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Abstract 

The purpose of this report is to come up with possible improvement suggestions to the 
distribution central at Götene Stål & Verktygs AB (GSV). GSV is a wholesale dealer 
located in Götene. The company doesn’t produce anything it self, it buys in products 
and sells them to customers.  
The distribution central at GSV is the place where the products comes in and gets 
ready to deliver.   
To come up with possible improvement suggestions we started with process mapping 
over the main process and the distribution centre process. The main process here is 
from the point where the customer gives GSV an order to the point where GSV 
deliver the order.  
 
Our result shows that the major problem in the distribution central at GSV is the big 
volume differences in the incoming goods. This leads to unbalanced work for the 
employees in the distribution central and some days they don’t have enough time to 
get all products ready for delivery as expected for the day.  
Our major suggestion to get a better flow in the incoming goods is to start investigate 
in how much each of their suppliers delivers in average to GSV and after that change 
the delivery day, for one or more of the suppliers, from one hectic day to another calm 
day, in purpose to get the inflow smoother.  
Another way to make the inflow of goods to the distribution central smoother is to 
send more products with direct delivery. Direct delivery means that the product goes 
direct from GSV´s suppliers to their customers. The negative side with direct delivery 
is that it’s more expensive for the customer and that GSV can’t control the products 
before they reach the customer.    
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Sammanfattning 

Syftet med denna rapport är att komma fram till möjliga förbättringsåtgärder för 
packboden på Götene Stål & Verktygs AB (GSV). GSV är ett grossistföretag inom 
detaljhandeln och är beläget i Götene. Företaget tillverkar inget själva utan köper 
endast in artiklar för att sedan sälja dem vidare till kund.   
Packboden är den plats där artiklarna kommer in, packas upp och görs klara för 
leverans. 
För att komma fram till möjliga effektiviseringsåtgärder började vi med att göra en 
processkartläggning över huvudprocessen och delprocessen ”packboden”. 
Huvudprocessen i detta fall är från det att kund gör en beställning till det att GSV 
levererar den beställda artikeln till kund.  
Efter processkartläggningen utförde vi en rad besök vid företaget då vi gjorde 
observationer och intervjuer. Detta för att erhålla överblick över samt hitta eventuella 
brister i packboden.    
 
I resultatet kom vi fram till att det största problemet i packboden idag är det ojämna 
inflödet av gods. Vilket leder till en sned arbetsbelastning för personalen som gör att 
de vissa dagar inte hinner med att göra alla artiklar klara för utleverans på önskad tid.  
GSV har som mål att öka försäljningen med 15 procent något som vi anser blir svårt, 
som situationen är idag.  
Vi anser att GSV bör jobba mot ett jämnare flöde i inleveranserna. Vårt förslag är att 
strukturera om de inkommande leveranserna, alltså vilka dagar de olika leverantörerna 
levererar. Då leverantörerna till GSV levererar på bestämda dagar i veckan skulle man 
för att jämna ut flödet exempelvis kunna flytta leverans av en leverantör från en 
veckodag till en annan.  
Ett annat sätt att förbättra den tunga arbetsbelastning som råder i packboden vissa 
dagar är att skicka fler av de artiklar som GSV säljer via direktleverans. Med 
direktleverans menas att artiklarna skickas direkt från GSVs leverantörer till GSVs 
kunder utan att gå via packboden. Idag går 12 procent av det som GSV säljer på 
direktleverans. Nackdelen med direktleverans är dock att det kan bli dyrare för 
kunden att få sina artiklar samt att GSV inte kan kontrollera artiklarna innan de 
skickas till kund.    

 

Nyckelord 

Processkartläggning, processer, förbättringsförslag, kundbehov, logistik. 
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1 Inledning 
Götene Stål & Verktygs AB (vi ämnar nyttja förkortningen GSV i resterande del av 
rapporten) är ett grossistföretag inom järnhandelsbranschen som tillhandahåller ett 
antal hundratusen artiklar, som tillexempel verktyg, kläder, stål, gas med mera. De har 
ingen egen tillverkning utan köper in artiklar och säljer vidare. Företaget ligger i 
Götene men levererar över hela Skaraborgs regionen. GSV har en stor butik men 
mycket utav det de säljer skickas till kund med GSVs egna lastbilar.  
Då GSV bedriver en relativt komplex verksamhet, med ständiga variationer i flöde 
och ordrar, kan det vara svårt att i tid upptäcka var eventuella brister finns. För att 
kunna påvisa problemen kan ett sätt vara att jobba med processkartläggning. På så vis 
erhåller man en klar bild över sin verksamhet och kan då lättare peka på var i 
verksamheten problemen faktiskt finns. Vi har därför valt en frågeställning som är 
riktad mot processkartläggning samt förbättringsförslag gällande delprocess. Vi anser 
att det är av yttersta vikt för ett säljande företag som tillhandahåller distribution att ha 
en väl fungerande in- samt utleveranscentral, i synnerhet om företaget har för avsikt 
att expandera. Därav vårt val att undersöka delprocessen ”packboden”, som är GSVs 
in- samt utleveranscentral.    
 

1.1 Bakgrund 
För att kunna konkurrera som säljande företag i dagens klimat är det viktigt att kunna 
ge kunden vad denne efterfrågar. Vissa företag väljer att nischa sig på tillexempel lågt 
pris, vilket i sin tur oftast leder till sämre kvalitet. Som företag krävs det att man följer 
med i utvecklingen och för att klara av det bör man jobba med ständiga förbättringar. 
Det är då viktigt att det finns en klar bild över hur verksamheten och dess processer 
ser ut. För att erhålla detta kan det vara lämpligt att använda sig av verktyget 
”processkartläggning”.   
Bergman & Klefsjö (2001) definierar process enligt följande:  
“En process är ett nätverk av aktiviteter som upprepas i tiden och vars syfte är att 

skapa värde åt någon extern eller intern kund” (Bergman & Klefsjö, 2001, s. 416).  
 
