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Abstract
Purpose – The aim of the study is to identify, from an operational and strategic perspective,
the impact of a digital information system on SME in the logistics industry.
Based on the purpose of the study, two questions have been formulated.
• What effects can a digital information system provide on an information flow at an operational
level?
• What strategic benefits can a digital information system give?
Method – A case study has been conducted on a small logistics company that manages, repairs
and manufactures pallets. The data collection was conducted through interviews and
observations. Based on the data collection, a literature study has been conducted where an
inductive approach has been used. A comparison and analysis between the literature study and
empirical data has generated the results of the study.
Findings – With regards to operational and strategic perspective, a digital information system
may have different types of impact on SMEs. From an operational perspective, a digital
information system can have the following effects:
•
•
•
•

Operations can be reduced
Reduction of lead time
Enables increased quality of information and information may be available in real time
Creates prerequisites for forecasts, which in return creates a good basis for planning and
decision making

The benefits identified at a strategic level of implementing a digital information system are:
•
•
•
•

Competitive advantage
Decision can be taken based on correct information
Creates new opportunities
Better customer relations

Implications – This study highlights the impact of digitization on companies and provides
evidence that digitalization of information systems can lead to shorter lead times, reduced
documents and safer information in the flows. The study's findings reinforce and confirm the
existing theories that a digital information system can help a company to create more effective
processes and a smoother management of its information. The case company illustrate a
problem that more logistics companies may experience and where an information system can
be a solution for easier management and more up-to-date information.
Limitations – The purpose of the study is to investigate a company's information flow linked
to a specific product category. The economic aspects of information management are not
considered in this study.
Keywords – Digital information system, manual information management, information flow,
efficient flows, operational and strategic perspective.
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Sammanfattning
Syfte – Syftet med studien är att utifrån ett operativt och strategiskt perspektiv identifiera vilken
inverkan ett digitalt informationssystem kan ha på SMF inom logistikbranschen.
Utifrån studiens syfte har två frågeställningar formulerats.
•
•

Vad kan ett digitalt informationssystem ge för effekter på ett informationsflöde på en
operativ nivå?
Vilka strategiska fördelar kan ett digitalt informationssystem ge?

Metod – En fallstudie har genomförts på ett litet logistikföretag som hanterar, reparerar och
tillverkar pall. Datainsamlingen genomfördes med hjälp av intervjuer och observationer.
Utifrån datainsamlingen har en litteraturstudie genomförts då en induktiv ansats har använts.
En jämförelse mellan litteraturstudien och empiriska data har genom analys genererat studiens
resultat.
Resultat – Med avseende på operativt och strategiskt perspektiv, kan ett digitalt
informationssystem ha olika typer av inverkan på SMF. Utifrån ett operativt perspektiv kan ett
digitalt informationssystem ha följande effekter:
•
•
•
•

Arbetsmoment kan reduceras
Ledtidsreducering
Möjliggör ökad kvalité på information samt information kan finnas tillgänglig i realtid
Skapar förutsättningar för prognoser vilket i sin tur skapar ett bra underlag för planering
och beslut

De fördelar som har identifierats på en strategisk nivå av att implementera ett digitalt
informationssystem är:
•
•
•
•

Konkurrensfördelar
Beslut kan tas på verkliga grunder
Öppnar för nya möjligheter
Bättre kundrelationer

Implikationer – Denna studie belyser digitaliseringens påverkan hos företag och ger ett bidrag
i form av bevis för att en digitalisering av informationshantering kan leda till kortare ledtider,
minskade dokumenthandlingar samt säkrare information i flödena. Studiens resultat styrker och
bekräftar de befintliga teorierna om att ett digitalt informationssystem kan hjälpa ett företag att
skapa effektivare processer och en mer smidig hantering av sin information. Fallföretagets
problematik belyser en möjlig situation som fler logistikföretag kan befinna sig i och där ett
informationssystem kan vara en lösning för enklare hantering och mer uppdaterad information.
Begränsningar – Studien har till syfte att undersöka ett företags informationsflöde kopplat till
en specifik produktkategori. Det tas ingen hänsyn till ekonomiska aspekter i avseende på
informationshantering.
Nyckelord – Digitalt informationssystem, manuell informationshantering, informationsflöde,
effektiva flöden, operativt och strategiskt perspektiv.
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Introduktion

Rapporten inleds med en bakgrundsbeskrivning till det fenomen som ska undersökas. Vidare
presenteras studiens problembeskrivning, syfte och dess frågeställningar. Därtill beskrivs
studiens omfång och avgränsningar som till sist avslutas med rapportens disposition.

1.1 Bakgrund
Logistik är till stor del kunskapen om att planera, genomföra och styra förflyttning och lagring
av material och produkter från råvara till slutkund (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 2013). En
vanlig definition av logistik är: De aktiviteter som krävs för att erhålla rätt vara eller service på
rätt plats vid rätt tidpunkt och i rätt kvantitet till lägsta möjliga kostnad (Fredholm, 2013). För
att ligga i framkant gentemot sina konkurrenter gäller det att ständigt effektivisera och utveckla
sina processer kring logistiken (Oskarsson, et al., 2013). Då logistik är ett övergripande begrepp
som innefattar alla typer av flöden och aktiviteter i en försörjningskedja kan effektivisering och
utveckling göras på olika plan och utifrån flera perspektiv (Jonsson & Mattson, 2011).
Utveckling av de interna processerna och beslutsfattanden i verksamhetens logistiksystem kan
ha olika perspektiv. Beroende på tidshorisonten, typ av intern utveckling och storleken på
besluten skiljer man på operativt och strategiskt perspektiv (Jonsson & Mattson, 2011). Det
operativa perspektivet syftar till att ta beslut som kortsiktigt rör den dagliga verksamheten och
arbetsprocesserna (M’zungu, Merrilees & Miller, 2017). Det strategiska perspektivet syftar till
hur man mer långsiktigt använder sina resurser till sin fördel och skapar något unikt för att
konkurrera mot andra företag (Yochum, 2016).
I och med de ökade kraven på att effektivisera och utveckla sina interna processer kopplat till
logistik ur olika perspektiv, har den ökade digitaliseringen samt utvecklingen av
informationssamhället stor betydelse. Tekniklösningar och digitalisering har på olika sätt stor
påverkan på industriföretag och samhället. En konsekvens av digitaliseringen är att den skapar
helt nya förutsättningar för vad en verksamhet kan åstadkomma. Den pågående digitaliseringen
inom industrin är under stor utveckling och svenska företag behöver ligga i framkant för att
hänga med i utvecklingen och för att stärka konkurrenskraften (Teknikföretagen, 2015). Kraven
på IT kopplat till logistik blir allt viktigare med hänsyn till såväl kontroll som
kommunikationsmedel för både stora etablerade företag men också för små och medelstora
företag (SMF) (Fredholm, 2013).
Ett fenomen inom ämnesområdet logistik är lagerhållning där många företag har ett behov av
att ständigt tillhandahålla lager för att tillfredsställa kunden med dess behov av rätt plats, rätt
tid och rätt kvantitet av produkter samtidigt som rätt nivå av lager bör tillgodoses (Hutchins,
1999). Enligt Mittal och Shah (2016) kan lagerstyrningen vara mer eller mindre komplex
beroende på ett företags variation och volym av produkter. Det gäller att hitta ett bra sätt att ha
kontroll på sina ingående produkter då lagerhantering och lagerstyrning är ett viktigt inslag i ett
företags finansiella välmående samt dess väg till framgång. Under senare år har
informationsflödena blivit allt mer viktiga och kan användas i syfte att kontrollera sin logistik
och materialflöde (Fredholm, 2013). Enligt Oskarsson et al. (2013) har ett informationsflöde
till syfte att stödja och driva materialflödet. Informationsflödet består ofta av både intern och
extern information som kan färdas genom flera parter, både manuellt i form av
dokumenthandlingar men också digitalt. Med hjälp av ett effektivare informationsflöde kan
kontroll av bland annat kundorder, inköp samt sitt eget lager genomföras enklare (Ekegren,
1

2006). Det är viktigt att aktivt arbeta med sitt informationsflöde då det avser en viktig del i
företagets logistikflöde (Oskarsson, et al., 2013). Genom innovativa metoder och ny teknik för
informationsflöden kan företag kontrollera och hantera sina processer och produkter. Kunder
och leverantörer får en allt större inverkan och genom att utvärdera säljmönster och efterfrågan
kan företag använda rätt information för att nå framgången mer effektivt (Mittal & Shah, 2016).
För att kunna kontrollera och hantera sina processer och produkter i ett informationsflöde måste
informationen vara uppdaterad och korrekt (Wild, 2002). En viktig del i utvecklingen av
lagerkontroll är därför att försäkra sig om att ha ett välfungerande system där informationen är
i realtid och exakt. För att kunna hantera sitt eget system gäller det att vara medveten om hur
dokumenthandlingar följer de fysiska produkterna genom hela flödet (Muller, 2011). Felaktiga
uppgifter har en hög kostnadsrisk från att behöva kontrollera sitt gods samt att hålla mer lager
än vad man behöver för att inte få lagerbrist. Det kan också vara en utmaning att lova kunder
produkter när uppgifter inte är korrekt och uppdaterad (Wild, 2002).

1.2 Problembeskrivning
Trots digitaliseringens framsteg i dagens samhälle måste små och nystartade företag börja med
de mest enkla medel innan man har etablerat sig på marknaden. Det innebär att det finns en risk
för att processerna för huvudverksamheten tar det mesta av resurserna medan stödfunktionerna
däribland informationshantering till en början utförs på ett simpelt sätt. Till en början när
verksamheten är liten kan det vara tillräckligt med manuell dokumenthantering samt
mejlöverföringar.
Fredholm (2013) menar på att småföretagen har svårt att hänga med när det kommer till nya
tekniklösningar då de inte har de interna systemen eller resurserna som marknaden i många fall
kräver. Det ökade trycket från externa aktörer på SMF skapar dock ett krav på utveckling och
trots resursbegränsningarna, är de små företagen mer flexibla och har lättare att anpassa sig till
marknadens krav. Enligt Carter och Jones-Evans (2008) ställs det högre krav på de
arbetsmetoder man har i sin verksamhet när företaget börjar öka sin omsättning och kunderna
blir fler. Uppdragen kräver bättre och effektivare hantering av godset i logistiksystemet. I och
med detta kan det vara viktigt för många SMF att ta steget från manuell hantering av
information till användandet av IT i sina processer och lagerhantering.
Med en manuell informationshantering kan det finnas svårigheter i att hålla informationen
uppdaterad. Detta gör det svårt att garantera leveranser till kund samt ta beslut i
försörjningskedjan som i slutändan kan leda till stora kostnader och andra risker (Darabi,
Baghdasaryan, Shuler & Shaller, 2006). Med detta i åtanke finns det svårigheter hos SMF att
veta ifall ett systemstöd för informationsflöden är försvarbart samt på viket sätt det kan komma
att påverka verksamheten.
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1.3 Syfte och frågeställningar
Utifrån bakgrund och problembeskrivning konstateras att informationsflödet är en viktig del
hos ett företag och att den information som hanteras i flödena bör vara korrekt och i realtid.
Manuell informationshantering kan försvåra detta och därmed avser studien att uppnå syftet:
Att utifrån ett operativt och strategiskt perspektiv identifiera vilken inverkan ett digitalt
informationssystem kan ha på SMF inom logistikbranschen.
Utifrån studiens syfte har två frågeställningar formulerats.
•

Vad kan ett digitalt informationssystem ge för effekter på ett informationsflöde på en
operativ nivå?

•

Vilka strategiska fördelar kan ett digitalt informationssystem ge?

1.4 Omfång och avgränsningar
I denna studie har ett fallföretag undersökts. Arbetet omfattar det interna flödet av produkter
samt dess information. Avgränsning dras vid andra aktörer enligt Figur 1-1 .

