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Abstract 

 

 

Abstract 

 
Since January 1st 2008, companies have the opportunity to become certified by the 

new common customs system Authorized Economic Operator (AEO). This 

opportunity is presented so that authorities together with operators are trusted to 

ensure that it is the correct cargo that gets transported. Attends Healthcare AB 

(Attends) has decided to implement this certification. To qualify there are a number of 

criteria that needs to be met. The aim of this thesis is to verify if Attends can meet the 

required criteria. This is to create a useful basis for the audit by the Customs Board. 

 

The data collection and gap analysis carried out results in that a number of critical and 

less critical gaps are identified. An example of the gaps which were identified is a 

documented routine that deals with export declarations in the current situation. The 

gaps were mainly identified in the security and customs areas. After consultation with 

staff at Attends and the Customs Board, the decision was made that a number of 

routines and additions should be created to deal with the most critical gaps before the 

audit. With the less critical gaps, it was determined that action should take place only 

after the audit if the need occur. By dealing with the less critical gaps later, it should 

be less time consuming. This is because when the Customs Board has obtained some 

knowledge of the company’s routines, they will be able to give more detailed 

information to Attends about what needs to be fixed. 

 
A systematic approach was performed in which all processes and documents deemed 

relevant to the certification were provided. Categorization was used to create a better 

understanding of the area that belongs to the documentation. This approach resulted in 

a register with the purpose to simplify identification of the documents. 

 
After completed collection of data and analysis the conclusion shows that Attends 

Healthcare AB has a large number of routines and other related documents from the 

company's ISO-certifications and their operations system, Total Process Management 

that can be reused. This previous work will simplify the implementation of an AEO 

certification substantially. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammanfattning 

 

 

Sammanfattning 

 
Sedan 1 januari 2008 har företag möjlighet att bli certifierade av det nya gemensamma 

tullsystemet Godkänd Ekonomisk Aktör. Detta för att tillsammans med myndigheter 

och aktörer säkerställa att det är rätt gods som finns med i transporterna. Attends 

Healthcare AB har beslutat att införa denna certifiering men för att bli godkänd finns 

det ett antal kriterier som måste uppfyllas. Målsättningen med detta examensarbete är 

att verifiera att företaget har den dokumentation som krävs för att uppfylla kraven som 

ställs av Tullverket. Detta för att skapa en bra grund vid revision av Tullverket. 

 

Datainsamlingen och gapanalysen som genomförts resulterade i att ett antal kritiska 

samt mindre kritiska gap kunde identifieras. Ett exempel på gap som identifierats är 

de rutiner som behandlar exportdeklarationer och i dagsläget inte finns 

dokumenterade. Huvudsakligen upptäcktes gapen inom säkerhets- och tullområdena. 

Efter samråd med personal på Attends och Tullverket bestämdes att ett antal rutiner 

och kompletteringar ska skapas för att åtgärda de mest kritiska gapen innan revision. 

För de mindre kritiska gapen så bestämdes att åtgärder först kommer ske efter revision 

ifall behovet då uppstår. Genom att åtgärda i efterhand bör kompletteringar bli mindre 

tidskrävande. Detta för att Tullverket har bättre insyn och kan därför ge ingående 

kritik till Attends om vad som behöver åtgärdas. 

 

En systematisering genomfördes där samtliga rutiner och dokument som ansågs 

relevanta för certifieringen angavs. Uppdelningen i olika kategorier är till för att ha 

övervakad kontroll på vilket område dokumentationen tillhör. Detta resulterade i ett 

register för att enkelt identifiera dokumenten. 

 

Efter slutförd datainsamling och analys kan slutsatsen dras att Attends Healthcare AB 

har ett stort antal rutiner och andra relaterade dokument som kan återanvändas ifrån 

företagets ISO-certifieringar och deras verksamhetssystem, Total Process 

Management. Detta tidigare arbete kommer förenkla genomförandet av en Godkänd 

Ekonomisk Aktör certifiering avsevärt. 

 

Nyckelord 
Godkänd Ekonomisk Aktör, Supply Chain Management, Säkerhet, Tullverksamhet 
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1 Inledning 

Detta examensarbete har utförts på Attends Healthcare AB som en del av den treåriga 

ingenjörsutbildningen Industriell organisation och ekonomi med inriktning logistik 

och ledning. Attends Healthcare AB som verkar på flera internationella marknader 

har krav från Tullverket att sammanställa och se över sina rutiner. Detta för att 

fortsätta erhålla tullförenklingar och därmed vidare i framtiden kunna underlätta 

transporterna vid gränspassager.  

 

1.1 Bakgrund 

Attends Healthcare AB (benämns Attends i fortsättningen) är ett tillverkande 

industriföretag beläget i Aneby. Attends har inriktat sin tillverkning på 

medicintekniska produkter, och är globalt tredje största aktör på marknaden för 

inkontinensskydd. Eftersom en stor andel av Attends godsflöde exporteras, och 

importeras gör att en del tullstationer måste passeras. När gods passera mellan 

tullstationerna måste tullkontroller göras för att säkerställa att det är rätt gods som 

finns med i transporterna. Från och med år 2002 har Attends varit certifierade av det 

svenska tullsystemet Servicetrappan. Med detta system kan företag själv välja vilka 

certifieringar som behövs beroende på vilka tillstånd som är nödvändiga. Genom att 

ansöka om olika tillstånd kan lättnader erhållas och arbetet kring tullhantering bli mer 

effektivt för aktörerna och underlätta godstransporterna mellan gränspassagerna.  

 

Sedan 1 januari 2008 har företag möjlighet att bli certifierade av det nya gemensamma 

tullsystemet Godkänd Ekonomisk Aktör (Authorized Economic Operator) AEO som 

ska gälla inom hela EU och som ska ersätta Servicetrappan. Eftersom AEO är en mer 

omfattande certifiering krävs att företag sammanställer information om företaget på 

ett mer ingående sätt än förut för att kunna bli certifierade. Hittills har företag som 

ansökt om tillstånd gjort detta genom att fylla i olika blanketter där ekonomiska 

uppgifter i samband med ansökningen skickats in. Nu krävs mer information av 

företagen för att erhålla en AEO. Förutom uppgifter om företagets ekonomiska 

situation måste även rutiner sammanställas om processerna inom organisationen. 

Detta görs av Attends för att vid revision av Tullverket kunna redovisa att företaget 

kan garantera kriterierna för godkänd certifiering. 

 

Fram tills 31 december 2010 gäller fortfarande Servicetrappan om företagen inte har 

hunnit få en godkänd AEO-certifiering. Om inget tillstånd är beviljat före detta datum 

så har Attends inga tullförenklingar längre och därmed blir transporterna mellan 

länderna mer kostsamma eftersom mer tullhantering kommer krävas. 
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1.2 Syfte och mål 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka rutiner som berör tullverksamheten i 

Attends för att efter revision av Tullverket kunna erhålla ett AEO-certifikat. 

 

För att kunna uppnå detta syfte så behöver en sammanställning göras av Attends 

rutiner för att identifiera gapen mellan Tullverkets kriterier för godkänd AEO-

certifiering och det som är dokumenterat av Attends. Genom att samla in rutiner kan 

en analys göras för att undersöka hur mycket mer arbete som krävs för att erhålla en 

AEO. På så sätt kan gapen upptäckas och åtgärder vidtas för att skapa bättre 

förutsättningar för att Attends ska klara en revision av Tullverket. 

 

1.3 Avgränsningar 

För att tidsramen för projektet ska hållas så görs avgränsningar vilket innebär att 

författarna fokuserar på om rutinerna finns, men inga bedömningar om hur relevanta 

rutinerna är i förhållande till de praktiska tillämpningarna av dem.  

 

Under analysen av gapen mellan rutinerna som finns dokumenterade och de som 

saknas görs en avgränsning där inga åtgärder genomförs av resultaten som 

framkommer. Istället redovisades resultaten av vilka rutiner som saknas och där 

författarna anser åtgärder vara nödvändiga. 

 

1.4 Disposition 

Denna rapport är baserad på mallen för examensarbete av Tekniska högskolan i 

Jönköping. Rapporten är uppdelad i olika kapitel med tillhörande underrubriker.  

 

Efter inledningen presenteras teoridelen där bakgrunden till rapportens uppbyggnad 

beskrivs. Teoridelen valdes att placeras först eftersom denna del känns mest relevant 

att inleda rapporten med. Detta för att beskrivningar av begrepp och definitioner 

redogörs före övriga kapitel och därmed underlätta läsningen av rapporten. 

Utformningen av teorin har valts för att skapa en sammanhängande text vilken ska 

ligga till grund för undersökningar vid resultat och analys samt slutsats. 

 

I följande kapitel redogörs för metoderna som använts som tillvägagångssätt för 

undersökningarna till denna rapport. I genomförandet förklaras en mer detaljerad 

beskrivning av hur utförandet av projektet har gått till väga. I denna del beskrivs 

användningen av metoderna som har lett fram till resultatet. Avslutningsvis redogörs 

för kritiska bedömningar av metodval i detta kapitel.  

 
Först ges en nulägesbeskrivning där förklaringar på hur företagets verksamhet ser ut i 

dagsläget. Genom att försöka ge en övergripande helhetssyn med avseende på Attends 

vill författarna försöka måla upp en bild av varför syftet med projektet är 

betydelsefullt för företaget. 
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Därefter, i resultat och analys, presenteras vad som har framkommit av 

undersökningarna. Här beskrivs resultaten från gapanalysen och systematiseringen. 

Under denna rubrik förklaras vad som identifierats av undersökningarna. Detta har 

sedan använts för analys över vad det är för typ dokumentation och vilken kategori de 

tillhör. Vidare har gap identifierats och analyserats för att se hur kritiskt viktigt det är 

att åtgärder genomförs.  

 

Slutligen redovisas diskussion och slutsats. I detta kapitel beskrivs resonemang kring 

resultatet som presenterats samt alternativa tillvägagångssätt. Under denna rubrik 

försöker kopplingen skapas mellan resultaten som har erhållits gentemot den teori 

som har beskrivits. Avslutningsvis knyts säcken ihop med slutsatser och förslag på 

vidare undersökningar inom detta område. 
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2 Teoretisk Bakgrund 

Med den teoretiska bakgrund som presenteras i denna rapport vill författarna skapa ett 

underlag för att kunna ge en förståelse för rapporterns syfte. Först beskrivs innebörden 

av logistik för att därefter gå in djupare på området inom Supply Chain Management. 

På så sätt skapas en bild av hur funktionerna ser ut med en försörjningskedja och 

logistik, vilket sedan ligger till grund för betydelsen angående AEO som därefter 

introduceras i teorin. Avslutningsvis beskrivs teori om standardiserat arbete och olika 

ISO-standarder. Detta görs för att kunna förstå innebörden av dem och därmed 

kartlägga ursprunget till den dokumentation som tagits fram i undersökningarna.  

 

2.1 Logistik 

Begreppet logistik innebär att olika typer av verksamheter försöker skapa och 

förbättra materialflödena. Materialflöden kan både finnas inom enskilda företag samt 

mellan ett större antal företag. Ett vanligt materialflöde är det som sker mellan en 

tillverkande leverantör och dess kunder. Genom att göra material och produkter 

tillgängliga på rätt tid vid rätt plats är tanken att i slutändan genera ekonomisk 

lönsamhet. Detta kan uppnås när plats – och tidsnytta skapas vilket kan leda till lägre 

kapitalbindning, mindre kostnader och högre intäkter (Jonsson & Mattsson, 2005). 

 

2.1.1 Transportlogistik 

Med transportlogistik menas förflyttningen av det fysiska godset. Detta sker vanligtvis 

med något av de vanliga transportalternativen lastbil, båt, flyg eller tåg. Det är även 

vanligt förekommande att blanda de olika transportalternativen för att ytterligare 

effektivisera flödena (Jonsson & Mattsson, 2005). 

 

2.1.1.1 Transportkvalitet  

Under transporter gäller det att godset som färdas ska vara i samma skick vid ankomst 

som när det sändes iväg. Om godset eller delar av det har blivit utsatt för skada 

kommer detta att innebära alternativkostnader. Alternativkostnader kan vara kostnader 

som innebär sämre produktivitet eller utebliven vinst eftersom varorna inte har 

möjlighet att komma ut på marknaden (Langley, Coyle, Gibson, Novack, & Bardi, 

2009) . 

 

Förutom godsskick så ingår även transporttid och tillförlitlighet i begreppet 

transportkvalitet. Transporttid är den tid det tar mellan hämtning hos avsändaren och 

leverans hos mottagaren. Tillförlitlighet innebär förutom de ovanstående kriterierna 

även att rätt dokumentation ska ingå. För att förbättra denna transportkvalité så 

upprättas vanligtvis kvalitetskriterier i form av standarder (Statens Institut För 

Kommunikationsanalys, 2010). 
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2.1.1.2 Betydelse av transportökningar 

Transporterna ökar stadigt för varje år. De som ökar mest inom EU är godstransporter 

med lastbil, mellan 1970 och 1990 ökades dessa med 50%. Prognoser visar att det 

totala transportbehovet ökar i takt med den ekonomiska tillväxten. Godstransporterna 

ökar genomsnittligt med cirka 2,6% per år (Tarkowski, Ireståhl, & Lumsden, 1995). 

 

2.2 Supply Chain Management 

Supply Chain Management (SCM) kan definieras som ett materialflöde med samtliga 

parter ingår för att tillsammans uppfylla ömsesidiga mål. Genom att t.ex. skapa en 

försörjningskedja med alla ingående parter kan utbyte av information, service och 

kassaflöde uppnås. Det behöver med andra ord inte bara vara processer och aktiviteter 

som är kopplade till logistik utan det kan även innebära produktutveckling, 

marknadsföring m.m. Detta genom att säkerställa ett jämnt och integrerat flöde i 

försörjningskedjan (Langley, Coyle, Gibson, Novack, & Bardi, 2009). 

 

2.2.1 Övergripande delar i SCM 

Förutom transportlogistik som är den del av SCM som binder ihop alla aktörer i 

försörjningskedjan finns även en del andra övergripande problem som måste hanteras 

med SCM (Langley, Coyle, Gibson, Novack, & Bardi, 2009). 

 

2.2.1.1 Nätverk 

Att skapa partnerskapsrelationer mellan företag har varit aktuellt under en längre tid 

för att kunna fortsätta vara konkurrenskraftiga. Men på senare tid har globaliseringen 

ökat mer och kraven på att snabbare få ut produkter på marknader har blivit högre. Att 

skapa effektiva nätverk har blivit allt viktigare för att vara flexibel och därmed snabbt 

kunna reagera på marknadsändringar, både på kort och lång sikt (Langley, Coyle, 

Gibson, Novack, & Bardi, 2009). 

 

2.2.1.2 Komplexitet 

I en försörjningskedja blir komplexiteten allt mer invecklad till följd av ökad 

globalisering. Därför strävar företag att försöka göra processer så enkla som möjligt i 

alla delar av försörjningskedjan såsom lokalisering av kunder och leverantörer, 

transportbehov, skatter och handelsregler etc. (Langley, Coyle, Gibson, Novack, & 

Bardi, 2009). 
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2.2.1.3 Informationssystem 

Genom att skapa bra informationssystem och göra det tillgängligt både horisontellt 

och vertikalt, dvs. både för aktörerna i hela försörjningskedjan och för alla delar i 

organisationen kan bättre beslut fattas angående sådana aspekter såsom transport och 

lager. Några misstag som gjorts tidigare med SCM är att information inte till full 

utsträckning har gjorts tillgängligt för övriga parter i försörjningskedjan vilket istället 

kan få omvänd effekt med högre osäkerhet och större lager. Det största problemet är 

att veta vilken information som ska delas ut och vilken som inte ska göras tillgänglig 

för övriga aktörer i försörjningskedjan. Detta för att vara effektiva men även kunna 

behålla en viss integritet (Langley, Coyle, Gibson, Novack, & Bardi, 2009). 

 

2.2.1.4 Kostnader och värden 

För många företag är det en utmaning att undvika att göra något bättre än vad kunden 

betalar för. Många globala försörjningskedjor kämpar emot varandra och därmed är 

det viktigt att se över alla kostnader och värden i alla delar av kedjan. Det innebär 

dock inga fördelar att vara bra i allt ifall en konkurrent med en jämlik produkt både 

kan vara kostnadseffektivare och även erbjuda ett högre värde (Langley, Coyle, 

Gibson, Novack, & Bardi, 2009). 

 

2.2.1.5 Organisationsrelationer  

Förutom att vara effektiva med att skapa bra relationer externt är det även viktigt att 

ha bra relationer internt i organisationen. Genom att ha en bra kommunikation i en 

organisation kan fler möjligheter skapas och därmed göra organisationen mer 

konkurrenskraftig. Om ett företag bestämmer sig för att satsa på massproduktion för 

att minska tillverkningskostnaderna utan hänsyn till övriga avdelningar i 

organisationen kan detta leda till högre kostnader för lager och därmed en eventuell 

förlustinvestering i slutändan (Langley, Coyle, Gibson, Novack, & Bardi, 2009). 

 

2.2.1.6 Prestationsmätningar 

De flesta företag för statistik över hur deras prestationer har sett ut över en tid. Men 

ibland måste även mål sättas innan för att se vad ett företag vill åstadkomma över en 

viss period. Genom att föra statistik kan således bättre förutsättningar skapas för 

förbättringar och därmed resultera i högre lönsamhet (Langley, Coyle, Gibson, 

Novack, & Bardi, 2009). 

 

2.2.1.7 Teknologi 

Användandet och beroendet till teknologi ökar allt mer. Genom att implementera 

teknik kan ökad lönsamhet uppnås för företag. Men användandet av mer teknik kan 

dessutom genera en omvänd effekt och istället skapa fler nackdelar än fördelar. Vid 

införande av ny teknologi bör hänsyn tas till vad effekterna av den nya teknologin kan 

tänkas bli samt utbildning av berörda parter i en försörjningskedja innan 

implementeringen görs (Langley, Coyle, Gibson, Novack, & Bardi, 2009). 
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2.2.1.8 Säkra försörjningskedjor 

Förr ansågs säkra transporter som en självklarhet i försörjningskedjan men på senare 

tid har detta koncept börjat få en allt större betydelse. Numera anses det viktigt att ta 

hänsyn till säkra och pålitliga leveranser av produkter till kunder. Detta har speciellt 

blivit allt viktigare sedan terroristattackerna den 11 september 2001. Därför har 

företag börjat ta mer hänsyn till planering och förberedelser i försörjningskedjan av 

analyser av olika scenario. Detta i form av bedömningar av sannolika hot och förslag 

på alternativa lösningar (Langley, Coyle, Gibson, Novack, & Bardi, 2009). 