En viktig process för ett säljande företag är kedjan från beställning till det att kund 
mottager varan. Ett krav för att lyckas väl med denna process är att logistiken 
fungerar. Logistik handlar om materialflöde och de aktiviteter som är förknippade 
med detta.  
När man talar om logistik nämns ofta den så kallade logistiska målmixen. Den tar upp 
faktorer som påverkar effektiviteten inom logistiken. Dessa faktorer är service, 
kostnader samt kapitalbindning. Utmaningen är att få en bra balans mellan dem då de 
alla påverkar lönsamheten. Att ha en fungerande logistik är viktigt inte minst för 
säljande företag som inte själva producerar varor utan endast köper in för att sedan 
sälja vidare dem till kund. För företaget är det viktigt att vara väl medveten om 
kundernas behov och förväntningar. Under senare år har kunden i högre grad 
värdesatt leveranssäkerhet framför ledtid (Lumsden, 1998). 
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1.1.1 Företagsbeskrivning 

Götene Stål & Verktygs AB (GSV) grundades 1992 i Götene av Hasse Andersson. 
Idag ägs företaget av fem personer med Peder Strand som VD. Totalt är det 20 
anställda, fördelade på ledning, försäljning, butik, lager/godsmottagning, 
lastbilschaufförer och administration. 
I GSVs butik har kunderna ett brett sortiment att välja på bland annat maskiner, 
skyddsutrustning, kläder, svetsutrustning samt stål. Det totala antalet artiklar som 
finns att tillgå i butiken uppgår idag till ca 15 000 stycken, totalt kan GSV erbjuda 
kunden flera hundratusen artiklar. GSV säljer dock inte bara i butiken utan även via 
leverans till kunden. Vilket innebär att kunden beställer artikeln/artiklarna och får 
därefter artikeln/artiklarna levererade. Leveranserna sker oftast med GSVs egna bilar 
som levererar över hela Skaraborg. Leverans kan även ske med inhyrda distributörer 
eller med direktleveranser direkt från GSVs leverantör till GSVs kund. GSV erbjuder 
även kunderna automatisk påfyllnad av deras lager. För att klara av den tjänsten har 
GSV en man som åker runt till de aktuella kunderna och ser till att deras lager håller 
rätt saldo. Idag har GSV ca 20 stycken stora kunder, dessa handlar för summor från 
400 000 sek upp till 4 miljoner sek per år. GSVs största kundsegment ligger dock i 
prisintervallet 10 000 sek upp till 100 000 sek i inköp per år. GSV säljer till både 
privatpersoner och företag och omsätter idag cirka 55 miljoner kronor (exklusive gas). 
Målet för år 2006 är att uppnå en försäljningsökning med 15 procent.  
  
GSV är numera en del i TOOLS-kedjan dock är GSV fortfarande en fristående 
verksamhet. TOOLS kedjan säljer idag för cirka 2,5 miljarder svenska kronor och 
finns på 77 platser runt om i Sverige men även i Finland och Norge. Idag handlar 
GSV cirka 67 procent av TOOLS, målet är enligt en av säljarna att uppnå 70 procent.  
 
Nedan följer GSVs affärsidé: 
”Att vara industrikundens mest eftertraktade partner för inköp av verktyg och  
förnödenheter, genom att erbjuda en kostnadseffektiv totallösning, hög kompetens och 

professionellt bemötande.” (http://www.gsv-gotene.se/Default.asp, 2005) 
 

 
 
Figur 1 Bild över GSVs lokaler. http://www.gsv-gotene.se/Default.asp (2005) 

  

1.2 Problemdiskussion  
Som de flesta företag vill GSV expandera sin verksamhet och enligt en av säljarna är 
målet för år 2006 att öka försäljningen med 15 procent. Vi har dock erhållit 
indikationer på att personalen i den nuvarande packboden (som är den platsen på GSV 
där artiklarna packas upp, kontrolleras, packas ned och märks för att sedan skickas till 
kund alternativt placeras i butik) redan är tungt belastad. Alltså skulle en 15 procentig 
försäljningsökning med nuvarande situation troligtvis medföra försämrad 
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leveranssäkerhet gentemot kund. Därav ökade vårt intresse för att undersöka 
situationen i packboden.  
 

1.3 Syfte och mål 
Syftet med denna rapport är att komma fram till möjliga förbättringsåtgärder för 
packboden.  
Målet är att vi skall kartlägga helhetsprocessen från kunds beställning till det att 
kunden får leverans, samt kartlägga delprocessen ”packboden” och komma fram till 
möjliga förbättringar i delprocessen.  
 
Vi har då kommit fram till följande frågeställning: 
Hur ser GSVs process ut från det att de får en offertförfrågan till det att varan är 
levererad? 
Hur påverkar delprocessen ”packboden” GSV? 
Vilka problem finns i packboden i nuläget? 
Hur kan den valda delprocessen förbättras? 
 

1.4 Avgränsningar 
Vi kommer enbart att undersöka Götene Stål och Verktygs AB (GSV). Vi har för 
avsikt att inte arbeta med butiken, stållagret, automatisk påfyllnad av kundens lager 
eller gasförsäljningen.  
 

1.5 Genomförande och metod 
För att få struktur på vårt arbete inledde vi med att göra en grov planering, i den grova 
planeringen satte vi upp preliminära tider, diskuterade möjliga ämnen samt 
arbetsmetoder. Efter att vi valt fokus påbörjade vi litteratursök i såväl artikeldatabaser 
som högskolebiblioteket i Jönköping. Till en början lade vi tonvikt på teoridelen för 
att få en god bas att stå på, därefter arbetade vi parallellt med teori och fältstudier.  
 

1.5.1 Kvalitativa metoder: intervjuer och observationer 

För att erhålla nödvändig information från GSV valde vi att utföra ett antal intervjuer 
med delar ur personalen samt att utföra observationer på företaget. Som vi ser det 
finns det framförallt en nackdel med att använda sig av intervjuer, vilket även styrks 
av litteratur på området. De personer som intervjuas ger ofta en subjektiv bild av 
situationen. Den subjektiva bilden skildrar hur personen i fråga upplever situationen 
och påverkas då följaktligen av tillexempel personens uppfattningsförmåga, 
erfarenheter med mera (Andersson, 2001).  
Enligt Hanssons (2003) indelning kan de observationer som vi genomfört beskrivas 
som okontrollerade. Vilket betyder att vi inte kunnat mäta eller kontrollera de 
variabler som påverkat observationerna. Avsaknaden på kontroll vid observationerna 
var medveten från vår sida, syftet med det var att vi ville undvika att missa 
information som skulle kunna vara viktig för vårt arbete. Vi har bland annat iakttagit 
arbetsuppgifter, personal, attityder, gods, layout samt diskuterat med berörda parter. 
Vi har även själva utfört vissa arbetsmoment, med hjälp av instruktioner från 
personalen, i packboden för att få en bättre förståelse för hur arbetet utförs.  
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1.5.2 Processkartläggning  

Då vi relativt tidigt insåg komplexiteten i GSVs verksamhet diskuterade vi 
svårigheterna i att hitta grogrunden till vissa problem. För att kunna skapa oss en så 
rättvis bild av verksamheten som möjligt valde vi att utföra en processkartläggning, 
vilken vi även ämnade nyttja för problemsökning. Vi gick igenom de berörda 
momenten och ritade upp dessa, i syfte att se sambanden mellan dem och hur de 
påverkar varandra.   
 

