeta med fyra 

olika verksamheter, alla inom detaljhandeln men olika organisationer och arbetssätt.  

Studien har gått ut på att samla information från företagen och då har det valts att göra 

en grundlig studie som består av enkäter, intervjuer och observationer. Stora delen av 

datainsamlingen görs ute på företag där det bokas in en intervju och rundvandring 

genom lager och olika processer. Enkät skickas ut innan besöken för att ge företaget 

tid och möjlighet till att förbereda sig inför kommande besök.    

3.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 

För att kunna besvara studiens första frågeställning kommer intervjuer och 

fabriksbesök hos IKEA användas för att få rätt information. Intervjuer kommer att ske 

tillsammans med personer som har god kunskap om hur deras logistikprocess ser ut. 

Dessa intervjuer kommer att spelas in och analyseras i efterhand. Inför intervjuerna 

har ett underlag tagits fram på vad som ska besvaras och ett frågeformulär har varit 

med under hela intervjun för att inget ska glömmas bort. Frågeformuläret kommer att 

fungera som en “enkät under ledning” [10]. Vilket betyder att enkäten tas med till den 

som ska besvara den, för att sedan gå igenom den tillsammans. 

 

Andra frågeställningen kommer besvaras genom en benchmarking mot de andra 

organisationerna. Detta sker med samma upplägg som besöken hos IKEA, för att en 

exakt jämförelse ska kunna göras. Först skickas samma enkät som användes i 

intervjuerna hos IKEA ut. Sedan kommer personliga möten med intervjuer på dessa 

företag att ske, där går enkäten igenom tillsammans. Under dessa möten kommer även 

en rundtur i lagret att göras, där möjlighet ges. 

 

Den tredje frågeställningen kommer besvaras genom analyser av den insamlade datan 

hos de olika företagen för att sedan kunna göra en jämförelse. Innan detta görs har ett 

antal nyckelbegrepp och nyckeltal tagits fram som underlag för att underlätta 

analysarbetet och få en tydlig jämförelse mellan företagen.  

3.2 Litteraturstudie 
Litteraturstudien gick ut på att studera böcker och teorier kring logistik, kvalitet, 

kvalitetsbristkostnader och datainsamling. Kvalitet och logistik är två stora områden 

och en stor mängd forskning har gjorts kring dessa. Några av de stora forskarna och 

pionjärerna inom ämnet kvalitet är Joseph M. Juran, Philip Crosby och Lars Sörqvist. 

Juran och Crosby är två omtalade och äldre herrar som under 1900-talet gjorde stor 

påverkan på världen med sin forskning och kunskap. Sörqvist är yngre och är idag 

fortfarande vid livet till skillnad från sina andra kollegor inom området kvalitet. Inom 
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logistik har främst studentlitteratur använts för att få en komplett bild av hur grunden 

för logistiken inom en verksamhet fungerar.    

Böcker från dessa forskarna och författarna har hittats genom sökningar på databaser 

som Google scholar och Högskolebiblioteket på Jönköping University. Sökord som 

använts har varit: Kvalitet, kvalitetsbristkostnader, logistik, logistikprocessen, Juran, 

Crosby, Sörqvist, Reducering av kvalitetsbristkostnader. Vår handledare har även 

rekommenderat en bok angående kvalitetsbristkostnader.   

Även studentlitteraturer som använts i föregående kurser finns inom kvalitet och 

logistik. Studentlitteraturer och andra litteraturer tar med saker från Juran, Crosby och 

Sörqvist då det är den aktuell informationen som bäst beskriver de berörda delarna.  

Litteraturstudien har givit kunskaper som använts för att genomföra datainsamlingen. 

Den har innehållit benchmarking, enkät och intervjuer som beskrivs vidare nedan.  

3.3 Benchmarking 
Benchmarking är en process som företag och andra verksamheter använder för att 

hålla en hög prestationsnivå och mäta sin nivå med andra.  

“Den kontinuerliga processen att mäta produkter, tjänster och praxis mot 

företagets tuffaste konkurrenter eller de företag som är kända som 

branschledare” 
 [2]  

Det är en process där företag tittar på andra företag för att öka sin egen förmåga och 

utveckla sina egna processer och produktioner. 

Benchmarkingen som gjorts följde den formella 10-stegs benchmarking processen 

fram till steg 8 [2]. Därefter steg 9 handlar om att implementera och se vad följderna 

av de nya planerna blir och steg 10 handlar om att göra om gränserna för en ny 

benchmarking studie. Båda dessa stegen fanns ej tid till och därför har detta lämnats 

för vidare forskning efter projektet, bestämt i samspråk med uppdragsgivare.  

Den formella 10-stegs benchmarking processen ska vara upplagd: 
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Bild 3.3.1 Den formella 10-stegs benchmarking processen [2] 

Här kommer en beskrivning till de första 8 stegen som gjorts:  

1. Identifiera benchmark området: På förhand gavs ett förslag av vår 

uppdragsgivare att göra en studie av deras totala kvalitetsbristkostnader i alla 

processer i verksamheten. Med grundliga och nödvändiga diskussioner med 

IKEA och handledare på skolan, bröts området ned till studie av 

kvalitetsbristkostnader inom logistikprocessen.  

2. Identifiera benchmark partner: Ur den projektplan som till en början 

jobbades fram, hade på förhand ett noga utvalda företag redan tagits fram. Då 

kontaktuppgifterna inte var helt uppdaterade, fick ett par andra företag bli 
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tillförfrågade. Som planen lyder, ska studie innehålla ett mindre antal olika 

typer av verksamheter som senare i studie ska komplettera varandra bra. Efter 

ett tag av kontaktade och för att finna rätt person inom företaget som intervju 

skulle genomföras med, var samtliga samarbetspartners klara. 

3. Bestäm din datainsamlingsmetod: Datainsamlingen skedde genom enkät, 

intervju och observationer, som ytterligare förklaras senare i detta avsnittet. 

Efter att enkäten utformades, skickades de ut till berörda företagen tidigt, just 

för att de ska hinna med förberedelser inför intervju. Enkäten låg som underlag 

genom intervjun som skedde på företaget och rundtur gjordes.  

4. Bestäm konkurrens mellanrummet: Efter intervjuerna var klara och data 

insamlad skedde en sammanställning, där samlades all data och sattes ihop i en 

jämförelsetabell. Här listas ett antal nyckelbegrepp och nyckeltal för att 

jämföra verksamheterna och deras sätt att arbeta.  

5. Bestäm framtida prestationsnivåer: IKEA har som mål att minska sina 

kvalitetsbristkostnader med 75% fram till 2020. Detta målet sattes i samspråk 

med högst ledning 2015. Det är något som de strävar efter och målet med 

denna studien är att den ska bidra med något till denna förminskningen.   

6. Förmedla resultatet: Detta steget kommer i slutet av denna studie då allt är 

klart och presentation för uppdragsgivare genomförs. Här kommer sedan en 

dialog med uppdragsgivare göras för att se hur arbetet kan gå vidare. 

7. Etablera funktionella mål: Efter presentation för uppdragsgivare kommer en 

dialog för framtiden hållas, vilka arbeten som kan utvecklas vidare och hur 

målen för framtiden ser ut i dagsläget.  

8. Utveckla genomförbara planer: Efter att jämförelsetabell är klar, görs en 

grundlig analys av resultatet för att komma fram till åtgärds- och 

förbättringsförslag. I samspråk med IKEA har alla parter tyckt att det är ett 

lättare förslag som ska komma fram, för att tidsplanen är kort. 

Här på steg nummer 8 slutar arbetet, om inte möjlighet ges för vidare forskning kring 

ämnet tillsammans med uppdragsgivaren. Annars gör uppdragsgivare de sista två 

stegen på egen hand. 

Samarbetspartnerna för studien behövde inte befinna sig inom samma bransch eller 

område, men skall gärna vara utav samma storlek [3]. En viktig del i val av partners 

var att välja organisationer som presterat bra under senare tid för att få duktiga 

samarbetspartners där alla kan lära av alla. Tre-fyra samarbetspartners är ett bra antal 

för att få en grundlig studie och att arbetet ska bli kvalitativt. I denna studien har det 

valts att samarbeta med tre olika partners.  

För att skapa ett förtroende hos våra samarbetspartners har ett antal etiska regler följts 

under studien. Alla samarbetspartners har varit välinformerade om studien och målen 

som ställts på förhand. Lögner eller osanningar har undvikts för inte skapa förvirring. 

Korrekt och komplett information har lämnats ut. Information som begärts utav 

samarbetspartnerna har de varit bekväma och villiga att dela med sig av [3]. Till sist 

har det stämts av med samtliga samarbetspartner så alla har uppfattat studien väl innan 

arbetet sätts igång.    

3.4 Enkät 
När enkäten strukturerades gjordes först en noggrann analys av vad målet med studien 

är. Detta målet lade grunden för vilka frågor som behövde besvaras. Sedan gjordes en 

litteraturstudie [10] om hur en enkät utformas på korrekt sätt. Där allt från hur 



Metod 

16 

frågorna ska vara formulerade, vilken ordning de ska komma i och ungefär hur många 

det ska vara. När frågorna formulerades var det viktigt att de var tydligt ställda för att 

det inte skulle uppstå några missförstånd. Detta gjordes genom att göra en närmare 

koll på vad studiens frågeställningar innefattar och dela upp dessa i mindre områden 

för att få mer exakta svar på det som ska besvaras. Det var också viktigt att frågorna 

inte var ställda eller formulerade på ett sätt som kunde påverka svaret. Det var även 

viktigt att tänka på vilket språk som användes i frågorna. Därför undveks vissa typer 

av frågor, till exempel: 

● Ledande frågor 

● Långa frågor 

● Förutsättande frågor 

● Svåra ord 

● Värdeladdade ord 

● Fackuttryck 

 

Efter litteraturstudien var gjord blev det här resultatet av enkäten, se bilaga 1. 

3.4.1 Beskrivning av enkät 

Enkätens första fråga är väldigt öppen och bjuder in till ett utförligt svar där företaget 

i fråga berättar öppet om verksamheten och hur deras processer fungerar och vilka 

moment de består av. Efter de har berättat vilka moment de har, kommer nästa fråga 

om var i denna värdekedjan de stora bristerna/kostnaderna ligger. Detta just för att 

första frågan gällde momenten, då föll valet på att spinna vidare på det i fråga två. 

Fråga tre om deras leverantörsbas, är en enkel fråga för att se just om de som företag 

har många samarbeten eller har få leverantörer, detta bjöd även in till en följdfråga om 

de arbetar med partnerskap eller korta relationer. Detta i frågan om kvalitet, kan ha en 

stor betydelse för företag. Efter informationen om deras leverantörer, går det vidare 

till hur kontrollen av de utförs, i fråga nummer fyra. Detta just för att se på vilket sätt 

de uppehåller goda relationer och inte hamnar i blåsväder.  