 

2.2.2 Roller i SCM 

I en försörjningskedja finns flera roller och aktörer som medverkar till att säkerställa 

och uppnå gemensamma mål. Vid ansökan om AEO finns ett antal aktörer att välja 

emellan utifrån Tullverkets kriterier (Tullverket, 2008).  

 

2.2.2.1 Tillverkare 

Tillverkare är den som genom olika processer förädlar råmaterial till produkter. 

Produkterna som tillverkas behöver inte enbart vara slutprodukter utan kan ha 

tillverkats i syfte att ingå som en delpart till en slutprodukt (Kalpakjian & Schmid, 

2006). En tillverkare behöver inte alltid vara den som sköter produktionen utan kan 

även i vissa fall kan tillverkningen eller delar av den läggas ut på en extern part. Detta 

kan resultera i att kostnaderna bli effektivare och istället mer fokus sättas på relationer 

med övriga aktörer i försörjningskedjan (Jonsson & Mattsson, 2005). 

 

2.2.2.2 Lagerhållare 

Lagerhållning kan beskrivas som ett tillvägagångssätt för att minska osäkerhet kring 

efterfrågan. Genom att bygga upp lager kan hög leveransservice säkras och samtidigt 

som osäkerhet för att inte kunna leverera på utsatt tid minskas. Nackdelar med att ha 

lager är att skapandet av kapitalbindning dvs. lager som är bundet till företaget vilket 

kan leda till stora lagerhållningskostnader. Vid beskrivning av olika lager finns det tre 

grundläggande former av lagerhållning (Olhager, 2000). 

 

Förråd 

Förråd är den form av lagerhållning som innefattar råmaterial, artiklar och andra 

komponenter och vars syfte är att användas vid tillverkningsprocesser eller montering 

(Olhager, 2000). 

 

PIA 

Produkter i arbete (PIA) innefattar de typer av lager som skapas under 

tillverkningsprocesser eller monteringar. PIA kan beskrivas som mellanlager mellan 

olika stationer i väntan på vidare förädling (Olhager, 2000). 

 

Färdigvarulager 

Färdigvarulager är den typ av lager som innefattar slutprodukter som ska skickas ut 

till kund. Generellt sett är produkterna oftast färdigpackade för utleverans men kan 

även packas utefter kundens egna önskemål (Olhager, 2000). 
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2.2.2.3 Speditörer 

I en försörjningskedja kan speditörer fungera som en hjälpande mellanhand. Syftet är 

att minska kostnaderna för det tillverkande företaget genom specialisering på 

transporttjänster. Speditörer har ofta ett stort nätverk av kunder, lager och terminaler 

och kan därför lättare sammanordna transporter från flera företag och på så sätt 

minska kostnaderna. Traditionellt brukar speditörer ta ansvar för transport, 

omlastning, lagring, försäkring och förtullning. Oftast genomför inte speditörer 

transporterna utan anlitar istället transportörer som arbetar åt speditörerna (Jonsson & 

Mattsson, 2005). 

 

2.2.2.4 Transportörer 

För att speditörer, tredjepartslogistiker och andra aktörer ska kunna leverera gods till 

olika användare så krävs det transportörer som säljer transporttjänster. Ofta är dessa 

transportörer inriktade på olika transportmöjligheter. Åkerier som genomför 

lastbilstransporter finns på de flesta orterna och bidrar till en stor del av alla 

transportsändningar. Ett annat viktigt transportmedel är rederier som genomför 

sjöfrakterna och möjliggör stora transporter mellan kontinenterna. Förutom dessa 

transportörer finns även flygfrakt som fraktar mindre gods men som erbjuder snabb 

leveranstid samt järnvägsfrakt (Jonsson & Mattsson, 2005). 

 

2.2.2.5 Exportörer och Importörer 

Exportör är den aktör i en försörjningskedja som skickar iväg gods till ett annat land. I 

samband med transport utomlands är exportören den som är ägare eller deklarant till 

godset vid tidpunkten för gränspassage. För importörer gäller samma sak fast istället 

vid införsel av gods till ett land. Vid både export och import måste tulldeklarationer 

göras och lämnas till ansvarig myndighet för att godkännas och därmed erhålla 

tillåtelse att införa eller exportera gods från ett land (Tullverket, 2008). 

 

2.2.2.6 Tullombud 

Tullombud är den som utför tulldeklarationer gentemot en annan aktörs åtagande. 

Detta kan göras på flera sätt. Vanligaste tillvägagångssätten är att antingen utförs detta 

åt en annan aktör i deras namn eller åt en aktör men med användning av sitt egna 

namn (Tullverket, 2008). 

 

2.3 Godkänd Ekonomisk Aktör - AEO 

Godkänd Ekonomisk Aktör är en certifiering som utvecklades till följd av ökad 

hotbild mot världshandeln och internationella transporter. Den som först 

introducerade detta koncept var världstullsorganisationen (Danet, 2007).  World 

Customs Organization (WCO), världstullsorganistionen, är en organisation som 

verkar mellan stater och den enda internationella organisation med specialisering på 

tullfrågor. Medlemmarna i WCO är globalt utspridda vilket gör att organisationen har 

ett stort inflytande på tullfrågor. Organisationen arbetar inom de flesta områden som 

kretsar kring tullverksamhet bl.a. utveckling av globala standarder, handel i 

försörjningskedjor och förenklade tullförfaranden (World Customs Organization, 

2010). 



Teoretisk Bakgrund 

9 

 

AEO ingår i programmet ”Safe Framework of Standards” (SAFE) från WCO som en 

del av säkerheten kring tullfrågor. SAFE består utöver AEO även av flera andra 

standarder med avseende på tullfrågor. AEO som är en av dessa är till för att öka 

säkerheten i försörjningskedjan med ändamålet att trygga transporter. Den klassiska 

versionen med skyldigheter från företagen gentemot tullen har istället på senare tid 

utvecklats till att fokusera på ömsesidiga mål att gemensamt skapa säkra 

transportflöden.   

 

Inom SAFE finns två stycken huvudkategorier. I den ena behandlas säkerhet mellan 

tullmyndigheter och i den andra delen tullaffärer. I den första kategorin beskrivs hur 

tullmyndigheter behöver fungera gemensamt länder emellan, t.ex. som kriterier på 

informationssystem vid transporter mellan olika tullstationer. I den andra framställs 

hur ansvariga tullmyndigheter i respektive land ska upprätta ett samarbete med den 

privata sektorn för att göra företag delaktiga och involverade för att uppnå säkra 

transporter. I denna del ingår konceptet om AEO (Danet, 2007).  

 

Inom EU finns olika institutioner och där Europakommissionen är en av dessa som 

ansvarar för verkställandet av besluten som har bestämts inom EU. Inom denna del 

finns avdelningen för skatter och tullar som AEO ingår i (Europa Unionen, 2010).  

 

2.3.1 Syftet med AEO 

Med AEO är syftet att myndigheter och aktörer tillsammans säkerställer att det är rätt 

gods som finns med i transporterna. Därmed ska AEO kunna fungera både som affärs 

– och säkerhetssystem för aktörer som vill ansöka. Det är inget tvång att ansöka om 

AEO, utan detta är frivilligt för de som vill införskaffa ytterligare konkurrenskraftiga 

fördelar. Detta system kommer även innebära fördelar för Tullverket som t.ex. 

behöver göra färre kontroller av godstransporter (Ekwall & Urciuoli, 2009).  

 

Istället för att medlemsländerna använder sina egna program för tullverksamhet så ska 

AEO användas för att skapa ett gemensamt system som alla medlemländer kan arbeta 

utefter (Europa Unionen, 2010).  

 

2.3.2 Grundläggande kriterier för AEO 

Krav på tillförlitliga uppgifter 

Aktörer som ansöker om AEO-certifiering måste kunna uppvisa tillförlitliga uppgifter 

om dess ekonomiska situation (Ekwall & Urciuoli, 2009). 
 

Hantera information på lämpligt tillvägagångssätt 

Aktörerna måste, för att bli godkända, kunna använda metoder för att lagra 

information om både import och export på ett rätt, men också fullständigt och 

tillförlitligt, sätt. Detta kan genomföras med fortlöpande backuper för information 

(Ekwall & Urciuoli, 2009). 

 

Uppfylla Solvens 

Den aktör som ansöker om måste kunna framlägga bra ekonomisk solvens, dvs. kunna 

uppvisa god förmåga att kunna betala av sina skulder (Ekwall & Urciuoli, 2009). 
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Normer angående säkerhet och skydd 

Aktörerna är skyldiga att kunna visa åtagande angående säkerhets- och 

skyddsaspekter. Den ansökande aktören måste kunna beskriva säkerhetsrutinerna 

utefter den situation som råder på den aktuella anläggningen (Ekwall & Urciuoli, 

2009). 

2.3.3 Typer av AEO – certifikat 

Företagen kan ansöka om tre olika typer AEO-certifikat, på vilka fördelar som den 

sökande anser är mest lämpliga (Ekwall & Urciuoli, 2009).  

 

AEOC – Tullförenklingar 

För att kunna nå upp till denna certifiering krävs att aktörer uppfyller kriterierna som 

ställs angående tillförlitliga uppgifter, hantering av information samt ekonomisk 

solvens (Ekwall & Urciuoli, 2009). 

 

AEOS – Säkerhet 

Denna certifiering kan erhållas när kriterierna för säkerhet och skydd är garanterade i 

försörjningskedjan (Ekwall & Urciuoli, 2009). 

 

AEOF – Full certifiering 

Denna typ innebär att både innehar en certifiering om tullförenklingar samt en om 

säkerhet. En fördel är att ifall en organisation sedan tidigare har en AEOC så behöver 

enbart kraven som ställs för att ansöka om en AEOS uppfyllas (Ekwall & Urciuoli, 

2009). 

 

2.3.4 Fördelar med AEO 

Snabbare gränspassage 

Med denna fördel kommer företag med en aktuell AEO att få lättare att passera 

gränskontroller än ett icke certifierat företag. Därmed innebär det att företaget med 

AEO-certifiering har en lägre riskklassificering än övriga (European Commission, 

2006). 

 

Trygg och säker partner 

Genom att kontinuerligt arbeta med ständiga förbättringar för att kunna garantera 

kraven för skydd och säkerhet så kommer detta att leda till ett anseende som säker 

partner i försörjningskedjan. Detta ger aktören en stämpel som kan identifieras som 

konkurrensfördel när andra aktörer söker nya affärspartners (European Commission, 

2006). 

 

Gemensamt system 

Istället för att varje medlemsland använder egna system blir det mer samarbete mellan 

länderna i EU då banden knyts närmare mellan medlemsländerna (European 

Commission, 2006). 
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Styrker övriga standarder 

Standarder som t.ex. ISO 9001 och 28001 blir mer erkända genom AEO. De kriterier 

som anges för dessa ISO-standarder kan inte helt ersättas med AEO, men kan 

åtminstone komplettera varandra (European Commission, 2006). 

 

Prioriterande kontroller 

Ifall en aktör har erhållit ett godkänt AEO-certifikat, ska denna kunna ha förtur att 

genomgå en tullkontroll gentemot andra företag utan certifiering. Men ifall en 

affärspartner till den godkända aktören inte har ett godkänt AEO-certifikat kan detta 

medföra att garantin om förtur inte nödvändigtvis gäller (European Commission, 

2006). 

 

Möjlighet att bestämma kontrollplats 

Ibland kan det innebära fördelar för att t.ex. minska förseningar genom att själv 

bestämma vilken plats som tullkontrollerna av godstransporter ska göras. Därmed 

finns möjligheten för en aktör att tillsammans med Tullverket bestämma plats för 

undersökning (European Commission, 2006). 

 

Förenklade tulldeklarationer 

När en aktör ska sända in tulldeklarationer, d.v.s. uppge uppgifter som Tullverket 

behöver för att bestämma om en vara får transporteras mellan gränspassager 

(Tullverket, 2008), så behöver innehållet av uppgifterna inte vara lika omfattande som 

den aktören utan AEO är skyldig till att uppge (European Commission, 2006).  

 

Bieffekter 

En fördel är att när olika enheter i en organisation samordnas så fås större kunskap om 

företaget processer. Detta kan på ett längre tidsperspektiv leda till förbättrade 

processer och utveckling inom organisationen (European Commission, 2006).  

 

2.4 Standardiserat arbete 

Med begreppet standardiserat arbete som har sitt ursprung från Lean Produktion och 

ständiga förbättringar, är meningen att försöka stödja personer i arbetet att utföra sina 

arbetsuppgifter på ett korrekt, säkert och effektivt sätt. Målet med standardiserat 

arbete är att eliminera variationer och på så sätt skapa en bra grund till säkrare och 

effektivare metoder. Andra fördelar med standardiserat arbete är att en stor del av 

stopptider och missförstånd av hur arbetsuppgifter utförs, kan undvikas (Ljungberg, 

2000).  

 

Det finns flera olika områden på ett företag där standardiserat arbete kan vara ett bra 

verktyg att använda. Några exempel är (Ljungberg, 2000): 

 

 Kvalitetssäkring 

 Administrativa rutiner 

 Lagerarbete 

 Omställningsarbete 

 Arbete vid en station 
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När en ny standard ska fastställas, dvs. införa ett effektivt arbetssätt att utföra 

uppgiften på, är det viktigt att ta hänsyn till flera faktorer. Det första som bör göras är 

att fastställa nuläget vilket innebär hur en arbetsuppgift utförs för tillfället. Sedan ska 

samtliga deltagare komma överrens om en ny ”bästa” metod. När en ny metod har 

fastställts görs en tidsstudie för att undersöka hur effektiv den nya metoden är. Om 

den nya metoden att utföra uppgiften på är ett lämpligt sätt så ska den nya metoden 

dokumenteras. Samtliga som därefter ska följa den nya metoden, måste därefter 

utbildas för att få den kunskap som krävs för att använda det nya arbetssättet.  

Slutligen när detta är klart ska ständiga uppdateringar göras för att förbättra det 

standardiserade arbetssättet (Ljungberg, 2000).  

 

2.5 International Organization for Standardization 
International Organization for Standardization (ISO) är ett internationellt 

standardiseringsorgan som arbetar med standardiseringar inom industrin. ISO är en 

icke-statlig organisation som grundades 1947. (International Organization for 

Standardization , 2010) Organisationens syfte är att utveckla det globala 

standardiseringsområdet för att på så sätt underlätta det internationella utbytet av 

tjänster och varor (Bergman & Klefsjö, 2007) . 

 

ISO har globalt ungefär 150 medlemsländer vilket betyder att de täcker cirka 75 % av 

alla världens länder. Första ISO-standarden publicerades 1951 och sedan dess har 

över 18 000 fler standarder publicerats. De mest kända och använda är ISO:14 000 

som innefattar miljöledning och ISO:9000 som behandlar kvalitetsledning 

(International Organization for Standardization , 2010). 

 

2.5.1 ISO 9000 - Kvalitetsledningssystem 
En av de mest tillämpade standardiseringsserier från ISO är 9000 som behandlar 

kvalitetsledningsområdena. ISO:9000 serien består av fyra standarder: 9000, 9001, 

9004 samt 19011. ISO:9001 är den standard som specificerar de krav som måste 

uppnås och som företag vanligtvis certifierar sig mot (Swedish Standards Institute, 

2010) Huvudsyftet är att med hjälp av de fasta rutiner som organisationen upprättar 

kunna spåra och identifiera orsakerna till de fel som kan uppstå. Ett krav är även att 

företagen kontinuerligt utvärderar, utvecklar och uppdaterar de rutiner och processer 

som de upprättat (International Organization for Standardization , 2010). 

 

2.5.2 ISO 13485 – Kvalitetssystem för medicinsk teknik 
För företag som har behov utav att sälja medicintekniska produkter så finns 

ISO:13485 som behandlar just detta område. Syftet med denna standard är att 

underlätta hanteringen utav denna typ av produkter. Som en följd av detta så finns det 

även särskilda krav för dessa produkter som behöver följas. Vanligtvis certifieras 

denna standard tillsammans med kvalitetsstandarden ISO:9000 då de kompletterar 

varandra i detta avseende (International Organization for Standardization , 2010). 

 



Teoretisk Bakgrund 

13 

 

2.5.3 ISO 14000 - Miljöledningssystem 
Miljöfrågor blir allt mer uppmärksammade i dagens samhälle så ökar även intresset 

för serien ISO:14000 som behandlar miljöledningsområdena. Precis som tidigare 

serier så består 14000 av flera standarder som behandlar olika delar inom 

miljöledning. I dagsläget har 188 000 företag certifierat sig runt om i världen med 14 

000-serien varav Asien är ledande med 39 000 certifierade företag i Kina och 35 000 i 

Japan. Sverige med 4400 certifierade företag hamnar på en 9e plats bland länderna 

med flest 14000-certifieringar (International Organization for Standardization , 2010). 

 

2.5.4 ISO 28000 – Transsportsäkerhet 
Standarden för transportsäkerhet, ISO:28000 inriktat sig framförallt mot företag inom 

logistik. Standardens syfte är upprätta alternativt förbättra säkerhetsledningssystemet. 

De ställer krav på regelbundna genomgångar av det berörda företagets säkerhet. Syftet 

är att hitta eventuella risker och åtgärda dessa på bästa sätt. Standarden är anpassad så 

att både större internationella företag samt mindre nationella kan ha nytta av den 

(International Organization for Standardization , 2010). 
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3 Metod och genomförande 

Rapporten är uppbyggd utefter information som är sammanställd efter undersökningar 

i företaget Attends. Perioden för undersökningarna har sträckt sig mellan februari 

2010 till april 2010. Den information som har sammanställs har inhämtats genom 

intervjuer, rundvandringar på företaget och sökningar i det interna dokumentsystemet 

EuroDocnet (EDN). Detta har varit nödvändigt för att kunna få en djupare förståelse 

av företagets processer och därmed dess rutiner. 