1.5.3 Teoristudier 

Vi har använt oss av litteratur från högskolebiblioteket i Jönköping. Vi har även 
försökt att använda oss så mycket som möjligt av litteratur från tidigare kurser vid 
Ingenjörshögskolan i Jönköping, i syfte att länka samman vår treåriga utbildning.  
Viss information är hämtad från internet. 
 

1.5.4 Brainstorming  

Enligt http://www.jpb.com/creative/brainstorming.php (2005) finns det ett antal steg 
man kan nyttja vid brainstorming, för att göra det så effektivt som möjligt.  
Först skall problemet identifieras, gärna skrivas ned. Sedan är det fördelaktigt att sätta 
upp en ungefärlig tidsgräns för hur länge man skall brainstorma, 20-30 minuter. Sedan 
påbörjas själva brainstormingen och under den får inga av de påtalade idéerna 
kritiseras. När tiden och idéerna är slut skall gruppen enigt välja ut de fem bästa 
idéerna. För att sedan sätta upp ett antal kriterier som idéerna skall värderas efter, 
värdering sker på en skala från 0-5. Den idén med högst poäng torde vara mest 
lämplig för att lösa problemet. 
 
Vi valde brainstorming för att minimera risken att förbise eller helt missa problem och 
möjliga förändringar.     
 

1.5.5 Metodkritik  

Som vi ser det finns det risker med intervjuer framförallt att de kan vara (förmodligen 
är) subjektiva. Det är dock en faktor som vi noga beaktat vid de intervjuer som vi 
utfört vid GSV. Likaså vid de observationer som genomförts, då den subjektiva risken 
kan förekomma även här.  
 
Vi hade gärna sett att vi funnit mer litteratur inom ett och samma faktaområde, för att 
kunna ställa åsikter och påståenden mot varandra. Tyvärr har det varit något svårt i 
vissa fall då litteraturen varit utlånad, men det är en svaghet som vi är medvetna om. 
En klar nackdel med den brainstorming vi utförde var att vi enbart var två personer, 
vilket kan minska spridningen på åsikter. Det visade sig dock att vi hade ganska skilda 
åsikter, vilket skapade diskussion. Som senare kom att bli delar av vår analys. Vi har 
inga siffror som styrker de problem vi jobbat med i vår rapport, då det saknas 
uppgifter av denna typ vid företaget. Uppgifterna vi erhållit är från individer vid GSV, 
dock från flera olika delar av företaget. Vi hade gärna sett att vi haft uträckningar och 
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statistik, så är dock inte fallet då det inte fanns att tillgå. Önskvärt hade också varit om 
vi tagit kontakt med några av GSVs kunder, för att få utomstående åsikter gällande 
GSV.   
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2 Teoretisk referensram 
 

2.1 Inledning  
I den teoretiska referensbakgrunden behandlar vi ämnen som vi anser har relevans för 
att kunna lösa vår uppgift samt ge läsaren grundläggande kunskap för att förstå GSV 
och de problem vi funnit i företaget. 
Då GSV räknas till kategorin småföretag har vi valt att ägna ett avsnitt om det. Främst 
för att påvisa vad som definierar ett småföretag och vilka förutsättningar de har, på ett 
allmänt plan. Eftersom packbodens arbete är relaterat till logistik och distribution har 
vi valt att skriva allmänt om logistik i syfte att klargöra detta ämne för läsaren. Sedan 
följer ett avsnitt kring processer, vad det är, hur det används och vad det är bra för. Då 
arbetet kan leda fram till en eventuell förändring har vi valt att ägna ett avsnitt åt 
förändringsarbete, olika typer av förändringsarbete etcetera. Som avslutning på vår 
teoridel har vi skrivit om kundbehov då vi har för avsikt att indirekt förbättra 
leveranssäkerheten och på så vis tillfredställa ett kundbehov.  
 

2.2 Småföretag 
Av Sveriges 679 700 företag inom den privata sektorn har 99,2 procent färre än 50 
anställda och dessa företag sysselsätter 1,4 miljoner människor. Småföretagen står för 
nära vart tredje arbetstillfälle i Sverige detta gör dem till Sveriges största arbetsgivare 
http://www.foretagarna.se/FileOrganizer/Foretagarna%20Centralt/Opinion/Rapporter/
Fakta_2005.pdf. (2005). Många utav de företag som idag är stora har en gång startats 
under enkla förhållanden. Somliga utav dessa förblir små medan vissa växer och blir 
världsledande storföretag.  
Fördelen med att vara egenföretagare är främst att det ges många möjligheter, 
nackdelar däremot består främst i risker och påfrestningar (Björnstig & Sturesson 
2002).  
Björnstig & Sturesson (2002) tar upp sex fördelar med att vara egen företagare, dessa 
är enligt följande: 

• Möjligheten att sätta egna mål 
• Friheten att vara sin egen chef 
• Möjligheten att utöva ledarskap 
• Möjligheten att omsätta egna idéer i praktiken 
• Möjligheten att arbeta med många olika delar av en verksamhet och skaffa sig 

nya erfarenheter  
• Framgång som kan leda till goda inkomster 

 
Björnstig & Sturesson (2002) tar också upp fyra nackdelar, dessa är enligt 
följande: 
• En stor ekonomisk risk 
• Långa arbetsdagar och lite ledighet 
• Många olika sysslor. (Så länge man är ensam i företaget måste man kanske 

utöva flera olika uppgifter själv, tillexempel att vara marknadsförare, ekonom 
samt kontorist med mera)  
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• Företagaren är ensam om att fatta alla beslut  
 

2.2.1 Tillväxt i småföretag 

Levin & Weström (2003) sammanställer i sin bok en omfattande enkätundersökning 
som gjorts bland svenska småföretag. Undersökningen utfördes av NUTEK 
tillsammans med SCB under vintern och våren 2001/2002.  
Levin & Weström (2003) tar i sin bok upp statistiskt säkerställda faktorer som 
påverkar företagens tillväxt. Tillväxt definieras av Levin & Weström (2003) som ökat 
antal sysselsatta och/eller ökad ekonomisk tillväxt.  
 