I fråga nummer fem börjar kvalitetsfrågorna att dyka upp, hur de jobbar och om de 

utgår från några teorier om kvalitet. Det är en öppen fråga, då samtliga företag 

jobbade utifrån dessa, men alla har egna system som är baserade i grund och botten på 

dessa teorier. Fråga nummer sex handlar om hur de följer upp kvalitetsarbetet. För att 

hålla ett konstant kvalitetsarbete måste uppföljning av det göras, här ges det möjlighet 

till att berätta om hur detta fungerar på företaget. Sjunde frågan handlar om 

skadehantering, hur de går tillväga när en skada sker. Här kan det ses om en 

grundligare eller enklare utredning görs. Nästa fråga, nummer åtta, tas det reda på 

vilken skada som är vanligast inom logistikprocessen. Detta är en bra fråga när det 

sedan ska jämföras. 

Fråga nummer nio och tio frågas det efter om något gjorts för att minska dessa skador 

och vilket utfall det fick. Här frågas det även efter uppföljningsarbete och vilken 

skillnad det har gett för verksamheten. Frågan nummer elva frågas det efter vem som 

står skyldig för mestadels av skadorna som uppkommer. Detta är en fråga där 

företaget bedömer vart felen ligger och där det kan ses om det finns möjlighet till 

förbättring hos de själva eller om de behöver ställa högre krav på utomstående. 
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3.5 Intervju och företagsbesök 
Efter enkäten skickats ut till våra samarbetspartners gjordes ett besök på företaget. 

Inför besöket hade de fått god tid på sig att göra förberedelser för att mötena skulle bli 

effektiva och att material fanns redo och inte behövdes letas upp under mötets gång. 

Samtliga samarbetspartners låg geografiskt nära [3] utgångspunkten i Jönköping. 

Vilket medförde att resorna inte blev långa och dagsutflykter kunde genomföras.  

Intervjuerna hade hög grad av standardisering samt låg grad av strukturering [10]. 

Hög grad av standardisering innebär att svaren går lättare att jämföra. I detta arbetet 

ska mer än en organisation intervjuas, då är en högre form av standardisering lättare 

att arbeta med. Låg grad av strukturering gör att svarsutrymmet blir större för de som 

intervjuas. Det är inga alternativfrågor utan öppna frågor som ger möjligheten till 

längre och mer utförligare svar.  

Under första delen av intervjun bjöds det in till att berätta öppet om hur deras företag 

fungerar och jobbar. Efter att företagen själva har berättat om sin verksamhet börjar 

själva frågorna, som på förhand lämnats ut i form av enkäten. Frågorna går 

systematiskt igenom och en kvalitativ intervju genomförs [10]. Det innebär att de som 

intervjuas svara öppet och med egna ord. Det förs en god konversation för att få svar 

på alla frågor men även lite extra runt dem. För att uppmana till fylliga och utförliga 

svar, görs mindre frågeställningar inom varje fråga för att inte verka för strukturerad 

och stel. Alla intervjuer spelas in för att senare bearbetas och för att ingen information 

ska glömmas bort, samtidigt som det antecknas under intervjuns gång.  

Första besöket gjordes på IKEA i Torsvik, som är ett utav 11 CDC i världen. Här 

gjordes en intervju tillsammans med kvalitetschefen samt en rundtur kring CDC:t. Det 

var inplanerat att IKEA skulle besökas först. Meningen med detta var att analysera 

deras process först för att enkelt göra jämförelsen mot de andra. Besöket och intervju 

kan ses i 4.1 Nulägesbeskrivning IKEA. 

Andra besöket gjordes hos Electrolux i Ljungby. Här har de tillverkning, lager och 

kontor belägna. Informativt möte och rundtur i lagret gavs det möjlighet till efter 

intervjun. Enkäten hade skickats ut på förhand och det gav ett positivt resultat, genom 

att personerna var förberedda på frågorna och hade material att visa. Mer om besöket 

hos Electrolux kan läsas vidare i 4.2 Nulägesbeskrivning Electrolux. 

Tredje besöket genomfördes i Ullared på lågprisvaruhuset Gekås. Här genomfördes en 

kortare intervju men informationen var tillräcklig för att få reda på hur de arbetar. Det 

är en annan typ av verksamhet och storlek på organisationen vilket ledde till annan 

mängd information än de två första företags besöken. Vidare läsning hänvisas till 4.3 

Nulägesbeskrivning Gekås. 

Fjärde och sista besöket skulle genomföras hos Rusta i Stockholm, i sista stund fick 

vår kontaktperson på företaget personliga bekymmer och ett telefonmöte fick istället 

genomföras. Kontaktpersonen var välinformerad på ämnet och konversationen blev 

kvalitativ och mycket information samlades in för att göra en grundlig beskrivning av 

företaget. Se beskrivning i 4.4 Nulägesbeskrivning Rusta. 

3.6 Jämförelse av data 
När all data är insamlad och sammanställd ska alla jämföras mot varandra. Av data 

som samlats in från enkäterna, intervjuerna och företagsbesöken görs en 
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jämförelsetabell med hjälp av “Tematisk analys” [6].  

Detta innebär att en tabell med företagen på en axel och nyckelbegreppen/nyckeltalen 

på den andra listas. Detta är ett enkelt sätt att se vad skillnaderna och likheterna är hos 

våra samarbetspartners. Vilket gör att företagen kan analyseras på ett enklare sätt och 

fokus läggs på nyckelbegreppen. I analysen kommer det också tas in sådant som inte 

finns med i jämförelsetabell som samlades in vid företagsbesöken. Nyckelbegrepp och 

nyckeltalen som valts är: 

● Typ av verksamhet - Detta valdes som ett nyckelbegrepp för att få kunna se 

vad de olika företagen jobbar med. Ett av målen med arbetet var att inte bara 

jämföra med liknade företag, utan även med företag i andra branscher.  

● Omsättning - Omsättningen sätter en storlek på verksamheten, vilket kan i 

vissa lägen säga en del om hur de jobbar och vilka resurser de har för att utföra 

en del olika moment. 

● Leverantörsbas - Leverantörsbas berättar om hur många olika leverantörer 

de har och det kan vara en avgörande situation för hur god kvalitet de har i 

sina produkter.  

● Kontroll av leverantörer - Här beskrivs det hur företagen jobbar med 

kontrollen av sina leverantörer. Detta för att kvaliteten ska hålla en hög 

standard och bra produkter ska levereras.  

● Mest frekventa skador - Här listas de skador som är vanligast inom 

verksamheten, alltså de som orsakar mest bekymmer. Det är en parameter som 

är lätt att jämföra. De berörda har i vissa moment samma arbetssätt och då kan 

skillnader enkelt ses mellan verksamheter. 

● Vem orsakar mest skador - Detta beskriver var i kedjan som företag har 

störst problem med skador. Om det är interna skador som är det största 

problemet eller om det är leverantörerna som orsakar skadorna. 

● Pågående kvalitetsarbete - Här beskrivs det hur företagen idag arbetar 

med kvalitetsutveckling och hur de mäter sina kvalitetsbristkostnader. 

● Kvalitetsbristkostnader idag - Här antecknas det ner vad företaget i 

frågan har för kvalitetsbristkostnader idag, för att se skillnaden. 

 

Efter att detta sammanställs i tabell görs en jämförelse tillsammans med 

Nulägesbeskrivningarna i kapitel 4 och se analysen vidare i kapitel 5 Analys. 
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4 Nulägesbeskrivning 

 

För att besvara frågeställningar ett och två: 

● Hur arbetar IKEA idag inom sin logistikprocess och hanteringen av 

kvalitetsbristkostnader? 

● Hur arbetar och hanterar de andra studerande företagen inom deras 

logistikprocesser/ kvalitetsbristkostnader? 

 

Här har det valts att göra nulägesbeskrivningar av samtliga företag som har deltagit i 

studien. Första är en analys av hur IKEA idag arbetar inom sin logistikprocess och hur 

de hanterar sina kvalitetsbristkostnader. Efter att nuläget av IKEA är klart, går vi 

vidare med Electrolux, Gekås och till sist Rusta.  

4.1 Nulägesbeskrivning IKEA 

4.1.1 Logistikprocessen 

 

Bild 4.1.1.1 IKEA:s logistikprocess 

IKEA har leverantörer runt om i hela världen. Det gör att logistikprocessen blir 

komplex. På ett år levereras ungefär 48 miljoner m3 produkter och det resulterar i 

ungefär 1,5 miljoner transporter. Dessa produkter levereras direkt till varuhusen eller 

via ett distributionscenter.  

Det finns 3 olika stycken distributionscenter: 

 Customer Distribution Centre (CDC): Från ett CDC levereras produkter 

direkt hem till kund. Det kan vara större produkter och färdiga serier, till 

exempel kök. Idag finns det 11 stycken CDC i 11 olika länder och IKEA 

levererar ungefär 7 miljoner leveranser från sina CDC:s idag. 
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 High flow Distribution Centre: Till High flow DCs levereras hela pallar från 

leverantörerna för att lagerhanteras. Här ska pallar hålla en hög 

lageromsättningshastighet, vilket menas med snabb leverans till varuhus. På 

High flow DCs slås även pallar ihop på order från varuhusen. Det finns idag 

25 stycken High flow DCs i 17 länder. 

 Low flow Distribution Centre: Från ett Low flow DCs kan varuhus beställa 

mindre kvantitet av produkter istället för hela pallar. Det kan till exempel vara 

mindre produkter med en lägre efterfrågan. Idag finns det 2 stycken Low flow 

DCs i världen, ett ligger i Dortmund, Tyskland och det är världens största 

distributionscenter och det andra ligger i Shanghai, Kina.     

Det finns idag 27 stycken DCs i 17 länder. Efter att produkterna har transporterats via 

DCs eller direkt från leverantörerna kommer de till varuhusen. IKEA har idag 389 

varuhus i 48 länder (Bilden ovan är inte uppdaterad på nuläget av varuhus). När 

produkterna har levererats till varuhusen och köpts av kunderna avslutas IKEA:s 

logistikprocess. 

4.1.2 IKEA:s CDC, Torsvik 

 

Bild 4.1.2.1 Avlastningen 

Avlastningen är första steget i produktens väg genom IKEA:s CDC på Torsvik. Det 

finns tre olika sätt som produkter kan komma in till IKEA. Det första sättet är genom 

avlastningsportarna som syns på bilden. Här kommer produkter in på pallar från 

leverantörerna och tas emot med truck som kör de vidare till nästa steg. Det andra 

sättet som produkter levereras in är via järnvägen som går ända in i CDC:t. Det är 

främst sängar och soffor som levereras med hjälp av tåg. Det tredje sättet är på pallar 

genom en tunnel som går under marken från ett DC som ligger i byggnaden bredvid. 
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Här har det gjorts en automatiserad tunnel för att transportera produkterna den lilla 

sträckan, detta för att minimera antalet hanteringsmoment av produkterna. 