 

För att kunna sammanställa Attends rutiner har Tullverkets ”Vägledning till 

certifiering” (i fortsättningen kallad vägledningen) varit ett viktigt verktyg som 

utgångspunkt (se bilaga 1). Med Tullverkets kriterier har sökningar med hjälp av 

Attends interna dokumentsystem EDN varit en stor del av arbetsgången. Genom lån 

av persondator har vi på företaget haft tillgång till EDN. Detta har varit har varit en 

viktig del i rapportens grundläggande undersökningar. 

 

Under arbetsgången som har lett fram till resultatet har genomförandet varit det mest 

primära avsnittet av samtliga delar. Den avsatta tiden till genomförandet har varit 

avgörande för resultatet. Av det resultat som framkommit har även en analys gjort för 

att kunna identifiera gapen mellan Attends rutiner som finns dokumenterat från ISO 

9001, 14001, 13485 och deras verksamhetssystem TPM. Detta har gjorts gentemot det 

som saknas jämfört med Tullverkets vägledning. Genom att dela upp och identifiera 

gap kan luckor fyllas för att kunna undvika att dokumentation försummats vid 

revision av Tullverket. 

 

3.1 Undersökningsmetod 

3.1.1 Intervjuer 

En stor del av metoden i detta projekt har utgått från intervjuer med olika parter. De 

mest aktuella deltagarna till projektet kan delas in i två grupper där Tullverket ingår i 

den ena och Attends i den andra. Intervjuerna som varit riktade både mot Tullverket 

och Attends har genomförts på en kvalitativ nivå, dvs. målet med intervjuerna har 

varit att undersöka hur mycket dokumentation som finns. Med det menas att 

intervjuerna genomfördes för att få fram kunskap och information som var nödvändig 

och ingenting om t.ex. antal dokument. Författarna har därmed inte tagit hänsyn till 

några typer av storheter eller andra mätvärden. Därför har inga kvantitativa metoder 

använts (Carlsson, 1990). 

 

Intervjuerna som har utförts med Tullverket har varit baserade på kontinuerlig 

telefonkontakt med strukturerade intervjuer där frågorna har utarbetats i förväg för att 

täcka den omfattning av information som efterfrågades. Detta gjorde således att 

förståelsen av konceptet AEO ökades (Carlsson, 1990).  
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De intervjuer som har utförts på Attends har mestadels genomförts som planerade 

möten men även spontana sammankomster. Därmed har både strukturerade och 

ostrukturerade intervjuer varit en del av metodiken som har använts för detta projekt. 

Detta till stor del för inhämtning av information om företagets processer och dess 

rutiner (Carlsson, 1990).  

3.1.2 Datainsamling 

Undersökningarna till denna rapport har mestadels utgjorts av datainsamlingar. 

Grunden till undersökningar utgörs av Tullverkets kriterier, dvs. det dokument som 

benämns vägledningen i denna rapport. Projektets genomförande bygger till största 

del på just vägledningen. Detta har använts som utgångspunkt för sökningar som 

gjordes i Attends interna dokumentsysten, EDN. Sökningarna genomfördes med att 

specifika sökord som vara relaterade till vägledningen användes i sökfältet. Detta 

gjordes för att lättare identifiera sådana dokument som var relaterade till projektets 

syfte. Eftersom att EDN består av flera tusen olika dokument, hade arbetet kunnat bli 

mer komplicerat om varje dokument var för sig behövt undersökas.   

 

Bedömningarna om hur relevanta dokument som hittades i EDN gentemot 

vägledningen kunde vara olika svåra. Vissa dokument stämde helt överrens med de 

kriterier som efterfrågades, medan det i många andra fall visade sig att enbart något 

eller några avsnitt var relevanta.  

 

Förutom datainsamling via EDN så kontaktades anställda från olika avdelningar för 

ytterligare handledning för att hitta svårfunna dokument, som ansågs nödvändiga. 

Detta genomfördes oftast i samband med intervjuer. På detta sätt kunde mer viktig 

information upptäckas som annars kanske hade förbisetts.  

3.1.3 Analys 

En första analys var att tolka vägledningen från Tullverket. Detta för att förstå vilken 

typ av data som behövde samlas in samt i vilken omfattning insamlingen behövde 

utföras. Den information som sedan inhämtades från intervjuer och EDN har därefter 

använts som underlag för en ingående analys där onödig data har sållats bort för att 

kunna identifiera relevanta dokument.  

 

Under arbetet med datainsamlingen över Attends rutiner gjordes en gapanalys för att 

upptäcka vilka brister som finns i form av saknade dokumenterade rutiner som är 

nödvändiga vid en revision av Tullverket för att erhålla en AEO-certifiering. Valet av 

att göra en gapanalys kändes relevant för att se skillnaderna mellan problematiken till 

projektet i förhållande till den aktuella situation som råder i företaget. 

Tillvägagångssättet med att göra en gapanalys ser ut på följande sätt (Karlöf & Helin 

Lövingsson, 2007): 
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 Bestäm vad som ska undersökas. I vårt fall är detta att undersöka rutiner och 

relaterade dokument som finns dokumenterade i företaget. 

 Redogör för nuvarande situation. Genom att samla in samtliga dokument 

som kan relateras till syftet kan nuläget beskrivas. 

 Redogör för önskad situation. Med utgångsläge från vägledningen kan mål 

sättas som ska uppnås med analysen. 

 Genomför analys. I detta avsnitt genomgörs en jämförelse mot rutiner som 

finns i företaget och sådana rutiner som vägledningen anser är nödvändiga. 

 Bestäm om åtgärder ska vidtas. Ifall gapen blir för stora bör åtgärder 

genomföras för att kunna uppnå den situation som önskas. 

 Uppföljning. Se till att kontinuerligt fortsätta med att undersöka ifall 

åtgärderna efterlevs eller om ytterligare åtgärder behöver göras 

 

3.1.4 Klassificering 

Vid insamling av data var det viktigt att klassificera samtliga insamlade dokument för 

att veta hur analysen skulle göras. Genom att klassificera kunde den kritiska 

bedömningen av både gapen och systematiseringen lättare identifieras av 

dokumentationen. Vid klassificering var det därför betydelsefullt att se över följande 

punkter innan val av variabler gjordes (Ejvegård, 2009): 

 

 Viktigt att valda klasser ska vara trovärdiga, dvs. ska stämma överrens med 

verkligheten. 

 Ska vara passande för rådande situation. Det ska vara kopplat till arbetets 

syfte. 

 I sin helhet ska samtliga klasser vara uttömmande där i vissa avseende en 

slutlig klass skapas som oftast benämns övrigt. 

 Klasserna ska vara definierade så att inga tvivel om samhörighet uppstår. Det 

ska vara enkelt att se vilken data som tillhör respektive klass. 

 Avstå från att få tomma klasser där inga data ingår. Om tomma klasser uppstår 

kan detta innebära att den grundläggande uppdelningen är felaktig. 

 

Av all data som har samlats in gjordes en uppdelning med tre olika variabler vid 

gapanalysen för att kunna klassificera det urval som hämtades ur EDN. Uppdelningen 

med tre variabler gjordes för att kunna belysa de egenskaper som ansågs viktiga till 

arbetets syfte i form av hur mycket som saknades i dokumenten gentemot 

vägledningen. Med denna metod för klassificering och samtal med både Tullverket 

och Attends så blev indelningen av variablerna kategoriserade som kritiska, möjligt 

kritiska och försumbara.  

 

En annan del av arbetet var även att göra en systematisering, dvs. ett register för att 

enkelt identifiera under vilken kategori som de relevanta dokumenten tillhörde. Denna 

metod för klassificering kan därmed även tillämpas i detta avseende eftersom 

systematiseringen som genomfördes bygger på samma grundprincip. Attends hade 

egna önskemål om att indelningen gjordes med vägledningen som utgångspunkt. 

Därmed har ett register skapats där indelningen av variablerna är återhämtade från 

vägledningen. Rubrikerna till variablerna och dess innehåll av systematiseringen 

presenteras mer i den del av rapporten som behandlar genomförandet. 
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3.2 Metodkritik 

Vid val av passande metod bör även metodens reliabilitet och validitet tas i akt. Dessa 

begrepp innebär att undersöka pålitligheten av metoderna som används. Validitet 

handlar om hur stor noggrannhet som kan uppnås med den valda metoden och 

reliabilitet beskriver hur pass väl mätningarna som kan utföras med den valda 

metoden (Carlsson, 1990). 

3.2.1 Validitet 

Av undersökningarna som har utförts kan validiteten anses som hög utefter den 

tidsram som har varit tillgänglig för detta projekt. Efter resultaten som har erhållits 

har intervjuer gjorts med både ansvariga personer inom både Attends och Tullverket 

för att kunna komplettera men även säkerställa kvalitén av undersökningarna. Utöver 

detta har även kontakt med ett utomstående företag använts för att jämföra 

genomförandets processer vilket stärker validiteten av resultaten. 

3.2.2 Reliabilitet 

En avgränsning med detta projekt var att ingen dokumentation skulle beskrivas. Fokus 

skulle istället vara att samla in och säkerställa att Attends kan uppfylla kriterierna för 

ett AEO-certifikat. Under tillvägagångssättet med sammanställningen av Attends 

rutiner är det viktigt att tillförlitligheten på instruktionerna är aktuella. Därför har 

författarna i denna rapport utgått ifrån att beskrivningen av dokumentationen även är 

den som tillämpas i verkligheten. Attends har dock som policy att inom en period om 

två år göra uppdateringarna för att säkerställa att rutinerna efterlevs vilket gör att 

tillförlitligheten kan anses som hög. 

 

3.3 Genomförande 

Den arbetsgång som följts genom projektet med utgångspunkt från vald metod kan 

sammanfattas i fyra övergripande rubriker med syftet att skapa en bra grund för en 

AEO- certifiering. Tillvägagångssättet har dock inte följts i den ordning som metoden 

beskriver utan har anpassats mer till den situation som har upplevts som mest 

lämpligast. I figur 1 beskrivs samtliga fyra steg mer ingående samt om hur 

genomförandet gick till i respektive steg. 

 

 
Figur 1, Processchema av genomförande 
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3.3.1 Planera 

Eftersom AEO-certifikat finns i flera olika varianter beroende på vilka roller det 

sökande företaget har samt vilket certifikat de vill certifierar sig mot så krävs att 

korrekt typ väljs. När Attends via Tullverkets angav sina uppgifter om vilka roller och 

vilken typ av certifikat som ansöks så blev resultatet: 

 

Roller: Tillverkare, Exportör, Lagerhållare och Importör 

 

Certifikat: AEOF – Full certifiering 

 

Utefter den information som Attends uppgav erhölls ett vägledningsdokument som 

beskriver vad som krävs för att erhålla en godkänd certifiering. Alla punkter i denna 

vägledning är inte väsentliga för alla företag utan är generellt uppbyggda för att passa 

samtliga branscher och företag. Det är sedan upp till varje enskilt företag att se över 

vilka punkter som berör just dem och hur relevanta dessa är. En stor del av 

planeringsarbetet har således varit att tolka vägledningen samt att studera relevant 

fakta och teori för att kunna tyda alla krav och branschtermer som finns beskrivna i 

vägledningen.  

 

Förutom att studera teori inom området så har det även varit viktigt att hitta personer 

med bra kunskaper och försöka etablera ett kontaktnätverk. Både för framtida 

datainsamling samt rådfrågning under arbetsgången. Därmed byggdes ett 

kontaktnätverk upp med flera personer från olika avdelningar på Attends. Intervjuer 

och kortare samtal fördes med dessa personer under planeringsfasen. Syftet här var 

huvudsakligen att få ett första intryck av hur organisationen är uppbyggd, hur nuläget 

ser ut och vilka arbetsprocesser som används, men även i viss mån för att få hjälp med 

att tolka olika branschtermer i vägledningen. I detta kontaktnätverk ingick även ett par 

representanter från Tullverket med bra kunskap inom AEO- certifieringen.  

 

För att ytterligare öka kunskapen och förståelsen kring AEO samt att få hjälp och 

inspiration så kontaktades industriföretaget ITT Water and Wastewater som även de 

var i början av planeringsfasen med sin AEO-certifiering. Tillsammans med 

projektansvarig diskuterades problematik med certifieringen samt tillvägagångssätt 

för att kunna lösa uppgiften på bästa möjliga sätt. 

3.3.2 Datainsamla 

Det andra steget i arbetsprocessen behandlar datainsamlingen som varit en stor del av 

arbetet. Datainsamlingen utfördes huvudsakligen i EDN där all dokumentation vid 

Attends sparas. Figur 2 visar en exempelbild på EDN där en sökning efter ordet 

”rutin” har gjorts. EDN sorterar då bort de dokument som inte stämmer överrens med 

det sökord som angivits. Resterande dokument som stämmer överrens listas sedan 

med det senast uppdaterade dokumentet först i listan. Förutom specifika sökningar 

finns det även diverse menyer som TPM eller handböcker där det går att klicka sig 

vidare bland redan bestämda kategorier.  
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Figur 2, Exempelbild EDN 

 

 

Författarnas uppgift i detta steg var att söka i EDN och försöka identifiera alla de 

dokument som kunde vara relevanta med vägledningen. Med dokument menas inte 

enbart rutiner utan även andra typer av dokument som varit väsentligt med arbetet. 

Förutom rutiner kunde bland annat manualer, förteckningar och flera andra typer av 

dokument användas. De dokument som ansågs relevanta sparades därefter undan 

separat för mer noggrannare analys senare i arbetsprocessen. Eftersom kännedomen 

om EDN var bristande krävdes flera samtal med utvald personal med kunskap inom 

sina respektive områden. Dessa samtal gav författarna hjälp att hitta viktiga dokument 

som annars missats i insamlingen, samt få ökad kunskap och förståelse om innehållet i 

dem. 



Metod och genomförande 

20 

 

3.3.3 Analysera 

När den grundläggande identifieringen av de dokument som hittades i EDN var klar 

krävdes en mer ingående analys. Dokumenten som identifierades behövde jämföras 

med vägledningen för att noggrannare undersöka hur fullständigt varje enskilt 

dokument var samt vad som eventuellt behöver kompletteras. Ifall ett gap uppstod 

mellan vägledningen och Attends dokumentation, dvs. ett specifikt dokument 

saknades så kunde ytterligare datainsamling krävas. Detta för att ännu en gång försöka 

finna saknade dokument och säkerställa att inget har försummats under 

datainsamlingen. 

 

När ett gap uppstod var anledningen till detta att dokument som vägledningen ansåg 

var viktigt inte existerade hos Attends. Efter samråd med kontaktpersoner från 

Tullverket och Attends och utifrån den metod som har valts gjordes en bedömning om 

hur gapen som identifierades skulle kategoriseras. När någon information inte kunde 

hittas med avseende på ett specifikt område så tilldelades detta gap inte någon klass 

omedelbart. Först kontaktades Tullverket för att tillsammans genomföra en 

bedömning om hur kritiskt viktiga gapet i fråga ansågs vara. Därefter när 

bedömningen med Tullverket var klar, fördes vidare diskussioner med Attends 

personal, för att få företagets syn angående gapet. Först när samtligas åsikter hade 

framkommit och tagits i akt gjordes indelningen av vilken klass som gapet ansågs 

tillhöra. 

 

Indelningen av variablerna valdes att göra i form av tre olika klasser för att undersöka 

hur kritiskt det ansågs att åtgärder behövde genomföras innan revision sker. Nedanför 

presenteras klasserna: 

 
 Klass 1 

Här beskrivs de mest kritiska gapen. Detta är sådana gap som författarna anser vara 

mycket viktiga och således behöver åtgärdas innan en revision sker. 
 

 Klass 2 

Här beskrivs de gap som författarna anser viktiga men inte i den omfattning som i 

klassen ovan. Åtgärder för dessa gap kan komma att behöva göras, dock kommer inga 

åtgärder ske innan en revision. Om åtgärder erfordras så kommer dessa först göras 

efter en revision 

 

 Klass 3  

Här anges de gap som identifierats men som enligt författarna inte ha någon 

betydelse. Dessa gap kommer antingen vara sådana som inte är tillräckligt relevanta 

eller så pass små att betydelsen av dessa kan ses som försumbar.  
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3.3.4 Systematisera 

Syftet med att systematisera var att alla dokument som ansågs som betydelsefulla 

skulle kategoriseras för att skapa en pedagogisk och lätthanterlig struktur. 

Systematiseringen skedde huvudsakligen gentemot samtliga på Attends men även för 

att kunna visa upp för Tullverket vid en revision att en sammanställning har gjorts. 

Tanken var att detta skulle fungera som ett register för att göra det enkelt att finna de 

dokument som eventuellt efterfrågas under en revision.  

 

Samtliga dokument strukturerades upp i olika grupper med vägledningen som 

utgångspunkt. Rubrikerna som valdes till grupperna är hämtade från vägledningen för 

att på så sätt kunna sammanfogas med kraven från vägledningen på ett 

sammanhängande sätt. Då Attends hade egna synpunkter på hur systematiseringen 

skulle se ut, så valdes tillsammans med företaget att använda rubrikerna från 

vägledningen. Eftersom det är Attends som ska använda detta register vid en framtida 

revision, så kändes deras åsikter viktiga att ta hänsyn till vid utformningen av 

systematiseringen.  
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4 Nulägesbeskrivning 

I följande kapitel beskrivs till att börja med en företagsbeskrivning för att ge en bild 

av Attends historia. Sedan presenteras uppbyggnaden i företaget för att därefter, 

kortfattat redogöra om aktörerna. Efter dessa avsnitt beskrivs några utvalda delar 

inom Attends som har varit relevanta för projektets syfte. Kapitlet avslutas med en 

beskrivning av företagets verksamhetssystem som har kopplingar till standardiserat 

arbete. 

  

4.1 Företagsbeskrivning 

Attends, dåvarande Landstingets Inköpscentral, grundades 1946 som en ekonomisk 

förening. Företaget var vid denna tid gemsensamt ägt av samtliga landsting i Sverige 

samt de ideella organisationerna Röda Korset och Rädda barnen.  Den nuvarande 

fabriken som byggdes 1972 finns i Aneby och har stått för produktionen sen dess.  

 

Företaget tillverkar inkontinensskydd till sjukhus och vårdhem, men även åt den 

privata sektorn, dvs. direkt hem till kund. Produktsortimentet är stort och anpassat 

efter flera olika faktorer, för att på så sätt kunna uppfylla alla kunders olika behov.  

 

En milstolpe för Attends var 1999 när det amerikanska företaget PaperPak, efter en 

längre tids process, bestämde sig för att köpa loss Attends. Under företagsnamnet 

PaperPak fanns nu två underdivisioner som inriktade sig på olika marknader. 