I sin bok analyserar Levin & Weström (2003) vilka orsaker som påverkar företags 
tillväxt. De kommer fram till en rad faktorer som ger statistiskt säkerställda effekter 
på företagets tillväxt. Dessa är: 

 
• Företagsledarens ålder. 

Åldern på företagaren påverkar företagets tillväxt. Unga företagare, dvs. 
företagare som är under 50 år, är mer tillväxtbenägna jämfört med äldre. 
Däremot spelar kön, invandrarbakgrund samt utbildningsnivå hos företagaren 
inte någon större roll för företagets tillväxt. 

 
• Förväntningar om framtida tillväxt. 

I de företag där företagsledaren har en positiv framtids tro är sannolikheten för 
tillväxt högre. 

 
• Etableringsår. 

Desto yngre ett företag är desto större är sannolikheten för tillväxt.  
 

• Regiontillbehörighet.  
Företag som ligger i storstadsregionerna har större sannolikheter till tillväxt än 
de som ligger i övriga delar av landet. Bortsett från 
universitets/högskoleregionerna där skillnaderna inte är säkerställda förutom 
på utvecklingen av förädlingsvärde.  

 
• Proaktivitet. 

De företag där företagsledaren är proaktivt orienterad har större sannolikhet att 
tillhöra gruppen tillväxtföretag.   

 
• Strategiskt miljöarbete. 

Företag som sätter upp miljömål och aktivt arbetar med dessa för att skaffa sig 
konkurrensfördelar och bättre resursutnyttjande har större sannolikhet att 
tillhöra tillväxt företagen. 

 
Det vanligaste hindret för tillväxt är enligt undersökningen som boken presenterar 
tidsbrist. 60 procent av de tillfrågade företagsledarna angav detta. Efter tidsbrist 
kom orsaker som hård konkurrens, dålig lönsamhet, begränsad tillgång till lämplig 
arbetskraft med mera.  
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2.3 Logistik 
Logistikavsnittet är skrivet så gott som uteslutande på de teorier som Lumsden (1998) 
redovisar, därav är det sparsamt med källhänvisningar i den löpande texten. 
 
Med logistik menas materialflöde och de aktiviteter och system som är associerade 
med detta. Med begreppet logistik menas både strategiska och operativa aspekter på 
materialflödet.  
 
Synen på logistik har förändrats under åren, under 1980-talet var det främst riktat mot 
kapitalbindning medan det under 1990-talet var tiden som betonades. Andra aspekter 
som också ökat i betydelse under det senare decenniet är kvalitet och information. Då 
de har stor betydelse för flödeseffektiviteten.    
Boken tar upp två definitioner på logistik. Dessa är enligt följande:    
 
”Det synsätt och de principer enligt vilka vi strävar efter att planera, utveckla, 

samordna, organisera, styra och kontrollera materialflödet från råvaruleverantör till 

slutlig förbrukare” (Lumsden, 1998, s. 222). 
 

”Logistik omfattar de aktiviteter som har att göra med att erhålla rätt vara eller 

service vid rätt plats vid rätt tidpunkt och i rätt kvalitet till lägsta möjliga kostnad” 
(Lumsden, 1998, s. 222). 
 
Målet med logistik är att öka eller åtminstone bibehåll lönsamheten. Lumsden (1998) 
tar i sin bok upp tre olika vägar att gå för att nå ökad lönsamhet. Dessa är: 
kostnadsreduktion, öka intäkterna samt öka kapitalomsättningshastigheten.  
Det bästa sättet att öka lönsamheten är enligt Lumsden (1998) att jobba med alla tre 
metoderna.   

2.3.1 Den logistiska målmixen 

För att uppnå effektivitet inom logistiken talar man ofta om den logistiska målmixen, 
se figur 2. Den innefattar de tre begreppen service, kostnader samt kapitalbindning. 
Alla påverkar de lönsamheten. Problemet är att förbättringar inom ett område ofta 
påverkar ett eller båda de andra negativt. Till exempel så kan en förbättring av 
servicen påverka kostnaderna i negativ bemärkelse. Det gäller alltså att se till att 
helheten av de tre områdena blir så bra som möjligt. En liten försämring inom något 
område kan vägas upp genom en klar förbättring på ett annat.  
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Leveransservice

- Leveranstid

- Leveranssäkerhet

- Servicenivå

- Flexibilitet

Kapitalbindning

- Förråd

- PIA

- Lager

Logistikkostnader

- Hantering

- Transport

- Styrning  
Figur 2 Den logistiska målmixen (Lumsden, 1998). 

 

2.3.2 Leveransservice 

När man talar om leveransservice kan man inte enbart uttrycka det i hög- eller låg 
grad. Det bör brytas ner i mer specificerade delar. Leveransservice kan till exempel 
vara att ett företag är snabbt på att leverera och alltid håller vad det lovar eller att 
varorna alltid är hela vid leverans. Leveransservice är den intäktsskapande delen i 
logistik, inom kundservice avser det de delar som har med det fysiska flödet att göra.   
 
Boken förklarar sambandet mellan intäkter och leveransservice med en s-kurva. Är 
leveransservicen inom ett företag sämre än konkurrenternas spelar en liten förbättring 
av leveransservicen föga roll på intäkterna. Företaget är fortfarande sämre än 
konkurrenterna. Det samma gäller om företaget har bättre leveransservice än övriga 
företag, att göra investeringar på leveransservicen kan då tyckas onödig.  
Ligger ett företag däremot i ett mellanläge kan dock förändringar inom 
leveransservicen ha stora betydelser på intäkterna.  
 
Leveransservice kan brytas ned i begrepp så som ledtid, leveranspålitlighet, 
leveranssäkerhet, servicegrad, flexibilitet samt information. 
 

• Ledtid  
Ledtid definieras för det mesta som tiden från beställning till leverans. Ledtiden 
innefattar tid för beställningsmottagning, orderbehandling, planering, eventuell 
konstruktion och tillverkning samt distribution. För kunden spelar det dock mindre 
roll vad ledtiden innehåller, det är totaltiden som är det väsentliga. 
 
• Leveranspålitlighet 
Leveranspålitlighet handlar om tillförlitlighet i leveransen, det vill säga hur exakt 
man kan leverera mot vad man har lovat. Det finns olika sätt att mäta 
leveranspålitlighet på. Leveranspålitlighet benämns olika i olika företag.  
På senare år har betydelsen av leveranspålitlighet ökat, i många fall är hög 
leveranspålitlighet viktigare än ledtiden.  
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• Leveranssäkerhet 
Leveranssäkerhet är förmågan att kunna leverera rätt vara i rätt kvantitet och 
kvalitet. Även detta har ökat i betydelse under senare år.  
 