Måttbeställda bänkskivor kommer in till en speciell port på IKEA för att dessa inte 

processas av CDC:t utan bara skickar det vidare till nästa hubb utan någon kontroll. 

Efter produkterna har kommit in sker den första kontrollen efter skadade produkter 

och förpackningar, om detta är fallet kan produkterna stoppas redan här och slipper gå 

vidare in i värdekedjan. Är det skadade produkter som hittas här görs en anmälan där 

de listar vad det är för skada, vilken leverantör det kommer ifrån och vilken kod det 

hamnar under i CASY-system. CASY-system är ett system för att mäta och 

kontrollera skador. Här införs samtliga skador som sker inom IKEA. 

När produkter kommer in på pallar ska de hämtas upp av gaffeltruckarna och då sker 

det dagligen att gafflarna stöter emot och ibland skadar förpackningarna och även 

produkterna, detta går under gaffelskador. Om produkter upptäcks skadade görs först 

en anmälan efter det vidtas åtgärder. Här finns det tre olika åtgärder, första är att 

produkterna skickas tillbaka till leverantören. Det andra är att IKEA själva reparerar 

förpackningarna i reperationshörnan och det tredje är att de säljer ut produkterna på 

fyndavdelningarna i varuhusen. 

 

Bild 4.1.2.2 Fel sätt att paketera      Bild 4.1.2.3 Rätt sätt att paketera 

Bilderna ovan beskriver hur det kan se ut när produkten kommer in från olika 

leverantörer. Bilden till vänster beskriver en typisk situation där packningen på 

produkterna är väldigt skev och kvaliteten är svag. Det här packningssättet ger stor 

risk för att produkterna faller och skadas. Detta är något som utvecklas dagligen och 

bilden till höger beskriver en situation där kvaliteten på förpackningarna utvecklats. 

Stolarna är bättre förpackade, de står rakt upp och riskerar inte att falla lika lätt. Här 

har även stolarna plastats in med skyddsplast för att skydda de mot smuts och 

småskador som stolarna till vänster riskerar. 
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Bild 4.1.2.4 Skyddsplast bort       4.1.2.5 In i kranlagret 

Nästa steg av produktens väg genom lagret, skickas pallarna upp en våning för att allt 

skyddsmaterial ska tas bort och en andra kontroll genomföras. Pallarna skickas hit via 

rullband och går på rullning genom hela detta steget. Här tas skyddsplasten och andra 

skydd av wellpapp bort för att det ska bli lättare i senare steg för truckförarna att 

plocka produkterna för order mot kunden. Här sker även en andra grundligare visuell 

kontroll för skador på produkterna och förpackningar. Om defekta produkter eller 

förpackningar upptäcks tas dessa bort och anmälan och åtgärd görs, men pallen med 

resterande produkter förs in i kranlagret. Här räknar de med att hantera upp till 70–80 

stycken pallar i timmen. Efter att pallarna är rena från skyddsmaterial och 

kontrollerande förs dessa vidare in i kranlagret med hjälp av ett automatiserat 

maskinsystem.  

 

Bild 4.1.2.6 Styckplock med hjälp av truck 
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Det tredje steget i processen är själva plockningen av ordern mot kunden. Detta sker 

med hjälp av palltruckar och manuell kraft. Här får truckförarna en order och efter det 

läggs en rutt upp för det som ska plockas. När de kommer fram till plockplatsen står 

det vilken de ska ta av och hur många. Dessa artiklar skannas för att det alltid ska bli 

rätt och efter det läggs de upp på pallen. 

I detta steget händer en del skador och en stor del av skadorna som skett i tidigare steg 

upptäcks här. Här görs den grundligaste visuella kontrollen av varje order, då 

truckförarna hanterar varje förpackning från hyllplatsen till trucken. Om skador 

upptäcks görs en anmälan och sen förs produkten eller förpackningen vidare för 

ytterligare åtgärd. Skadade förpackningar går vidare till reperationshörnan som 

kommer i nästa bild. 

 

Bild 4.1.2.7 Reparationshörnan 

Hit kommer trasiga och söndriga förpackningar som behövs repareras för att återigen 

gå ut till hyllorna för att levereras vidare till kund. Det kan vara mindre reparationer 

till helt nya förpackningar. Mindre reparationer kan innebära att limmet har släppt och 

det behöver limmas om för att försluta hela förpackningen. Större reparationer kan 

innebära att hela förpackningen behövs bytas ut och en ny förpackning måste 

tillverkas. Till vänster i bilden kan maskinen ses som skär till wellpapp för att bygga 

ihop den nya förpackningen. I datorn finns ett bibliotek där de flesta måtten på alla 

förpackningar finns och om det nu inte skulle finnas någon mall för en viss 

förpackning mäts produkten och förpackningen tillverkas. Efter att förpackningen 

tillverkats, sätts den ihop med produkten och reparationen är färdig. Hopsättningen av 

förpackningen med produkten sker på bordet till höger om wellpappmaskinen.  
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Bild 4.1.2.8 Utskicket 

Efter att alla produkter är skannade, packade och klara ska de skickas ut till kunderna. 

Bilden ovan visar utskicks platsen, där truckförarna ställer sina pallar för att de sedan 

hämtas med lastbilar för att transporteras hem till kunderna. Här sker ingen visuell 

kontroll utan pallarna lastas enbart för transport. I detta steget kompletteras samtliga 

orders med produkter som ej styckplockats. Det kan vara måttbeställda 

köksbänkskivor eller vitvaror. IKEA kör idag mycket på metallpallar som är enkla att 

transportera och montera, men håller även på med en process att utveckla stora lådor 

av papp som ska vara enklare för kunderna att packa upp sina varor och alltid se att de 

har fått rätt antal och rätt produkter.   

 

Bild 4.1.2.9 CPU 1  Bild 4.1.2.10 CPU 2 

Central Parcel Unit är inte en del av CDC utan en egen avdelning som är under 

utveckling men ligger för närvarande i samma byggnad men ska flytta inom snar 

framtid till en större. Här packas mindre orders i små paket och skickas ut till kunder 

runt om i norden. Det finns två stycken CPU, ett i Torsvik och ett i Nordamerika. 

Bilden till vänster visar hela avdelningen. Bilden till höger beskriver banorna som 

paketen transporteras till efter att de har packats. 

Under en vanlig arbetsdag representerar varje bana här ett land i norden, tex bana ett 

är Sverige, bana två är Norge, bana tre är Danmark, bana fyra Finland samt bana fem 

som är resterande paket. Resterande paket är de paketen som är lite större och skickas 

då till sista banan. Här sker nästan allt på automatik av maskiner, men vissa 
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packningsmoment utförs manuellt. När paketen är packade skannas streckkoden av en 

maskin och då vet den vilken bana paketet ska till. Här utförs en större visuell kontroll 

av alla produkter då de packas ner i kartonger och packas med skyddsmaterial för att 

inget ska gå sönder under transport.  

 

Bild 4.1.2.11 Backpick stationen 

Här är en bild på en station på CDC:t som heter Backpick. Det är produkter som 

skickats tillbaka från kunder. Det kan vara skadade eller söndriga produkter men även 

att fel produkter har levererats till kunden.  

4.1.3 Leverantörssamverkan 

IKEA har idag en leverantörsbas på 1000+ leverantörer. För att kontrollera att 

samtliga leverantörer håller sig inom IKEA:s ramar får alla leverantörer och 

underleverantörer skriva på olika dokument. IKEA har sitt eget system IWAY, The 

IKEA way. Det är en uppförandekod som gäller för hela företaget, dess berörande 

parter och även leverantörer. För att alla leverantörer ska ha arbetsförhållande som 

alltid är goda för medarbetare finns denna kod som alltid måste följas.    

IWAY standarden innehåller allt från generella krav, arbetsvillkor till förbud mot 

vissa kemikalier, barnarbete och diskriminering. Om en leverantör bryter mot denna 

standard upphävs samarbetet och kan inte påbörjas igen förens samarbetspartnern har 

tagit till åtgärder och löst problemet. 

Även fast dessa dokument är påskrivna, görs kontroller kontinuerligt av samtliga 

leverantörer. Kontroller kan vara schemalagda men sker även ibland utan förvarning. 

Leverantörerna står för ungefär 40 % av alla kvalitetsbristkostnader som IKEA har. 

Vilket betyder att IKEA själva är främst ansvarig för största delen av 

kvalitetsbristkostnader. 

4.1.4 Huvudsakliga problem 

De vanligaste skadorna som de har i sin process är: 

 Gaffelskador 

 Komplettering av förpackningar 

 Bandskador 
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Gaffelskador sker när truckföraren kör in gafflarna i förpackningen vilket inte bara 

skadar förpackningen, utan det kan även skada produkten. Därför blir även kostnaden 

för komplettering av förpackningar väldigt hög då ny måste tillverkas. Det vanligaste 

felet som sker är när truckföraren ska ta en pall, men kör in gafflarna i den understa 

förpackningen. IKEA jobbar idag mycket med att deras processer ska ha en låg 

påverkan på miljön. Dessa problem skapar inte bara en kostnad utan även en påverkan 

på miljön. 

Dåliga förpackningar är skador som också förekommer och leder till att komplettering 

av förpackningar måste göras. IKEA designar sina förpackningar efter att fylla 

pallarna till max och inte efter produkterna, detta kallas bulkpackning. Det skapar 

problem för en del olika produkter, då de går sönder när produkterna sedan 

styckplockas. 

En annan typ av skada som de har är att spännbanden runt förpackningarna spänns åt 

för hårt vid applicering. Detta skapar defekter på förpackningarna vilket gör att 

produkten inte går att sälja innan de har tillverkat en ny. 

4.1.5 Kvalitetsarbetet IKEA 

För två år sedan var IKEA väldigt dåliga på att undersöka anledningarna till varför 

deras produkter gått sönder. Idag har de blivit bättre och insett hur stora kostnaderna 

faktiskt blir om inga åtgärder görs. När en skada sker idag rapporteras detta in i deras 

CASY system. Det rapporteras in med bilder och förklaring på var det hände och hur 

det skede. Vid ut- och inlastningen ligger IKEA:s största kostnader inom värdekedjan, 

därför rapporterar de även in hela filmer på ut- och inlastningen för att kunna se vad 

som hände och inte bara göra en bedömning från en bild. 

För att reducera de huvudsakliga skadorna har förändringar och justeringar gjorts. 