PaperPak Europa med inriktning på Europa där Anebyfabriken ingick samt PaperPak 

USA med inriktning på den amerikanska marknaden. År 2007 bestämde företaget att 

sälja av PaperPak USA vilket betydde att Europa- och USA-delarna fick olika ägare 

och därmed gick skilda vägar. För att stärka det Europeiska varumärket byter de även 

namn till Attends Healthcare Group.  

 

I nuläget ägs Attends av det Brittiska investmentbolaget Rutland Foundation. Kärnan i 

verksamheten är fortfarande belägen i Aneby. Totalt har företaget cirka 500 anställda 

runt om i Europa varav 320 personer arbetar på fabriken i Aneby. Förutom 14 stycken 

produktionslinjer som nästintill producerar dygnet runt finns även på anläggningen i 

Aneby avdelningar som sysslar med produktutveckling, distribution, marknad, 

ekonomi och IT. I Aneby finns även Shared Financial Center vilket är det centrala 

organet för samtliga Attends försäljningsbolag som är placerade på olika platser runt 

om i Europa och som kontinuerligt arbetar med att expandera företaget. 

 

Attends senaste omsättning uppgick till 113 miljoner euro, dvs. 1,1 miljard SEK. För 

att vinna ytterligare marknadsandelar och bli mer eftertraktade på marknaden jobbar 

Attends ständigt med att förbättra produkterna och arbetsförhållanden. Attends 

certifierade sig under 90-talet mot ett kvalitetsledningssystem i form av ISO 9001 och 

har även senare hunnit med att certifiera sig mot ISO 14001 och ISO 13485. 
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4.2 Organisationsstruktur 

Från år 2007 är Attends ägare Rutland Partners LLP, vilket är ett brittiskt 

investmentbolag med huvudkontoret beläget i Newcastle, Storbritannien. Den del som 

beskriver Attends i organisationsstrukturen ser ut på följande sätt, se figur 3. 

Organisationen är uppdelad med en styrelse där bl.a. styrelseordförande, ledamöter 

och VD ingår. Nuvarande VD är James Steele som tillsammans med ansvarig för all 

ekonomisk verksamhet (CFO) och ansvarig för förbättringar av lönsamheten 

(Category Team Manager Leader) sitter på huvudkontoret i Newcastle. Under James 

Steele finns platschefen (Operations Director) för Anebyfabriken där tillhörande 

underavdelningar ingår. Organisationsstrukturen på fabriken i Aneby är uppbyggd 

med sex stycken avdelningar. De olika avdelningarna och vad följande ansvarar för 

är: 

 

 Human Resource: Personalfrågor 

 Supply Chain: Inköp, planering, kundtjänst och logistik 

 Produktion: Tillverkning 

 Teknik: Teknikutveckling 

 RA/QA/HS&E: Myndighetskrav, kvalitet, miljö och ledningssystem för 

miljö 

 Controller: Verksamhetsstyrning för fabriken och Supply Chain 

 

 

Figur 3, Organisationsschema (bildkälla Attends, 2010)  
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4.3 Aktörer 

4.3.1 Leverantörer 

Attends har ett flertal leverantörer som råmaterial köps in ifrån. Deras 

medicintekniska produkter är komplexa till design och funktion men med ett fåtal 

ingående beståndsdelar. Produkterna består till största del av papper och därför är 

detta råmaterial som köps in i störst volymer till företaget. Det mest använda 

råmaterialet är pappersmassa som mestadels importeras från leverantörer utanför 

Europa.  Några av de andra stora leverantörerna finns i Tyskland, vilka även dessa 

levererar papper till Attends. Ett annat viktigt råmaterial är ett 

vätskeuppsugningsmedel som också levereras från Tyskland. Detta råmaterial är en 

grundläggande beståndsdel i produkterna. 

 

Attends köper inte enbart in råmaterial utan företaget har även leverantörer som 

sänder redan färdiga produkter. Attends köper t.ex. in färdiga produkter som företaget 

därefter sätter sitt eget varumärke på för att säljas vidare. Detta gäller dock inte bara 

vid inköp av andras produkter utan Attends gör även likadant i vissa fall vid 

försäljning av sina egna produkter där kunden sedan sätter på sitt varumärke. 

 

4.3.2 Kunder 

Attends är inom deras verksamhetsområde en av de största aktörerna och därmed är 

marknaden som företaget verkar på även globalt baserad. Trots detta återfinns 

mestadels av marknaden i Europa. De största kunderna finns i Sverige, Norge, 

England och Tyskland. Den enda produktionsanläggningen är den som finns i Aneby 

men förutom deras enheter vid Aneby-fabriken så har även Attends lager bl.a. i 

England, Tyskland, Belgien och Österrike. I samtliga länder finns ett lager förutom i 

England där Attends har två stycken lager. Det ena lagret i England samt det som 

finns i Österrike är Attends egna lager medan de övriga är hyrda lagerplatser med 

egen personal. Från samtliga lager distribueras produkterna direkt till kunderna vilket 

kan vara både direkt hem till konsumenterna men även olika institutioner. Attends 

sänder även produkter till återförsäljare men detta sker direkt ifrån fabriken i Aneby. 

Deras återförsäljare finns i Frankrike, Kroatien, Serbien, Tjeckien, Baltikum, Israel, 

Grekland, Italien och Nya Zeeland.  

 

 



Nulägesbeskrivning 

25 

 

4.4 Godstransporter 

På Attends produktionsanläggning i Aneby sänds allt sorts gods med lastbil. 

Transsporterna sker inte med Attends personal utan detta ligger ute på tredje part, dvs. 

speditörer som hyrs in för att sköta transporterna. Eftersom speditörerna sköter 

ruttplaneringen så har inte Attends detaljerad övervakning av hur transporterna sker, 

dvs. ingen exakt kännedom på vilka vägar som godset transporteras. Däremot är det 

företaget som har ansvaret för godset vid gränspassager. Eftersom de största 

kunderna, men även leverantörer, finns utanför Sveriges gränser så måste större delar 

av godset passera olika tullstationer. De mest trafikerade tullstationerna är placerade i 

Göteborg, Malmö och Strömstad. Från dessa platser skickas med båttransporter det 

mesta av godset som ska till och från Sverige.  Eftersom Norge är en relativt stor 

marknad för Attends så skickas det gods som ska dit från Strömstad medan resten av 

det gods som både ska in och ut till Europa och övriga länder skickas från Göteborg 

och Malmö. 

 

4.5 Skyddstillämpningar på anläggningen 

Inom Attends finns rutiner och föreskrifter om vad som är tillåtet att göra på 

anläggningen i Aneby. Före en nyanställning ska göras är det ett krav att personen i 

fråga har undertecknat de allmänna föreskrifterna inom Attends. Detta för att göra 

samtliga på företaget medvetna om vilka regler som ska följas och att personer utan 

rätt behörigheter inte får någon åtkomst till områden där nödvändiga tillstånd krävs. 

 

På Attends finns information om hur personer på anläggningen ska använda olika 

typer av identifikationsbrickor, dvs. hur skillnader mellan anställda, besökare och 

diverse andra personer kan visas. Dessutom finns information om vilka delar av 

anläggningen som personal med olika ansvar får vistas inom. För att kunna få tillträda 

utanför kontorstid behövs en passertagg med personliga koder för att undvika 

obehöriga att komma in. Utanför kontorstid utförs inte bevakningar av Attends egen 

personal utan detta sker med bevakningsbolag. Detta för att säkerställa möjligheterna 

till att inga intrång genomförs även när anläggningen är obemannad.  

 

För att skydda information som flödar genom organisationen har Attends en IT-policy 

som beskriver hur information ska lagras och användas för att obehöriga inte ska 

kunna få tillgång till känslig data. Genom att använda en policy kring IT så 

säkerställer Attends att personalen är införstådda med hur information ska hanteras 

och skyddas. 

 

4.6 Total process management - TPM 

För att ha möjlighet att fortsätta vara konkurrenskraftiga även på lång sikt så har 

Attends valt att tillämpa strategin Total Process Management (TPM). Syftet med 

denna strategi är att kunna möta kundernas krav och förväntningar men samtidigt öka 

verksamhetens lönsamhet och tillväxt. Strategin omfattar hela företagsverksamheten, 

oavsett om det handlar om administration, produktion, lager, produktutveckling, 

kvalitet eller övrig support. TPM är ett viktigt verktyg för Attends då detta ger 

förutsättningar för kontinuerliga förbättringar av verksamheten. 
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Figur 4, TPM Modell (bildkälla Attends, 2010) 

 

4.6.1 Värderingar i TPM 

 

 Kunden först: När det ska fattas beslut ska alltid kunden vara i fokus. 

 Respekt för individen: Alla ska ha möjlighet att påverka och vara 

respekterade. Alla ska ha möjlighet till utveckling utifrån individens 

förutsättningar. 

 Eliminera slöseri: För att stärka företagets konkurrenskraft så krävs arbete 

med att eliminera slöseri. Det kan vara kvalitetsproblem, processtörningar eller 

onödiga arbetsmoment. 

 

4.6.2 De fyra huvudprinciperna 

Normalläge – Standardiserat arbetssätt 
De strävar efter ett normalläge där de kan identifiera avvikelserna. För att på bästa sätt 

kunna uppnå detta arbetar Attends standardiserat. De försöker ha ett utjämnat och 

balanserat flöde samt jobba visuellt så att alla individer ska kunna se vad som är 

normalt och onormalt. Det är även viktigt att agera i realtid, dvs. om en avvikelse 

uppstår så ska man fånga upp all information om den direkt. Med tiden försvinner 

information och orsaken bakom avvikelsen kan bli svårare att identifiera.  

Kunden först 

Ständiga förbättringar 

Rätt 
från 
mig 

Kund-
orderstyrd 
verksamhet 

Normalläge – Standardiserat arbetssätt 

  Dragande flödet Utjämnat flöde Realtid Visuellt Balanserat flöde Standardisering 

Respekt för individen Eliminera slöserier 

Prioriteringar 
1. Säkerhet 
2. Kvalitet 
3. Leverans 

4. Kostnad 
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Rätt från mig 

Denna princip handlar om att det ska vara lätt att göra rätt. Det är viktigt att de inte tar 

emot, tillför eller levererar avvikelser vidare. Alla ska ha möjlighet att få rätt kunskap, 

metoder, verktyg och instruktioner så att rätt görs från början. Om detta ändå inte är 

tillräckligt utan avvikelse ändå uppstår så ska man gemensamt se över och förbättra 

berörda standarder. 

 

Kundorderstyrd verksamhet 

Attends försöker att inte producera i onödan. Antingen återfylls det som förbrukats 

eller så produceras utifrån tillgång till tillförlitlig information om kundernas framtida 

behov. Syftet är att undvika slöseri i form av överproduktion. 

 

Ständiga förbättringar 

Taket på den så kallade TPM-modellen är ständiga förbättringar och handlar om att 

ständigt sträva efter att förbättra normalläget. Detta görs framförallt genom att lära sig 

att upptäcka slöseri. Slöseri finns i många former: onödiga transporter, onödiga 

rörelser och förflyttningar eller outnyttjad kompetens. En annan förbättring Attends 

regelbundet ska försöka förbättra är produktiviteten. Man ska utnyttja den arbetstid 

som finns på bästa möjliga sätt. För att ha möjlighet att ständigt förbättra 

verksamheten så arbetar de dagligen i olika förbättringsgrupper som har till uppgift att 

förbättra en specifik process. Det kan vara allt från nya bättre standarder till ett nytt 

hjälpmedel som förbättrar och förenklar arbetet. Alla dessa ständiga förbättringar 

leder till ett bättre normalläge.  
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5 Resultat och analys 

I detta kapitel redogörs för resultat och analys. Först redogörs resultat från 

datainsamlingen, därefter presenteras gapen av analysen och slutligen resultatet från 

systematiseringen. Ordningen är uppdelad för att följa genomförandet och därmed 

skapa en bra struktur. 

 

5.1 Resultat från Datainsamling 

Av undersökningarna som gjorts i EDN har följade dokument framkommit som är 

relevanta med vägledningen. Utöver rutiner i EDN finns även andra typer av 

dokument som varit tillämpbara i arbetet. De olika dokument som är aktuella är: 

 

 Rollbeskrivning – Beskrivning av arbetsuppgifter, befogenheter och ansvar. 

 CBA – Current Best Approach, nuvarande bästa metod. 

 Rutin – Beskrivning av genomförande inom specifika områden. 

 Flödesschema – Grafiskt beskrivning av tillvägagångssätt. 

 Förteckning – Skriftlig uppställning inom ett specifikt ämne. 

 Policy – Handlingsprogram för att uppnå önskade mål. 

 Manual – En bruksanvisning som ska fungera som referens. 

 Personalhandbok - Fungerar som en manual för berörd personal. 

 Organisationsschema – Ett schema över en organisation och dess olika delar. 

 Checklista – En lista med syfte att ge en bra översikt över diverse punkter. 

 Broschyr – Ett häfte med avseende på ett specifikt ämne. 

Av samtliga dokument som samlats in så ser fördelningen ut på följande sett: 

 

Tabell 1, Framtagna dokument 

Dokument Antal 

Rutiner 27 

Flödesscheman 13 

Förteckningar 7 

CBA 5 

Personalhandböcker 4 

Rollbeskrivningar 3 

Manualer 3 

Checklistor 

Organisationsscheman 

Broschyrer 

Policys 

 

Totalt 

2 

2 

1 

1 

 

68 
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Figur 5, Dokumentfördelningsdiagram 

 

Som figur 5 beskriver så består majoriteten av de insamlade dokumenten av rutiner 

(se bilaga 2 för fullständig lista över samtliga dokument). Även flödesscheman och 

förteckningar står för en stor del av de totala insamlande dokumenten. Resterade 

andelar är relativt jämnt fördelade bland de övriga kategorierna av dokument.  
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5.2 Resultat av analys 

Följande gap har identifierats mellan Attends dokumentation och Tullverkets 

vägledning.  Gapen i respektive klass är följande: 

5.2.1 Klass 1 

 En ansvarig för kvalitetssäkringsarbetet med tullhantering ska utses  

 En ansvarig för kvalitetssäkringsarbetet med säkerhets- och skyddsrutiner ska 

utses  

 En rutin som beskriver exportdeklarationerna  

 En rutin som behandlar egenuppföljning av import- och exportärenden 

Ansvarig för kvalitetssäkringsarbetet inom tullhantering: En person som ska ansvara 

för kvalitetssäkringsarbetet inom tullhantering ska utses. Denna person har ansvaret 

att inför Tullverket kunna redovisa var dokumentation relaterad till tullhantering finns 

tillgänglig. 

 

Ansvarig för kvalitetssäkringsarbetet med säkerhets- och skyddsrutiner: En person 

som ska ansvara för säkerhets- och skyddsrutiner ska utses. Denna person har ansvaret 

att inför Tullverket kunna redovisa var dokumentation relaterad till säkerhet och 

skydd finns tillgänglig. 

 

Exportdeklarationer: En rutin som säkerställer att korrekta tulldeklarationer vid 

export används. Rutinen bör innehålla allt som berör en exportdeklaration, dvs. vilka 

som har ansvaret, vilken information som ligger till grund, hur kontroller sker och hur 

avvikelser upptäcks och hanteras.  

 

Egenuppföljning av import- och exportärenden: För att erhålla ett AEO- certifikat ska 

Attends kunna visa att de arbetar för att förhindra uppkomst av fel och säkerställa att 

de tulldeklarationer som upprättas är av god kvalité. En rutin ska upprättas som 

säkerställer att detta sker. Av rutinen ska det även framgå vem som ansvarar för 

uppföljningen, hur ofta uppföljning sker samt vilka uppgifter som ska granskas. 

5.2.2 Klass 2 

 En rutin som beskriver beräkningar av det statistiska värdet 

 En rutin som berör datamiljön och relaterad säkerhet  

 Tillägg om säkerhetsaspekter i redan existerade dokument kan krävas. 

Beräkning utav statistiskt värde: En rutin som beskriver beräkningarna bakom det 

statistiska värdet vid import och export bör upprättas. Rutinen bör innehålla: Vilka 

hjälpmedel som används, vilken information som ligger till grund, hur sidokostnader 

och hur fel hanteras. Vem eller vilka som ansvarar för fastställandet av det statiska 

värdet ska även framgå. 

 

Datamiljö och relaterad säkerhet: En rutin som beskriver hur Attends skyddar sin 

datamiljö bör upprättas. Rutinen bör beskriva vilka kontroller som görs för att 

säkerställa att information är skyddad från obehöriga.  
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Rutinen bör även innehålla: Hur uppdateringar sker och vem som ansvar för dem, hur 

Attends hanterar intrångsförsök samt hur efteruppföljning sker och hur information 

skyddas vid driftstopp eller störningar.  

 

Säkerhetsaspekter: Flertalet existerande rutiner kan behöva komma att kompletteras 

med mindre säkerhetspunkter. En sådan säkerhetspunkt kan vara att Attends 

säkerställer att även deras affärspartners förbättrat säkerheten. Detta för att visa att 

Attends tänker på säkerheten i hela försörjningskedjan. Ytterligare komplettering är 

information om hur personal på Attends ska agera om de upptäcker en obehörig 

person på området. 

5.2.3 Klass 3 

 En rutin som berör inventeringsprocessen 

 En rutin som beskriver hantering av förseglat gods 

 En rutin som berör hantering av containrar 

Inventering: En rutin som beskriver hur Attends hanterar inventering av sitt lagrade 

gods bör upprättas. Rutinen bör innehålla: Vem eller vilka som ansvarar för 

uppdatering och att den efterföljs, hur ofta inventering ska genomföras, hur den ska 

genomföras och hur avvikelser ska hanteras. 

 

Hantering av förseglat gods: Förseglat gods kan kräva speciell hantering. En rutin 

som beskriver riktlinjer och hantering av denna typ av gods bör upprättas. Rutinen bör 

innehålla: Brytning av förseglingar samt kontroll och notering av förseglingens 

identifikationsnummer.   

 

Hantering av containrar: En rutin som beskriver hantering av containrar. Rutinen bör 

innehålla: Hur förvaras tomma och lastade contrainrar samt hur genomförs underhåll 

och kvalitetskontroller. 