• Servicegrad 
Med servicegrad menas förmågan att leverera direkt från lager. Servicegrad 
betecknas också ibland som lagertillgänglighet.  
 
• Flexibilitet 
Flexibilitet handlar om att kunna anpassa leveranserna efter kundernas önskemål. 
Det kan till exempel handla om orderstorlek, leveransadresser, leveransfrekvenser 
med mera. 
 
• Information  
Information mellan kund och leverantör är av yttersta vikt. Det handlar om att 
informera vad kunden kan erbjudas, vad kunden vill ha och vad den kommer att 
få.  

 

2.4 Processer 
“En process är ett nätverk av aktiviteter som upprepas i tiden och vars syfte är att 

skapa värde åt någon extern eller intern kund” (Bergman & Klefsjö, 2001, s. 416). 
En process har en början och ett slut. En process har en kund och en leverantör, se 
figur 3. Processen upprepas gång på gång och den består av ett nätverk av aktiviteter. 

Resurser

GränssnittGränssnitt

Objekt

Leverantör Överenskommelse Kund

Resultat

Process

 
Figur 3 Process (Bergman & Klefsjö, 2001). 
 
Processer kan delas upp efter olika kriterier. Ett sätt att dela upp dem på är efter 
gränssnitt.  
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Processen delas då upp i individuella processer, funktionella processer samt 
kärnprocesser. Individuella processer utförs av enskilda individer. Funktionella 
processer rör verksamheter som är knutna till en viss avdelning, funktion eller enhet. 
Kärnprocesser skär rakt över organisationen och berör flera funktioner eller 
avdelningar inom organisationen (Bergman & Klefsjö, 2001). 
 
Ett annat sätt att skilja på olika processer är att dela upp dem efter den uppgift 
processen har. Man skiljer då mellan huvud-, stöd- samt ledningsprocess, se figur 4. 
Huvudprocesser omfattar vad organisationen skall åstadkomma till kunden samt vilka 
produkter som förädlas (Bergman & Klefsjö, 2001). Studerar man huvudprocessen får 
man en bild av verksamheten och de delar inom den som är viktigast (Ljungberg & 
Larsson, 2001). Enligt Bergman & Klefsjö (2001) är produktutvecklingsprocessen ett 
exempel på en huvudprocess. 
Stödprocessen har till uppgift att se till att huvudprocessen fungerar så bra som 
möjligt. Planera produktion, underhålla utrustning och bemanna verksamheten är alla 
exempel på stödprocesser (Ljungberg & Larsson, 2001). Då antalet huvudprocesser 
ofta är få kan antalet stödprocesser vara mycket stort. Enligt Ljungberg & Larsson 
(2001) är det viktigt att man urskiljer de stödprocesser som är viktigast. Det är dock 
inte alltid så lätt att se huruvida processen är en stödprocess eller inte. 
Ledningsprocesser är till för att samordna huvud- och stödprocesserna (Ljungberg & 
Larsson, 2001). De skall besluta om mål, strategier samt genomföra förbättringar för 
övriga processer inom organisationen (Bergman & Klefsjö, 2001).   

Ledningsprocesser

Huvudprocesser
Kund
Behov

Externa 
Kunder

Stödprocesser

 
Figur 4 Huvud-, stöd- och ledningsprocess (Bergman & Klefsjö, 2001). 

 
Processer är till för att tillfredställa kunders behov till så låg resursåtgång som möjligt. 
För att driva en process krävs planering samt resurser i form av tillexempel 
information, energi och arbete. Enligt Bergman & Klefsjö (2001) handlar processer 
mer om individers förmåga att samarbeta än om löpande band.  
När fokus ligger på processer går man mer in på de aktiviteter som skapar dem än de 
enskilda produkterna. På så vis blir möjligheterna till att uppnå en gemensam vision 
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inom organisationen bättre. Eftersom individens arbete tydligare ses i slutresultatet 
(Bergman & Klefsjö, 2001). 
 
Bergman & Klefsjö (2001) anser att arbete skall läggas på ständiga 
processförbättringar istället för tillfälliga lösningar. Vidare anser de att avvikelser från 
processen i form av fel måste utvärderas och sammanställas, detta för att få kunskap 
om variationer. På så vis kan antalet fel minimeras, vilket leder till en förbättring i 
processen som i sin tur leder till ökad kundtillfredsställelse (Bergman & Klefsjö, 
2001).   

2.4.1 Processrevision 

Enligt Ljungberg & Larsson (2001) innebär processrevision att det utförs en generell 
granskning samt värdering av en process och dess miljö.  
”Syftet med en processrevision är att identifiera problem och möjligheter, se hur 

långt man har kommit och att ge underlag för prioriteringar och utarbetade planer” 
(Ljungberg & Larsson, 2001, s. 274). Processrevision används alltså för att upptäcka 
problemområden i verksamheten och påvisa vart det finns behov av utveckling. För 
att se vilka framsteg som åstadkommits eller vilka som inte utförts tillfredställande är 
det av fördel att utföra revisionen med jämna mellanrum.    
 
Olika metoder för att utföra en processanalys 
Då man skall utföra en processanalys är det lämpligt att arbeta med hjälp av en eller 
flera metoder, för att få en så strukturerad samt faktaenlig analys som möjligt. Nedan 
följer några av de metoder som kan nyttjas vid analysarbetet.  

2.4.2 Värdeanalys 

Syftet med att utföra en värdeanalys är att man skall få fram hur olika delprocesser 
påverkar den totala processen. För att uppnå det klassificeras de olika delprocesserna 
efter deras betydelse samt vad de tillför organisationen. Värdeadderande aktiviteter är 
delprocesser som direkt bidrar till kundens favör, de skapar det som kunden vill ha. 
Alltså är detta en aktivitet som tillägnas en hel del tid, bland annat på grund av att 
kunden oftast är beredd att betala för denna tjänst. Icke värdeadderande aktiviteter är 
då följaktligen delprocesser som inte direkt generar något värde åt kunden. Då det är 
aktiviteter som inte är direkt vinstgivande ägnas det oftast inte så mycket tid åt att 
förbättra dessa. Likväl är dessa aktiviteter nödvändiga för att verksamheten skall 
fungera som tänkt och således finns då ett behov av förbättringsarbete. Exempel på 
delprocesser av denna typ är lagra, flytta, vänta, hantera samt kontrollera (Ljungberg 
& Larsson, 2001). Spill är delprocesser som inte generar något positivt för vare sig 
kund eller den egna organisationen. Spill är alltså något som bör elimineras vilket de 
flesta är införstådda med, det kan exempelvis vara omarbetning, onödig 
materialåtgång etcetera.   
Det kan dock vara svårt att exakt avgöra vilka aktiviteter som är värdeadderande eller 
ej. Då analysen utförs av människor föreligger det alltid en risk att den inte blir helt 
objektiv. Utfallet beror till stor del på de inblandade personernas uppfattningar, 
kunskaper, intressenternas krav med mera (Ljungberg & Larsson, 2001).  
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2.4.3 PDCA-analys 