Utbildning för samtliga truckförare har införts. Denna utbildningen omfattar hantering 

av pallar på ett korrekt sätt för att undvika skador. Sedan förra året har de också börjat 

att fokusera på hastigheten som hanteringen av produkterna sker i. Lägre hastighet har 

gett effekten av färre olyckor. De har även försökt att utveckla en bättre förpackning 

som klarar av att skydda produkterna bättre mot gaffelskador. Framför allt har de 

kommit fram till att sätta in extra hörnskydd längst ner på förpackningarna, då det är 

där de flesta skadorna sker. För att kontrollera att fyllnaden av en förpackning sker 

korrekt, utförs det mer omfattande kontroller. Vilket betyder till exempel att de inte 

har det tyngsta överst eller placerar det mest ömtåliga där det är störst risk att skador 

sker. Dessa ändringar har gett ett positivt resultat.  

I deras kvalitetsarbete har de använt sig av olika teorier från till exempel Juran, 

Crosby och Sörqvist. De har även inom deras logistik försökt skapa en medvetenhet 

hos alla anställda och ha ett ledarskapsinitiativ för att utveckla kvaliteten. För att 

skapa detta har daglig träning i alla butiker och lager införts. 

För att kunna mäta deras kvalitetsbristkostnader sammanställs månadens resultat från 

CASY-system. Här får de reda på vad som har hänt under månaden och hur stor 

kostnaden är för det. Därefter finns det ett team som följer upp detta och undersöker 

vad som kan göras bättre för att det inte ska hända igen. Detta mäts oftast genom 

KPI´s, vilket betyder Key perfomance indicator. KPI är en typ av mätmetod som med 

hjälp av nyckeltal mäter prestanda, effektivitet eller prestation av hela verksamheten. 

Exempel på ett nyckeltal för att se kvalitetsbristkostnader kan vara kostnadsreduktion. 
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Vilket gör att IKEA kan se om kostnader har ökat eller minskat. Varje kvartal följs 

detta sedan upp tillsammans med styrelsen. Eftersom de vill att hela verksamheten ska 

vara medvetna om hur kvalitetsarbetet ligger till. 

Se bilaga 3. 

4.2 Nulägesbeskrivning Electrolux 

4.2.1 Allmän information om verksamheten 

Electrolux bildades när Lux och Svenska Elektron slog ihop sig 1918 och fick sedan 

namnet Elektrolux 1919. Electrolux är ett av världens största vitvaruföretag med en 

omsättning på 121,093 miljarder under 2016. Det bildades i Stockholm där 

huvudkontor idag är beläget. Electrolux är en global tillverkare av vitvaror av alla 

dess slag, det kan vara köksmaskiner, tvättmaskiner, värmepumpar med mera. 1978 

köpte Electrolux upp Husqvarnas hushållssektor, men 2006 såldes det tillbaka och 

Huskvarna blev återigen ett eget bolag. På ett år har de en försäljning av ungefär 60 

miljoner produkter i 150 länder. Deras vision är: 

“The Electrolux vision is to be the best appliance company in the world 

as measured by customers, employees, shareholders and planet.” 
Taget från [12] 

4.2.2 Logistikprocessen 

Besöket genomfördes i Ljungby och där intervjuades logistikchef och 

transportinköpare. Båda ansvarar för alla avtal som tecknas med leverantörer och åker 

till lager och fabriker över hela världen för att besöka och se processerna. När det 

kommer upp problem med deras fabriker eller lager åker de även ut till platsen och 

undersöker felet och löser det med en långsiktig eller kortsiktig lösning. 

Electrolux i Ljungby, är en av tre fabriker för Electrolux Laundry sortiment. De andra 

två fabrikerna ligger i Thailand och i Frankrike. För reservdels sidan finns det mycket 

mer fabriker spridda världen över. De har ganska få leverantörer och tillverkar mycket 

själva, då det är ett stort globalt företag finns det olika sortiment för olika länder. 

När det kommer till Electrolux logistikprocess är det i princip vanliga lagerhantering 

som gäller. Processen består av lossning av produkterna, om det kommer från 

utomstående leverantörer eller från fabriken jämte där de tillverkas. Från fabriken in 

till lagret går produkterna på automatiska banor. Om de kommer in från leverantörer 

transporteras produkterna direkt från lastbilarna in till lagret med hjälp av truckar. När 

produkterna väl kommer in till lagret placeras de i ställaget. Här har de ett modernt 

kranlager som tar hand om produkterna för att det ska gå smidigt och även slopa 

skador som kan hända när de transporterar runt produkterna med truckar.  
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Bild 4.2.2.1 Kranlagret        Bild 4.2.2.2 Mindre delen av lagret 

Här finns det hyllplatser med olika höjd med lite högre höjder i botten för att hålla de 

tyngsta och största artiklarna längst ned. Fördelar med kranlager är att öka 

effektiviteten, minska risker för skador och arbeta med få hanteringsmoment. 

För mindre produkter samt delar och reservdelar finns det ett mindre lager som ej är 

styrt av kranar utan packas av manuellt med hjälp av truckar. 

När det sedan är tid för leverans körs produkterna ut från kranlagret eller från det 

manuella lagret till utskicket. Där tas produkterna emot av truckar för att köras till rätt 

port och rätt lastbil. Här är det viktigt att truckförarna tar det försiktigt med 

produkterna då vissa av produkter ligger i riskzonen för skador och har frekvent 

skaderisk. Torkskåp och kylskåp är produkter som det ofta uppkommer skador på 

genom tippskador. Det är därför vikten på dessa ligger i toppen och inte i botten vilket 

medför en stor risk för att de välter.  

  

Bild 4.2.2.3 Utskicket 

Efter att produkterna lämnat utskicket tar transportföretagen över processen där de 

transporterar produkterna vidare till affärskedjor och butiker. Transportföretagen är en 

viktig samarbetspartner för Electrolux då de tar hand om deras produkter och 

transporterar produkterna till kunden. Väl framme hos kunden, måste produkten vara 

välbehållen och i gott skick för att tillfredsställa kundens behov. 
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4.2.3 Leverantörssamverkan 

För att idag bli en av Electrolux leverantörer är det viktigt att en del baskrav, 

regelverk och grupp policys uppfylls. Det är sju steg som ska klaras av innan 

samarbete kan påbörjas. Om detta inte uppfylls ges en tidsram för förbättring där 

ytterligare kontroll görs innan samarbetet kan påbörjas. Inom dessa sju stegen finns 

det en mängd krav som ska uppfyllas. Det kan vara transportregler och att förarna 

kontrolleras så de kör utifrån regler inom körtider, nykterhet och så vidare. 

Om det blir problem med en nuvarande leverantör tas detta hand om direkt och vid 

vissa allvarligare incidenter utreds det grundligt där alla närvarande vid incidenten, 

intervjuas och får berätta sin syn på problemet. Här pressas leverantörerna och 

problemet försöker lösas snabbt men även grundligt för att hindra framtida 

bekymmer. Anledning till att alla inblandade ska vara med, är för att detta tidigare har 

gett positiv effekt för framtiden. 

4.2.4 Huvudsakliga problem 

Ungefär 80% av alla skador som uppkommer, är det förpackningen som sviker. Fel på 

pallarna är ett annat förekommande fel. Det kan vara en klen pall där den går sönder 

när den hanteras av trucken eller att den är för liten för produkten. Gaffelskador är en 

skada som förekommer mycket när det handlar om intern hantering av produkten. 

Tidigare nämnt är tippskador av högre produkter (torkskåp samt kylskåp) där vikten 

ligger i toppen också frekvent förekommande. Båda dessa skadorna kan också hända 

när produkterna hanteras extern av transportörerna. 

Det är den sekundära distributionen där det bryts ut mot lokaldistribution, där det sker 

mest skador. Skador internt är minimala men om det händer görs en utredning av 

detta. En skrotningsrapport fylls i för att se på hur skadan uppkom, vad som hände 

med produkten och för att få en bild av händelsen som senare kan tas vidare om det är 

något som behövs ändras. Internt är den mest förekommande skadan gaffelskador. 

4.2.5 Kvalitetsarbete Electrolux 

När produkter tillverkas i fabrikerna kontrolleras de alltid med en grundlig kontroll 

och testas för att de aldrig ska skicka vidare någon produkt som det är fel på eller som 

inte fungerar. Detta är för att se att kvaliteten på produkten är god och inte sviktar. 

Sedan köps produkterna in, därmed säkerställs att produkterna funkar felfritt och det 

inte är några problem. Efter det tas de hand om i lagret för att senare tas över av 

transportören. I detta steget händer en del skador, främst består skadorna av att 

förpackningen eller pallen är tveksamt byggd. En del produkter är för klent packade 

och en del är större än vissa pallar vilket medför stor skaderisk.  

Kvalitetsarbetet sker genom ett eget system men som följer teorier från Juran, Crosby 

och Sörqvist. Det handlar om att förstå produkten och hur den är uppbyggd. Sedan 

måste antalet hanteringsmoment noteras och hur den ska förpackas. Utifrån detta kan 

sedan förpackningar och hanteringssätt tillverkas för att upprätthålla en bra kvalitet.  

Förbättringsarbeten har gått i en positiv riktning för Electrolux och de har sett stor 

förändring under de senaste åren med detta, dock finns det rum för förbättring. Olika 

avdelningar i organisationen sköter sig själv och har sina sätt att utföra uppgifter på, 

vilket medför en ojämn balans i form av olika arbetssätt och förutsättningar. 

Laundrysidan är en avdelning av organisationen och har de senaste åren gjort många 

förändringar och kvaliteten har förbättrats mycket genom bättre förpackningar/pallar 
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och olika hanteringssätt. Organisationen är på väg mot att bli mer standardiserad 

mellan avdelningar för att få en jämnare balans med hantering och förbättringsarbete. 

Se bilaga 4. 

4.3 Nulägesbeskrivning Gekås 

4.3.1 Allmän information om verksamheten 

Gekås Ullared AB är ett lågprisvaruhus som ligger i Falkenbergs kommun i Sverige. 

Gekås grundades år 1963 av Göran Karlsson. Han öppnade då en butik tillsammans 

med sin fru Margareta Björklund i bottenvåningen i en villa i Ullared. 1971 flyttade 

Gekås in till en större lokal, som ligger på samma ställe som Gekås ligger idag.  

I takt med att företaget växte, blev lokalen större och har utvecklats till det som de har 

idag. På Gekås intervjuades logistikchefen. Samtliga frågeställningar besvarades och 

på ett tydligt sätt beskrevs Gekås logistikprocess och kvalitetsarbete.  

4.3.2 Logistikprocessen 

De har ett relativt litet lager eftersom de inte vill att de produkter som de köper in ska 

ligga på lager länge, utan arbetar med en hög lageromsättningshastighet. Nästan alla 

deras varor går först igenom centrallagret innan de skickas ut till affären. Mindre 

artiklar som kosmetik och filmer skickas i blandade pallar. Dessa brukar dock gå 

direkt till butik. Centrallagret ligger ca två kilometer bort från butiken. Vissa 

avdelningar i butiken där omsättningshastigheten är som högst har de ett 

bakomliggande lager som fungerar som ett stöd för att det inte ska bli på tomt på 

hyllorna inne i affären. Efter stängning kontrolleras volymen ute på hyllorna och fylls 

på där det finns utrymme. 