 

I figur 6 visas antal nya rutiner som behöver upprättas för att täppa till de gap som 

identifierats: 

 

 

Figur 6, Antal nya rutiner som krävs 
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5.3 Resultat av systematisering 

Ett register skapades med syfte att underlätta arbetet vid en revision. Med 

vägledningen som utgångspunkt delades registret in i följande rubriker: 

 

 Företagsinformation. 

 Efterlevnad av tullmyndigheternas och andra relevanta myndigheters regler 

och krav. 

 Företagets bokförings och logistiksystem. 

 Solvens. 

 Säkerhet och skydd. 

 Extramaterial. 

Företagsinformation: Här beskrivs dokument som ger en grundläggande överblick av 

Attends och dess verksamhet. Även dokument om organisationen och dess 

uppbyggnad samt information om Attends import- och exporttullrutiner beskrivs. 

 

Efterlevnad av tullmyndigheternas och andra relevanta myndigheters regler: Då 

Tullverket kontrollerar detta själv utefter den information som angivits i ansökan så 

sammanställdes inga dokument under denna rubrik.  

 

Företagets bokförings- och logistiksystem: Rutiner och andra dokument relaterade till 

Attends bokförings- och logistiksystem identifierades. Dessa dokument beskriver 

bland annat orderhantering från mottagning till fakturering samt uppläggning av 

produkter i affärssystemet. I denna rubrik ingår även dokument kopplade till Attends 

godsflöde. Med godsflöde menas inleverans, lossning, lagring, orderplock och 

utleverans. Utöver dessa togs även dokument fram som beskriver arkivering av 

tulldeklarationer samt riktlinjer vid behörighetskontroll. 

 

Solvens: Inga dokument relaterade till Attends solvens togs fram. Anledningen till 

detta är att Tullverket på egen hand undersöker Attends solvens. Ingen nuvarande 

påverkan kan ändra resultatet utan resultatet grundas enbart på Attends ekonomiska 

ställning de tre senaste åren. 

 

Säkerhet och skydd: Dokument relaterat till säkerheten på Attends beskrivs under 

denna rubrik. Dokumenten beskriver områdesskyddet och bevakningen samt vad 

besökare har för befogenheter och skyldigheter på anläggningen. Under denna rubrik 

finns även dokument som beskriver hur de anställda ska gå tillväga vid kris. Med kris 

menas brand eller aktivering av larm. Riktlinjer för alkohol och andra droger finns 

även beskrivet.  

 

Extramaterial: Under denna rubrik samlade författarna de dokument som är relevanta 

för arbetet men svårplacerade. Dokument som beskriver vilka som är ansvariga för 

utgivning av rutiner finns samt vilka typer av interna och externa revisioner som sker 

på Attends. Även dokument som beskriver hanteringen av kundreklamationer fick 

samlas under denna rubrik. 
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Under varje rubrik finns diverse underrubriker samt information om vilka dokument 

som är väsentliga för just det avsnittet. Figur 7 visar ett exempel på hur resultatet av 

systematiseringen blev. Figuren beskriver fem stycken underrubriker till den del som 

heter ” företagets bokförings- och logistiksystem” Dokumenten benämns med: Typ av 

dokument, filnamn och ID-nummer för att enkelt kunna ta fram korrekt dokument 

från EDN. En fullständig version finns som bilaga 3 

 

 

 
 

Figur 7, Exempelbild systematisering 
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5.4 Summering av resultat och analys 

I detta kapitel har resultatet som tagits fram presenterats.  De insamlade dokumenten 

från datainsamlingen presenteras först och ligger vidare till grund till resterande 

resultat. Analysen av gapen visar att dessa inte blev så många till antalen i förhållande 

till vägledningen. Med detta visas att Attends har bra dokumentation från deras 

dokumentsystem EDN för det här ändamålet. Efter att identifieringen var klar kunde 

ett konstaterande göras som visar att majoriteten av gapen är kopplade till företagets 

tullverksamhet och säkerhetsområden. 

 

Av systematiseringen så placerades flertalet av den dokumentation som har 

identifieras under rubrikerna ”företagets bokförings- och logistiksystem” och 

”säkerhet och skydd”. Detta är förståligt då kriterierna med vägledningen som 

utgångspunkt var flest till antalet inom dessa områden. Dessutom så gjorde valet 

rubrikerna till systematiseringen att indelningen resulterade på detta sätt. 
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6 Slutsats och diskussion 

6.1 Metoddiskussion  

Författarna anser att metoden med att genomföra en gapanalys har varit ett bra 

verktyg att tillämpa. Med gapanalysen har luckor hittats och därmed har åtgärder som 

har ansetts nödvändiga kunna identifieras. Ordningsföljden med tillvägagångssättet 

blev inte densamma som metoden för gapanalys beskriver. Detta beror på att tolkning 

av vägledningen kändes viktig för att skapa en förståelse för vad som behövde tas 

fram.  Därmed kunde författarna, efter att först har fått en förståelse vad som krävdes 

av vägledningen, genomföra undersökningar om vad som finns i form av rutiner och 

övriga dokument som kunde jämföras med vägledningen.  

 

Då resultatet är grundat på författarnas egna undersökningar och analyser kan brister i 

trovärdigheten förekomma. Med brister menar författarna att skillnader kan finnas 

mellan författarnas och revisorernas tolkning av vad som är relevant i vägledningen. 

Syftet vad dock att skapa en bra grund för att klara en AEO-certifiering vilket 

författarna tycker resultatet ger, även ifall eventuella tolkningsskillnader kan uppstå. 

Det gjordes en undersökning om innehållet i ett dokument levde upp till kraven från 

vägledningen. Det var alltså inte bara en avstämning genom att bara kontrollera 

rubrikerna av dokumenten. Dock har inga undersökningar gjorts för att kontrollera om 

dokumenten verkligen tillämpas i verkligheten. 

 

Intervjuer som metod har fungerat som ett bra arbetssätt. Genom att använda 

strukturerade intervjuer har möjligheten att få fram den efterfrågade informationen 

ökat. Detta har varit nödvändigt för att säkerställa att en förstålelse skapats för 

samtliga avsnitt i vägledningen. Ifall intervjuerna i många fall inte hade varit på en 

strukturerad nivå hade med stor sannolikhet viktig information försummats. I vissa 

enskilda fall har dock ostrukturerade intervjuer genomförts när det framkommit 

spontana frågor om mindre viktiga ärenden.  

 

Att indelningen gjordes i tre olika klasser beror på att författarna och Attends skulle 

kunna se vad som behövde kompletteras helt eller åtminstone delvis. Indelningen 

hade nog kunnat göras på mer detaljerat sätt där beskrivningar redovisats om vad som 

behövde ändrats på varje rutin. Men med hänsyn till sekretess för företaget för att inte 

lämna ut alltför många uppgifter om hur rutiner är beskrivna eller annan information 

som anses känslig ansågs denna uppdelning som lämpligast. Dessutom har tillgången 

till tid varit kritisk för arbetet vilket ytterligare är en faktor att indelningen gjordes på 

detta sätt. Med tid menar författarna att kunna hålla tidsplanen och inte gå alltför långt 

utanför gränserna med hänsyn till syftet för projektet. Men utefter den metod som 

valdes för klassificering så anser författarna att indelningen har utförts på ett 

tillvägagångssätt som kan jämföras med den metod som har förklarats.   
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6.2 Resultatdiskussion  

Författarna bedömer att resultaten stämmer överrens med syftet som ligger till grund 

för rapporten. Syftet var att sammanställa rutinerna hos Attends för att skapa en bra 

grund vid revision av Tullverket vilket vidare ska leda till en godkänd AEO-

certifiering.  

 

Till en början antog författarna att antal gap skulle vara fler till antalet. Men relativt 

tidigt i datainsamlingen märktes att majoriteten av dokumenten som eftersöktes fanns. 

Ett problem här var att EDN var väldigt känslig att korrekta stavningar i sökorden 

användes vilket gjorde att en risk fanns att vissa dokument utelämnades. Det är viktigt 

att poängtera att resultatet bygger på dokumenten som författarna lyckats identifiera 

vilket betyder att risken finns att dokument har försummats under datainsamlingen. 

För att minska risken att dokument har missats vid undersökningarna så har 

kontinuerlig kontakt förts med personal på Attends. Detta gjordes både med dokument 

som hittades och saknades för att ytterligare försäkra att ingen information hade 

förbisetts. Därmed har författarna arbetat med att minska riskerna för att viktiga 

dokument har försummats. 

 

Märkbart är den låga kvantitet av gap som identifierats varav endast ett fåtal räknats 

som kritiska (klass 1). Dessa kritiska gap har börjat åtgärdas av anställda på Attends 

och kommer förhoppningsvis vara klart innan en revision sker. Angående de mindre 

kritiska gapen, klass 2 och 3 så bestämdes efter samråd med Attends att åtgärder 

enbart kommer att ske efter revision ifall åtgärder då anses nödvändiga. Under 

samtalen med Tullverket kom det även fram att majoriteten av företagen som har 

undersökts får någon typ av komplettering. Kompletteringarna är väldigt konstruktiva, 

dvs. detaljerade och exakta på vad som ska åtgärdas. Detta betyder att de kan vara 

enklare och mindre tidskrävande för Attends att åtgärda vissa gap först efter en 

revision. Därmed känns det som ett korrekt beslut att vänta med åtgärder för gapen 

under klass 2 och 3.  

 

Det som till största del har saknats i insamlingen är dokument kopplade till säkerhet 

och tullområdena. Även då många betydelsefulla dokument fanns inom ämnena så var 

det inom dessa områden som gapen märktes mest. Detta var dock ganska väntat då 

kontakterna på Tullverket tidigt nämnde att detta ofta är fallet bland företagen som 

ska certifiera sig. Under samtal med personal på Attends har det visat sig att tankarna 

bakom det säkerhetstänk som certifieringen strävar efter finns, dock måste detta även 

dokumenteras.   

 

Något som ska uppmärksammas är att dessa gap gäller enbart för Attends. För andra 

företag som ska certifiera sig, så kan gapen vara betydligt fler eller färre och arbetet 

kan vara mer krävande vid samma certifieringar. Då Attends har flera ISO-

certifieringar samt kontinuerligt arbetar med förbättringar genom TPM så är det 

exakta ursprunget mellan specifika dokument och en ISO-certifiering svår att 

identifiera. Således finns ingen exakt kännedom bland författarna om huruvida ett 

dokument är upprättat just för en ISO-certifiering eller upprättats utöver dessa som en 

daglig förbättring genom TPM. Vikten av TPM gör att Attends har ett väl utvecklat 

verksamhetssystem. Med TPM så arbetar Attends med ständiga förbättringar och detta 

har visat sig med uppdaterade rutiner. En rutin eller andra typer av dokument 
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utformas inte bara en gång utan uppdateras med jämna mellanrum för på så sätt sträva 

mot bättre arbetsformer.  

 

Enligt den teori som har undersökts stärker AEO redan befintliga ISO-certifieringar 

som 9000 och 28000. Eftersom Attends redan är certifierad enligt ISO 9001 så bör 

betydelsen av denna öka eftersom en del av innehållet i ISO 9001 kan återanvändas 

till AEO. Då Tullverket uppmanar till att återanvända dokument från ISO-

certifieringar kan dessa antaganden göras. Då transportssäkerhet kommer att få ökad 

betydelse kan behovet att införskaffa ISO 28000 i framtiden bli större om ytterligare 

konkurrensfördelar i form av certifieringar behövs. Ifall detta behov anses nödvändigt 

så kanske omvänd effekt kan göras och istället om möjligt återanvända innehåll från 

AEO och vidare förenklar införande av ISO 28000. Därmed tror författarna att ISO 

och AEO kan komplettera varandra i vissa avseenden. 

 

Förhoppningsvis ska arbetet med AEO leda till säkrare, smidigare och snabbare 

leveranser. Detta kan göra att Attends blir som teorin beskriver, mer 

konkurrenskraftiga i den snabbt ökande transportmarknaden. Författarna tror även att 

AEO kan innebära mindre kostnader, åtminstone mindre risk för ökade kostnader för 

Attends. Det har dock inte gjorts några beräkningar på detta, utan grundar sig enbart 

på den teori som har undersökts samt efter samtal med personer från både Tullverket 

och Attends. Författarna har inte heller undersökt på hur kostnaderna ser ut i dagsläget 

för transporterna så därför har inga övergripande antaganden gjorts på hur stora 

besparingar som kan göras. Utöver dessa fördelar så kan nyttan ses i vad som behöver 

åtgärdas i form av gap som identifieras och således kan förbättras. Detta skiljer sig 

från deras tidigare tillstånd enligt Servicetrappan där enbart ansökan skickades och 

inga undersökningar av Attends rutiner genomfördes. En ytterligare nytta med AEO 

är att en bättre förståelse om processerna kan ökas, vilket kan leda till att brister 

identifieras och således förbättras.  

 

Syftet med AEO är att skapa säkra och effektiva försörjningskedjor vilket författarna 

tror kommer få en ökad betydelse i framtiden. I dagsläget upplevs detta enligt 

författarnas bedömning inte som något speciellt angeläget att ta hänsyn till. 

Författarna har med den teoretiska bakgrunden visat att i en försörjningskedja är det 

nödvändigt utöver alla andra övriga aspekter att säkra leveranser även bör finnas med 

och eftersträvas för att kunna skapa effektivitet och lönsamhet.  
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6.3 Slutsatser 

Utifrån resultaten och diskussionerna som har erhållits från detta examensarbete kan 

följande slutsatser summeras: 

 

 Attends har bra dokumentation från tidigare ISO – certifieringar och 

TPM vilket underlättar införandet av en AEO- certifiering. 

 

 Utifrån tidigare ISO- certifieringar och TPM har enbart ett fåtal gap 

identifierats.  
 

 Det är huvudsakligen inom säkerhets- och tullområdena som gap har 

identifierats. 

 

Utifall tiden funnits skulle det varit intressant att se ifall de teoretiska fördelarna som 

AEO för med sig blir verklighet på Attends, samt vad resultatet av dessa fördelar 

innebär rent praktiskt. Dock är detta väldigt omfattande och inget som har behandlats 

i denna rapport. Men för eventuella fortsatta arbeten inom området kan det vara ett 

intressant ämne att undersöka i vilken utsträckning som de teoretiska fördelarna 

fungera i praktiken. Ett annat förslag på vidare undersökningar inom detta område kan 

vara att räkna på hur stora kostnader som kan sparas med AEO – certifiering, 

gentemot en aktör utan en sådan certifiering. 

 

Flertal anställda från flera olika avdelningar på Attends har visat stort engagemang 

under arbetets gång och ställt upp på både spontana samtal och inbokade möten. Detta 

visar att betydelsen för att bli certifierade är stor och något som Attends anser viktigt. 

Förhoppningsvis kan detta arbete användas som ett bra underlag och öka förståelsen 

för vad certifieringen innebär och vad som krävs för att uppnå en godkänd AEO- 

certifiering.  

 
För författarnas egen skull har det varit ett intressant och givande att få blanda 

akademiskt och praktiskt arbete. Författarna har fått en bra inblick i hur en 

verksamhet fungerar och dess olika enheter. Författarna har även fått bättre kunskap 

om hur tullverksamhet bedrivs och utförs vilket är något som vi inte kommit i kontakt 

med tidigare. Författarna tror att den erfarenhet som har erhållits av detta 

examensarbete kommer att vara betydelsefull i framtiden. 
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8 Bilagor 

Bilaga 1 Tullverkets ”Vägledning till certifiering” 

Vägledning till certifiering är det dokument som tillhandahållits av Tullverket. Detta 

dokument är för en full AEO-certifiering, dvs. AEOF. Vägledningen beskriver de 

kriterier inom specifika områden där dokumentation bör finnas. 

 

Bilaga 2 Samtliga insamlade dokument från EDN 

Under denna bilaga listas namnen på samtliga dokument som använts under 

examensrapporten. Dokumenten har använts för att kunna identifiera gapen och 

genomföra den systematisering som resultatet beskriver 

 

Bilaga 3 Systematisering av insamlade dokument 

Denna bilaga visar resultatet av den systematisering som genomförts. Resultatet är ett 

register där samtliga dokument har kategoriserats under bestämda rubriker.  

 

Bilaga 4 Intervjufrågor 

De intervjufrågor som lagts fram mot Tullverket och Attends redogörs för i denna 

bilaga. Intervjufrågorna är övergripande och vidare har flertalet lett till följdfrågor och 

diskussioner.  
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Bilaga 1, Tullverkets ”Vägledning till certifiering” 

Företagsinformation 
Syfte 

Att beskriva företagets organisation, verksamhet, förekommande tullrutiner och 

kompetens.   

Detta för att skapa en översiktlig bild av företagets struktur samt säkerställa korrekt 

hantering av de tullbestämmelser som berör företagets verksamhet. 

Rutiner och uppföljningsrutiner ska vara dokumenterade, antingen elektroniskt eller i 

pappersform, vara kända inom organisationen, finnas tillgängliga för alla användare, 

kontinuerligt uppdateras och versionshanteras.  

   

Bolagsform 
Beskriv ert företags bolagsform, huvudägare och om det eventuellt finns koppling till 

en koncern.  

Beskrivningen bör innehålla;  

Typ av bolagsform.  

Huvudägare, största aktieägare, styrelsemedlemmar, rättsliga företrädare.  

- Uppge namn och adress.  

Eventuell koppling till koncern.  

- Beskriv även koncernens organisation.  

- Hur koncernens enheter styrs från dess huvudkontor  

Verksamhet 
Beskriv ert företags verksamhet och inom vilken bransch som ni är aktiva.   

Beskrivningen bör innehåll 

Typ av verksamhet som bedrivs.  

När tullverksamheten påbörjades.  

Vilka branscher enligt tulltaxan som företaget har sin verksamhet inom*.  

Vilken position inom den egna branschen ni anser att ert företag har, exempelvis 

tillväxtföretag, litet, ledande.  

Om ert företag har genomfört någon tidigare kvalitetssäkring, exempelvis ISO eller 

branschcertifiering.  

 

Organisation 
Beskriv organisationen inom den aktuella anläggningen.  

Beskrivningen bör innehålla;  

Namnge nyckelpersoner inom ert företag; verkställande direktör, ekonomichef, chef 

för tullfrågor, säkerhetschef och andra tjänster som är relevanta för denna certifiering.  
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Hur täcker företaget upp situationer när den ansvariga personen är frånvarande.  

Hur arbetet med tullhantering är organiserat var det övergripande ansvaret för arbetet 

finns, samt hur tullhanteringen följs upp och utvärderas på ett tillfredsställande sätt.  