Enligt Ljungberg & Larsson (2001) kan PDCA-analysen vara en av de mest spridda 
modellerna inom kvalitetsområdet. Modellen belyser vikten av fyra aktiviteter som 
bör utföras för att öka chanserna till en lyckad processutveckling. Aktiviteterna är 
enligt följande: planerande (plan), utförande (do), utvärderande (check), korrigerande 
(act). Planerande innebär, precis som namnet avslöjar, att man planerar för hur 
förbättringen skall utföras innan den genomförs. På så vis minskar risken för att 
genomförandet av den tänkta förbättringen sker på ett felaktigt vis. Efter att 
förbättringen genomförts bör en uppföljning ske för att fastställa att resultatet blev 
som planerat. Därefter bör man agera utefter vad resultatet har påvisat för att åtgärda 
eventuella brister och/eller fortsätta förbättringsarbetet på ett lyckosamt vis 
(Ljungberg & Larsson, 2001). Som påtalats tidigare i texten är idealfallet när alla fyra 
aktiviteter tillämpas tillsammans, dock är det troligen så att de utförande aktiviteterna 
dominerar (Ljungberg & Larsson, 2001).  
 

 
 
Figur 5 Illustration PDCA-cykeln (Bergman & Klefsjö, 2001) 

2.4.4 Identifiering av processer 

Inom ett företag finns en rad olika processer. För att resultatet skall bli bra krävs det 
styrning av dessa. Det krävs alltså att processerna tas ut och identifieras (Persson, 
2005).  
För att identifiera processer utgår man från de produkter eller objekt som skapas inom 
organisationen (Ljungberg & Larsson, 2001). Processen kan vara allt från interna 
dokument till externa kundleveranser beroende på vilken typ av process man söker 
(Ljungberg & Larsson, 2005).  
 

2.4.5 Kartläggning av processer     

Följande stycke är baserat på teorier från Ljungberg & Larsson (2001), därav få 
källhänvisningar i den löpande texten.  

Planerande Korrigerande 

Utvärderande Utförande 
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Det bästa sättet att få en bild över hur processer ser ut är att rita kartor över dem, det 
vill säga göra en processkartläggning. På så sätt får man en bra och lättöverskådlig 
bild över hur organisationens olika delar är relaterade till varandra och hur de jobbar 
gemensamt för att åstadkomma ett värde för kunden. Dagens företag har blivit allt 
mer komplexa detta visar sig också i processerna. Detta tillsammans med den 
funktionsorienterade indelningen av arbete har lett till att få individer inom 
organisationen verkligen har full inblick i hur processerna inom organisationen 
verkligen ser ut. De har oftast god kännedom om det område inom organisationen 
som de själva jobbar inom men har ofta svårt att se helhetsperspektivet. Detta leder till 
att personer som inte direkt jobbar mot kunders krav har svårt att se hur just deras 
arbete kan påverka kundtillfredsställelsen.  
 
Murarna inom en organisation leder till att det blir svårt att identifiera förbättringar för 
helheten. Förbättringar görs istället inom varje avdelning eller funktion, detta kan i sin 
tur leda till att förbättringarna inte går åt samma håll som kundernas krav. 
Processkartorna fyller en viktig funktion då de visualiserar organisationens processer. 
Det blir då lättare för alla individer inom organisationen att se var deras eget arbete 
kommer in i helheten.  
 
Processkartläggning medför inga direkta förbättringar, men de är ett första steg mot 
att förbättra organisationens processer. Processkartorna är en grund för att utveckla 
verksamheten. Ljungberg & Larsson (2001) menar att processkartor möjliggör 
följande: 
 

• En gemensam syn på hur verksamheten i sin helhet fungerar 
• Förståelse för vad som skapar värde för kunderna 
• Förståelse för vad processynsättet innebär för den egna organisationen 
• Utveckling av processorienterade mätsystem 
• Analys av processernas prestanda 
• Förbättringar av processerna          

 

2.4.6 Allmän analys med hjälp av processkarta 

Processkartan är ett bra verktyg för att kunna identifiera och konkretisera var problem 
uppstår, i vissa fall även varför de uppstår. Kartan kan vägleda identifiering och 
analysera personers olika åsikter gällande problemen. Enligt Ljungberg & Larsson 
(2001) finns det ett antal steg som kan vägleda en sådan diskussion, vilka är enligt 
följande: 
 

1. ”Vandra” genom processkartan från början till slut och låt deltagarna 
koppla problemen till processkartan 

2. Kategorisera problemen utifrån typ, orsak och möjlig åtgärd 
3. Utred konsekvenserna av de olika problemen 
4. Utred bakomliggande orsaker, vid behov 
5. Identifiera och fokusera de viktigaste orsakerna 

 
Stegen i sig är enligt Ljungberg & Larsson (2001) inte unika men genom att dem 



 

19 

används tillsammans med en processkarta kan de ge värdefulla och även konkreta 
resultat. 
 

2.4.7 Statistisk processtyrning 

Statistisk processtyrning är till för att urskilja variationer i processer för att sedan 
kunna avlägsna dessa. Variationer i en tjänsteprocess kan bero på osäkerhet i 
information, brister i rutiner samt olikheter mellan olika individer. Orsakerna till 
variationerna är ofta många, vilket leder till att det blir svårt att urskilja varje 
variations påverkan i processen.  
När man väl lyckats med borttagningen av variationer får man en stabilare process. 
Arbetet går då ut på att bibehålla processen eller om möjligt förbättra den ännu mer. 
Bergman & Klefsjö (2001) skiljer på urskiljbar samt slumpmässig variation. De 
urskiljbara har orsaker som är synbara, resterande variationer är slumpmässiga. När de 
urskiljbara variationerna har minskats eller eliminerats återstår de slumpmässiga. 
Processen är då i statisk jämvikt.  
Syftet med statisk processtyrning är bland annat att hitta de urskiljbara variationerna 
för att sedan eliminera dessa. Den statiska processtyrningen är viktig vid det 
kontinuerliga förbättringsarbetet av processer (Bergman & Klefsjö, 2001).   
 