Figur 1-1 - Avgränsning i det totala flödet

Vidare avgränsas studien till att endast beröra en produktkategori hos logistikföretaget, vilket
är företagets huvudsakliga verksamhet och inte de övriga produkterna. Av de två flödena
nyproduktion och reparation avser studien att endast beröra det sistnämnda flödet.
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Informationen i det studerade flödet är kopplat till reparation och endast för den huvudsakliga
produktkategorin enligt Figur 1-2.

Figur 1-2 – Avgränsning på flödet för huvudsaklig produktkategori

Reparationsflödet som har studerats visualiseras i Figur 1-3 och avser aktiviteter från att en
inleverans sker till att en utleverans görs samt hur informationsflödet är kopplat till detta. Övrig
information har utelämnats, t.ex. information om personal, löner och scheman vidare har inga
ekonomiska aspekter inkluderats.

Figur 1-3 - Avgränsning i flödet

Vidare har inget fokus lagts på olika funktioner i informationssystemet utifrån ett rent tekniskt
perspektiv utan realistiska analyser och tolkningar har genomförts endast utifrån den empiriska
undersökningen om hur systemet förväntas fungera i praktiken.

4

1.5 Disposition
Den genomgående dispositionen som återfinns i rapporten baseras på de två perspektiven;
operativt och strategiskt. Detta motiveras av att frågeställningarna utformats utifrån dessa
perspektiv. Utifrån den genomgående strukturen kan rapportens respektive avsnitt enkelt
kopplas samman för att besvara studiens frågeställningar. Nedan återfinns rapportens
disposition och en presentation av vad som ingår i respektive kapitel.
Introduktionskapitel: Rapporten inleds med en bakgrundsbeskrivning till det fenomen som
har undersökts. Vidare presenteras studiens problembeskrivning, syfte och dess
frågeställningar. Därtill beskrivs studiens avgränsningar som till sist avslutas med rapportens
disposition.
Metod och genomförande: Kapitlet ger en översiktlig beskrivning över vald metod kopplat
till studiens frågeställningar samt arbetsprocessen. Vidare beskrivs studiens ansats och design.
Val och genomförandet av datainsamling och dataanalys beskrivs sedan. Kapitlet avslutas med
en redogörelse för studiens kvalitet.
Teoretiskt ramverk: Utifrån studiens syfte och frågeställningar ger kapitlet en teoretisk grund
och förklaringsansats till studien.
Empirikapitel: Inledningsvis beskrivs fallföretaget sedan presenteras empirin som samlats in
för att ge svar på studiens frågeställningar.
Analys: Genom att behandla insamlade data samt det teoretiska ramverket svarar kapitlet på
studiens frågeställningar genom en analys.
Diskussion och slutsats: I detta kapitel ges en sammanfattande beskrivning av det resultat som
studien landat i. Vidare beskrivs studiens implikationer och begränsningar. Kapitlet avslutas
med en beskrivning av studiens slutsatser och rekommendationer samt förslag på vidare
forskning.
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Metod och genomförande

Kapitlet börjar med att ge en översiktlig beskrivning över vald metod kopplat till studiens
frågeställningar samt arbetsprocessen. Vidare beskrivs studiens ansats och design. Val och
genomförandet av datainsamling och dataanalys beskrivs sedan. Kapitlet avslutas med en
diskussion kring studiens kvalitet.

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod

Figur 2-1 - Koppling mellan frågeställningar och metod

Error! Reference source not found. beskriver kopplingen mellan studiens frågeställningar
och använda metoder. För att besvara studiens första frågeställning har intervjuer och
observationer genomförts. Detta för att få en helhetsbild över den nuvarande situationen samt
den framtida tänkta situationen med ett digitalt informationssystem. Observationerna syftade
till att visualisera flödet medan intervjuerna syftade till att få en djupare och mer övergripande
förståelse angående det operativa arbetet ur ledningens, den administrativa personalen och
lagerpersonalens perspektiv.
För att besvara studiens andra frågeställning har intervjuer och en litteraturstudie genomförts.
Framtida strategiska fördelar har identifierats utifrån de fyra intervjuerna. Litteraturstudien har
sedan legat till grund för det teoretiska ramverket som lyfter vad teorin säger om området.
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2.2 Arbetsprocessen
Arbetsprocessen som visualiseras i Figur 2-2 bryts ner i delmoment som utgår från den modell
som Bryman och Bell (2011) presenterar som de viktiga stegen i en kvalitativ
forskningsprocess.

Figur 2-2 - Arbetsprocessen

Arbetet började med en planeringsfas där val av problemområde, bakgrund och studiens
frågeställningar samt syfte fastställdes. Efter den genomförda planeringsfasen startade
genomförandet av fallstudien där insamlingen av empiriska data ägde rum. Empirisk data
samlades in genom flera intervjuer och observationer som genomförts vid olika tillfällen.
Parallellt med fallstudien påbörjades sammanställningen av den insamlande empirin.
Sammanställningen fortgick även efter att fallstudien genomförts och framtagningen av
teoretiskt ramverk startade. Det teoretiska ramverket togs fram efter fallstudiens genomförande
för att koppla till studiens induktiva forskningsstrategi. Vid framtagningen av teoretiskt
ramverk genomfördes en litteraturstudie. Slutligen har en analys skrivits där teori och empiri
kopplas samman, för att sedan landa i ett resultat och en slutsats.

2.3 Metodval
Tabell 2-1 - Metodområde och val för denna studie

I Tabell 2-1 ges en översikt av de metodval som appliceras på studien utifrån metodområdena
forskningsstrategi, forskningsansats, design och datainsamling. Nedan beskrivs kopplingarna
mellan metodområde och val för metod mer ingående.

2.4 Forskningsstrategi och forskningsansats
Denna undersökning har genomförts med en kvalitativ forskningsstrategi. Den kvalitativa
studien karakteriseras av en undersökning som utgår från vad människor sagt, skrivit, tänkt eller
gjort (Skärvad & Lundahl, 2016). Valet av strategi baseras på att studien syftar till att förstå
och tolka ett fenomen till skillnad från att bevisa utifrån en viss etablerad teori. Den
övergripande forskningsstrategin för undersökning är kvalitativ för att besvara studiens
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frågeställningar. Enligt Bryman och Bell (2011) är det vanligt att vid en kvalitativ
forskningsansats i huvudsak använda ett induktivt synsätt av relationen mellan teori och
forskning. Den induktiva forskningsansatsen innebär att studien inte förankras till tidigare
teorier innan datainsamlingen (Cuadra, 2012). Genom valet av att genomföra en induktiv studie
har en mer öppen samt neutral utgångspunkt uppnåtts inför datainsamlingen, till skillnad från
om en deduktiv studie genomförts. Empirin kan därför ligga till grund för studiens riktning och
en mer generell teori kan formuleras utifrån verkligheten och det enskilda fallet (Patel &
Davidson, 2011).

2.5 Forskningsdesign
För att identifiera problematiken med manuella informationsflöden hos en verksamhet samt
undersöka vilken potentiell inverkan ett digitalt informationssystem kan ha, har en fallstudie
genomförts. Vid ett genomförande av en fallstudie kan övergripande förståelse och ett
helhetsperspektiv över situationen uppnås (Patel & Davidson, 2011). Bryman och Bell (2011)
beskriver att en fallstudie ofta genomförs när det finns frågeställningar som innehåller hur eller
varför, vilket ytterligare stärker valet av en fallstudie i denna undersökning. Studiens
problembeskrivning kring manuell informationshantering som ligger till grund för
frågeställningarna kräver en djupare förståelse för en enskild situation, därav specificeras också
fallstudien som enfallsstudie (Yin, 2007).

Fallföretag
Fallföretaget för denna studie valdes utifrån syftet att ta reda på vilken inverkan ett digitalt
informationssystem kan ha på verksamheter som kategoriseras som SMF. Företaget är litet och
använder i dagsläget ett nästintill helt manuellt informationsflöde med undantag för
mejlöverföringar. Ledningen på företaget har insett att det kan vara en fördel att använda sig av
digitala system i verksamheten och har därför startat ett arbete med att designa och utforma sitt
egna informationssystem. Systemet är ännu inte färdigutformat och implementerat i
verksamheten. Det har inte utförts någon förstudie eller undersökningen för vilka effekter och
inverkan systemet kan ha på verksamheten, därav kan denna studie ligga till grund för att mer
konkret belysa vilken inverkan ett informationssystem kan ha på SMF.
Logistikföretaget som studien baseras på, har lager i flera städer i Sverige och huvudkontoret
är beläget i Norrköping. I denna studie tas enbart hänsyn till huvudkontoret och lagret som är
beläget i Norrköping.

2.6 Datainsamling
Vid genomförandet av en fallstudie kan olika metoder användas för datainsamlingen. I denna
studie har intervjuer samt observationer genomförts för att samla in empiri vilket är vanliga
metoder vid fallstudier (Eisenhardt, 1989). Intervjuerna genomfördes för att skapa en förståelse
för hur flödena på fallföretaget fungerar samt få respondenternas tankar på hur ett digitalt
informationssystem eventuellt kan påverka arbetsprocesserna. För att skapa ytterligare en
förståelse och fysiskt se alla arbetsmoment där man i dagsläget använder manuell
informationshantering genomfördes även observationer.
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Intervjuer
Tabell 2-2 - Intervjuschema

Intervjuerna som har genomförts hade låg grad av standardisering och det fanns inget krav på
att samma frågor ska ges till samtliga respondenter, detta kan även benämnas som journalistiska
intervjuer (Patel & Davidson, 2011; Skärvad & Lundahl, 2016). Trots låg standardisering kan
det till viss del ses som semistandardiserade intervjuer då vissa frågeställningar var förbestämda
(Skärvad & Lundahl, 2016). Detta för att datainsamlingen skulle kunna ligga till grund för att
besvara studiens frågeställningar samtidigt som det också gavs utrymme för uppkomsten av fler
frågor under intervjuerna. Frågorna var semistrukturerade där intervjupersonerna kunde svara
fritt på de frågor som ställdes samtidigt som vissa slutna frågor ställdes (Patel & Davidson,
2011). Den inledande intervjun syftade till att få en förståelse över företagsproblemet medan
de övriga intervjuerna var direkt kopplade till att samla data som kunde besvara studiens
frågeställningar. Exempel på intervjufrågor finns i Bilaga 2.
Specifikt har personliga intervjuer genomförts som enligt definition av Bryman och Bell (2011)
är att intervjupersonerna och intervjuaren har mötts i person. Fyra intervjuer har genomförts
med tre olika personer för att kunna besvara studiens frågeställningar. Den fjärde personen som
arbetar på företaget har utelämnats då dess arbetsuppgifter består av sälj vilket inte är relevant
för studien. Dessa personer arbetar på olika avdelningar med olika arbetsuppgifter vilket
presenteras i empirikapitlet. Intervjufrågorna var anpassade som nämnt ovan till varje person
utefter deras arbetsuppgifter och med tanke på vilken avdelning som de arbetade på. Urvalet av
intervjupersoner genomfördes utifrån deras position, befattning och kunskapsområde som är
lämplig för att besvara studiens frågeställningar. Då företaget är litet med endast fyra anställda
och inhyrd personal motsvarade de intervjuade personerna dem som besatt den kunskap och
information som är relevant för denna studie, därav genomfördes inte fler antal intervjuer.
Intervjuerna spelades in med hjälp av en mobilapplikation samt antecknades. Empirin
presenteras anonymt i avseende på namn, dock presenteras vilken befattning intervjupersonen
har. Specifikationer angående intervjuerna specificeras i Tabell 2-2.
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Observationer
Tabell 2-3 - Observationsschema

För att få en helhetssyn på nuvarande situation på fallföretaget har observationer genomförts.
Vid genomförandet av observationer kan en överblick på en eller flera situationer uppnås enligt
Yin (2007). Två öppna observationer utan interaktion har genomförts vilket Patel och Davidson
(2011) beskriver innebär att de observerade är medvetna om att en observation genomförts och
att den sker utan att observatören är delaktig. Dock hölls båda observationerna med viss
interaktion eftersom observatörerna samtalade med ansvarig från studieobjektet samt under
observationen. Detta antecknades av båda observatörerna.
Observationerna i denna studie var fria och ostrukturerade. Observationerna var även
situationsanpassade där inga specifika aspekter mättes eftersom det inte fanns något såkallat
kodschema. Genomförandet av observationerna ägde rum på lagret samt på företagets kontor.
Syftet med observationerna var att kartlägga flödena för att få en översikt av informationsflödet
kopplat till lagerhanteringen. Den första observationen genomfördes för att få en bild av hur
produkterna tas emot och registreras samt hur utlastning kan gå till. Den andra observationen
genomfördes på kontoret där de administrativa arbetsuppgifterna utförs och där den registrerade
informationen tas emot. Observationerna hade inte till syfte att mäta några specifika data, utan
endast för att förstå arbetsprocesserna. Med anledning av företagets enkla flöde med få
arbetsmoment och endast en produktkategori gjordes bedömningen att två mindre observationer
var tillräckligt. Specifikationer angående observationerna specificeras i Tabell 2-3.