När Gekås lägger en vanlig order förhandlar de först med frakt och allt inkluderat, för 

att det ska bli en enkel process för inköparen. När detta är gjort kommer godset till 

Gekås. Där kommer det till godsmottagningen och sedan görs en inleveranskontroll 

på produkterna. Inleveranskontrollen sker genom att kontrollera för yttre skador på 

pall eller container, samt inre skador på kartongerna och produkter. Sedan går det till 

det bakomliggande lagret i affären. En pall som kommer in ska motsvara ungefär en 

zon i butiken. 

Ett ledord som de använder sig av är enkelhet. Detta eftersom produkterna inne i 

butiken har en hög omsättningshastighet är det viktigt att alla steg från leverantör till 

kundbemötandet sker genom en enkel process. Denna process ska alla förstå för att 

det aldrig ska bli tomrum på hyllorna i butiken. 

4.3.3 Leverantörsamverkan 

Gekås har idag 7–8% egen produktion av den totala omsättningen. Resterande delen 

köper de in från andra leverantörer. Gekås har idag samarbete med ungefär 1000 

leverantörer. Traditionellt sätt har de haft många svenska leverantörer som står som 

mellanhänder och även idag jobbar de på detta sättet. 

4.3.4 Huvudsakliga problem 

I värdekedjan har de få problem med skador. Lastbilar fylls till max, vilket är tre 

pallar i bredd och det ställs även pallar uppe på varandra. Detta göra att det inte får 

sticka ut något från pallen för då kan skador uppkomma, i form av att produkter 
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skaver mot varandra. Detta är inget som mäts men lagersaldot korrigeras. I lagret har 

de inte heller mycket problem med skador som gaffelskador eller andra småskador. 

En av anledningarna till varför de inte har problem med dessa typer av skador är för 

att de använder sig av mycket automatik på deras lager. Bland annat använder de sig 

av ett kranlager och självgående truckar. 

De vanligaste felen som Gekås har på sina produkter är att det har levererats på fel 

pall, godset är skadat eller att det inte är rätt antal. De har gjort förändringar för att 

minska detta, bland annat dokumentera Gekås alltid första händelsen. Händer det fler 

gånger, tas det upp direkt mot leverantören och en kostnad debiteras. Detta brukar ofta 

leda till förbättring. Deras utredning av skador är inte komplicerat utformat utan de 

strävar efter att lösa problem och konflikter enkelt. 

4.3.5 Kvalitetsarbete  

Då omfattningen av leverantörer är stor, blir de svårt för de olika leverantörerna att 

kunna uppfylla samma krav och standarder. Detta gör det även svårt för Gekås att 

hålla en balanserad kontroll över samtliga leverantörer. Det som alltid kontrolleras är 

att pallen alltid ska vara rätt packad, kartongerna ska vara rätt märkta och att godset i 

pallen är korrekt. Detta mäts och kommer det in pallar som inte stämmer överens med 

kraven skapar detta problem ju längre in i kedjan som det upptäcks. Därför mäts detta 

väldigt hårt för att skapa en smidig process. Allt som kommer in ska vara på EU-pall 

och varje gång de får in något kontrolleras detta och sedan antecknas hur många som 

är godkända utav ordern. Eftersom de har mycket automatik i lagret är det viktigt att 

endast en typ av pall används, därför jobbar de hårt med att bara använda sig av EU-

pallar. Mot sina leverantörer görs en uppföljning med dokumentation och statistik på 

hur leveranserna har sett ut under en viss tid. Här följer de även upp hur det är packat i 

kartongerna. Gekås vill ha en bulk uppackning, vilket betyder att det till exempel 

finns 20 stycken tröjor i en påse istället för att det ska vara en tröja i en påse. 

Om Gekås får in saker där det är något som har blivit fel, tas foton på detta och 

skickar till leverantören för att få en förklaring på varför det har blivit fel. Alla 

avvikelser som sker fotas för att få en enkel process mot leverantören. Gekås egna 

produktion finns i Bangladesh. Här arbetar en person kontinuerligt med att kontrollera 

att alla uppgifter hos leverantörerna stämmer. Detta är dock en svår process, eftersom 

det alltid finns underleverantörer som är svårare att hålla koll på. Produktionen i 

Bangladesh står för 7–8% av den totala omsättningen. De övriga produkter som de 

inte producerar själv köps till största del in från Kina. 

När de skapade sin värdekedja och kvalitetsarbete utgick de inte från några teorier 

utan de strävade istället efter att skapa en clean kedja med ett enkelt arbetssätt. De 

arbetar hela tiden med ett kvalitetsarbete/förbättringsarbete för att uppnå detta. För att 

detta ska kunna uppnås jobbar de efter att bli lite bättre hela tiden, ”1 % bättre på 

hundra saker”. 

Se bilaga 5. 
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4.4 Nulägesbeskrivning Rusta 

4.4.1 Allmän information om verksamheten 

Rusta är ett svenskt detaljhandelsföretag. Det grundades 1986 av Anders Forsgren och 

Bengt-Olov Forssell, dessa är fortfarande aktiva inom företaget och är fortfarande 

idag huvudägarna. Första varuhuset öppnade i Gävle sedan ökade det fyra stycken 

innan första året var över. 1998 öppnade de deras första inköpskontor i Asien. 

Rusta har idag 100 varuhus i Sverige och Norge. 2016 hade Rusta en omsättning på 

4,08 miljarder SEK. 

4.4.2 Logistikprocessen 

Varor som importeras från Asien till centrallagret i Norrköping, börjas med att packas 

i containrar. Dessa containrar transporteras sedan med hjälp av lastbil till hamnen i 

Asien, där de lastas på ett containerfartyg. Det containerfartyget går främst via Europa 

och där packas det om till nästa fartyg för att sedan transportera till nästa hamn i 

Europa eller direkt till hamnen i Norrköping eller Göteborg. När containrarna kommit 

fram till Sverige sker den sista transportsträckan med hjälp av lastbil för att komma 

till centrallagret i Norrköping. 

Om produkterna levereras från Amerika eller Afrika sker detta också via 

containerfartyg. Vissa delar av Europa och Sverige sker leveranserna via lastbil från 

leverantör hela vägen till Norrköping. Idag sker mesta dels av transporterna från 

Europa och Sverige på EU-pall, men det kan även förekomma enstaka engångspall. 

Från Kina förekommer mycket lös lastade produkter i containrarna. Större produkter 

kommer mestadels på papperspall men mindre produkter levereras lös lastat. En 

uppskattning över hur fördelningen är idag, är att det är 50% lös lastat och 50% på 

papperspall. Lös lastat är bra ur fyllnads synpunkt men dessvärre mindre bra ur 

arbetsmiljösynpunkt. 

När produkter levereras till Rusta kommer allt till centrallagret i Norrköping. Här sker 

alltid en inspektion av containern, för att säkerställa skicket. Det sker även kontroller 

av förpackningarna inuti containern. Är det problem redan i detta steget tas detta upp 

med leverantörerna direkt för att stoppa produkterna tidigt i processen. Efter detta 

placeras produkterna i ställaget. Lagret i Norrköping är nytt och modernt och har 

ungefär 65 000 pallplatser som packas automatiskt av kranar. Detta gör att 

hanteringsskadorna i lagret har minskat mycket, eftersom en mängd moment har tagits 

bort som innan orsakade en del skador. När en order har kommit från varuhusen 

packas lastbilar och transporteras till varuhus för att fylla butiken. 

4.4.3 Leverantörsamverkan 

Rusta jobbar idag enbart med leverantörer och har ingen egen produktion. Idag har de 

ungefär 650 stycken leverantörer varav 275 stycken i Asien. Resterande är Europa, 

Amerika och Afrika. Stora delen av deras leverantörsbas ligger i Asien och idag har 

de 5 stycken inköpskontor med 80 aktivt anställda. De har valt att ha fler inköpskontor 

i Asien är för att kunna ha ett nära samarbete med fabrikerna/leverantörerna. Detta för 

att inför varje ny order, kunna åka ut till leverantören och kontrollera förhandlingarna 

och arbetssätt. 

Från ungefär 2011 och framåt har de börjat att jobba mer med partnerskap med 

leverantörer för att skapa en långsiktig relation och utvecklas tillsammans. Förr i tiden 
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arbetade de med korta relationer. Då gick de på mässor och hittade mindre 

leverantörer för att göra några enstaka beställningar och sen gå vidare till nästa. Med 

partnerskap känner Rusta att de kan utveckla ett viktigt samarbete där de jobbar 

tillsammans mot bättre villkor och kvalitet i sina produkter. 

4.4.4 Huvudsakliga problem 

Vad gällande skador och dålig kvalitet på produkterna har Rusta varje månad en topp 

15 inom hanteringsskador på hela företaget och en topp 15 på utgånget datum. 

Hanteringsskador kan vara i lagret, under transporter men också i butiken. Utgånget 

datum är produkter de har behövt slänga för att datumet för försäljning har passerats. 

Detta kan vara olika snacks som godis, chips, glass och läsk. Utgånget datum är det 

mest vanliga felet hos Rusta idag. Även detta är något som de jobbar hårt med att de 

ska bli bättre på. Varje månad när de tar fram båda dessa topp 15 görs olika grund & 

orsaksanalyser för att hitta och införa korrigerande åtgärderna. De tittar alltid på de 

värsta skadorna först, eftersom här behövs det vanligtvis en lösning snabbast men alla 

skador inom topp 15 behöver individuella åtgärder varje månad. 

När det är större enstaka händelser som sker, till exempel att en container läckt in 

vatten. Då blir det en anmälan direkt mot leverantören eller transportören för att lösa 

problemet på plats för att det ska ske snabbt och effektivt. 

I värdekedjan sker största delen av skadorna i varuhusen och på vägen till varuhusen. 

På vägen till varuhusen kan det vara att pallar och förpackningar är för lättpackade i 

botten, vilket medför en risk att det välter. I varuhusen är det främst utgånget datum 

som är den största skadan men även hanteringsskador kan uppkomma. 

Hanteringsskador uppkommer när de anställda packar upp produkterna i butiken, men 

även när kunderna öppnar och tittar i kartongerna. När en produkt har en uppbruten 

förpackning gör det att kunden inte blir intresserad av att ta just den förpackningen 

och hoppar över den, vilket är en typ av hanteringsskada. Även när kunden har köpt 

produkten kan skador uppkomma på väg hem eller hemma hos kunden, som också är 

en hanteringsskada. Här har Rusta några transaktionskoder: 

Hanteringsskador i lager 

● Hanteringsskador i varuhus 

● Kundreturer när kunden skadat på vägen hem eller i hemmet 

 

4.4.5 Kvalitetsarbete Rusta 
 

Rusta jobbar idag aktivt med kvalitet, de har krav på sina anställda och leverantörer. 