2.4.8 Förändringsarbete 

Vad är förändring? I de flesta fall innebär förändring någon form av nytänkande, nya 
moment skall införas, strukturer ändras, ändring av attityder etcetera. I vissa fall är det 
dock inte fråga om införande av helt nya tankesätt det kan istället vara förändringar av 
redan befintlig verksamhet, alltså försök till optimeringar.  
Enligt Jacobsen & Thorsvik (2002) kan förändring handla om följande förhållanden: 
 

1. Förändring av uppgift, teknik och/eller mål samt strategi. Vilket innebär att en 
organisation finner nya sätt att utföra redan existerande uppgifter.  

2. Förändring i organisationens struktur, kan vara förändring i hur uppdelning 
samt samordning av arbetsuppgifter sker och/eller styrning av organisationen.  

3. Förändring av organisationens kultur, innebär ändrade normer, värderingar 
och attityder.  

 
Utöver ovanstående kategorier har Jacobsen & Thorsvik (2002) valt att behandla fyra 
dimensioner för att klassificera olika typer av förändring. Vilka i korthet presenteras 
enligt följande:  
 
Dimension 1: revolution kontra evolution 
I dimension 1 avgörs förändringens omfattning/storlek, om det är inkrementella eller 
strategiska förändringar. Inkrementella förändringar innebär att de sker i flera små 
förändringar över tiden, resultatet av alla dessa små förändringar kan till sist ses som 
en radikal förändring. Syftet med inkrementella förändringar är alltså att de skall 
utföras under relativt lång tid.  
 
En strategisk förändring kännetecknas av att den är radikal samt att den utförs under 
kort tid, organisationen ändrar sina mål och strategier. Det kan tillexempel röra sig om 
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att en organisation skall bryta sig in på en ny marknad och då måste börja tillverka 
nya produkter vilket leder till ändrade strategier och så vidare.  
 
Dimension 2: proaktiv- eller reaktiv förändring 
Ytterliggare en viktig dimension är huruvida förändringen bygger på förväntningar 
(proaktiv) eller förhållande som redan har förändrats (reaktiv). En proaktiv förändring 
innebär att man försöker ändra organisationen innan det inträffar förändringar i 
omvärlden eller internt. En reaktiv förändring däremot genomförs efter att det skett en 
förändring i omvärlden eller internt, alltså som ett svar på det som redan inträffat. 
 
Dimension 3: förändringens innehåll 
Den tredje och näst sista dimensionen behandlar huruvida förändringen är strukturell 
eller kulturell. Med strukturförändring avses i detta fall främst förändringar inom 
arbetsfördelning, specialisering, styrning, samordning samt belöningssystem. Alltså 
riktar sig de strukturella förändringarna mot den formella strukturen. 
Kulturförändringar däremot arbetar mot att förändra människornas attityder, 
värderingar samt uppfattningar.  
 
Enligt Jacobsen & Thorsvik (2002) är det i praktiken svårt att urskilja kultur- och 
strukturförändringar då de ofta påverkar varandra. Ändras den ena åtföljs den ofta av 
den andra. Det råder dock lite delade meningar kring vilken av förändringarna som är 
effektivast. Det finns de som hävdar att båda typerna bör nyttjas tillsammans för att 
uppnå ett lyckat resultat, det centrala anses dock vara vilken av typerna man skall 
börja jobba med. Andra anser att valet av förändringstyp till stor del beror på vad som 
skall förändras samt vad som förväntas av förändringen (Jacobsen & Thorsvik, 2002).  
 
Dimension 4: planerat eller inte planerat 
Den sista dimensionen kategoriserar förändringar efter om de är planerade eller ej. De 
planerade förändringarna utförs efter lärande, aktörerna anpassar organisationen till de 
nya förhållandena som råder. Vissa teoretiker påvisar att förändring kan vara resultat 
av tillfälligheter och fenomen som sammanfaller tidsmässigt (Jacobsen & Thorsvik, 
2002) 
 
Enligt (Jacobsen & Thorsvik, 2002) finns det två centrala element som en 
organisation bör behärska innan de påbörjar en planerad förändring. För det första bör 
organisationen ha ett förhållandevis klart mål gällande vad den vill. För det andra 
förutsätts det att man har relativt god kännedom kring tre centrala förhållanden, vilka 
är följande:  
 

1. Behovet av förändring. Organisationen bör verkligen ha kännedom gällande 
de problem som finns samt vilka utmaningar man kan komma att stå inför i 
framtiden. Ty tanken är att förändringen skall lösa de problem som finns eller 
kan komma att uppstå. 

2. Olika åtgärder eller lösningar. Organisationen skall ha kunskap gällande de 
olika sätt man kan använda/tillämpa för att lösa de problem som finns. 

3. Vilka effekter olika åtgärder har. För att veta om de tänkta åtgärderna kommer 
att lösa problemen som organisationen står inför bör det finnas en relativt god 
kännedom kring sambandet mellan vidtagna åtgärder samt de effekter som 
åtgärderna medför. 
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Ytterliggare ett element är att man lyckas realisera förändringen så som det var tänkt. 
 
Det är inte alltid så att man har tillgång till fullständig information vid 
planeringsstadiet och det är inte alltid man har full kännedom om effekterna av de 
tänkta åtgärderna, alltså är sannolikheten relativt stor att det inträffar oförutsedda 
händelser som i sin tur påverkar resultatet. Utöver hinder som ofullständig 
information möts man ofta av realiseringsproblem. Vilket kort innebär att det är en 
sak att planera förändringar och åtgärder i teorin och en annan att förverkliga dessa. 
En viktig aspekt som bör beaktas vid övergång mellan teori och empiri är motståndet 
man kan möta från de individer som berörs av förändringen.  
 