Namnge kvalitetsansvarig för kvalitetssäkringsarbetet med tullhantering. Den 

ansvarige ska ange för Tullverket var dokumentationen förvaras. 

Hur företaget har tillgång till tillräckliga kunskaper inom kompetensområdena;  

- tulldeklarationskompetens  

- tullförfarandekompetens*  

- branschkompetens  

Det är inte nödvändigt att alla anställda uppfyller de tre kriterierna, men den samlade 

kunskapen ska finnas hos er och kännas till av de anställda.  

Ett policydokument om tullhanteringen ska upprättas. Policydokumentet ska innehålla 

riktlinjer och förhållningssätt kring hur företaget, i den dagliga verksamheten 

säkerställer och upprätthåller en hög kvalitet i tullhanteringen och uppgiftslämnandet 

till Tullverket. Dokumentet ska vara väl känt och spritt inom hela organisationen.  

Hur säkerhetsarbetet är organiserat och var det övergripande ansvaret för det arbetet 

ligger.  

- Namnge kontaktperson för kvalitetssäkringsarbetet med säkerhets- och 

skyddsrutiner.  

Ansökande anläggning 
Beskriv anläggningen eller anläggningarna* hos ert företag.  

Beskrivningen bör innehålla; 

Klassificering  
Det ska finnas en arbetsrutin om hur ert företag går tillväga för att klassificera varor, 

säkerställa att denna klassificering är korrekt samt försäkra sig om att den beslutade 

klassificering används.  

Rutinen bör innehålla;  

Vem eller vilka ansvarar för klassificering av varor.  

Vilken information ligger till grund vid klassificeringen.  

 

Vilka hjälpmedel används vid klassificeringen.  

 

Hur det säkerställs att beslutade klassificeringar används.  

 

Hur det säkerställs att beslutade klassificeringar vid behov uppdateras.  

Hur hanteras upptäckta avvikelser.  

Statistiskt värde vid import 
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Det ska finnas en arbetsrutin om hur ert företag går tillväga för att beräkna statistiskt 

värde vid import, aktiv förädling, passiv förädling samt vid temporär import på ett 

korrekt sätt samt försäkra sig om att det beräknade statistiskt värde används.  

Rutinen bör innehålla;  

Vem eller vilka som ansvarar för att fastställa statistiskt värde.  

Vilken information som ligger till grund vid beräkning av statistiskt värde.  

Vilka hjälpmedel som används vid beräkning av statistiskt värde.  

Hur eventuella sidokostnader hanteras.  

Om proformafakturor accepteras.  

Hur avstämning görs mellan proforma- och betalningsfaktura.  

Hur statistiskt värde hanteras på exempelvis varuprover och gratisleveranser.  

Hur tullansvarig får kännedom om prisjusteringar och krediteringar.  

Hantering av fel statistiskt värde i redan inlämnade deklarationer.  

Hur omprövningar hanteras gentemot Tullverket.  

Hantering av tullvärdedeklarationer.  

Statistiskt värde vid export 
Det ska finnas en arbetsrutin om hur ert företag går tillväga för att beräkna statistiskt 

värde vid export, aktiv förädling, passiv förädling samt vid temporär export på ett 

korrekt sätt samt försäkra sig om att det beräknade statistiska värdet används. 

Rutinen bör innehålla;  

Vem eller vilka som ansvarar för att fastställa statistiskt värde.  

Vilken information som ligger till grund vid beräkning av statistiskt värde. 

Hur beräkning sker av statistiskt värde vid export  

Vilka hjälpmedel som används vid beräkning av statistiskt värde.   

Hantering av proforma- och betalningsfaktura.  

Hur statistiskt värde hanteras på exempelvis varuprover och gratisleveranser.  

Hur tullansvarig får kännedom om prisjusteringar och krediteringar.  

Hantering av fel statistiskt värde i redan inlämnade deklarationer.  
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Tullräkningar 
Det ska finnas en arbetsrutin om hur ert företag säkerställer att era tullräkningar 

hanteras korrekt.  

Rutinen bör innehålla; 

Vem eller vilka som ansvarar för hanteringen av tullräkningar.  

Hur det säkerställs att tullräkningar betalas i tid.  

Hur tullräkningar stäms av mot tulldeklarationerna.  

Återkoppling av tulltaxeringsbeslut som finns angivet på tullräkningen till dem som 

har gjort tulldeklarationerna.  

Hur upptäckta avvikelser ska hanteras.  

Ursprung/preferenser import 
Det ska finnas en arbetsrutin om hur ert företag säkerställer att regelverket kring 

ursprung och preferenser vid import hanteras korrekt.  

Rutinen bör innehålla;  

Vem eller vilka som ansvarar för ursprung/preferenser vid import.  

Vilka kontroller som görs för att säkerställa så att uppgifterna om ursprung i ett 

certifikat eller fakturadeklaration är riktiga och giltiga.  

Hur upptäckta avvikelser hanteras.  

Ursprung/preferenser export 
Det ska finnas en arbetsrutin om hur ert företag säkerställer att regelverket kring 

ursprung och preferenser vid export hanteras korrekt.  

Rutinen bör innehålla;  

Vem eller vilka som ansvarar för ursprung/preferenser vid export.  

Hur det kontrolleras att uppgifterna i ett certifikat är riktiga.  

Hur det säkerställs att egna utfärdade ursprungsintyg är skapade på korrekta grunder.  

Hur upptäckta avvikelser hanteras.  

Restriktioner och sanktioner  
Det ska finnas en arbetsrutin om hur ert företag säkerställer att regelverket kring 

restriktioner och sanktioner hanteras korrekt.  

Rutinen bör innehålla;  

Vem eller vilka som ansvarar för restriktioner och sanktioner.  

Hantering av varor som kräver licens.  

Förekommer det inom företagets verksamhet varor så som vapen, varor med dubbla 

användningsområden, varor under sanktion, varor med antidumpningstull, 
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punktskattepliktiga varor, jordbruksvaror eller andra typer av varor under restriktion 

så ska det finnas separata rutiner för att hantera dessa varor.  

Hur upptäckta avvikelser hanteras. 

Efterlevnad av tullmyndighetens och andra relevanta 

myndigheters regler och krav 
Syfte 

Att ge en bild av företagets efterlevnad av myndigheternas regler och krav under de 

tre senaste åren.  

Informationen inhämtas av tullmyndigheten från olika källor inom myndigheten samt 

nationella och internationella brottsbekämpande organ. 

Kriterier  

Kravet på efterlevnad av tullbestämmelser skall anses vara uppfyllt om ingen av 

följande personer har begått någon allvarlig överträdelse eller upprepade överträdelser 

av tullbestämmelserna under de tre senaste åren före inlämning av ansökan:  

 den sökande  

 de personer som leder företaget eller utövar kontroll över dess ledning  

 i tillämpliga fall den sökandes rättsliga ombud i tullfrågor  

 den person inom företaget som ansvarar för tullfrågor  

Vid en överträdelse kan kravet på efterlevnad av tullmyndighetens och andra 

myndigheters krav ändå anses vara uppfyllt om den behöriga myndigheten bedömer 

att överträdelsen är av mindre vikt.  

Efterlevnaden bedöms utifrån tullmyndighetens dokumentation. Om de personer som 

kontrollerar företaget är etablerade eller bosatta i ett tredjeland skall deras efterlevnad 

bedömas utifrån de dokument och uppgifter som finns tillgängliga.  

   

Företagets bokförings- och logistiksystem 
Syfte 

Att beskriva relevanta datasystem samt interna kontrollsystem. Beskrivningen syftar 

till att ge tullmyndigheten en överblick kring strukturen av datasystemen, 

integreringen mellan olika datasystemen, informationsflödet samt godsflödet.  

Detta för att säkerställa tillgången och användandet av rutiner för att på ett korrekt sätt 

hantera gods- och informationsflöden till, inom och från den berörda anläggningen 

och att företaget har affärssystem som stöder denna kontroll.  

Rutiner och uppföljningsrutiner ska vara dokumenterade, antingen elektroniskt eller i 

pappersform, vara kända inom organisationen, finnas tillgängliga för alla användare, 

kontinuerligt uppdateras och versionshanteras.   

Kriterier  
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 Företaget ska ha ett bokföringssystem som är förenligt med allmänt godtagna 

redovisningsprinciper som tillämpas i den medlemsstat där räkenskaperna för 

företaget förs. 

 Företagets bokföring som berör tullverksamhet eller transportverksamhet ska 

finnas tillgänglig för Tullverket vid behov. 

 Företaget ska ha ett logistiksystem som ska kunna skilja på gemenskapsvaror 

och icke-gemenskapsvaror. Vid certifieringen av endast Säkerhet & Skydd 

behöver detta kriterium inte vara uppfyllt.  

 Företaget ska ha en administrativ organisation som motsvarar verksamhetens 

typ och omfattning och i vilket man kan göra interna kontroller som gör det 

möjligt att upptäcka olagliga eller oriktiga transaktioner.  

 I tillämpliga fall ska företaget ha tillfredsställande rutiner för hantering av 

licenser och tillstånd med anknytning till handelspolitiska åtgärder eller handel 

med jordbruksprodukter.  

 Företaget ska ha tillfredsställande rutiner för arkivering av sin bokföring och 

skydd mot förlust av information. 

 Företaget ska se till att anställda informeras om kravet att underrätta 

tullmyndigheterna om problem med efterlevnaden upptäcks och upprätta 

lämpliga kontakter för att underrätta tullmyndigheterna om sådana problem.  

 Företaget ska ha vidtagit lämpliga åtgärder för IT-säkerheten.  

Hänvisningar till erkända internationella standarder ur vilka material kan 

återanvändas.  

ISO 9001:2001, avsnitt 6.3, 7.4, 6.2.2  

ISO 17799:2005  

ISO 27001:2005  

ISO-standarder för IT-säkerhet  

ISO/PAS 28001:2006, avsnitt A 3.3, A 4.2  

 

Spårbarhet 
Beskriv hur det är möjligt att med ett referensnummer spåra en affärstransaktion i ert 

företags affärssystem 

Systemkartläggning  
Beskriv, om möjligt i form av ett flödesschema, vilka system/ delsystem som används 

i ert företags verksamhet, t ex inköp, logistik, försäljning, fakturering.  

Beskrivningen bör innehålla;  

Vilket programvarupaket ert företag använder 

Vilken information om sändningar och deras innehåll som förs över mellan 

systemen/delsystemen och när detta görs.  

Hur överföringen av information görs mellan de olika systemen (manuellt med hjälp 

av textfil eller helautomatiskt). 

Hur överföringen av information görs till tulldatasystemet, TDS.  
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Beskrivningar av eventuellt förekommande manuella registreringar, exempelvis vid 

inköp och transportbokningar.  

Beskrivning av funktionen som sköter den ekonomiska administrationen. 

Vem eller vilka ansvarar för den löpande bokföringen samt bokslut. 

Beskrivning av huvudbok - och grundbokföring 

Beskrivning av kontoplan och kostnadsställen. 

Beskrivning av funktionen som sköter logistikadministrationen.  

Hur ert företag kan skilja på gemenskapsvaror och tredjelandsvaror i sitt logistikflöde.  

Vilka kopplingar som finns mellan lager- och redovisningssystem.  

Vilka kopplingar som finns mellan redovisningssystem och tulldeklarationssystem. 

Uppgifter om någon dataapplikation har lokaliserats till annan aktör.  

- Om så, ska företagets namn och lokalisering framgå.  

Beskrivning av internt kontrollsystem för att minimera felaktigheter och bristfällig 

information.  

Registerhållning och arkivering 
Det ska finnas en arbetsrutin om hur ert företag hanterar registerhållning och 

arkivering av digital information. 

Rutinen bör innehålla;  

Hur länge uppgifter finns tillgängliga on-line.  

Vem eller vilka som ansvarar för arkiveringen.  

På vilket media som informationen lagras.  

Vad som ska arkiveras och under vilken tid.  

Den fysiska lagringsplatsen för informationen.  

Back-up och reservrutiner 
Det ska finnas en arbetsrutin om hur ert företag hanterar back-up och reservrutiner 

rörande digital information.  

Rutinen bör innehålla;  

På vilket media informationen lagras för back-up.  

Fysiska lagringsplatsen för back-up.  

Riktlinjer för återhämtning, så kallad fall-back.  
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Riktlinjer för driftstopp och hur det säkerställs att riktig information matas in i 

systemen när de åter fungerar normalt.  

Behörighetskontroll 
Beskriv övergripande hur ert företag hanterar behörighetskontrollen till ert 

datasystem.  

Beskrivningen bör innehålla;  

Kontroll av behörighet till program och system.  

Utloggnings- eller skärmsläckningsfunktion på terminaler och system.  

Hantering av beslut om, och utlämning av behörigheter.  

Hantering vid överträdelse av behörigheter.  

Hantering vid beslut om, och återkallande av behörigheter.  

Riktlinjer kring personalens möjlighet att ändra i befintliga program och/eller 

installera nya. 

Inkommande varuflöde  
Beskriv övergripande flödet av gods in till den aktuella anläggningen.  

Beskrivningen bör innehålla;  

Hur ert företag kan skilja på gemenskapsvaror och tredjelandsvaror. Till exempel i 

redovisning av manifest (genom tullid, T2L, T2LF och/eller uppläggningsnummer) 

och upprättande av tulldeklarationer. 

Från vilka länder och med vilket transportslag det anländer gods, även från EU.  

Vid vilka gränsorter godset passerar EU- och svensk gräns. 

  

Ungefärligt antal sändningar som inkommer via båt, bil, och flyg per månad.  

Ungefärligt antal hel- och samlingslaster som inkommer per månad.  

Ungefärligt antal containers som inkommer per månad.  

Riktlinjer för mellanlagring eller delning av gods inom Sverige före det anländer till 

ert företag.  

Riktlinjer kring särskilda transportrutiner för stöldbegärligt eller känsligt gods.  

Information om eventuella avtal rörande säkerhetsåtgärder med inhemska eller 

utländska leverantörer eller transportörer.  

Godsavisering 
Det ska finnas en arbetsrutin om hur ert företag hanterar inkommande gods.  

Rutinen bör innehålla;  
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Hur avisering av inkommande gods hanteras.  

Hantering av oaviserade sändningar.  

Uppföljning av inkommande transporter i förhållande till den aviserade ankomsttiden. 

Ert företag bör ställa krav med syftet att allmänt höja säkerheten i hela 

försörjningskedjan, exempelvis kan detta innebära krav på leverantörer att minimera 

antalet oaviserade leveranser och att endast använda förseglingar av klass "Security" 

eller högre enligt ISO/PAS 17712:2006*.  

_______________  

* Se International Organization for Standardizations (ISO) internationella hemsida, 

www.iso.org eller det Svenska Standardiseringsinstitutet (SIS) för information.  

Lossning av gods 
Det ska finnas en arbetsrutin om hur ert företag hanterar lossning av gods.  

Rutinen bör innehålla;  

Om lossning av gods görs av ert företags anställda eller av tredje part.  

Hantering av felleveranser.  

Kontroll och återrapport av skadat gods.  

Kontakt mellan godsmottagning och inköp för att bekräfta att korrekt gods är 

mottaget. 

Godsmottagning  
Det ska finnas en arbetsrutin om hur ert företag hanterar mottagning av gods.  

Rutinen bör innehålla;  

Vem eller vilka som ansvarar för uppdatering och efterlevnad av rutiner på 

godsmottagningen.  

Var godsmottagningen är placerad.  

Beskrivning av om gods kan lämnas på annan än ovan angivna plats/er.  

Beskrivning av om gods kan lämnas direkt till namngiven mottagare utan att 

registreras på godsmottagningen.  

Vilka dokument som förekommer vid mottagning av gods.  

Hantering av fel eller ofullständiga uppgifter i dokumenten  

Hantering av skadat gods, manko, överloss samt uppföljning och rapportering av det 

inträffade.  

De vanligaste fraktvillkoren vid transporter till ert företag  

Hur uppgifter registreras i ert företags system.  
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Riktlinjer för vad förare av anländande transport får och inte får göra medan han 

befinner sig inom anläggningen.  

Riktlinjer för hantering av returgods.  

Riktlinjer för hur alla typer av lastbärare under ert företags ansvar kontrolleras efter 

fastlagda rutiner före, under och efter användning. 

Riktlinjer för att hantera oväntat mottagande av gods som kan hota liv, hälsa, miljö 

och säkerhet ska finnas.  

Särskilda mottagnings- och lossningsrutiner för stöldbegärligt eller känsligt gods.  

Beskriv rutinen för uppläggning på tullager i förekommande fall. 

Förseglat gods* 
Det ska finnas en arbetsrutin om hur ert företag hanterar förseglat inkommande gods.  

Rutinen bör innehålla;  

Övergripande riktlinjer för hantering av förseglat gods.  

Hantering vid brytning av förseglingar.  

Hantering vid kontroll och notering av förseglingens identifikationsnummer.  

___________________ 

* Med förseglat gods menas alla typer av förseglingar. 

Inkommande containrar  
Beskriv ägarförhållanden till och service av de containrar som kommer till ert företag.  

Beskrivningen bör innehålla;  

Riktlinjer för förvaring av tomma och lastade containrar.  

Avtalskrav som rör containrar, exempelvis ansvarsförhållanden, kvalitet, underhåll 

och hantering. 

Lagring 
Det ska finnas en arbetsrutin om hur ert företag hanterar lagring av gods på företagets 

samtliga lager.  

Gäller såväl gemenskapsgods som tredjelandsgods 

Rutinen bör innehålla;  

Vem eller vilka som ansvarar för uppdatering och efterlevnad av rutiner på lagret.  

Var godset lagras.  

Hur gods transporteras från godsmottagning till lager.  

Regler för tillfällig lagring på annan plats än ordinarie lagringsplats. Ange om det 

finns tillfälligt inhyrda eller endast sporadiskt använda lager.  

Hur gods bokförs i lagerredovisningen.  
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Hur godset tilldelas lagerplats. 

Hur skiljs tredjelandsgods från gemenskapsvaror 

Hantering av skadat och svinn av gods.  

Riktlinjer för användandet av buffertplats, plockplats eller liknande vid överflyttning 

av gods mellan lagerplatser.  

Hantering av returgods. 

Riktlinjer för hur gods under ert ansvar inte lämnas utan övervakning eller inlåsning.  

Särskilda lagringsrutiner för stöldbegärligt eller känsligt gods. 