Allt från lastningen av containrar till hantering i butiken. För att skydda produkterna 

och öka effektiviteten har utbildningar införts i hur container ska lastas. De har också 

satt krav på att containern ska vara vattentätt och produkter som är känsliga för fukt 

ska packas med fuktabsorberande förpackningar. Det kan vara bomullsprodukter, 

olika textilier och inomhuselektronik som vanligt är känsliga för fukt. 

För att idag bli en av Rustas alla leverantörer måste en mängd krav och lagar 

uppfyllas. Rusta Supply Manual, är ett dokument som signeras årligen av samtliga 

leverantörer. Supply Manual innehåller en mängd olika dokument, vars vilka är lagligt 

bindande och kallas för supply agreement. Den här innehåller kontraktsvillkor och 
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leveranstider. Supply manual innehåller även deras Code Of Conduct / 

Uppförandekoden som listar olika etiska policys. Det finns även olika bilagor 

angående vad som berör just deras produkt och bransch. Här har de olika för olika 

branscher, vare sig det berör textilleverantörer eller kemikalieleverantörer. Detta finns 

för att det ska bli enklare och kortare läsning för de olika leverantörerna. 

Kraven som ställs kan vara olika leveranskrav på tider och på hur det ska packas i 

containrar och på pallar. Kemikaliekrav för olika kemikalier för att det ska vara 

lagligt, hanterbart för kunden och miljövänligt. Det är olika krav för olika branscher 

även här. 

Innan en leverantör blir en leverantör åt Rusta görs även en leverantörsutvärdering. 

Utfallet på denna utvärdering landar på fyra olika nivåer: 

Mindre bra → Genomsnittligt bra → Bra → Mycket bra 

Detta mäts på fyra olika parametrar: 

Logistik, kvalitet, uppförandekod och priser. 

Logistiken handlar om hur lastningen av containrar ska gå till. Detta innefattar olika 

krav på förpackningarna, vattentäta containrar, fuktabsorberande skydd på de 

produkter som behöver det, tillgång till truckar och vilken typ av pall som ska 

användas. Kvalitet handlar om hur deras produkter står sig, hur fabrikerna jobbar med 

kvalitet och vilka deras kvalitetsverktyg är samt hur deras prestanda ser ut. 

Uppförandekoden innehåller åtta baskrav som måste uppfyllas innan samarbetet kan 

börja, efter samarbetet har påbörjat vill de även att leverantörerna alltid ska bli bättre 

över tid. Priset är en självklar parameter för Rusta då deras verksamhet byggs kring att 

kunna erbjuda bra produkter till låga priser. Då måste priset från leverantörer vara 

attraktivt för Rusta, för att de själva ska kunna hålla ett lågt pris på produkten i 

butikerna. 

Efter denna utvärdering väljer Rusta om samarbetet ska gå vidare, inte genomföras 

eller ge leverantören tid på sig att fixa kvarstående faktorer. 

För att öka effektiviteten och därmed kvaliteten har Rusta infört en egen kostnad där 

de följer upp varje produkt, Supply Chain Cost. Det är en kostnad där det mesta 

räknas in för varje produkt, hela sträckan fram till bemötandet av kunden: 

● Frakten till lagret 

● Hanteringen på lagret 

● Tid för avlastning och få in det i ställaget 

● Kostnaden per månad för pall stående på lagret 

● Tid för utskicket med pall eller styckplock till butikerna 

● Tid för leveransen med lastbil mellan centrallagret och varuhusen 

● Tid från lastkaj till butikshyllan 

 

Supply chain cost görs för att få en effektiv process och pressa priserna men samtidigt 

även öka kvaliteten. Supply chain cost har bidragit till att antalet hanteringsmoment 

minskats, mindre hanteringsmoment bidrar till ökade effektivitet och ökande kvalitet. 
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Systematiska förändringar sker regelbundet, för att göra verksamheten effektivare och 

bättre på kvalitet. Mycket har hänt senaste tiden men det finns mycket arbete kvar att 

göra. Mer krav på förpackningarna och hur de ska vara utformade har hjälpt till att 

öka kvaliteten. Inspektionerna på containrar, dels vattentäta och utbildning för att 

packa dem, har blivit bättre. Det största problemet som de har, ”utgånget datum” har 

också förbättrats under senaste år men fortfarande största problemet och kostar mest. 

För att förbättra ”utgånget datum” har Rusta i det nybyggda centrallagret infört ett 

nytt datasystem som alltid plockar den äldsta pallen. Detta gör att regeln ”Först in 

Först ut” alltid följs, men detta ska även fungera ute i butiker. Här blir de en process 

för de anställda ute i butikerna att hantera detta på rätt sätt. I 80 stycken varuhus 

fungerar detta systemet väldigt bra men i de andra 20 stycken fungerar det lite sämre 

och där finns det förbättringspotential. 

En annan sak som Rusta har infört på sitt lager är ett nytt sätt att plocka produkter när 

det gäller styckplock. Förr kunde det skickas ett mindre antal produkter än vad en full 

kartong innehöll. Detta bidrog till att kartonger öppnades upp för att skicka en eller ett 

mindre antal av vissa produkter. Detta bidrog till en ökning av kassation av de 

produkterna för att hanteringsskador skedde mer frekvent. När nya lagret byggdes 

infördes ett nytt system som tog bort detta packningssättet. Nu packas antalet 

kartonger istället för antalet produkter. Vilket har medfört en positiv förändring och 

hanteringsskador har minskat.  

Nya moderna kranlagret i Norrköping ligger också under de senaste 

förbättringsarbetena. Här försvinner en mängd hanteringsmoment som fanns i de förra 

lagerlokalerna i Nässjö och Landsbro. Där utfördes arbetet istället av truckar som 

kördes manuellt. Detta har bidragit till att skador i lagret kraftigt har minskat. 

Resultaten för dessa arbeten mot förbättring har varit positiva. Deras Supply Chain 

Cost har bidragit till att de alltid driver mot större förpackningar och mer hel och 

halvpall, än lös lastat, vilket medför förbättrad kvalitet. Varje månad förbättras 

produkter som hamnar på topp 15 listan, detta gör att det kontinuerligt finns ett 

fungerande förbättringsarbete. 

Rusta anser att de själva ansvarar för mestadels av skadorna samt hela affären, när de 

köper varorna från leverantören. ”Utgånget datum” som är den vanligaste skadan, sker 

internt och det är enbart Rusta som är ansvarig. Hanteringsskadorna är jämnt fördelat 

mellan Rusta, distributörerna och kunderna. Det kan även ske felleveranser, men då är 

det enbart distributörernas fel, då Rusta outsourcar transporten av produkterna.    

Se bilaga 6. 
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5 Analys 

 

I analysen kommer IKEA ställs mot varje samarbetspartner för att jämföra varje 

nyckelbegrepp, nyckeltal och nulägesbeskrivningar. Här besvaras tredje 

frågeställningen med en jämförelseanalys. 

● Vad finns det för likheter och skillnader mellan de studerande företagen? 

 

Jämförelsen kommer att göras på ett genomgående sätt och ställa båda parterna mot 

varandra. IKEA ställs först mot Electrolux, följt av Gekås och till sist Rusta. Det var 

ordningen besöken gjordes och samma ordning används här. Efter samtliga har ställts 

mot varandra kommer en sammanställning göras för att knyta ihop säcken.  

Jämförelsetabellen som använts här kan ses i, bilaga 2.  

  

5.1 IKEA jämfört med Electrolux 

5.1.1 Verksamhet och storlek 

IKEA och Electrolux är uppbyggt på lite olika sätt, båda är dock detaljhandelsföretag 

men Electrolux har egen produktion medan IKEA har 20% egen tillverkning och 

köper in resten. IKEA har sitt produktsortiment över hela hemmet och erbjuder varor 

till hela huset. Electrolux gör enbart vitvaror för hemmet och olika verksamheter. 

Omsättning på företagen är i nivå jämfört med de två andra företagen som är listas 

nedan, men ändå har IKEA en omsättning som är tre gånger större. 

5.1.2 Kontroll och samverkan med leverantörer 

Leverantörsmässigt samarbetar IKEA med fler än Electrolux, som enbart samarbetar 

med två andra fabriker i Frankrike och Thailand. Detta gör att det blir svårare för 

IKEA att hålla samma standard med samtliga leverantörer. Electrolux har färre 

partners och kan hålla ett tajtare samarbete och samtliga arbetssätt och nya system går 

snabbare att införa.  

Nästa punkt är kontrollen av deras leverantörer, IKEA har sitt egna system IWAY, 

“The IKEA way”. Electrolux har också ett eget system som är mindre specificerat. Det 

är sju steg som en leverantör ska klara av och om de inte uppfylls görs ingen affär tills 

dessa krav klaras av. Här ligger de båda företagen jämsides med varandra då båda 

parterna har ett system som ligger till grund för detta.  

5.1.3 Huvudsakliga problem och lagerhantering 

Skadorna företagen emellan är snarlika varandra. Det är mycket förpacknings skador 

hos bägge parterna, men även gaffelskador som uppstår under hanteringen i lagret. 

Båda har lager där det används truckar som körs manuellt men använder sig även av 

automatiska kranlager. Electrolux använder sig av truck mestadels vid utlastning till 

lastbilarna och internt sker mestadels av transporterna med hjälp av kranlagret, vilket 

medför en minskad risk för hanteringsskador. IKEA har också automatiskt kranlager, 

fast fler moment sköts av manuella truckar innan produkterna når kranlagret.  
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Förpackningarna har länge varit ett svagt moment hos IKEA. IKEA:s förpackningar 

är idag gjorda mest för bulkpackning på pall och ska vara lätta att skicka i större 

mängder. IKEA kan på det sättet hålla ett lägre pris men kvalitetsbristkostnaderna 

ökar. Mycket packas även på papperspall hos IKEA idag och det är där gaffelskador 

sker som mest, när gafflarna på trucken åker emot pallen eller förpackningen. 

Electrolux skickar enbart en produkt var för sig, detta gör att förpackningen anpassas 

efter produkten. Men även här sviker förpackningen i vissa lägen och går sönder. Ett 

större problem som IKEA slipper när de packar i bulk, är tippskador och att produkten 

välter som Electrolux har stora bekymmer med i dagsläget. Detta är dock väldigt svårt 

att jämföra då produkterna hos de olika företagen skiljer sig åt.  

När det kommer till vem som orsakar mestadels av skadorna är det stor skillnad 

företagen emellan. Electrolux är nästan aldrig ansvarig för att skador sker. IKEA 

däremot ser sig själva som orsaken till skador i 60% av fallen. Detta är tack vare att 

IKEA har ett större sortiment och större antal moment där risken för skador ökar. 