2.7 Dataanalys
Dataanalysen har genomförts baserat på den induktiva ansatsen som valdes för denna studie
och som illustreras i Figur 2-3.

Figur 2-3 – Studiens struktur

Fallstudiens empiri har i sin råa form analyserats och tolkats för att göras begriplig för att kunna
relateras till forskningsfrågorna. Empirin har sedan stått till grund för att hitta befintlig teori
samt skapa nya teorier. Utifrån den insamlade empirin kunde en litteraturstudie genomföras för
att kunna jämföras mot empirin och generera studiens resultat. Dataanalysen har genomförts
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utifrån metoden att sortera, reducera och argumentera datainsamlingen som beskrivs av
Skärvad och Lundahl (2016). För att få en tydlig överblick av datainsamlingen sorterades det
inspelade materialet som samlats in under intervjuerna och observationerna. Detta genomfördes
med hjälp av färgkodning för att gruppera i kategorier baserat på åsikter, handlingar och andra
anmärkningar om hur den manuella informationshanteringen fungerar idag och hur man
föreställer sig att ett digitalt informationssystem kan fungera i verksamheten. Nästa steg innebar
att materialet reducerades för att välja ut de kategorier som var av värde för studien. Slutligen
argumenterades materialet som sammanställs i analyskapitlet gentemot den litteraturstudie som
genomförts för att besvara frågeställningarna och komma fram till studiens resultat.

2.8 Litteraturstudie
För att besvara studiens frågeställningar och syfte har en litteraturstudie genomförts som ett
komplement till intervjuerna och observationerna. Med en litteraturstudie kan befintliga teorier
identifieras som sedan ligger till grund för analysen. Litteraturstudien utgår från de
ämnesområden som identifierats i empirin. Det teoretiska ramverket skapades efter detta i syfte
att jämföra och tolka datainsamlingen mot tidigare forskning och liknande studier. De sökord
som använts är baserad på de olika ämnesområdena som studien berör samt med utgångspunkt
i datainsamlingen. Huvudsakligen har sökningar gjorts på engelska men sökningar har också
genomförts på svenska. De flesta sökningarna gjordes med urvalet att de sökord som användes
antigen skulle vara inkluderade i keywords, titel eller abstract samt att fulltext skulle vara
tillgänglig. Beroende på utfall från sökningarna specificerades de ytterligare utifrån bland annat
årtal, sökning inom sökningen samt antalet citerade. Utifrån sökningen valdes två till fyra verk
baserat på relevansen av abstract och slutsats och därefter valdes de mest relevanta artiklarna
ut som sedan använts i studien.
Inledande har tjänsten Primo som tillhandahålls från högskolebiblioteket vid Jönköping
University använts som sökverktyg i litteratursökningen. Tjänsten tillhandahåller både
vetenskapliga artiklar och föreslår också tryckt material. Vidare har främst de fyra databaserna;
Scopus, Proquest, Emirald Insight, Science Direct använts. Valet av databaser gjordes utifrån
att de endast publiceras artiklar som är ”peer reviewed”. Det innebär att de har granskats av
experter inom området vilket ökar objektiviteten i materialet (Yin, 2007). Exempel på exakta
sökningar i databaserna återfinns i Tabell 2-4.
Tabell 2-4 – Exempel på litteratursökning

I litteraturstudien användes till största del metoden ”Snowballing” vilket Sayers (2007)
beskriver innebär att nya och relevanta vetenskapliga artiklar på det specifika ämnesområdet
kan återfinnas i redan funna artiklars referenslistor (Sayers, 2007). Tidigare kunskap och
vetskap inom vissa ämnesområden användes också för att söka reda på specifika författare och
verk som på olika sätt kunde vara användbara för studien. Det teoretiska ramverket är utformat
både från böcker och vetenskapliga artiklar.
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2.9 Kvalitet
För att säkerställa att metoderna som används för att samla in data är tillförlitlig och trovärdig
kan dessa kritiskt granskas utifrån reliabilitet och validitet. Reliabilitet är detsamma som
tillförlitlighet och är ett mått på i vilken utsträckning en metod kan ge samma resultat vid flera
mätningar (Bell, 2006). Validitet eller giltighet är ett mått på om det som mäts eller beskrivs
verkligen är det forskarna har för avsikt att mäta (Sohlberg & Sohlberg, 2013). Enligt Bryman
(2011) finns det förslag på andra kriterier gällande hur kvalitativa studier ska bedömas och
värderas för sin trovärdighet än beskrivningen av reliabilitet och validitet. Trovärdighet består
i sig av fyra delkriterier där varje kriterium har en motsvarighet i kvantitativ forskning.
För att uppnå hög tillförlitlighet, som motsvarar intern validitet, säkerställs att forskningen
utförs i enlighet med de regler som finns hos forskningsobjektet samt att resultaten presenteras
för de personer som studerats för att bekräfta att informationen stämmer. För att enklare
säkerställa att det inte uppstår missförstånd vid intervjuerna har därför intervjuerna spelats in
samt antecknats för att höja tillförlitligheten. Vid intervjutillfällena inleddes samtalen med en
muntlig redogörelse för syftet av studien och intervjun samt vad den insamlade informationen
kommer att användas till enligt konfidentialitetskravet1. Intervjupersonerna fick förfrågan om
samtycke både innan inspelning men också innan intervjusamtalet påbörjades enligt
samtyckeskravet2. För att hålla hög tillförlitlighet vid de öppna observationerna som
genomfördes utan interaktion med observationsobjektet var ändå en ansvarig person från lagret
delaktig för att guida. För att samla in så korrekt information som möjligt fördes anteckningar
av båda forskarna vid både intervjutillfällena samt observationerna.
Hög överförbarhet, som motsvarar extern validitet, uppnås genom att lyfta studiens syfte och
frågeställningar till en generell nivå där fallstudiens resultat och studiens slutsats kan överföras
och jämföras med andra miljöer. Studien utgår från verkligheten och ett specifikt fallföretag
som verkar i en utbredd industri vilket gör problematiken tillämpbar på andra företag än just
det studerade. Den induktiva studien har sin utgångspunkt i företaget men jämförs sedan med
den redan etablerade generella teorin vilket ger förutsättningar för generaliserbarhet.
För att säkerställa en hög pålitlighet, som kan jämföras med reliabilitet, skapas en fullständig
redogörelse av alla faser i forskningsprocessen som presenteras i denna rapport. Vidare
granskas och opponeras forskningsrapporten av både handledare och studenter under
processens gång för att bedöma kvaliteten och i vilken uträckning teoretiska slutsatser är
berättigade.
Slutligen uppnås hög konfirmering eller bekräftelse, som motsvarar objektivitet, genom att
forskarna i största möjliga mån agerat objektivt och inte medvetet låter sina personliga

1

Konfidentialitetskravet innebär att information som samlas in ska sammanställas på ett sätt som inte gör det möjligt
att identifiera den specifika personen av en utomstående. Forskarna omfattas av tystnadsplikt och bör endast använda
den information som är relevant för studien. http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
2

Samtyckeskravet belyser att den intervjuade personen ska ge sitt samtycke för att medverka i studien innan någon
datainsamling genomförs. Det är av vikt att personen i fråga inte är tvingad av någon part utan självmant samtycker
att delta. ibid.
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värderingar eller förutfattade meningar påverka forskningsprocessen. Den induktiva ansatsen
möjliggjorde att datainsamlingen genomfördes neutralt på fallföretaget utan förankring i teorin.
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3

Teoretiskt ramverk

Utifrån studiens syfte och frågeställningar ger kapitlet en teoretisk grund och förklaringsansats
till studien. Inledningsvis förklaras SMF och informationssystem för att sedan lyfta teori inom
de två perspektiven operativt och strategiskt.

3.1 SMF
Mikro, små och medelstora företag kan på svenska förkortas SMF. Denna kategori företag har
en årsinkomst som inte överstiger 50 miljoner euro samt sysselsätter färre än 250 personer
(Europeiska kommisssionen , 2015). Med anledning av företagens storlek och
resursbegränsning påverkar det också hur de utformas, agerar och verkar vilket kan generera
hinder och utmaningar.
Utveckling och expansion av SMF kan vara svårt då resurserna är begränsade både gällande
finansiering och personal (Ericson, Holmvist & Wenngren, 2016). Utmaningar för små och
medelstora företag kan bland annat vara att hantera fluktuationer hos marknaden och att
konkurrera med internationella företag som kan handla med betydligt större
produktionsvolymer och därav får bättre priser (Hudson, Smart & Bourne, 2001). Det ställs
idag ökade krav på kostnadseffektivitet av tjänster och produkter vilket kräver investeringar
inom digitalisering, avancerad teknik och verktyg även för SMF (Ericson, et al., 2016).
Enligt Hudson et al. (2001) är en vanlig problematik hos SMF att man har en tydlig operativ
lösningsorientering. Resurserna räcker främst till att lösa de akuta problem som uppstår i den
dagliga verksamheten och lite fokus lägg på mer långsiktiga problemlösningar.
Resursbegränsningar hos SMF indikerar att kvalitet och tid är kritiskt för att säkerställa att
slöserinivåerna hålls låga och därmed en hög produktivitetsprestanda uppnås (Hudson, et al.,
2001). Små och medelstora företag behöver övervinna strukturella hinder där brist på tekniska
färdigheter och begränsande kunskap om hur man expanderar verksamheten internationellt för
att möjliggöra en större kundbas (Europeiska kommisssionen , 2015). Man är således beroende
av att hålla kundnöjdheten hög hos befintliga kunder och vara flexibla gentemot marknaden för
att inte förlora värdefulla kunder till konkurrenterna (Hudson, et al., 2001).

3.2 Introduktion till informationssystem
Fitzgerald, Russo och Stolterman (2002) definierar informationssystem som ett system som
samlar, lagrar, behandlar och levererar information som är relevant, tillgänglig och användbar
för alla roller i en organisation samt i vissa fall för samhället. Fredholm (2013) har en liknade
definition som lyder att informationssystem samlar, bearbetar, presenterar och kommunicerar
information. Vidare menar Fredholm (2013) att användarna kan med hjälp av systemet få stöd
i sina arbetsuppgifter samt på ett effektivt sätt kunna samla och sprida information. Systemet
kan också användas som ett sätt att samla och presentera information för externa parter som
kunder och leverantörer. Informationshanteringen kan enligt Goldkuhl (1996) delas in i tre
kategorier;
•
•
•

Manuell informationshantering av enbart människor
Interaktiv informationshantering där användare interagerar med ett datorbaserat system
Automatisk informationshantering där systemet arbetar självständigt utan interaktion
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Genom tekniska lösningar kan informationssystem enligt Magnusson och Olsson (2008) skapa
en effektivare informationshantering för att stödja och skapa mer produktiva processer i
verksamheten. Tekniska lösningar skapar förutsättningar för digitalisering där information
hanteras digitalt och lagras i system som gör det enkelt att söka, analysera och bearbeta data.
Det skapar ett stöd för beslutsfattande, uppföljning och utvärdering (Fredholm, 2013).
Genom användandet av tekniken och ett informationssystem kan ett flöde bli mer effektivt då
det också kan reducera registreringen av stora mängder siffror, som är både tidskrävande och
riskfyllt, samtidigt är manuella kontroller och granskningar fortfarande nödvändiga (Emmett &
Granville, 2007).