Inventering 
Det ska finnas en arbetsrutin om hur ert företag hanterar inventering av sitt lagrade 

gods.  

Rutinen bör innehålla;  

Vem eller vilka som ansvarar för uppdatering och efterlevnad av rutiner vid 

inventering.  

Hur ofta inventering genomförs.  

Hur inventering genomförs.  

Hantering av avvikelser vid inventering. 

Plockning 
Det ska finnas en arbetsrutin om hur ert företag hanterar plockning av gods.  

Rutinen bör innehålla;  

Vem eller vilka som ansvarar för uppdatering och efterlevnad av rutiner för 

plockning.  

Riktlinjer kring frisläppande av plocklista/plockorder.  

Riktlinjer för hur de som plockar vet vilket gods, mängd och när det ska plockas.  

Registrering av plockat gods.  

Uppföljning av felplockat gods. 

Packning 
Det ska finnas en arbetsrutin om hur ert företag hanterar packning av gods. 

Rutinen bör innehålla;  

Vem eller vilka som ansvarar för uppdatering och efterlevnad av rutiner vid packning.  

Riktlinjer för packning av gods.  

Avstämning av att rätt gods har packats.  

Eventuella emballagekrav eller adressering för viss typ av gods. 
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Gods bör inte lämnas obevakat mellan packning och förslutning av 

transportemballaget.   

Särskilda plock- och packningsrutiner för stöldbegärligt eller känsligt gods. 

Utgående varuflöde 
Beskriv övergripande flödet av gods ut från ert företags anläggning.  

Beskrivningen bör innehålla; 

Hur ert företag kan skilja på gemenskapsvaror och tredjelandsvaror. Till exempel vid 

upprättande av manifest - säkerställande och redovisning av att allt gods är 

exportklarerat. 

Till vilka länder och med vilket transportslag gods avgår, även till EU.  

Vid vilka gränsorter godset passerar svensk och EU-gräns.  

Ungefärligt antal sändningar som avgår via båt, bil, och flyg per månad.  

Ungefärligt antal hel- och samlingslaster som avgår per månad.  

Ungefärligt antal containers som avgår per månad.  

Riktlinjer för mellanlagring eller delning av gods inom Sverige efter att det har lämnat 

ert företag.  

Särskilda transportrutiner för stöldbegärligt eller känsligt gods.  

Information om eventuella avtal rörande säkerhetsåtgärder med inhemska eller 

utländska leverantörer eller transportörer. 

Godslastning 
Det ska finnas en arbetsrutin om hur ert företag hanterar lastning av gods. 

Rutinen bör innehålla;  

Vem eller vilka som ansvarar för uppdatering och efterlevnad av rutiner för utlastning 

av gods.  

Var utleverans av gods sker.  

De vanligaste fraktvillkoren vid transport från ert företag.  

Hur uppgifter registreras i ert system.  

Kontroll och återrapport av plockat/packat och lastat gods i jämförelse med 

beställning.  

Hur skadat gods hanteras vid lastning.  

Uppföljning och rapportering av skadat gods vid utlastning.  
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Om lastning av gods görs av ert företags anställda eller av tredje part.  

Vilka dokument som används vid lastning av gods och vilka som går med transporten.  

Hantering av fel eller ofullständiga uppgifter i dokumenten.  

Om gods kan lastas utan att det antecknas på fraktdokument.  

Riktlinjer för om godssändningar kan användas av privat avsändare inom företaget.  

Om gods vid något tillfälle kan lämnas obevakat vid lastningstillfället.  

Riktlinjer för vad förare av avgående transport får och inte får göra medan han 

befinner sig inom anläggningen. 

Riktlinjer för hur alla typer av lastbärare under ert företags ansvar kontrolleras efter 

fastlagda rutiner före, under och efter användning.  

Särskilda lastningsrutiner för stöldbegärligt eller känsligt gods.  

Beskriv rutinen för uttag från tullager i förekommande fall. 

Försegling av gods* 
Det ska finnas en arbetsrutin om hur ert företag hanterar förseglingar av gods.  

Rutinen bör innehålla;  

Övergripande riktlinjer för försegling av gods.  

Notering av förseglingens identifikationsnummer.  

Riktlinjer för förvaring av oanvända förseglingar. 

Företaget ska uteslutande använda förseglingar av klass "Security" eller högre enligt 

ISO/PAS 17712:2006**.  

________________ 

* Med förseglat gods menas alla typer av förseglingar. 

** Se International Organization for Standardizations (ISO) internationella hemsida, 

www.iso.org eller det Svenska Standardiseringsinstitutet (SIS) för information.  

Utgående godsavisering  
Det ska finnas en arbetsrutin om hur ert företag hanterar avisering av avgående gods.  

Rutinen bör innehålla;  

Riktlinjer för avisering av utgående sändningar.  

Riktlinjer för att utgående transporter inte startar före avgångsavisering till mottagaren 

är genomförd. 

Uppföljning av avgångsaviseringar med avseende på punktligheten vid ankomsten till 

mottagaren.  
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Utgående containrar 
Beskriv ägarförhållandena till de containers som ert företag använder.  

Beskrivningen bör innehålla;  

Förvaring av tomma och färdiglastade containrar.  

Vem som äger containrarna.  

Vem som ansvarar för underhållet.  

Avtalskrav mellan ert företag och uthyraren som berör exempelvis 

ansvarsförhållanden, kvalitet eller leverans av tomma containrar. 

Tulldeklarationer import  
Det ska finnas en arbetsrutin om hur ert företag säkerställer att korrekta 

tulldeklarationer vid import, aktiv förädling, passiv förädling samt temporär import 

skapas och används.  

Rutinen bör innehålla;  

Vem eller vilka som ansvarar för upprättandet av importdeklarationer.  

Vem eller vilka som bevakar förändringar i regelverket för import.  

Vilken information som ligger till grund för importdeklarationer.  

Vilka förfarandekoder som används.  

Vilka meddelandetyper som används.  

Vilka godslokalkoder som används.  

Vilka Call me-koder som används.  

Hur svarsmeddelanden från TDS kontrolleras.  

Hur det kontrolleras att allt tredjelandsgods blir deklarerat.  

Om rutinerna för att skapa en importdeklaration kan skilja sig åt beroende på typ av 

kund eller vilken anläggning som skapar deklarationen.  

Hur lågvärdesändningar hanteras.  

Hantering av de fall då tulldeklaration är ställd till fel importör.  

Hur det säkerställs att den kompletterande deklarationen lämnas in i tid.  

Hur tulldeklarationer och styrkande handlingar förvaras och arkiveras.  

Hur upptäckta avvikelser hanteras.  
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Tulldeklarationer export  
Det ska finnas en arbetsrutin om hur ert företag säkerställer att korrekta 

tulldeklarationer vid export, aktiv förädling samt passiv förädling skapas och används.  

Rutinen bör innehålla;  

Vem eller vilka som ansvarar för upprättandet av exportdeklarationer.  

Vem eller vilka som bevakar förändringar i regelverket för export.  

Vilken information som ligger till grund för exportdeklarationer.  

Vilka förfarandekoder som används.  

Vilka meddelandetyper som används.  

Vilka godslokalkoder som används.  

Vilka Call me-koder som används. 

 

Hur svarsmeddelanden från TDS kontrolleras.  

Hur det kontrolleras att allt gods har exportdeklarerats.  

Om rutinerna för att skapa en exportdeklaration kan skilja sig åt beroende på typ av 

kund eller anläggning som skapar deklarationen.  

Hur tullförfaranden med ekonomisk verkan hanteras.  

Riktlinjer kring hur "Godkänd exportör" sätts på dokument, manuellt eller via 

datautskrift.  

Hur tulldeklarationer och styrkande handlingar förvaras och arkiveras.  

Hur upptäcka avvikelser hanteras.  

Tulldeklarationer transitering 
Det ska finnas en arbetsrutin om hur ert företag säkerställer att korrekta 

tulldeklarationer vid transitering skapas och används. 

Rutinen bör innehålla;  

Vem eller vilka som ansvarar för upprättandet av transiteringsdeklarationer. 

Hur uppstart av transitering går till. Beskriv till exempel när följedokumentet skrivs ut 

och när meddelande om att varorna är frigjorda erhålls.  

Hur avslut av transitering går till.  

Riktlinjer för uppföljning av att uppstartade transiteringar kommer fram och blir 

avslutade korrekt.  

Hur ni säkerställer att samtliga transiteringar blir avslutade.  
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Hur kontroll sker av att ankomstmeddelande samt lossningsmedgivande finns innan 

lossning påbörjas.  

Vilka reservrutiner som finns vid uppstart respektive avslut.  

Hur godsets tullstatus säkerställs vid inkommande respektive utgående varuflöde.  

Hur avvikelser redovisas (manko, avvikelser, överloss).  

Vilken typ av säkerhet som används, och hur ni kontrollerar säkerhetens giltighet.  

Hur beräkning av säkerhetens storlek görs och hur ni följer upp att referensbeloppet 

inte överskrids.  

Särskild beskrivning av hur TIR-transitering genomförs, om ni tillämpar sådant 

förfarande.  

Ansvar för skydd av datasystem och terminaler 
Beskriv hur ert företag hanterar ansvaret för skydd av datorer och terminaler.  

Beskrivningen bör innehålla;  

hur företagsledning säkerställer att det finns en IT-policy som slår fast riktlinjer kring 

hur personalen får hantera företagets IT-resurser. Policyn ska vara godkänd av 

ledningen, vara känd, uppdateras och spridd inom organisationen samt till alla berörda 

externa parter.  

Policyn bör innehålla:  

Avgränsning  

   - vem täcks in, vem täcks inte in  

Ansvar  

   - vem har huvudansvaret  

Mål  

    - vad är syftet 

Inriktning  

     - vilken säkerhetsnivå vill och bör företaget uppnå 

Stöd, samordning och kontroll  

     - vem utför och hur ska det ske  

Säkerhetsnivåer och skyddsåtgärder  

      - vad är lämpliga nivåer och åtgärder  

Regler och riktlinjer  

       - vad gäller för anställda/ansvariga och hur ska det meddelas 

Kopiering  

       - vad får kopieras och användning av portabla minnen och hårddiskar  

Information och utbildning  

       - vad ska informeras och till vem  

Användare och Systemadministratörer  

       - vilka rättigheter och skyldigheter  

Katastrofplanering  

       - vad händer när larmet går  
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Årlig granskning av policyn  

       - hur efterlevs policyn och vad behöver ändras eller uppdateras  

Vem som ansvarar för uppdatering och efterlevnad av rutiner för skyddet av datorer 

och terminaler.  

Om det har inträffat någon incident/några incidenter under de senaste åren. Vad har i 

så fall vidtagits till följd av det inträffade. 

Datamiljö 
Beskriv övergripande ert företags datamiljö.  

Beskrivningen bör innehålla;  

Strukturen på företagets datamiljö, exempelvis trådlösa och fasta nätverk, stationära 

och bärbara datorer, systemets åtkomst till Internet.  

Om information och program lagras i enskilda datorer och/eller servrar.  

Riktlinjer kring användande av externa IT-konsulter för drift och skötsel av datorer 

och system. 

Avtal med IT-konsulter ska klargöra ansvar och skyldigheter för säkerheten av 

företagets datamiljö, system, servrar, terminaler och information. 

Säkerhetslösningar 
Beskriv övergripande datamiljöns säkerhetslösningar.  

Beskrivningen bör innehålla;  

Åtgärder som har vidtagits för att minska risken för intrång i ert företags datamiljö vid 

uppkoppling mot Internet.  

Säkerheten för trådlösa nätverk.  

Säkerställa att trådlösa uppkopplingar är skyddade.   

Kontroll av funktionen hos säkerhetslösningarna.  

Hantering av intrång och intrångsförsök.  

Riktlinjer kring personalens möjlighet att ladda ned filer från Internet.  

Säkerhetslösningar kring distansarbete och distansarbetsplatser.  

Riktlinjer kring säkerheten vid dockning av bärbara datorer till ert företags system. 

Säkerställa att bärbara datorer är skyddade.  

Fysiskt stöldskydd 
Beskriv övergripande datamiljöns fysiska stöldskydd.  

Beskrivningen bör innehålla;  

Förvaring av, och stöldskydd på, terminaler och hårddiskar.  
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Vilka som ges tillträde till servrarnas förvaringsutrymme.  

Fysisk säkerhetslösning på servrarnas förvaringsutrymme.  

Fysisk säkerhetslösning på servrarna. 

Ansvar för skydd av information 
Beskriv hur ert företag hanterar ansvaret för att skydda er information.  

Beskrivningen bör innehålla;  

Vem som ansvarar för uppdatering och efterlevnad av rutiner för skydd av 

information. 

Tillgång till information ska styras av behov.   

Om det har inträffat någon incident under de senaste åren. Vilka åtgärder har vidtagits 

till följd av detta? 

Hantering av känslig information 
Beskriv hur ert företag hanterar känslig information.  

Beskrivningen bör innehålla;  

Riktlinjer för att skydda information från obehöriga, internt så väl som externt.  

Riktlinjer ska finnas för att säkerställa elektronisk information vid driftstopp eller 

störningar.  

Gradering av information efter känslighetsgrad.  

Eventuella riktlinjer som handelspartners och andra kontakter vilka hanterar er 

företagsinformation måste följa.  

Riktlinjer för hantering, kopiering och förflyttning av säkerhetskopior*. 

___ 

*Se företagets IT-policy 

Uppföljning-egenkontroll 
Det ska finnas en arbetsrutin om ert företags hantering av uppföljning och 

egenkontroll  

Rutinen bör innehålla;  

En AEO-certifiering bygger på att företaget ska ha väl dokumenterade rutiner för sin 

verksamhet i syfte att säkerställa en korrekt tullhantering. Det innebär bland annat att 

ni arbetar för att förhindra uppkomst av fel, säkerställer att upprättade 

tulldeklarationer är av god kvalitet (det vill säga att tulldeklarationen inkommer till 

Tullverket i rätt tid, att rätt avgifter debiteras, att korrekta statistikuppgifter lämnas 

samt att bestämmelser för restriktioner och sanktioner efterlevs). 

  

Det ska därför finnas rutiner för egenuppföljning och kvalitetskontroll hos ert 

företag. Rutinen ska omfatta löpande granskning av import- och exportärenden. Av 

rutinen ska det också  framgå vem som ansvarar för att uppföljning genomförs, med 
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vilken periodicitet uppföljningen kommer att genomföras, samt vilka uppgifter som 

kommer att granskas. I rutinen för uppföljning ska även framgå vilka kontroller som 

görs för att säkerställa att rätt hantering sker av in- respektive utförselreglerade varor. 

Genomförda uppföljningar ska dokumenteras och kan komma att begäras in av 

Tullverket.   

 

Solvens 
Syfte 

Att säkerställa att företaget är solvent. 

Information om företagets solvens kommer att inhämtas av tullmyndigheten. 

Kriterier  

 Med solvens avser Tullverket en god ekonomisk ställning som är tillräcklig för 

att företaget ska kunna uppfylla sina åtaganden, med hänsyn till typ av 

affärsverksamhet. 

 Villkoret för att anses ha en god ekonomisk ställning är att solvensen ska 

kunna styrkas för de tre senaste åren. 

 Om företaget har varit etablerat i mindre än tre år, bedömer Tullverket den 

ekonomiska solvensen med hjälp av de uppgifter och den information som 

finns tillgänglig. 

Säkerhet och skydd 
Syfte 

Att beskriva ert företags riskmedvetenhet. Detta för att ge en allmän översikt av det 

sökande företagets riskmedvetenhet. 

Rutiner och uppföljningsrutiner ska vara dokumenterade, antingen elektroniskt eller i 

pappersform, vara kända inom organisationen, finnas tillgängliga för alla användare, 

kontinuerligt uppdateras och versionshanteras.  

Kriterier  

 Företagets anläggning(ar) ska vara byggda av material som förhindrar 

obehörigt tillträde och skyddar mot olaga intrång.  

 Företaget ska ha vidtagit åtgärder för att förhindra obehörigt tillträde till 

transportområden, lastkajer och lastområden.  

 Företagets anläggning ska omfattas av skydd mot införande, utbyte eller 

förlust av material och manipulering av lastenheter. 

 I tillämpliga fall ska det finnas rutiner för att hantera import- eller 

exportlicenser för varor som är belagda med förbud och restriktioner. Det ska 

även finnas rutiner för att skilja dessa varor från andra varor.  

 Företaget ska ha infört rutiner för att identifiera sina affärspartners, så att den 

internationella leveranskedjan kan säkerställas.  

 Företaget ska i den mån lagstiftningen tillåter genomföra säkerhetskontroll av 

arbetssökanden till känsliga befattningar ur ett säkerhetshänseende. 

 Företaget ser till att berörd personal deltar i program för ökat 

säkerhetsmedvetande. 
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Hänvisning till förekommande certifieringar  

ISO/PAS 28001:2006 avsnitt.A.4.2, A.3.3, A:4.3  

ISPS-koden  

ISO 9001:2001 avsnitt 2.2, 5.5.1, 6.2.2  

Erkänt sjöfartsskyddscertifikat:avtal enligt ISPS-koden, se Europaparlamentets och 

rådets förordning (EG) nr 725/2004.  

Erkända luftfartsskyddscertifikat enligt Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 2320/2002 och förordning (EG) nr 622/2003. Efter anpassning, ISO/PAS-

standard 28001 om säkerhetshanteringssystem för den internationella leveranskedjan.  

ISO/PAS 17712  

ISO 9001:2000 avsnitt 7.4  

Certifikat från TAPA (Technology Asset Protection Association)  

ISO/PAS 17712:116  

Risk- och/eller hotbildsanalys 
Beskriv hur ert företag har arbetat med risk- och/eller hotbildsanalyser.  

Beskrivningen bör innehålla;  

Företagsledningen för ert företag ska ta ett aktivt ansvar för säkerheten kring och 

inom företagets anläggningar samt arbeta förebyggande för att minimera risker och 

hot mot och inom sin verksamhet.  

Ert företag bör ha genomfört en risk/hotbildsanalys av sin verksamhet före 

genomförandet av certifieringen.  

De typer av risker och hot som har identifierats.  

Beskriv eventuellt inträffade säkerhetsincidenter under de senaste åren.  

Var de inträffade incidenterna identifierats i tidigare risk eller hotbildsanalyser.  

Vidtagna åtgärder med anledning av det inträffade.  