Transportören är den som är mest ansvarig för största delen av Electroluxs skador, 

vilket är bra för Electrolux interna kvalitet. I IKEA:s fall står 

leverantörer/transportörer för 40% av skadorna. Det är en stor procentsats men inte 

majoritet av skadorna.  

5.1.4 Kvalitetsarbete 

För att hålla koll på skadorna och hålla ett aktivt kvalitetsarbete jobbar IKEA med sitt 

CASY-system. Här kodas alla skador som sker och här ser de lätt vart de stora 

bristerna ligger. För att bedöma vilka åtgärder som ska vidtas hålls kontinuerliga 

kvalitets möten för de olika produkterna som ligger i farozonen. Möten hålls 

månadsvis bland de olika avdelningar och styrelsen har möte angående detta 

kvartalsvis för att hålla sig uppdaterad.  

Electrolux kodar inte sina skador då det aldrig har blivit den mängden skador att en 

sådan här process har varit angelägen. Dock vid större händelser eller problem görs 

individuella arbeten direkt vid problemområdet. Detta gör att problem tas hand om 

snabbt och arbetet kan fortsätta. IKEA ligger här i framkant, det är väntat då skadorna 

inte ligger i samma nivå och inte är lika krävande för Electrolux.  

Kvalitetsbristkostnaderna för IKEA ligger på X miljard kronor (X% av totala 

omsättning, 2015) i hela processen, siffra just för logistikdelen fanns inte men antas 

täcka största delen av denna kostnaden. Electrolux har ingen siffra för 

kvalitetsbristkostnader men en procent på antal skadade produkter under transport. 

Den procentsatsen uppgår till 1,03% vilket ger en kostnad av 1,6 miljarder kronor. 

IKEA har idag härmed en större procentsats för kvalitetsbristkostnader än vad 

Electrolux har.  

5.2 IKEA jämfört med Gekås 

5.2.1 Verksamhet och storlek 

Storleken på dessa två företagen skiljer sig mycket, då IKEA omsätter 327,4 miljarder 

SEK och Gekås 4,04 miljarder SEK. IKEA är också ett globalt företag och finns runt 

om i hela världen, medan Gekås finns på ett ställe i Sverige. När dessa två företag 

jämförs syns vissa skillnader i deras verksamheter, men även en del likheter. IKEA 

har 20 % egen produktion, vilket är det dubbla av Gekås, då de endast har 7–8 % egen 
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produktion och köper in nästan allt. Gekås är ett lågprisvaruhus, vilket gör att de har 

låga priser på sina produkter. Detta är också något som IKEA idag jobbar mot.  

5.2.2 Kontroll och samverkan med leverantörer 

Bägge företagen använder sig av en stor leverantörsbas, ca 1000 stycken. Här kan det 

ses en skillnad i hur kontrollen av dessa görs. IKEA använder sig utav deras IWAY, 

Gekås har idag inte alls samma kontroll av leverantörerna. I Bangladesh där deras 

egna produktion ligger har de en person vars syfte är till för att kontinuerligt 

kontrollera att leverantörernas uppgifter stämmer. 

5.2.3 Huvudsakliga problem och lagerhantering 

Eftersom Gekås idag har en liten egen produktion, syns en tydlig skillnad var i kedjan 

skadorna uppstår. I Gekås fall är det vanligast att det är leverantörerna som orsakar 

skadorna. De vanligaste skadorna som sker i deras process är att det har blivit skickat 

på fel pall, godset är skadat när det kommer fram och att det är fel antal som har 

levererats. IKEA som har en större egen produktion och flertalet mer varuhus, ökar de 

interna skadorna. IKEA har mest problem med hanteringsskador och 

förpackningsskador, medan Gekås har störst problem med transportskador. Detta 

beror på att Gekås idag har mer automatik i sitt lager än vad IKEA har.  

5.2.4 Kvalitetsarbete 

IKEA är noga med att hålla koll på sina kostnader och följer därför upp vad alla dessa 

skador kostar företaget. Där kan det ses att den totala kostnaden för dessa skador 

uppgår till X miljard SEK. Gekås följer inte upp dessa kostnader lika noggrant som 

IKEA därför kom det inte fram i enkäten och intervjun hur stora de är. 

När skadorna sker rapporterar IKEA in detta i deras CASY system. Gekås har en 

enklare process, där de fotar skador som sker och sedan användes detta som ett 

underlag mot leverantören för att utreda skadan. Till deras leverantörer följer Gekås 

även upp med hur leveranserna har sett ut under en viss period. Gekås kontrollerar 

även hur det är packat eftersom de vill använda sig bulk-packning. Gekås har även här 

en enkel process av uppföljning, då de har ett varuhus i världen och inte arbetar i lika 

stort omfång som IKEA gör. 

5.3 IKEA jämfört med Rusta 

5.3.1 Verksamhet och storlek 

IKEA:s verksamhet jämförts med Rustas ser väldigt olika ut. Båda är 

detaljhandelsföretag, men Rusta har ingen egen produktion utan importerar allt som 

finns i deras sortiment. Rusta är idag verksamt för det mesta i Sverige men också i 

Norge. IKEA har hela världen som sin marknad. Dock är utbud av produkter lika 

mellan företagen, IKEA har stort sortiment och samma gäller hos Rusta. IKEA 

omsätter idag 80 gånger mer än Rusta.  

5.3.2 Kontroll och samverkan med leverantörer 

I antalet leverantörer ligger företagen lika, IKEA har ungefär 1000 stycken i 

jämförelse med Rustas 650. Detta gör kontrollen av leverantörer är svårare för Rusta 

då de är ett mycket mindre företag med mindre resurser. Rusta har en noga 

genomtänkt leverantörskontroll som innehåller samtliga dokument som ska stämma 

överens innan samarbetet kan börja. Det görs även en utvärdering av varje leverantör 

innan för att se om leverantören klarar av det. IKEA gör denna utvärdering också och 
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har ständiga kontroller av den för att hålla de själva och leverantörerna uppdaterade 

om hur det går.  

5.3.3 Huvudsakliga problem och lagerhantering 

När det gäller skadorna har Rusta sin mest frekventa skada i utgånget datum. Deras 

sortiment innehåller mer färskvaror än vad IKEA har. Andra plats hos Rusta kommer 

hanteringsskador, detta är den som går i samma banor som de mest frekventa 

skadorna hos IKEA. Hanteringsskador innefattar mycket truckskador och 

förpackningsskador. När det kommer till vem som är skyldig för mestadels av 

skadorna, ligger IKEA och Rusta jämnt. På Rustas utgånget-datum skador, är det 

enbart dem själva som är anledningen till detta, samma är för IKEA. Detta ger stort 

utrymme till förbättring hos IKEA samt hos Rusta. Hanteringsskadorna är jämnt 

fördelade över kunder, distributörer och de själva hos Rusta, siffra från IKEA angavs 

ej här.  

5.3.4 Kvalitetsarbete 

Uppföljningssystem och kvalitetsarbete hos Rusta görs varje månad och där 

prioriterar de sina topp 15 inom utgånget-datum respektive hanteringsskador. Detta är 

likt IKEA:s möten med sina avdelningar, där de går igenom för att hålla sig 

uppdaterade och konstant öka sin kvalitet.  

Kvalitetsbristkostnaderna för Rusta uppgick till 135 miljoner, det är en procentsats på 

3,3 % på deras totala omsättning. IKEA:s procentsats uppgick till X %. Detta är ett 

tecken på IKEA:s kvalitetsarbete idag fungerar bättre.  

 

5.4 Analys sammanställning 

5.4.1 Verksamhet och storlek 

Av de företagen som valts att jämföra mot IKEA, är samtliga detaljhandlare och 

organisationer som tillverkar eller importerar för att sälja vidare. Samtligas sätt att 

tillverka eller köpa in skiljer sig från varandra. IKEA har idag 20% egentillverkning 

och köper in resterande, Electrolux kör på enbart egentillverkning, Gekås har 7–8% 

egen tillverkning och Rusta har ingen. Import av produkter är den största delen av 

IKEA:s, Rustas och Gekås verksamheter.  

I jämförelsen av hur logistikprocessen ser ut hos de olika företagen kan det urskiljas 

både likheter och skillnader mot IKEA:s process. Storleksmässigt är det stor skillnad 

på företagen. IKEA är tre gånger större än Electrolux som är det största företaget av 

samarbetspartnerna. Det är också bara IKEA och Electrolux som når ut till en global 

marknad medan Rusta och Gekås enbart finns i Norden. 

5.4.2 Kontroll och samverkan med leverantörer 

IKEA, Gekås och Rusta arbetar idag med flertalet leverantörer, medan Electrolux 

arbetar med få. När kontroll av leverantörer sker har IKEA idag den mest täckande, 

IWAY. Rusta och Electrolux har även stor kontroll av sina leverantörer genom olika 

manualer och krav. Gekås har idag en mindre specificerad kravlista jämfört med de 

andra. 
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5.4.3 Huvudsakliga problem och lagerhantering 

Kvaliteten på förpackningarna och hur de packar en pall är något IKEA har problem 

med. Idag bulkpackar IKEA mycket av sina produkter på pall och strävar efter att 

alltid fylla den till max. Detta blir problem senare i stegen när det kommer till att de 

ska styckplockas då förpackningen inte är designade efter detta. Produkterna är idag 

spända med band vid styckplocket och detta skapar skador i den individuella 

hanteringen. Efter att produkten plockats så spänns banden åt för hårt och detta 

hanteringssätt leder till skadade produkter. Electrolux har även problem med 

förpackningar och fel typ av pall i vissa lägen. Här gör Electrolux åtgärder direkt där 

de ser problem med en viss förpackning eller pall. Återigen kommer detta bli ett 

problem för IKEA att åtgärda då de har ett större och varierat sortiment produkter. 

IKEA har även byggt sin verksamhet kring ett lågt pris och behöver därför ett system 

där både bulkpackning och styckplock fungerar och ligger i balans.  

Här syns en tydlig skillnad i hur många olika transporteringsmoment som produkterna 

utsätts för. IKEA transporterar produkter över hela världen, vilket gör att de har 

betydligt fler distributionslager som produkterna går igenom. Detta i sin tur gör att det 

blir fler transporterings- och hanteringsmoment av produkterna, vilket betyder en 

ökad risk för skador. Det här kan jämföras med Electrolux, som också är ett globalt 

företag med mycket transporter. Rusta och Gekås har enklare logistikprocesser ur 

denna synvinkeln. Gekås har ett varuhus där samtliga av deras produkter levereras till 

och Rusta importerar från hela världen men bara till ett lager. Det betyder att de har 

färre hanteringsmoment av produkterna.  

 

IKEA bär själv ansvaret för större delen av skadorna som uppkommer. Hos de andra 

företagen är det leverantören eller transportören som skadar godset och skapar 

kostnaden. Det gör att det blir intressant för IKEA att kolla vad de andra företagen gör 

för att hålla de interna kvalitetsbristkostnaderna låga. Den största skillnaden är att de 

andra använder sig av mer automatiserade kranlager men även självgående truckar. 