3.3 Flöden
3.4 Material- och produktflöde
Enligt Jonsson och Matsson (2011) är materialflödet det primära flödet hos de flesta
producerande företag, där råvaror och komponenter förädlas för att sedan anlända till kunden.
För att hantera det materiella flödet krävs prognoser av efterfrågekraven, inköp från leverantör,
transport, samt lagring (Emmett & Granville, 2007). Från planering till färdig produkt
genomförs flera processer som i sin helhet skapar ett flöde. Processerna kan i vissa fall
benämnas aktiviteter (Petersson, et al., 2015).

3.5 Informationsflöde
För att uppnå effektiva materialflöden krävs ett informationsflöde som hanterar information
gällande bland annat intern kapacitet och resurser, kundbehov samt leverantörernas
leveransförmåga (Jonsson & Mattson, 2011). Ett informationsflöde behöver inte alltid styras av
ett digitalt informationssystem utan kan också hanteras genom manuella system (Baudin, 2004).
Enligt Emmet och Granville (2007) kan dock information- och kommunikationsteknik stödja
informationsflödet för att bevaka och styra processer samt förse verksamheten med snabb och
tydlig visualisering.

3.6 Effektiva flöden
För att skapa effektiva flöden krävs det att man ser över sina processer och utvecklar dem.
Enligt Petersson et al. (2015) är det viktigt att se de värdeskapande aktiviteterna för att kunna
göra förbättringar. I dagens konkurrenskraftiga värld kämpar många företag för att vara bäst på
marknaden. Många företag vill skapa konkurrensfördelar genom en ökning av den operativa
effektiviteten som på flera sätt kan kopplas till det generella och välkända konceptet Lean
Produktion (Stålberg & Fundin, 2014).
Lean Produktion är inte en metod utan mer ett förhållningssätt eller en långsiktig strategi för
hur verksamheter ska bedrivas men som berör den operativa kärnan och därmed den dagliga
verksamheten. Att arbeta med detta förhållningssätt syftar till att nå ett önskat framtida tillstånd
(Bhamu & Sangwan, 2014) och skapa mer effektiva flöden där det inte finns något slöseri
(Stålberg & Fundin, 2014). Enligt Pettersson et al. (2015) består slöseri i Lean Produktion av
7+1 kategorier: överproduktion, väntan, transport, överarbete, lager, rörelser, produktion av
defekta produkter och outnyttjad kompetens. För att skapa effektivare flöden gäller det att
eliminera eller reducera alla aktiviteter som inte skapar något värde för kund (Bhamu &
Sangwan, 2014).
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3.7 Planering och styrning
Enligt Boyson, Harrington och Corsi (2004) behöver företag ta många olika beslut för att driva
företaget framåt. Det kan röra sig om beslut som rör den dagliga verksamheten men också stora
strategiska beslut. Oavsett typ av beslut bör de grunda sig i fakta som baseras på verkligheten.
En databas som uppdateras i realtid kan tillhandahålla en stabil grund för att beräkna och
uppskatta nyckeltal som orderbehandlingstid, ledtid, transporttid samt kostnader (Boyson, et
al., 2004).
I en undersökning av Seo, Jung och Hahm (2002) granskas påverkan på den kostnadsökning
som sker vid en ”försenad” beställning jämfört med en beställning som sker omedelbart i ett
distributionssystem. Förbättringar av modern informationsteknik som ger förutsättningar för
lagerinformation i realtid spelar en stor roll i beslutsfattandet och skapar möjligheter för att
sänka onödiga kostnader kopplade till kundbeställningar.
Enligt Oskarsson et al. (2013) bör beslut tas så sent som möjligt utifrån planering och
prognostisering för att säkerställa säkerheten i besluten. Prognoser som används som
beslutsunderlag vid taktisk planering kan skapa goda förutsättningar för den operativa
planeringen.
För att kunna fatta beslut krävs planering och styrning av de interna processerna.
Beslutssituationerna kan skilja sig åt gällande både tidshorisont och detaljgrad (Bouherie & van
Dijk, 2017). Oskarsson et al. (2013) delar upp planering i tre steg; huvudplanering,
behovsplanering och detaljplanering. Med en huvudplanering säkerställer man att det finns
tillräckligt med kapacitet av personal, maskiner och produkter för att kunna möta efterfrågan
på upp till 12 månader in i framtiden. För att säkerställa behovet av produkter till kund görs en
behovsplanering. Med hjälp av prognoser kan man göra en noggrannare behovsplanering av
lagring, transporter m.m. Detaljplaneringen beskriver på kortare sikt vem som gör vad och i
vilken ordning samt att man kan koordinera transporter och det arbete som sker under dagen.
För att kunna styra ett lager är man i vissa fall beroende av att göra en bedömning på
marknadens efterfrågan. Uppskattningar brukar kallas prognoser och kan beräknas utifrån
historik och olika mönster (Axsäter, 1991).
Enligt Oskarsson et al. (2013) används i många fall historiska data för att analysera och
förutsäga framtiden. Historiska data kan identifieras genom olika mönster på efterfrågan på
marknaden.
•
•
•
•

Helt jämn efterfrågan är ovanligt men i de fall det förekommer är det lätt att göra en
prognostisering.
Cyklisk efterfrågan är när efterfrågan varierar på ett regelbundet sätt. Vanligt med
säsongsvariationer t.ex. över sommar och vinter.
Trender är vanligt i många branscher, ofta i form av en stigande eller avtagande trend.
Slumpmässiga variationer går inte att förutse när de kommer inträffa eller hur stor
variationen kommer vara.
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3.8 Customer Relationship Management (CRM)
Teknikens framfart och utvecklingen av informationssystem kan skapa enklare förutsättningar
för att bygga långsiktiga kundrelationer genom att samla in och analysera kunddata (Chen &
Popovich, 2003). Customer Relationship Management (CRM) kan ses som en affärsstrategi för
att utveckla kundrelationer och skapa en kundorienterad verksamhet för en ökad lönsamhet (AlWeshah, Al-Manasrah & Al-Qatawneh, 2018). CRM förser strukturen för hur kundrelationer
ska utvecklas och förvaltas på en strategisk nivå (Lambert, 2010).
Chen och Popovich (2003) beskriver en CRM-modell som integrerar de tre
nyckeldimensionerna; människor, process och teknologi. Människor och medarbetarna inom
alla funktioner i ett företag är grunden till att kundrelationerna hanteras på ett bra sätt. För att
kunna leverera rätt produkt till kund efter dennes önskemål gäller det att se över sina processer
och utforma de efter marknadens behov. Informationsteknologin ger förutsättningar för att
optimera interaktioner med kunder. Genom att samla och analysera kundens mönster och
beteenden kan teknologin hjälpa med att anpassa kommunikation samt leverera produkt- och
servicevärde till enskilda kunder. Kundsamverkan och den resulterade processförbättringen kan
med tiden skapa en mer effektiv försörjningskedja (Lambert, 2010).
CRM kräver en vision och varje medarbetare måste förstå syftet och förändringen som strategin
kan skapa (Chen & Popovich, 2003). Företag bör också förstå enligt Chen och Popovich (2003)
att behålla och utveckla befintliga kundrelationer är mer lönsamt än att etablera nya
kundkontakter. Måttet på framgång för relationernas inverkan är den ekonomiska utvecklingen
hos företaget (Lambert, 2010).

3.9 Konkurrensfördel
För att skapa strategiska konkurrensfördelar i en verksamhet krävs det att man gör något unikt
som är svårt att kopiera (Porter, 1996). För att öka sin konkurrenskraft effektivt gäller det att
vara effektiv i alla verksamhetens områden inklusive informationshanteringen (Umble E., Haft,
Umble M., 2003).
Vanligtvis pratar man om två olika konkurrensstrategier, där den ena syftar till att konkurrera
med kostnadsfördelar samt den andra med värdefördelar (Oskarsson, et al., 2013).
Kostnadsfördelar baseras på hur företaget kan hålla nere sina kostnader i jämförelse till sina
konkurrenter (Christopher, 2016). Christopher (2016) beskriver att kostnader kan sänkas genom
att t.ex. få ner kostnaderna hos samarbetspartners eller att nå hög kostnadseffektivitet genom
inre effektivitet. Värdeskapande fördelar är förmågan att urskilja sig gentemot sina
konkurrenter på ett sådant sätt att detta uppfattas och värderas högt av kunden (Oskarsson, et
al., 2013). Det handlar inte om att erbjuda kunden något extra utan det är hur kunden upplever
något och hur de utifrån detta värderar det. Det kan t.ex. handla om service eller flexibilitet
(Christopher, 2016).
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Figur 3-1 – Konkurrensfördelar, baserad på (Christopher, 2016)

Utifrån Figur 3-1 kan företags utvecklingsmöjligheter gällande konkurrensfördelar visualiseras.
Vid stora värdeskapande fördelar kan företag bli serviceledare på marknaden och vid stora
kostnadsfördelar så kan företag bli kostnadsledare vilket innebär att de är det billigaste
alternativet på marknaden. Många företag är standardföretag men utifrån dessa strategier kan
de ta riktning mot att bli konkurrenskraftiga (Oskarsson, et al., 2013).

3.10 Teoretisk sammanfattning

Figur 3-2 - Teoretisk sammanfattning

Den teoretiska sammanfattningen och kopplingarna mellan teorierna visualiseras i Figur 3-2.
Övergripande har teorin blivit indelade i de två perspektiven som är återkommande i rapporten.
De flesta företag har en operativ kärna som består av ett material– och informationsflöde.
Materialflödet avser flödet från inleverans av råmaterial till att en färdig produkt levereras till
kund. Informationsflödet förser materialflödet med information gällande t.ex. intern kapacitet
och resurser, kundbehov samt leverantörernas leveransförmåga (Fitzgerald, et al., 2002). Enligt
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Jonsson och Matsson (2011) så behövs ett informationsflöde för att kunna skapa ett effektivt
materialflöde.
För att föra företaget framåt gäller det att effektivisera sina flöden (Jonsson & Mattson, 2011).
Ett vanligt koncept att använda sig av är Lean Production som dels innebär att eliminera slöseri
i den egna processen samt att utvärdera sitt flöde i avseende på vad som egentligen är
värdeskapande för kunden (Stålberg & Fundin, 2014; Petersson, et al., 2015).
För att mer produktiva processer kan en effektivare informationshantering behövas vilket kan
skapas genom tekniska lösningar av ett informationssystem (Magnusson & Olsson, 2008). Ett
informationssystem syftar till, enligt Fitzgerald, Russo & Stolterman (2002), att samla, lagra,
behandla och leverera information som är relevant, tillgänglig och användbar för alla roller i en
organisation samt i vissa fall för samhället.
Ett informationssystem eller en databas kan tillhandhålla en uppdatering av information i realtid
som beräkningar och uppskattningar av nyckeltal som orderbehandlingstid, ledtid, transporttid
samt kostnader kan utgå ifrån (Boyson, et al., 2004). Beslut bör grunda sig i fakta och baseras
på verkligheten vilket ett informationssystem kan möjliggöra.
Enligt Oskarsson, Aronsson och Ekdahl (2013) kan säkerheten i beslut säkerställas genom
planering och prognostisering som baseras på information. Med ett informationssystem kan
också förutsättningarna öka och vara enklare för att bygga långsiktiga kundrelationer (CRM)
(Chen & Popovich, 2003). En bra kundrelation samt ett arbete med att effektivisera sina egna
processer kan medföra konkurrensfördelar.
Övergripande syftar studien till att studera ett SMF och därför inkluderas teori kring ämnet för
att belysa dess definition samt betydelse.
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4

Empiri

Inledningsvis beskrivs fallföretaget sedan presenteras empirin som samlats in utifrån operativt,
taktiskt och strategiskt perspektiv för att ge svar på studiens frågeställningar.