Särskilda säkerhets- och skyddskrav för de varor som ert företag hanterar.  

Säkerhetskrav på affärspartners 
Beskriv med vilka åtgärder ert företag har säkerställt att era affärspartners har 

förbättrat säkerheten i leveranskedjan. 

Beskrivningen bör innehålla;  

Ange och analysera överenskommelser av säkerhetsåtgärder mellan er och era 

affärspartners. 

Beskriv de eventuella säkerhetsåtgärder som ingår i avtal med era affärspartners. 

Hur kontrollerar ni att era affärspartners uppfyller era säkerhetskrav? 

Beskriv eventuella incidenter och vilka åtgärder ni har vidtagit till följd av det 

inträffade. 
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Ytterligare krav för säkerhet och skydd 
Redogör för försäkringsbolag och eventuellt andra parters särskilda krav på ert företag 

med avseende på skydd och säkerhet.  

Beskrivningen bör innehålla;  

Krav från försäkringsbolag som påverkar denna certifiering, exempelvis skyddsklass 

och larmklass.  

Risk- eller hotbildsanalys rörande ert företag som genomförts av försäkringsbolag.  

Andra typer av parter som ställer krav på ert företag vilka berör områden som 

påverkas av denna certifiering, exempelvis myndigheter, bransch eller kunder. 

Ansvar för tillträdes- och skalskydd 
Redogör för hur ert företag hanterar ansvaret kring områdes-, tillträdes- och skalskydd 

för att minimera olaga tillträde av obehöriga*.  

Beskrivningen bör innehålla;  

En plan för upptäckt, åtgärd, rapportering och uppföljning av brister i områdes-, 

tillträdes- och skalskydd ska finnas.  

Vem som ansvarar för uppdatering och efterlevnad av rutiner för anläggningens 

områdes-, tillträdes och skalskydd. 

___ 

* Rekommenderade riktlinjer återfinns i Svenska Stöldskyddsföreningen normer, 

exempelvis SSF 200:4 och 130:7.  

Områdesskydd 
Beskriv hur ert företag hanterar områdesskyddet kring den berörda anläggningen. 

Beskrivningen bör innehålla;  

Beskrivning av områdesskyddet.  

Markera på karta områdesskyddets sträckning och öppningar i form av grindar, portar 

eller dörrar.  

Riktlinjer för att grindar, portar eller dörrar låses och hur det säkerställs.  

Skydd för att förhindra krypning under grindar, portar eller dörrar.  

Beskrivning av ytterligare skydd inom området, exempelvis belysning, larm och 

kameror. 

Bevakning 
Beskriv hur ert företag hanterar bevakningen av området.  

Beskrivningen bör innehålla;  

Om väktarföretag anlitas för att bevaka anläggningen.  

Riktlinjer som ställts vid upphandling av tjänsten.  

Risk- eller hotbildsanalys rörande ert företag som genomförts av bevakningsföretag.  
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Andra typer av funktioner som kan bidra till att höja säkerheten, exempelvis 

bemannad reception, portvakt eller liknande. 

Skalskydd 
Beskriv hur ert företag hanterar skalskyddet på byggnader inom anläggningen.  

Beskrivningen bör innehålla; 

Typer av skyddsåtgärder som finns i ert företags lokaler samt på dess yttre och inre 

grindar, portar, dörrar och fönster.  

Uppföljning av att skyddsåtgärder är funktionsdugliga och aktiva.  

Hantering vid aktivering av larm. 

Tillträde för besökare 
Det ska finnas en arbetsrutin om hur ert företag hanterar besök. Hur de får tillträde, 

deras rörelsefrihet under besöket samt tillvägagångssätt när de lämnar anläggningen. 

Rutinen bör innehålla;  

Tillträde för besökare via speciellt angiven entré.  

Riktlinjer för registrering av besökare.  

Riktlinjer för utlämning av besöksbrickor, hantering av dem under besöket samt 

återlämning.  

Ledsagning av besökare inom anläggningen.  

Riktlinjer för att säkerställa att besökare lämnar anläggningen efter uträttat ärende.  

Hantering av entreprenörer/hantverkare som återkommande behöver in- och 

utpassering samt rörelsefrihet inom anläggningen.  

Information till besökare om anläggningens gällande säkerhetsrutiner.  

Riktlinjer för besöksparkering av fordon. 

Tillträde för anställda 
Det ska finnas en arbetsrutin om hur ert företag hanterar tillträde av anställda till 

anläggningen. Hur de får tillträde, deras rörelsefrihet samt tillvägagångssätt när de 

lämnar anläggningen.  

Rutinen bör innehålla;  

Någon form av identifiering och/eller registrering av anställda när de kommer och går 

från anläggningen.  

Beskrivning av de anställdas tillträde till olika delar av anläggningen, geografiskt 

och/eller tidsmässigt.  

Möjligheter att följa upp in- och utpasseringar.  

Riktlinjer för personalens möjlighet att ta in privata fordon inom anläggningen.  
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Riktlinjer för personalparkering av privata fordon. 

Upptäckt av obehöriga inom anläggningen 
Det ska finnas en arbetsrutin om hur ert företag agerar om det upptäcks någon 

obehörig inom anläggningen.  

Rutinen bör innehålla;  

Hantering vid upptäckt av obehörig inom anläggningen.  

Rapportering och uppföljning av det inträffade. 

Nyckelhantering 
Beskriv hur ert företag hanterar nycklar och nyckelkort. 

Beskrivningen bör innehålla;  

Förvaring av, och tillgång till, ej utlämnade nycklar och nyckelkort.  

Riktlinjer för utlämning och återlämning av nycklar och nyckelkort. 

Personalsituation 
Redogör för ert företags personalsituation.  

Beskrivningen bör innehålla;  

Riktlinjer kring personalomsättning.  

Eventuell säsongsvariation i personalbehovet. 

Nyanställning 
Beskriv hur ert företag hanterar nyanställning av personal.  

Beskrivningen bör innehålla;  

Vem som ansvarar för ny- och även internrekrytering. 

Riktlinjer för hur uppgifter som lämnas i ansökningshandlingarna och vid intervjuer 

verifieras.  

Riktlinjer kring tjänster vilka räknas som speciellt känsliga.  

Riktlinjer för att vid behov begära utdrag ur polisens belastningsregister för viss typ 

av tjänst. 

Säkerhetsfrågor 
Beskriv hur ert företag kontinuerligt informerar personalen om säkerhetsfrågor.  

Beskrivningen bör innehålla;  

Hur ofta och på vilket sätt information kring säkerhetsfrågor genomförs.  

Om kontroll sker i efterhand att alla har fått del av informationen.  

Avtal eller förbindelser inom områden som berör denna säkerhetscertifiering som 

personalen måste skriva under.  

Eventuell uppföljning eller kontroll av personalens vandel under tiden de är anställda. 
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Ert företag ska ha en formell policy med riktlinjer kring hantering av narkotika, 

alkohol, hantering av smugglade varor och andra områden som kan beröras av denna 

certifiering.  

Avslutning av anställning 
Beskriv hur ert företag hanterar när egen personal ska avsluta anställning på eget eller 

företagets initiativ.  

Beskrivningen bör innehålla; 

Vem som ansvarar för avslutning av anställning.  

Riktlinjer för avslutning av anställning. 

Uppköp av externa tjänster 
Beskriv hur ert företag hanterar uppköp av externa tjänster.  

Beskrivningen bör innehålla;  

I vilken omfattning och inom vilka områden som externa tjänster köps, så som 

väktare, städning och hantverkare.  

Vem som ansvarar för inköp av externa tjänster.  

Säkerhetsaspekter i avtal som reglerar inköp av externa tjänster, exempelvis 

sekretessförbindelser.  

Ungefärlig löptid på kontrakten.  

Uppgifter kring om det alltid är samma personer som utför tjänsterna.  

Vilken tid på dygnet som tjänsterna utförs.  

Hur de som utför tjänsterna informeras om gällande säkerhetsregler.  

Uppköp av inhyrd personal 
Beskriv hur ert företag hanterar inhyrning av personal.  

Beskrivningen bör innehålla;  

I vilken omfattning och inom vilka områden personal anlitas från bemanningsföretag.  

Vem som ansvarar för inhyrning av personal.  

Aspekter kring säkerhet och skydd i avtal som reglerar inhyrning av personal.  

Ungefärlig löptid på kontrakten.  

Krav på det uthyrande bemanningsföretaget gällande ansvar och aspekter som berör 

säkerhet och skydd.  

Hur ert företag går tillväga för att finna lämplig personal att hyra.  

Vilka krav ställer ert företag på den inhyrda personalen.  
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All inhyrd personal ska kontinuerligt informeras om grundläggande frågor som berör 

denna certifiering.  

Avslutning av tillfälliga tjänster  
Beskriv hur ert företag hanterar när inhyrd personal eller de som utfört externa tjänster 

ska avsluta sina uppdrag.  

Beskrivningen bör innehålla;  

Riktlinjer för avslutning av externa tjänster och inhyrd personal.  

Uppköp av transporter 
Redogör för hur ert företag hanterar uppköp av transporter.  

Beskrivningen bör innehålla;  

Vem som ansvarar för uppköp av transporter.  

Vad är avgörande vid valet av transportör.  

Ungefärlig löptid på kontrakten.  

De krav som ert företag ställer vid uppköp av transporter för att höja säkerheten i er 

logistikkedja.  

Genomförande av transporter 
Beskriv hur ert företag hanterar genomförande av transporter.  

Beskrivningen bör innehålla;  

Beställning av transport.  

I vilken utsträckning ert företag har kontakt med speditör/transportör.  
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Bilaga 2, Samtliga insamlade dokument från EDN 

 
1. Användarmanual - EDN 

2. Broschyr -Attends 

3. CBA - Avsändning av farligt gods på lager 

4. CBA - Kvalitetskontroll av fordon 

5. CBA – Lastning 

6. CBA - Lossning och ankomstkontroll 

7. CBA - Shipping Instructions 

8. Checklista - Inköp av tjänster och utrustning 

9. Checklista - Mottagningskontroll vid första leverans 

10. Förteckning - Allmänna föreskrifter 

11. Förteckning - Arbetsflöde i Euro Docnet 

12. Förteckning - Besöksbrickor 

13. Förteckning – Larmtyper 

14. Förteckning - Lathund Kontoplan 

15. Förteckning - Nödlägesorganisation, ansvarsfördelning och nyckelpersoner 

16. Förteckning - Standarder för märkning skyltar och signaler 

17. Flödesschema – Förbättringsgrupper 

18. Flödesschema - Daily Maintenance System IS 

19. Flödesschema - Inköp av existerande råvaror och handelsprodukter 

20. Flödesschema - Inköp av tjänster och utrustning 

21. Flödesschema - Issuing of credit notes 

22. Flödesschema - Orderhantering på Kundservice 

23. Flödesschema - Orderplockning och leverans 

24. Flödesschema – Rekrytering 

25. Flödesschema – Revisionsaktiviteter 

26. Flödesschema - Uppläggning av handelsprodukter i affärssystem 

27. Flödesschema - Uppläggning av produkt i affärssystem 

28. Flödesschema - Uppläggning av rå-provmaterial i affärssystem 

29. Flödesschema – Utvecklingsmaterial 

30. Manual - Allmän krishantering 

31. Manual - Attends TPM 

32. Organisationsschema - Aneby Site Product Supply _ Shared Service Center 

33. Organisationsschema - European IS-IT 

34. Personalhandbok - 02 PaperPak Historik 

35. Personalhandbok - 23 Säkerhet och Sekretess 

36. Personalhandbok - 25 IS-IT och telefoni 

37. Personalhandbok - 28 Anställnings upphörande 

38. Policy - Informationssystem Attends Healthcare Group – Swe 

39. Rollbeskrivning - Ankommande-Leverans 

40. Rollbeskrivning - Inlagring av färdigvaror 

41. Rollbeskrivning - Orderplockning 
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42. Rutin - Återkallande och anmälan av felaktiga produkter 

43. Rutin - Administrativa processer på Attends i Aneby 

44. Rutin - Avsändning av farligt gods 

45. Rutin - Besökare vid Aneby-fabriken 

46. Rutin - Besiktning lastutrymme 

47. Rutin - Chaufförer 

48. Rutin - Definition-struktur-ansvar-utbildning 

49. Rutin - Entreprenörer, inhyrd personal och konsulter i Aneby fabriken 

50. Rutin - Externa revisioner 

51. Rutin - Färdigvarulager 

52. Rutin - Godkända speditörer 

53. Rutin - Hantering av kundreklamationer 

54. Rutin - Import- och Intrastatdeklarationer 

55. Rutin - Inlagring efter produktion 

56. Rutin - Interna revisioner 

57. Rutin - Kontering inhyrd personaltjänster 

58. Rutin - Leverantörsbedömning 

59. Rutin - Metalldetektorer 

60. Rutin - Nödlägesberedskap 

61. Rutin - Orderhantering 

62. Rutin - Orderplockning 

63. Rutin - Organisation och ansvar 

64. Rutin - Produktidentifikation och spårbarhet 

65. Rutin - Registrering av produkter och råmaterial i affärssystem 

66. Rutin - Rekrytering 

67. Rutin – Rekryteringsadministration 

68. Rutin - Ursprungsklassificering av exportkunder 
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Bilaga 3, Systematisering av insamlade dokument  

 

Innehåll 
 

Företagsinformation 

Bolagsform och verksamhet 

Presentation - Attends Svensk 

Broschyr – Attends 

 

Organisation 

ID 1159  Organisationsschema – Aneby Site Product Supply & Shared Service 

Center 

 

Tullräkningar, ursprung och preferenser 

ID 1380  Rutin – Import- och intrastatdeklarationer 

ID 1403 Rutin – Ursprungsklassificering av exportkunder 

 

Bokförings- och logistiksystem 

Systemkartläggning 
ID 1392 Rutin – Orderhantering  

ID 28039 Förteckning – Lathund Kontoplan  

ID 1048 Flödesschema – Inköp av existerande råvaror och handelsprodukter  

ID 1398 Rutin – Avsändning av farligt gods  

ID 1057 Flödesschema – Uppläggning av produkter i affärssystemet 

 

Behörighetskontroll, datamiljö och säkerhetslösningar 

ID 27414 Policy – Informationssystem  

 

Mottagning, godsavisering och lossning av gods 
ID 20064 CBA – Lossning och ankomstkontroll  

ID 38604 Rollbeskrivning – Ankommande/leverans  

ID 15336 Checklista – Mottagningskontroll vid första leverans 

ID 37299 CBA – Kvalitetskontroll av fordon  

 

Lagring 
ID 38605 Rollbeskrivning – Inlagring av färdigvaror  

ID 1320 Rutin - Inlagring efter produktion  

ID 6140 Rutin – Återkallande och anmälan av felaktiga produkter  

ID 1625 Rutin – Hantering av kundreklamationer  

 

Plockning och packning 
ID 1328 Rutin – Orderplockning  

ID 38696 Rollbeskrivning – Orderplock  

ID 1317 Flödesschema – Orderplockning och Leverans 
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Godslastning 

ID 19627 CBA – Lastning  

ID 37299 CBA – Kvalitetskontroll av fordon  

ID 1318 Rutin – Besiktning Lastutrymme  

ID 38604 Rollbeskrivning – Ankommande/leverans  

 

Tulldeklarationer 

ID 1380  Rutin – Import- och intrastatdeklarationer 

 

Säkerhet och skydd 
 

Säkerhetskrav och bevakning 

ID 1306 Rutin – Leverantörsbedömning  

ID 8292  Personalhandboken 23 – Säkerhet och sekretess 

 

Skalskydd, besökare och krishantering 

ID 5418  Manual – Allmän krishantering 

ID 1488 Rutin – Besökare vid Aneby-fabriken 

ID 1942 Förteckning – Besöksbrickor 

 

Nyckelhantering och säkerhetsfrågor 

ID 39783 Förteckning – Allmänna föreskrifter   

 

Nyanställning, uppköp av externa tjänster samt avslutning av anställning och 

tjänster 

ID 1198 Rutin – Rekrytering    

ID 1205 Rutin – Rekryteringsadministration 

ID 1074 Flödesschema – Inköp av tjänster och utrustning  

ID 1076 Checklista – Inköp av tjänster och utrustning  

ID 20280 Rutin - Kontering inhyrd personal/tjänster  

ID 8297 Personalhandboken – Anställnings upphörande  

 

Extramaterial 

ID 1399 Rutin – Godkända speditörer 

ID 7571 Förteckning – Arbetsflöde i EuroDocnet 

ID 1625 Rutin – Hantering av kundreklamationer 

ID 1641 Rutin – Externa revisioner 

ID 1635 Rutin – Interna revisioner 
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Bilaga 4, Intervjufrågor 

 

Dessa är de övergripande frågor som har lagts fram mot Tullverket, vidare har 

följdfrågor och diskussioner kring frågorna uppkommit: 

 

 Vad innebär AEO?  

 Vart finns tillförlitlig information och teori om AEO? 

 Finns material från tidigare certifierade företag att tillgå som 

referensunderlag? 

 Vad innebär de olika delarna i vägledningen? 

 Hur noga vägledningen ska följas för att ha möjlighet att bli certifierad? 

 Hur tycker Tullverket att arbetet ska struktureras? 

 Vad anser Tullverket om dokumenten som tagits fram? 

 Vad anser Tullverket om de gap som har identifierats? 

 Ifall gap försummats men senare upptäcks av revisorerna, hur går vi vidare 

och vad innebär detta?  

 Hur kan gap identifieras och klassas på lämpligast sätt? 

 Hur kommer en revision genomföras? 

 

 

Här listas intervjufrågorna som varit riktade mot Attends. Samtliga interjuver bygger 

på detta underlag men har delvis arbetats om beroende på vilket område intervjun ska 

beröra. 

 

 Beskriv ert arbetssätt och era arbetsuppgifter? 

 Vilka rutiner används? 

 Om inga rutiner finns, hur går ni tillväga då? 

 Om inga rutiner finns, vad är anledningen till detta? 

 Vad blir konsekvensera om en rutin inte existerar? 

 Hur viktigt är det för er att rutiner finns? 

 Hur ofta uppdateras rutinerna? 

 Vem ansvarar för rutinerna? 

 Följs rutinerna och håller ni er uppdaterade på innehållet? 

 På vilka ställen finns rutinerna att tillgå? 

 Andra dokument som används för att utföra arbetet? 

 