Vilket är något som IKEA kan ta till sig, då deras största kostnader är gaffelskador.  

5.4.4 Kvalitetsarbete 

När företagen ska kontrollera sin kvalitet och kartlägga vart kostnaderna ligger, är 

IKEA det företaget som är i framkant. Här jämförs främst Rusta mot IKEA, då Gekås 

inte mäter detta och Electrolux mäter enbart transportskadade produkter. Därför har 

en preliminär kvalitetsbristkostnad för Electrolux lagts fram baserad på omsättningen 

och procenten för transportskadade artiklar, som är deras främsta skadekostnad. Rusta 

kör månadsvisa möten om topp 15 inom hanteringsskador respektive utgånget-datum 

skador. IKEA för in samtliga skador i ett CASY-system som innehåller olika koder 

för vart skador uppkommer, frekvensen för skadorna och vad kostanden blir. Här ses 

det att IKEA har större täckning av uppföljning och mätning av skador som ska 

utvärderas.  
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5.4.5 Slutsats av analys 

 

Bild 5.4.5.1   Utdrag ur jämförelsetabell, se bilaga 2 

När en generell jämförelse mellan företagen görs visar det att de huvudsakliga 

faktorerna som påverkar nivån av kvalitetsbristkostnader i logistikprocessen är antalet 

hanteringsmoment som produkterna utsätts för. IKEA har jämfört med de andra fler 

moment i sin process som innehåller mänsklig hantering av produkterna. Detta leder 

till att IKEA:s mest frekventa skador är gaffel- och truckskador. Detta kan ses i bilden 

ovan, utdrag ur jämförelsetabell. Det leder till att IKEA själva står som ansvarig för 

större delen av skador. De andra studerande företagen har en större bredd av 

automatik i deras logistikprocess därmed minskar antalet manuella hanteringsmoment. 

Detta leder till att gaffel- och truckskador minskar och den interna hanteringen blir 

mer skadefri, se i bilden ovan. IKEA kan ta lärdomar av detta in i deras process för att 

göra lagerhanteringen effektivare och mer kvalitativ, genom att till exempel införa 

mer automatik.  

 

Ett annat område som IKEA kan förbättra är designen på deras förpackningar. Detta 

har länge varit ett problem, då IKEA driver mot att fylla varje pall till max. Electrolux 

har detta som sin mest frekventa skada, nyligen har de börjat arbetat mot 

produktanpassning av varje förpackning och det har gett ett positivt resultat. I bilden 

ovan syns det även att ”dålig förpackning” är en frekvent orsak till skada. IKEA 

arbetar ständigt med utveckling av deras förpackningar, som ses i bilderna 4.1.2.2 och 

4.1.2.3. En fortsatt utveckling av förpackningarna inom stora delar av sortimentet 

skulle leda till färre förpackningsskador och även hanteringsskador. 

De områdena som IKEA har problem med idag och förslag till åtgärder kan ses i nästa 

stycke, Kapitel 6 Områden för förbättring och diskussion. 
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6 Områden för förbättring och diskussion 
 

Med det underlaget som givits och den analysen som har gjorts, har de här områdena 

för förbättringar identifierats. 

6.1 Gaffel- och truckskador 

Av de företagen som har varit med i undersökningen syns det att Rusta och Gekås 

ligger i framkant vad gällde lagerhantering. Det är främst genom sina automatiserade 

moment i lagerhanteringen, vilket har gjort att gaffel- och trucksskador har minskat. 

Detta är något som IKEA har större problem med idag och här finns det 

förbättringsmöjligheter. Gaffel- och truckskador dominerar IKEA:s skadelista och en 

större bredd av automatisering skulle gynna IKEA:s lagerhantering. 

Det är främst vid utlastningen och inlastningen, som skador sker idag. Ut- och 

inlastningen sker idag med hjälp utav truckar som körs manuellt på IKEA. För att 

minska dessa skador kan självgående truckar införas som kör pallarna från lastbilarna 

in till kranlagret. Detta minskar manuella hanteringsmoment i början av produktens 

väg genom lagret.  

Styckplocket sker idag enbart med hjälp av truck, det här är en svår process att få 

automatiserad för att det krävs flertalet olika system för att det ska fungera. Om IKEA 

idag skulle kunna utveckla sitt styckplock till nästa nivå, hade hanteringsskador 

minskat. Efter en order är packad och klar ska den köras från styckplocket ut till 

lastbilarna. Sista sträckan kan köras av självgående truckar för att även här minska 

hanteringsskador. 

Om IKEA kan införa mer automatik i sina lager minskar de manuella moment som en 

produkt behöver gå igenom och därmed minskar gaffel- och truckskadorna. Detta kan 

ses för att de mest frekventa skadorna hos både IKEA och Electrolux är just 

gaffelskador, där truckar kör emot. Gekås har idag inte dessa problem då deras lager 

är mer automatiserat och Rusta har minskat detta genom nytt modernt kranlager.  

6.2 Förpackningsdesign 

Idag har IKEA främst designat sina förpackningar för transporten och för 

fyllnadsgraden. Detta leder till att vissa produkter inte har den förpackning som den 

behöver för att skyddas från skador. Electrolux jobbar idag mycket med att anpassa 

förpackningen efter produkten och hanteringen. Detta just för att produkten ska få den 

bästa möjliga förpackningen och levereras i rätt skick till kunden. IKEA har idag 

inriktat mycket av sina förpackningar på bulkpackning. Vid styckplocket när 

produkterna hanteras individuellt uppstår bandskador, när banden späns för hårt efter 

att plock utförts. Detta leder till att förpackningen går sönder och en ny måste göras. 

Wellpapp är idag IKEA:s vanligaste förpackningsmaterial, men för att minska band- 

och gaffelskador behövs en förbättring av tåligheten i materialet.    

Kan IKEA på något sätt förbättra sina förpackningar och inrikta sin design mer på 

individuell hantering av varje produkt kommer dessa kostnader att minska. 

Hanteringen sker till största del av individuella förpackningar än flertalet 

förpackningar tillsammans. 
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6.3 Diskussion kring validitet och reliabilitet i 
undersökningen 
Arbetet har riktat sig mestadels till information som samlats in via enkäter, intervjuer 

och observationer ute hos olika företag. Detta gör att den teoretiska grunden blir tunn 

men reliabiliteten i arbetet ökar. Det är fakta som kommer från stora och etablerade 

företag som har gjort stor framgång inom sina områden och skapat något som 

människor vill ha. Arbetet har gjorts baserat på detta vilket har gett arbetet en god 

relevans för verkligheten, men även med olika teorier i ryggen. 

För bakgrund om IKEA, har deras egna årssammanfattning använts som underlag. Det 

är en sammanfattning IKEA själva har skapat och står bakom, vilket ger den god 

validitet.  

Teorin har varit till stor hjälp för att skapa goda förutsättningar för oss att få in 

informationen från företagen på ett bra sätt. För att göra förberedelserna på rätt sätt 

har teorier från Juran, Crosby, Sörqvist och andra studentlitteraturer använts som 

bollplank till att ta fram enkäter och underlag.  

Juran, Crosby och Sörqvist är tre personer som arbetat hela sina liv med kvalitet och 

det är deras passion. Deras verk finns i flertalet studentlitteraturer och är publicerade 

runt om på internet. Studentlitteraturen som använts, har arbetats med i flera år hos 

många högskolor och universitet i Sverige och därmed skapat sig en god reliabilitet. 

Jämförelsestudien har valts att arbeta fram med hjälp från forskning av Brymans 

Tematisk analys. En metod av jämförelse som arbetats fram under många år och med 

hjälp av många andra forskare [6]. 
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7 Slutsatser 

7.1 Slutsatser och rekommendationer 

Syftet med detta arbete var att kartlägga IKEA:s logistikprocess, jämföra denna med 

hur andra företag arbetar i avsikt att kunna identifiera förbättringsförslag inom 

området kvalitetsbristkostnader. Projektet har varit väldigt lärorikt och gett en större 

förståelse över hur företag arbetar i sina processer. Studien har givit många lärdomar. 

Den har gett oss värdefull insikt i hur stora företag arbetar i deras logistik och 

kvalitetsarbete. En annan lärdom som projektet har gett är att denna typen av studie 

tar mycket längre tid än beräknat, då det har varit svårt att få tag på vissa företag och 

det kan ibland ta lång tid innan meddelande besvaras. Från början var tanken med 

detta projekt att en större och bredare benchmark skulle göras, men eftersom det tog 

längre tid än väntat att både få svar och kontakt med företag blev detta arbete en mer 

djupanalys av färre företag. Dock gav detta också väldigt bra svar på våra 

frågeställningar då det blev mer djupgående och utförligare svar.  

Syftet och samtliga frågeställningar har besvarats med en hög grad genom 

kartläggningar av samtliga företag och därefter jämförelse och analys. Kapitel 6, 

Områden för förbättring, var väldigt svårt att identifiera eftersom IKEA:s 

kvalitetsbristkostnader endast är X % av den totala omsättningen. IKEA är även ett av 

världens största företag och därför har det även varit svårt att hitta något som de gör 

mindre bra jämfört andra företag. De samarbetspartnerna som deltagit är av mindre 

storlek och det har påverkat vårt resultat. Med det materialet som har samlats in från 

våra olika samarbetspartners, har de två förslagen tagits fram ur analys och 

sammanställning.  

7.2 Vidare arbete eller forskning 
För framtida forskning rekommenderas att det görs en bredare benchmarking för att få 

in mer synvinklar och tankar om hur fler företag kartlägger sina processer för att öka 

sin kvalitet. Fler samarbetspartners gör även att det är lättare att hitta fler skillnader 

mellan företagen, vilket kan leda till bättre och flera förbättringsmöjligheter. Fler 

företag kan även ge en större säkerhet i resultaten då det kan visa om flera arbetar på 

liknande sätt och om de har lyckats bra eller dåligt, vilket ger en tydligare bild på vad 

som fungerar. 

Kontinuerlig användning av PDCA-cyklar inom samtliga avdelningar skulle bidra till 

ett ännu starkare förbättringsarbete. Även frekventare användning av fiskbensdiagram 

skulle resultera i att fler orsaker till problem och skador upptäcks och åtgärder kan 

göras.  

I detta arbete gavs det förslag på förbättringsmöjligheter till IKEA. Det gjordes inget 

test eller implementering av förbättringsförslagen vilket är något som IKEA får utföra 

på egen hand. Detta kan ge svar på vissa frågor och visa på om det finns ytterligare 

förbättringsmetoder eller om det blev ett sämre resultat än tidigare. Efter 

implementering av förbättringsförslagen kan en rekalibrering av benchmarkingen 

göras som även är det sista steget i den formella 10 stegs benchmarking processen. 
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