4.1 Företagsbeskrivning
Studiens insamlade empiri baseras på intervjumaterialet av erfarenheter hos företaget
Pallservice Renova Syd AB (PSRS) som är ett certifierat reparationsföretag av EUR-pall.
Företagets huvudverksamhet består av att sköta hanteringen av pall och tomgods åt sina kunder
där transport, lagring samt reparation ingår.
Huvudkontoret är beläget i Norrköping där totalt fyra personer arbetar och där allt
administrativt arbete och kundkontakt sker. Tre av intervjuerna samt en observation har
genomförts på huvudkontoret. Två av intervjuerna genomfördes med ledningen som avser
företagets VD som främst arbetar med företagsutveckling samt som övergripande chef för hela
organisationen. Den tredje intervjun genomfördes med transportplaneraren/administrativa
personalen som arbetar med administrativa uppgifter som berör kundernas beställningar och
transporter.
De har lager i totalt fem städer. På varje lager har de ungefär 6–8 personer som arbetar som
inhyrd personal vilket framkom både från observationerna samt intervjuerna med ledningen.
Den sista intervjun genomfördes med lagerpersonal vars arbetsuppgifter ute på lagerna består
av truckkörning, inlastning, produktion, reparation och utlastning av EUR-pall. Lagret och
kontoret är båda belägna i Norrköping men befinner sig ca 15 minuter med bil ifrån varandra.
Enligt ledningen har företaget växt mycket under de senaste åren och omsatte omkring 102
miljoner kronor år 2017. Ledningen har en fortsatt ambition av att utveckla företaget och växa
ännu mer där målet är att bli störst i Sverige inom returhantering och därefter etablera sig i de
nordiska länderna.

4.2 Pallöverföringssystem (PÖS)
PSRS beskriver hur det i Sverige finns ett system som benämns pallöverföringssystem (PÖS)
som är en slags överenskommelse mellan logistikföretag. Detta system fungerar som ett
kretslopp där aktörer kan handla med EUR-pallar mellan varandra likt en byteshandel. När ett
företag tar emot sitt gods på lastpall från en leverantör behöver de inte betala värdet för själva
pallen utan blir då istället skyldig sin leverantör en pall som de vid ett senare tillfälle behöver
leverera tillbaka. PSRS är en mellanhand i denna kedja och sköter hanteringen samt reparation
av allt tomgods, i detta fall pall, som företaget i fråga är skyldig sin leverantör vilket visualiseras
i Figur 4-1.
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A-pallar är en benämning för godkända EUR-pallar som är den standardpall som ingår i PÖS.
Godkända EUR-pallar kan vara både nytillverkade samt reparerade enligt nationell standard.
B-pallar är en benämning för icke-godkända EUR-pallar som inte längre kvalitetsmässigt
uppnår den nationella standarden. Dessa pallar går fortfarande att transportera och handla med
och PSRS hanterar även dessa pallar men de har sjunkit i värde och ingår inte längre i
Pallöverföringssystemet.

Figur 4-1 - Totala flödet

4.3 Nuvarande produktflöde
Verksamheten består i huvudsak av ett produktflöde och ett informationsflöde som vid de
ingående processerna interagerar med varandra på olika sätt. I dagsläget sker hanteringen av
informationsflödet främst manuellt med pappersdokumentering samt via en del mejlöverföring.
Nedan återfinns en förklaring för PSRS nuvarande produktflöde utifrån den information som
samlades in genom samtliga intervjuer och observationer.
Då PSRS är en mellanhand i kretsloppet av EUR-pall mellan företag och en del i PÖS innebär
det att kunder både lämnar och hämtar pall från PSRS lager. Produktflödet som visualiseras i
Figur 4-2 består av en inleverans av pall från kund (1). Leveranserna körs i en del fall av kunden
själv och i andra genom PSRS transportpartner. Kunder anländer till PSRS lager där pallarna
lastas ut av lagerpersonalen från lastbilen. Där mottas en fraktsedel av lagerpersonalen från
chauffören som tydligt anger vad PSRS tar emot för pall samt antal. När pallen är mottagen och
avlastad ska dessa sorteras (2) av lagerpersonalen utifrån olika kriterier som hela A- och B-pall,
reparationspall eller kassering. Utifrån denna sortering skrivs en sorteringsrapport (se Bilaga 3)
manuellt på ett papper av lagerpersonalen där de specificerar det exakta antalet pall av
respektive sort som har mottagits från kund. Dessa sorteringsrapporter samt fraktsedlar för
leveransen samlas in under dagen för att sedan hämtas fysiskt av personal från huvudkontoret
en gång per dag (3). När huvudkontoret tar emot sorteringsrapporterna läggs siffrorna in
manuellt i en avräkningslista (se Bilaga 3) i Excel av den administrativa personalen.
Sorteringsrapporterna tillsammans med fraktsedlarna utgör företagets faktureringsunderlag
gentemot kund. Då det är dessa dokument som anger vad kunden har lämnat in för pall till
PSRS samt att det är det enda underlag som finns över vad PSRS har tagit emot. När pallarna
har blivit sorterade förflyttas de hela pallarna till lagret för lagring (5). De pallar som behöver
repareras mellanlagras för att sedan passera stationerna för reparation (4) och slutligen hamna
i lagret med hela pallar (5). Pallar kasseras om de bedöms vara i för dåligt skick för att repareras
(6).
När befintliga kunder vill ha tillbaka sin pall eller nya kunder vill köpa pall lägger de en
beställning hos PSRS huvudkontor via telefon eller mejl. Detta antecknas manuellt på ett papper
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av den administrativa personalen som sedan skapar en fraktsedel i ett externt system som endast
används för att skapa fraktsedlar. Dessa skrivs ut, skannas in och sedan skickas till lagret via
mejl (7). Fraktsedeln skrivs där ut i två exemplar av lagerpersonalen. Kunden anländer till lagret
för att hämta upp sina beställda pallar, chauffören signerar fraktsedlarna, lagret behåller en
fraktsedel och chauffören tar med sig den andra som ett bevis på utleveransen. Lastbilen lastas
av lagerpersonalen med de pallar som har beställts (8). En gång om dagen hämtar någon från
huvudkontoret fraktsedeln från lagret (9). På kontoret används sedan fraktsedlarna som
faktureringsunderlag innan man skannar in fraktsedeln och arkiverar den både på datorns
hårddisk och fysiskt i en pärm. Foton från vissa av stationerna på företaget i detta flöde finns i
Bilaga 1.

Figur 4-2 - Flödesvisualisering (Nuläge)

Processen med sortering och reparation tar olika lång tid varje gång beroende på hur stora
volymer pall som inlevereras och utlevereras. En genomsnittlig inleverans består av 800 pall
och det tar ca 4-6 timmar att sortera vilket motsvarar att 2-3 pall sorteras i minuten. Varje minut
repareras i genomsnitt 2 pall.
Den administrativa personalen uppger att de behöver en uppfattning om lagersaldo som
beslutsunderlag gentemot kundernas beställningsönskemål och därför görs dagligen
inventeringar på lagret. Inventeringarna genomförs varje morgon av lagerpersonalen och antalet
på varje pallsort noteras i ett pappersdokument som hämtas av kontoret en gång om dagen.
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4.4 Dokument
4.5 Sorteringsrapport och avräkningslista
Sorteringsrapporten är den rapport som skrivs när sorteringen görs (se Bilaga 3).
Lagerpersonalen uppger att de skriver information om antalet och vilka typer av pall som har
inlevererats i denna rapport. De specificerar även hur många av pallarna som ska till reparation,
lager eller kassering. Denna rapport samlas in och hämtas av huvudkontoret en gång per dag.
Den administrativa personalen på kontoret registrerar sorteringsrapportens siffror i en så kallad
avräkningslista i Excel. Avräkningslistan avser sammantaget information om antalet
inlevererade samt utlevererade pallar per kund per tidsenhet (se Bilaga 3).
Den administrativa personalen uppger att avräkningslistan delvis används för att ta beslut och
ha koll på lagret samt att den används för att få en översikt för antalet in- och utleverans från
en specifik kund.

4.6 Inventeringslista
Lagerpersonalen uppger att de en gång om dagen gör en inventering av antalet pall på lagret.
Denna inventering tar ca 15 minuter att genomföra. Lagerpersonalen skriver då antal pall och
sort på en lista som hämtas en gång om dagen av kontoret tillsammans med de andra
dokumenten. Lagerpersonalen uppger att denna inventering enbart är en uppskattning och inte
ett exakt antal då varje pall ej räknas. Denna lista används som ett utgångsläge för personalen
på kontoret för att fatta beslut och ha någorlunda koll på vad som finns i lagret påstår den
administrativa personalen.

4.7 Företagsspecifik problembeskrivning
Ledningen på fallföretaget misstänker att den nuvarande manuella informationshanteringen kan
innebära kvalitetsrisker för verksamheten samt innebär en del onödigt dubbelarbete. Enligt
beskrivning av flödet som sammanställts i Error! Reference source not found. redogör
samtliga intervjupersoner att det finns ett flertal aktiviteter som genomförs upprepade gånger
på olika platser i flödena. Ledningen inser att dubbelarbetet inte är bra och att det tar onödiga
resurser. Företagets storlek och enkla produktflöde kopplat till reparation av EUR-pall som inte
innebär några kundspecifika moment gör att resurskapaciteten i princip utnyttjas lika mycket
oavsett efterfrågan på produkterna. Eftersom målet är att utöka sin verksamhet benämner
ledningen vikten av att effektivisera sina flöden samt säkra kvalitén i hanteringen.
I takt med att företaget växer med fler kunder och större produktvolymer ställer det högre krav
på deras processer och informationshantering. I dagens flöde upplever både ledning, den
administrativa personalen samt lagerpersonalen att det finns en risk med det manuella systemet
som används. En aktivitet som alla parter nämnde som ett riskmoment är att sorteringsrapporter
lätt tappas bort på lagret, blir smutsiga eller går sönder då de utgörs av ett pappersdokument.
Sorteringsrapporten fylls i manuellt, hämtas, köras till kontoret för att sedan manuellt skrivas
in i en avräkningsrapport i Excel. Detta moment utgör både dubbelarbete och är ett riskmoment
då ett fysiskt papper ska färdas mellan de olika parterna uppger intervjupersonerna. Det innebär
också en fördröjning på en dag från det att pallen har mottagits till att den är inregistrerad i
avräkningsrapporten i Excel hos huvudkontoret. Detta riskmoment kan enligt ledningen bidra
till ekonomiska förluster då dokumentet avser faktureringsunderlag och det är det enda
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underlaget för vad som har mottagits på lagret. Sorteringsrapporten och fraktsedeln är således
en värdehandling för PSRS anger ledningen.
Den administrativa personalen upplever att dagens informationsflöde innebär mycket onödigt
arbete. I princip all informationshantering som rör materialflödet sker idag manuellt och på
papper vilket personalen upplever som ett riskmoment där dokumenten försvinner eller att
skrivaren får problem och inte skriver ut. Medarbetarna anser att det idag finns många onödiga
aktiviteter kopplade till informationsflödet. Samtidigt uppger de att det finns en viss form av
säkerhet och trygghet i pappersdokument.

4.8 Företagets operativa planering
PSRS har olika stora kunder med både regelbundna samt oregelbundna beställningar. Kunder
med regelbundna beställningar har enligt överenskommelse och kontrakt in- och utleveranser
av pall vid fasta dagar. Dessa kundbeställningar gör det möjligt för PSRS att till viss del planera
sina flöden och transporter. Samtidigt består den större delen av beställningarna från kunder
som med oregelbundna beställningar ringer eller mejlar PSRS om pallar för både in- och
utleverans vid behov. Dessa beställningar har företaget i dagsläget ingen kontroll över eller
planering för uppger ledningen samt den administrativa personalen.
Företaget är beroende av den pall som levereras in och som därmed utgör hela produktflödet
och möjliggör utleveranser beskriver ledningen. Enligt transportplaneraren finns det i början av
flödet inga garantier för antalet pallar som inlevereras eller vilka kunder som väljer att lämna
pallar då PSRS bara är en mellanhand i kretsloppet av EUR-pall. Som tidigare nämnt finns det
en del rutiner för vissa kunder där förbestämda inleveranser redan är planerade på fasta dagar
för att förenkla hanteringen för alla berörda parter. Men det innebär ändå en stor osäkerhet för
de kunder som själva väljer när de vill lämna in pall för reparation.
På grund av de oplanerade inleveranserna samt beställningarna har företaget ingen kontroll över
vad morgondagen kommer innebära, hur mycket arbete som väntar eller vilka leveranser de kan
lova kund utan de påstår själva att det är ren slump. Trots detta har den administrativa
personalen byggt en uppfattning om hur kunder brukar agera och hur efterfrågan kan se ut. De
benämner själva att uppfattningen kommer genom erfarenhet. För att kunna svara på kunders
efterfrågan tas därför beslut baserat på chansningar och sitt egna omdöme av både ledningen
och den administrativa personalen. Ibland när den information som huvudkontoret har
tillgänglig angående lagersaldo inte är tillräcklig kan det innebära att kunder inte kan få
omedelbara besked om beställningar. Intern kommunikation via telefon är då nödvändig mellan
lagren för att få uppdaterad information innan man kan lova kunder beställningar. Ovissheten
och uppskattningarna är ett orosmoment för den administrativa personalen då de inte alltid kan
möta kunders önskemål eller hålla vad de lovat baserat på sina chansningar.
Även fast det inte finns något underlag för planeringen förutom de egna erfarenheterna försöker
den administrativa personalen lova kunder beställningar i den mån de kan. Företaget har som
ambition att leverera beställningarna inom 3 dagar. De gör egna närtidsplaneringar på lösa
papper och uppskattningar för att på något sätt veta hur de ska bemöta kund. Under
observationen på kontoret noterades en anslagstavla över veckans preliminära
kundbeställningar. Denna anslagstavla använder den administrativa personalen för att få en
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översikt på veckan och som ett verktyg i planeringen. Utifrån inventeringslistorna, som anger
lagersaldo, tillsammans med planeringen på anslagstavlan har den administrativa personalen
skapat en egen metod för att ta beslut gentemot kunder. Dessa sammanställningar som sker
manuellt på pappersdokument samt anslagstavlan är också en lösning för att sammanställa
befintliga beställningar då det inte finns ett system som kan presentera den tydliga översikten.
När nya kunder lägger en beställning, som sker via mejl eller telefon, skrivs denna upp på
anslagstavlan samt på ett manuellt papper som listar kundernas beställningar.

4.9 Långsiktig strategi
Problematiken med manuell informationshantering har inneburit att ledningen i dagsläget
funderar på att implementera ett digitalt informationssystem. Fallföretaget har en förhoppning
om att ett nytt digitalt informationsflöde kan utveckla företagets nuvarande process och skapa
effektiva flöden. De önskar att ett digitalt informationsflöde ska vara en avspegling på det som
i nuläget genomförs manuellt. Informationen ska fortfarande gå mellan samma parter som innan
men nu via ett digitalt system istället. Det önskade läget visualiseras i Figur 4-3. Trots det kan
ett digitalt system endast möjliggöra att överföringarna sker helt digitalt och lagras i ett system
men det kommer fortfarande innebära en del manuell informationshanteringen som t.ex.
inregistreringen av sorteringen uppger ledningen. Med ett digitalt informationssystem kan dock
den inregistreringen ske direkt digitalt och endast en gång. PSRS redogör att de vill komma
bort från den manuella hanteringen av information och börja använda ett digitalt
informationssystem för att de tror att det kan göra gott för verksamheten men är osäkra på vilket
sätt.

Figur 4-3 - Flödesvisualisering (Framtida läge)
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Med en förhoppning om att ett digitalt informationssystem kan reducera ineffektiva processer,
skapa bättre förutsättningar för kvalitetskontroller och för att reducera ledtider ses det som ett
strategiskt beslut enligt PSRS. Utifrån de onödiga moment som ledningen har identifierat i den
dagliga verksamheten och det operativa flödet har man valt att titta på om en lösning skulle
kunna vara att påbörja en uppbyggnad av ett eget informationssystem med de inslag som just
PSRS är i behov av.
I och med skapandet av ett eget informationssystem vill ledningen skapa nya strategiska
förutsättningar genom att utforma en mertjänst för sina kunder. Utifrån systemet vill man skapa
nya möjligheter för kundernas insyn och påverkan i företaget gällande de aktuella produkterna.
I nuvarande flöde finns information om respektive kund och dess beställningar i de manuella
avräkningslistorna som med ett digitalt informationssystem kan digitaliseras.
Pallöverföringssystemet (PÖS), där aktörer byteshandlare med EUR-pall, innebär att företag
har värdet av pallar innestående hos andra företag, bland annat hos PSRS som sköter hantering
och reparation. Det eventuella nya informationssystemet skulle kunna kopplat till PÖS tillåta
kund att själv ha tillgång till information i realtid för att kunna se var deras produkter befinner
sig i flödet och hur saldot ser ut för den egna beställningen, uppger ledningen. Fallföretaget har
uppmärksammat från sina kunder som inte har logistik som huvudverksamhet att de ser
pallhanteringen som en resurskrävande aktivitet och vill därför outsourca den tjänsten. PSRS
vill erbjuda en mertjänst som gör att företagen helt kan släppa pallhanteringen, både när det
gäller det fysiska materialflödet men också den informationshantering som finns kring detta
flöde, genom att sälja det digitala systemet som en extra tjänst.
PSRS förstår hur viktigt det är att följa med i utvecklingen och digitalisera sina processer både
för den interna effektiviteten men också för att skapa konkurrensfördelar och på så sätt öka sin
lönsamhet och kunna expandera.
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5

Analys

Genom att behandla den insamlade data samt det teoretiska ramverket svarar kapitlet på
studiens frågeställningar genom en analys.

5.1 Frågeställning 1
Vad kan ett digitalt informationssystem ge för effekter på ett informationsflöde på
en operativ nivå?
I det befintliga flödet har dubbel- och merarbete identifierats av ledningen på fallföretaget,
därav finns en tanke om att implementera ett nytt informationssystem som förhoppningsvis kan
effektivisera företagets flöde. Teorin lyfter att det är viktigt att företag ständigt ser över sitt eget
flöde för att förstå vilka aktiviteter och processer som är värdeskapande (Petersson, et al., 2015)
och effektiviserar dessa (Jonsson & Mattson, 2011). Fallföretaget har kommit till denna insikt
och vill utveckla sina processer. Denna insikt har gjort att fallföretaget påbörjat en utveckling
för att nå ett effektivare samt säkrare information- och produktflöde, där förhoppningen är att
en digital informationshantering kan vara ett steg i rätt riktning.
Utifrån Goldkuhl (1996) finns det tre typer av informationshantering; manuell, interaktiv och
automatisk. Med hänsyn till dessa typer använder företaget i nuläget till största del manuell
hantering av information med inslag av interaktiv hantering som innebär att det finns en viss
interaktion av digitala system (Goldkuhl, 1996). I det här fallet utgörs den interaktiva och
digitala hanteringen endast av att vissa dokument skannas in och mejlas mellan parter i
företaget. Förväntningarna på ett nytt informationssystem är att öka den interaktiva hanteringen
i informationsflödet. I denna förändring utgör tekniska lösningar förutsättningar för att
information ska kunna hanteras digitalt (Fredholm, 2013) och med den tekniska utvecklingen
kan då en effektivare informationshantering uppnås (Magnusson & Olsson, 2008).
Enligt Emmet och Granville (2007) kan manuell informationshantering vara tidskrävande och
riskfyllt. Registrering av produkter i den operativa kärnan genomförs i flera steg med både en
sorteringsrapport hos lagret och en avräkningslista på kontoret. Detta innebär både dubbelarbete
men också att fel av information enklare kan uppstå. Genom att förbättra dessa processer och
använda ett digitalt informationssystem som kan innebära en reducering av registrering av stora
mängder siffror (Emmett & Granville, 2007) kan företaget skapa bättre förutsättningar för mer
effektiva flöden med färre riskmoment och mer tillförlitlig information. Vanligt förekommande
hos SMF är att lösa problem på den operativa nivån för att rent kortsiktigt undanröja hinder när
resurserna för mer långsiktiga och strategiska förbättringar inte finns (Hudson, et al., 2001).
Med ett digitalt informationssystem kan den dagliga verksamheten på flera sätt förenklas vilket
kan leda till att flera problemområden och arbetsmoment kan reduceras.
Ett digitalt informationssystem leder med stor sannolikhet till färre fysiska dokumenthandlingar
vilket innebär att momentet att skanna in papper och fysisk upphämtning av dokument
reduceras. För fallföretaget tar det minst 30 minuter att varje dag åka till lagret för att endast
hämta dokument. Ett digitalt informationssystem leder således till att både onödig tid (Stålberg
& Fundin, 2014) samt risken för fel och borttappad information reduceras och kanske
elimineras helt. Detta för att det inte finns några dokument att tappa bort då all information
samlas centralt och digitalt. I fallföretagets situation innebär det en reducering av risken för att
tappa bort de fraktsedlarna som används som faktureringsunderlag då fraktsedlarna istället finns
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tillgängliga i det digitala systemet. Det skulle i sin tur innebär ekonomisk säkerhet. Enligt Lean
Produktion är överarbete en av de 7+1 slöserierna som inte skapar något värde för kunden
(Petersson, et al., 2015). Med anledning av resursbegränsningar hos SMF motiverar det än mer
hur kritiskt kvalitet och tid är för att säkerställa att slöserinivåerna hålls låga och därmed en hög
produktivitetsprestanda uppnås (Hudson, et al., 2001).
En reducering av pappersdokumenten med hjälp av ett digitalt informationssystem innebär inte
bara att man besparas från att skanna in dokument utan det gör också informationen tillgänglig
för alla parter hela tiden. Uppdaterad information i ett centralt system gör att intern
kommunikation och beslut gällande lagersaldo, leveranser och beställningar kan tas enklare via
systemet (Wild, 2002) istället för via samtal och mejlkontakt. Detta genom att den
sorteringsrapport som vid ett digitalt informationssystem görs digitalt i systemet skapar en slags
avräkningslista automatiskt. All information om inlevererade pallar finns därmed tillgänglig i
systemet och behöver bara registreras en gång. Beställningar som kan registreras i ett digitalt
informationssystem och bekräftas i samband med utleverans medför att lagersaldo automatiskt
regleras och därmed tillhandahåller uppdaterat beslutsunderlag för transportplaneraren.
En effekt är det reducerade antalet arbetsmoment och i sin tur tidsreducering som är möjligt
genom ett digitalt informationsflöde. För det specifika fallföretaget innebär det en reducering
av följande arbetsmoment:
•
•
•
•
•

Registrering av sorteringen i avräkningslistan elimineras då sorteringsrapporten
automatiskt skapar en sammanställning i systemet.
Den dagliga inventering på ca 15 min elimineras då informationen redan finns
registrerad i realtid från sorteringsrapporterna samt utleveranserna.
Den dagliga fysiska upphämtningen av dokumenten på ca 30 min elimineras eftersom
att informationen färdas automatiskt i systemet.
Intern kommunikation mellan kontor och lager gällande lagersaldo via mejl och
telefonkontakt reduceras.
Hanteringen av fraktsedlar som måste skrivas ut, skannas in och mejlas vid upprepade
tillfällen då dessa kan undertecknas helt digitalt i ett informationssystem.

I och med de reducerade arbetsmomenten ökar kvalitén på den information som färdas i
organisationen. Ett digitalt informationssystem kan bidra till att minska risken för fel, skapa
färre tillfällen är fel kan uppstå och därmed öka kvalitén (Emmett & Granville, 2007). Med ett
nytt informationssystem kan kvalitetsbristerna reduceras då data endast behöver registreras en
gång i systemet till skillnad från vid manuell informationshantering.
Andra effekter på verksamheten med ett digitalt informationssystem är att de fysiska
dokumenthandlingarna inkluderas i det digitala systemet vilket i sin tur minskar risken för
informationsfel och borttappade fysiska dokumenthandlingar. Dokumenthandlingar som kan
elimineras eller inkluderas i systemet genom att arbetsmomenten reduceras hos fallföretaget är:
•
•
•
•

Sorteringsrapporten
Avräkningslistan
Fraktsedeln
Inventeringslistan
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I princip kan samtliga dokumenthandlingar inkluderas i systemet vilket gör att de fysiska
dokumenten inte behöver användas. När fysiska dokument används kan det innebära stora
ekonomiska förluster då de utgör företagets värdehandlingar. Ett digitalt informationssystem
kan minska risken för dessa ekonomiska förluster då informationen lagras digitalt och i realtid
(Wild, 2002).
För att ta bra och genomtänkta beslut krävs beslutsunderlag. Enligt Boyson et. al. (2004) kan
användningen av en databas som uppdateras i realtid ge en stabil grund för beslutfattande.
Många av de kortsiktiga besluten som tas i den operativa kärnan baseras på erfarenhet och
uppskattning vilket skapar en oro hos den administrativa personalen. Med information i realtid
kan det skapa en stabilare grund att basera sina beslut på även i den operativa verksamheten
(Boyson, et al., 2004) vilket en digital informationshantering kan resultera i. När beslut tas
krävs också planering och styrning i de interna processerna (Jonsson & Mattson, 2011). I
dagsläget tas många beslut baserat på chansningar och omdöme av tidigare erfarenheter då
resurserna och tillgång till underlag är begränsade hos SMF (Ericson, et al., 2016). Det finns
mycket små underlag att planera den operativa verksamheten utefter. De underlag som finns
baseras på de manuella dokumenten som färdas fysiskt i flödet samt anslagstavlan som den
administrativa personalen själv skapat. Detta ger ingen stabilitet eller trovärdighet för de beslut
som tas vilket också skapar en osäker arbetsmiljö som är helt beroende av individuella
erfarenheter och omdömen. När informationen inte är uppdaterad i realtid innebär det att den
administrativa personalen i vissa fall inte har ett tillräckligt bra beslutsunderlag tillgängligt för
att lova kunder beställningar på en gång. De får istället återkomma till kund senare när mer
information har samlats in vilket kan innebära onödiga kostnader och förlorade kunder när
beställningarna inte genomförs på en gång (Seo, et al., 2002).
Huvudplanering görs för att säkerställa att det finns tillräckligt med kapacitet av personal,
maskiner och produkter på lång sikt (Oskarsson, et al., 2013). I dagsläget har man svårt att
förutse hur framtiden kommer se ut eller vilka resurser som krävs. Då verksamheten i huvudsak
behandlar få produkter och förädlingsprocessen har en relativ kort ledtid nyttjas resurserna och
kapaciteten i princip hela tiden. Man gör ingen planering av resurserna och justerar kapaciteten
efter marknadens efterfrågan utan produktionen producerar i jämn takt för att fylla lagret med
hela pallar. Genom att göra prognoser kan man också skapa en behovsplanering över lagring,
transporter och produktion för att kunna säkerställa behovet av produkter till kund (Oskarsson,
et al., 2013). Företaget tar delvis beslut baserat på inventeringssammanställningar som
genomförs av lagret för att kunna bedöma tillgängligheten av produkter.
I dagsläget genomförs en enkel planering hos företaget som syftar till att ge en viss typ av
beslutsunderlag samt för att sammanställa beställningar manuellt på ett pappersdokument då
man inte har ett system som presenterar detta. Detta kan ses som en slags detaljplanering som
på kortare sikt beskriver vem som gör vad och i vilken ordning samt kan användas för att
koordinera transporter och det arbete som sker under dagen (Oskarsson, et al., 2013). Även
fraktsedlarna som skickas ut dagligen till lagret är en indikation på vilka leveranser som äger
rum under dagen.
Idag har fallföretaget både kunder med regelbundna och oregelbundna beställningar. Kunderna
med regelbundna beställningar är lätta att förutse medan nya kunder samt kunder med
oregelbundna beställningar kan vara svårare att förutse och planera kring. Med hjälp av
prognostisering kan man göra en bedömning av hur marknadens efterfrågan förväntas se ut
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(Axsäter, 1991). Historiska data kan användas som underlag för att identifiera olika mönster
för den förväntade efterfrågan (Oskarsson, et al., 2013). De oregelbundna beställningarna hos
företaget är svårare att förutse men genom att identifiera trender samt den cykliska efterfrågan
kan bättre underlag skapas för att kunna ta beslut på en operativ nivå men också för att se till
mer långsiktiga och strategiska beslut gällande kunder samt de interna resurserna.
Prognostiseringen kan även användas i avseende på framtida inleveranser för att skapa en
uppfattning om hur stort lagersaldo företaget förväntas ha. Prognostisering kan genomföras
oavsett om informationen är digital eller inte men ett digitalt informationssystem möjliggör
enklare prognostisering. Information som samlas och lagras i ett centralt system kan presentera
historiska data och därmed ge konkreta mönster som kan användas vid beslutsunderlag som
komplement till personalens egna omdöme och erfarenheter av hur kunder brukar göra.

5.2 Frågeställning 2
Vilka strategiska fördelar kan ett digitalt informationssystem ge?
Digitala informationssystem kan på flera sätt vara ett strategiskt val som ger positiva effekter
för hela verksamheten (Magnusson & Olsson, 2008). Utifrån de onödiga moment som
ledningen har identifierat finns förhoppning om att lösa det genom att skapa sitt egna system.
Valet av att implementera ett informationssystem är ett strategiskt beslut som kommer skapa
förutsättningar och underlag för att ta välgrundade beslut inte bara på en operativ nivå utan
också på strategisk nivå. När information finns tillgänglig i realtid och är korrekt kan det skapa
underlag för planering på både lång och kort sikt (Wild, 2002). Denna planering kan ligga till
grund för att ta strategiska beslut på längre sikt som baseras på verkliga data, vilket kan ses som
en fördel.
De möjliggör också en säkring av de operativa processerna som i sin tur skapar
konkurrensfördelar. Dessa typer av investeringar som bidrar till att skapa mer effektiva flöden
och därmed åstadkomma högre kostnadseffektivitet är viktigt för SMF för att stanna kvar på
marknaden och inte konkurreras ut (Ericson, et al., 2016). För att skapa konkurrensfördelar kan
företag välja att fokusera på att skapa värdefördelar eller kostnadsfördelar (Oskarsson, et al.,
2013). Ledningen ser utvecklingen av informationssystemet som ett strategiskt val som
kommer att kunna skapa konkurrensfördelar då de skapar en tjänst som är ny på marknaden
inom den befintliga branschen. Utifrån Christophers (2016) modell om konkurrensfördelar går
de mot att bli mer serviceledare på marknaden då de skapar ett värde för kunden i form av en
extra tjänst. PSRS redogör att det nya systemet innebär att kunder själva kan få tillgång till
systemet och se det aktuella innestående saldot av kundens pall som PSRS hanterar, vilket kan
ses som en ny och extra tjänst för kunderna. I och med att informationen blir tillgänglig för
kunden skapar det strategiskt fördelar i form av att de erbjuder en ny tjänst. Det handlar inte
alltid om att bara erbjuda något extra till kunden utan hur kunden faktiskt upplever det
(Christopher, 2016) d.v.s. vad som är av värde för kunden (Oskarsson, et al., 2013). Ett nytt
digitalt informationssystem kan därför skapa både något nytt men också ett extra värde för
kunden där informationen blir lättillgänglig och korrekt. Rent operativt innebär det att kunden
inte behöver ringa till PSRS huvudkontor för att få information om aktuellt saldo samt om
hanteringen utan den informationen finns tillgänglig digitalt. Detta i sig skapar en strategisk
fördel genom att förse och möta kunders efterfrågan om information på ett smidigt sätt samt
öka kundrelationen.
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På grund av den resursbegränsning som SMF har är man beroende av att hålla kundnöjdheten
hög hos befintliga kunder och vara flexibla gentemot marknaden för att inte förlora värdefulla
kunder till konkurrenterna (Hudson, et al., 2001). Genom att aktivt arbeta med CRM kan man
skapa starka kundrelationer som på olika sätt kan påverka och skapa effektivare och mer
värdefulla processer (Al-Weshah, et al., 2018). Fallföretagets kundbas där man genom
överenskommelser har planerade fasta beställningar utgör en viktig del för verksamhetens
stabilitet och överlevnad. För att skapa ännu starkare kundrelationer är företagets nya
informationssystem tänkt att inte bara användas internt, utan också externt för att skapa en ny
tjänst som kan erbjudas till kund. Denna möjlighet kan ge förutsättningar för att skapa processer
där kunden är delaktig och kan ha en viss insyn och påverkan. Enligt Chen och Popvich (2003)
är teknologin en viktig nyckeldimension i CRM som skapar förutsättningar för att optimera
integreringen med kunderna.
Genom att utveckla ett digitalt informationssystem ger det förutsättningar för en fortsatt
utveckling av de interna processerna som kan generera strategiska fördelar på lång sikt. En
implementering av ett nytt digitalt informationssystem skulle kunna ge olika fördelar på en
strategisk nivå för fallföretaget:
•
•
•

Beslutsunderlagen som rör den operativa verksamheten och som är korrekt och
sammanställd kan på sikt också användas till strategiska åtgärder.
Följer med i samhällets digitalisering vilket skapar förutsättningar för fortsatt
utveckling för verksamheten.
Konkurrensfördelar av att erbjuda en kringtjänst där kunder kan få tillgång till
uppdaterad information gällande produkter och leveranser.
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6

Diskussion och slutsatser

I detta kapitel ges en sammanfattande beskrivning av det resultat som studien har landat i.
Vidare beskrivs studiens implikationer och begränsningar. Kapitlet avslutas med en
beskrivning av studiens slutsatser och rekommendationer samt förslag på vidare forskning.

6.1 Resultat
Både teorin och datainsamlingen belyser en problematik med manuell hantering av information
som innebär stora risker och osäkerheter. Information som inte är uppdaterad eller korrekt gör
det svårt att ta beslut och det skapar en viss oro hos medarbetare. Med denna problematik i
åtanke är studiens syfte att utifrån ett operativt och strategiskt perspektiv identifiera vilken
inverkan ett digitalt informationssystem kan ha på SMF i logistikbranschen.
I SMF är det inte bara resurserna som är begränsade utan behovet av ett avancerat
informationssystem behöver inte finnas. När medarbetarna är få och flödet är enkelt kan det i
många avseenden räcka med fysisk dokumenthantering för att överföra information. Studien
har dock identifierat att en konsekvens med användningen av traditionella hjälpmedel för att
hantera sin information medför risker i takt med att verksamheten växer. Man arbetar på olika
sätt ineffektivt med t.ex. dubbelarbete och ogenomtänkta flöden som på sikt leder till onödiga
kostnader och eventuellt förlorade intäkter.
Att arbeta med manuell informationshantering är på flera sätt ineffektivt och leder till slöseri
av ledtid och resurser. Den manuella hanteringen av information med inslag av interaktiv
informationshantering har visat på ett ineffektivt arbetssätt och med hjälp av tekniska lösningar
kan SMF nå effektivare informationshantering. Utifrån analysen kan ett digitalt
informationssystem ge olika typer av effekter på ett informationsflöde på en operativ nivå.
Med ett digitalt informationssystem kan information behandlas och användas på olika sätt. För
att kunna planera och ta beslut i en verksamhet krävs det underlag vilket en digital
informationshantering kan möjliggöra. Analysen visar på att den information som hanteras i det
operativa arbetet skapar det underlag som behövs när beslut och planering ska genomföras.
Detta kan uppnås med en manuell informationshantering, dock minskar en digital
informationshantering risken för felregistrering och det går att få information i realtid vilket
skapar säkrare underlag för beslut och planering. Mer korrekt underlag kan innebära en trygghet
när beslut kan tas baserat på fakta istället för det egna omdömet. Utifrån analysen kan planering
göras med olika tidshorisonter men oavsett planeringen, kan den information som finns i
systemet användas och behandlas som verklig information att kunna planera utefter. De siffror
och information som lagras digitalt kan möjliggöra att informationen kan hanteras på annat sätt
än vid manuell hantering. Detta i sig gör det möjligt för systemet själv att skapa och presentera
prognoser baserat på historiska data och beteendemönster hos kunderna.
Det är ett strategiskt beslut, som påverkar hela verksamheten och dess sätt att agera och verka,
om huruvida ett digitalt informationssystem ska implementeras och användas. Det digitala
informationssystemet kan skapa strategiska fördelar och ge förutsättningar för företaget att växa
och expandera på marknaden. Utifrån analysen kan ett nytt digitalt informationssystem ge nya
möjligheter för företag och den insyn man kan erbjuda sina kunder. Genom utveckling av de
interna processerna med ett nytt system kan konkurrensfördelarna öka.
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Långsiktiga och strategiska utvecklingsmöjligheter är i många fall begränsade hos SMF då man
har lite resurser och främst fokuserar på den operativa verksamheten. Trots detta kan en
digitalisering av informationshanteringen vara en investering som på flera sätt kan lösa eller
reducera de problem företaget dagligen stöter på. Det kan därför vara en god och försvarbar
investering att implementera ett digitalt informationssystem som på flera sätt kan gynna
företaget rent operativt samt strategiskt.

6.2 Implikationer
Denna studie belyser digitaliseringens påverkan på det operativa och strategiska arbetet hos
företag och ger ett bidrag i form av bevis för att en digitalisering av informationshantering kan
leda till kortare ledtider, minskade dokumenthandlingar samt säkrare information i flödena.
Studiens resultat styrker och bekräftar de befintliga teorierna om att ett digitalt
informationssystem kan hjälpa ett företag att skapa effektivare processer och en mer smidig
hantering av sin information. Fallföretagets problematik belyser en situation som fler
logistikföretag möjligtvis befinner sig i och där ett informationssystem kan vara en lösning för
enklare hantering och mer uppdaterad information.
Som nämnt i inledningen ställs det idag höga krav från externa aktörer på SMF att utveckla och
effektivisera de interna processerna, detta i syfte både att bli mer högpresterande men också för
att bli konkurrenskraftiga. Kopplat till dessa krav framkom det i denna studie att ett digitalt
informationssystem kan vara en väg mot effektivisering och utveckling för SMF.
Resursbegränsningar hos både nyetablerade företag samt SMF över lag innebär att tillgångar
av genomgripande systemstöd inte alltid är en första prioritering. I takt med att företag växer
ställer det högre krav på de interna processerna och flödena, där digitalisering av
informationshantering kan vara en metod för att säkra upp verksamheten.
Denna studie har haft för avsikt att hålla en generell kontext där studien utgör ett exempel på
ett SMF i logistikbranschen. Studiens resultat kan därför i viss grad tillämpas på liknande
företag som har samma problematik med manuell informationshantering. Trots studiens och
resultatets generaliserbarhet bör varje specifik situation tolkas och beaktas utifrån de unika
omständigheterna.

6.3 Metoddiskussion
Genom valet av att genomföra en induktiv studie har en mer öppen samt neutral utgångspunkt
uppnåtts inför datainsamlingen, till skillnad från om en deduktiv studie genomförts. Detta för
att en deduktiv studie har sin utgångspunkt i litteraturen och därför skapar en riktad
datainsamling. Med en deduktiv ansats och en specifik teori som grund hade en djupare
detaljnivå varit möjlig. Studiens induktiva forskningsansats innebar istället att de problem som
identifierats hos fallföretaget kunde ligga till grund för att hitta relevant teori.
Utformningen av enfallsstudien möjliggjorde en koncentration av studieobjektet. Vid
genomförandet av enfallsstudie kunde en fördjupad informationssökning uppnås i företaget
samt en övergripande förståelse för situationen. Detta har dock skapat en fokusering på
studieobjektet och därmed en indirekt detaljnivå som till viss del gett en situationsspecifikt
förhållande som kan påverka graden av generaliserbarhet. För att ge tips till andra verksamheter
och för att generera ett praktiskt bidrag är en viss detaljnivå dock nödvändig.
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De intervjuer som genomförts var av semistrukturerad karaktär samt samtalsinriktade som hade
sin utgångpunkt i ett frågeunderlag. När intervjuerna fortlöpte uppkom fler frågeställningar och
följdfrågor. Denna metod möjliggjorde en insamling av relevant informationsinnehåll.
Semistrukturen kan innebära att det påverkar studiens reliabilitet då intervjuerna kan vara svåra
att återskapa. I denna studie genomfördes endast tre intervjuer, en person från varje avdelning.
För att nå en mer rättvis bild av fenomenet skulle fler intervjuer kunnat ha genomförts dock så
har företaget endast fyra anställda vilket visar på att intervjuer genomfördes med nästan
samtliga medarbetare.
Genomförandet av de öppna observationerna utan interaktion möjliggjorde en helhetssyn och
överblick för hur informationsflödet fungerade. Eftersom observationerna också var fria och
ostrukturerade fanns en möjlighet att identifiera fler och andra moment än de som ursprungligen
var tänkt att observera. Detta innebär å andra sidan att observationerna är svårare att återskapa
och för att öka reliabiliteten hade mer strukturerade och stängda observationer med t.ex. ett
kodschema kunnat vara fördelaktiga.
Litteraturstudien genomfördes utifrån de förutsättningar som fanns i avseende på tid och
kunskap vilket i detta fall kan ses som en begränsning.
Studien utgår från verkligheten och ett specifikt fallföretag som verkar i en utbredd industri
vilket gör problematiken tillämpbar på andra företag än just det studerade. Den induktiva
ansatsen innebär att studien har sin utgångspunkt i företaget men jämförs sedan med den redan
etablerade generella teorin vilket ger förutsättningar för generaliserbarhet. För att ytterligare
bevisa studiens resultat till att vara generaliserbart skulle en flerfallstudie kunnat ha genomförts
för att belysa fler företagsproblematik inom samma område.
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6.4 Slutsats
Ett digitalt informationssystem är i många avseenden bra utifrån de två perspektiven. Det ger
många fördelar och möjligheter att skapa ett effektivt informationsflöde med färre onödiga
moment som på flera sätt också kan förenkla andra flöden och processer i verksamheten.
De två perspektiven; operativt och strategiskt, beskriver olika nivåer samt tidshorisonter på
vilken inverkan ett informationssystem kan ha på en verksamhet. Ur ett operativt perspektiv ger
informationssystemet bättre förutsättningar för att kunna genomföra informationshanteringen.
Det kan göra de interna processerna mer effektivt och innebära mindre risk för fel och misstag.
Det skapar också en mer effektiv och värdefull användning av resurser. Informationssystemet
kan samla in och lagra information som kan användas som beslutsunderlag, vilket underlättar
för att uträtta planeringar och prognostiseringar.
Sammantaget säger studiens slutsats att ett digitalt informationssystem på en operativ nivå kan
innebära följande effekter:
•
•
•
•
•

Arbetsmoment kan reduceras
Ledtidsreducering
Möjliggör ökad kvalité på information
Information kan finnas tillgänglig i realtid
Skapar förutsättningar för prognoser vilket i sin tur skapar ett bra underlag för
planering och beslut

Ett digitalt informationssystem ger också på flera sätt strategiska fördelar då det innebär att man
kan erbjuda mer insyn till kunder och leverantörer. Därigenom öppnar systemet för nya
möjligheter för SMF.
De fördelar som har identifierats på en strategisk nivå av att implementera ett digitalt
informationssystem är:
•
•
•
•

Konkurrensfördelar
Beslut kan tas på verkliga grunder
Öppnar för nya möjligheter
Bättre kundrelationer

Utifrån studien kan det därför konstateras att i takt med att SMF växer och expanderar kan ett
digitalt informationssystem underlätta hanteringen av informationen. Därigenom kan både
utifrån ett operativt och strategiskt perspektiv en positiv inverkan skapas på verksamheten och
öka förutsättningar för rätt produkt, på rätt plats vid rätt tidpunkt.

6.5 Rekommendationer
Studiens resultat och slutsats visar på många fördelar och en positiv inverkan med att använda
sig av digital informationshantering utifrån de två perspektiven. Rekommendationerna till
fallföretaget är därför att fortsätta med uppbyggandet av den programvara som har påbörjats
samt att implementera den i verksamheten. Det digitala informationssystemet kan sedan ligga
till grund för att på en operativ nivå genomföra informationshanteringen i den dagliga
verksamheten mer tidseffektivt och med mindre risk för kvalitetsbrister.
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Utifrån det operativa arbetet i informationsflödet rekommenderas företaget att använda den
information som finns tillgänglig för att skapa besluts- och planeringsunderlag. När historik
samlas in kan sedan prognoser för framtiden skapas som ger företaget ett bra underlag för beslut
och planering.
Strategiskt sätt kan informationssystemet ge starkare kundrelationer och konkurrenskraft
genom att erbjuda en ny tjänst med insyn i företagets system. En rekommendation är därför att
möta kunders efterfrågan av insyn för att skapa värdefördelar.
Det är sedan viktigt att fortsätta med utvecklingen och integrera fler processer i systemet för att
skapa en långsiktig tjänst som kan ge fler konkurrensfördelar. I detta läge är rekommendationen
att implementera ett digitalt informationssystem med dess basfunktioner för att på längre sikt
använda systemet på flera plan och för flera användningsområden. I och med den oro som finns
hos personalen gentemot den digitala informationshanteringen rekommenderas det att arkivera
information under några år för att skapa en större trygghet och försäkring.

6.6 Vidare forskning
Då den genomförda studien enbart har studerat ett fallföretag kan vidare forskning inom samma
område genomföras på fler verksamheter och branscher för att undersöka om utfallet är
applicerbart på fler företag. Denna studie tar endast fram vilka effekter som kan ges av att
implementera ett digitalt informationssystem utifrån de två perspektiven; operativt och
strategiskt. Förslag på vidare forskning är då att undersöka om de identifierade effekterna från
denna studie stämmer i en situation när informationssystemet är implementerat.
Vidare kan framtida forskning visa på fler användningsområden av ett digitalt
informationssystem samt hur ett digitalt informationssystem kan ge för effekter på ett företag
gällande mer specifik ledtid och med avseende på ekonomi.
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Sid. 1(3)

Bilaga 1
Foton från PSRS

Sid. 2(3)

Bilaga 2
Exempel på intervjufrågor
Kan ni förklara hur ert produktflöde ser ut idag?
Vilken information flödes genom detta flöde?
Upplever ni brister i ert arbetssätt idag? Om ja, hur påverkar de er verksamhet?
Ser du att ni genomför några onödiga moment i hur ni arbetar idag? Om ja, vad innebär det för
er verksamhet?
Hur ofta sker det in och utleveranser per dag?
Vilken information i ert flöde är viktig att ha i realtid?
Hur tror ni att ett digitalt informationssystem skulle påverka er verksamhet?
Hur skulle ni vilja att detta system skulle fungera?

Sid. 3(3)

Bilaga 3
Sorteringsrapport och avräkningslista