2.5 Kundbehov och kundtillfredställelse  
Kundtillfredställelse studeras ofta av marknadsförare inom en organisation, dessvärre 
är det allt för ofta som den insamlade informationen inte når rätt folk i organisationen. 
Med ”rätt” folk avses här de personer som är med vid framtagning av produkter och 
tjänster och som skall se till att de förbättras, vilket är svårt om de inte vet vad kunden 
vill ha. På senare år har emellertid företag börjat eftersträva en bättre återkoppling 
mellan marknad och de som utvecklar det som säljs, på så vis skapas en förståelse hos 
utvecklarna om vad kunden vill ha. 
Att återkopplingen ofta felat/felar kan, enligt Bergman & Klefsjö (2001), ha sin orsak 
i fokuseringen på att vinna nya kunder istället för att behålla befintliga kunder. Dock 
har företagen idag börjat inse kostnaderna med att skaffa nya kunder, då det i 
allmänhet är mer kostsamt att vinna nya kunder jämfört med att behålla de kunder 
man redan har. Enligt Bergman & Klefsjö (2001) kostar det ungefär fem gånger så 
mycket att skaffa en ny kund som att behålla en kund. Det finns även ett antal 
undersökningar som påvisar att kunder i många branscher är olönsamma de första 
åren på grund av de kostnader som krävs för att först nå och sedan få kunden 
(Bergman & Klefsjö, 2001).  
 
I takt med att vetskapen ökar bland världens företag gällande kostnaderna med att 
skaffa nya kunder sker även en ökning inom satsningen på att behålla de kunder man 
redan har. För att behålla sina kunder är det många företag som har satt en hög 
prioritet på att uppnå hög kundtillfredställelse samt en väl medveten strategi för att nå 
de uppsatta målen (Bergman & Klefsjö, 2001).        
 
För att erhålla en närmare kontakt med kunderna är det mer eller mindre ett måste att 
identifiera, förstå samt förutse deras behov och förväntningar. Bergman & Klefsjö 
(2001) tar upp Kanomodellen, en modell som behandlar tre grupper av kundbehov 
vilka är enligt följande:  
 

• Basbehov. Är behov som ofta anses som självklara från kundens sida, vilket 
kan göra det svårt att få reda på vilka behoven verkligen är. Det går alltså inte 
att åstadkomma nöjda kunder genom att enbart uppfylla basbehoven däremot 
blir kunderna missnöjda om basbehoven inte uppfylls.  

• Uttalade behov. Dessa behov är vad kunden förväntar sig att erhålla samt vad 
kunden upplever som viktigt. Då man diskuterar kundbehov är det ofta de 
uttalade behoven man syftar till. 

• Omedvetna behov. Det är inte alltid som vi kunder är medvetna om vad vi 
vill ha eller ens kan få uppfyllt, alltså är det ytterst svårt för en organisation att 
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fastställa den här typen av behov. Om en organisation däremot lyckas 
identifiera dessa behov har företaget en klar konkurrensfördel samt en stor 
chans att vinna kundernas lojalitet.  

 
Lyckas man som företag att identifiera ovannämnda behov är chansen till trogna 
kunder stor, vilket torde vara ett mål i de flesta företag. Om det däremot visar sig 
finnas ett missnöje bland kunderna är det ofta så att en liten del att detta missnöje når 
företaget som sålt produkten/tjänsten. Det finns åtskilliga undersökningar som påvisar 
kunders agerande vid missnöje, ett fåtal cirka 5 procent som är missnöjda klagar hos 
säljaren/leverantören (Bergman & Klefsjö, 2001). Dock är det betydligt fler som 
sprider sitt missnöje bland vänner och bekanta. Vilket naturligtvis är ytterst skadligt 
för företaget som levererat/sålt artikeln då de inte direkt utan indirekt får veta detta 
utbredda missnöje, ofta i form av minskade marknadsandelar. 
Av 100 missnöjda kunderna når cirka 4-5 klagomål företaget, de 100 missnöjda 
kunderna berättar sitt missnöje för cirka 1000 pers (Bergman & Klefsjö, 2001). Med 
dessa siffror som vi anser talar sitt tydliga språk väljer vi att avsluta teoridelen.  
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3 Resultat 
Under denna del kommer vi att presentera de fakta vi kommit fram till vid våra besök 
på GSV, alltså en presentation av nuläget. 
 

3.1 Huvudprocessen 
Nedan följer en processkarta över GSVs huvudprocess, det vill säga från det att 
kunden skickar en offertförfrågan till det att GSV levererar ordern.  
 

Offertförfrågan från kund

GSV beräknar offert

Kund meddelar ja eller 
nej till affär

Vid ett ja

GSV beställer artikeln från
lämplig leverantör

Artikeln fraktas med direkt-
leverans till kund

Artikeln hämtas på 
GSV:s lager  

GSV beställer artikeln från
lämplig leverantör

Artikeln fraktas från 
leverantör till GSV

Artikeln kontrolleras och
packas för att skickas

Artikeln kontrolleras samt
packas om för att skickas

Artikeln hämtas
av kund

Artikeln fraktas till kund

Artikeln fraktas
till kund

Artikeln hämtas
av kund

 
 
Figur 6 GSVs huvudprocess  

 
GSV marknadsför sig genom mässor, tidningsannonser, vid speciella tillfällen 
förekommer även reklam i lokal tv samt de egna lastbilarna som är välmärkta med 
GSVs logo. 
Kunden har ett antal tillvägagångssätt för att begära in en offert från GSV dessa är 
enligt följande: via e-mail, ringa, faxa eller komma till GSV personligen och på så vis 
begära en offert.  
Efter att säljaren tagit emot en offertförfrågan börjar han leta efter en lämplig 
leverantör, efter att han funnit en lämplig leverantör gör han en offertberäkning som 
sedan skickas till kund. När kunden tagit del av den aktuella offerten beslutar han/hon 
om det ska bli affär eller ej. Vid ett ja lämnar i de flesta fall säljaren över offerten till 
inköp som sedan beställer det kunden har efterfrågat, i vissa fall beställer säljaren 
själv.  
Vid ett ja från kund agerar GSV utifrån gällande lagerstatus:  
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• Om artikeln inte finns i lager beställer GSV artikeln från leverantören, om kunden 
behöver artikeln inom kort tid skickas den med direktleverans till kunden. 
Direktleverans i detta avseende innebär att artikeln skickas från leverantör till 
kund, inte som i ”vanliga” fall leverantör till GSV och sedan från GSV till kund 
med GSVs egna lastbilar. Om det dock är så att kunden inte är i akut behov av 
artikeln så skickas den från leverantören till GSV. Packboden kontrollerar 
artikeln, packar om den och fraktar den till kunden med någon av lastbilarna 
alternativt att kunden hämtar artikeln själv. 

• Finns artikeln i lager, hämtas den från lagret därefter synas och packas den för att 
sedan fraktas till kunden alternativt att kunden hämtar artikeln själv.  

 

3.2 Samband huvudprocess delprocess 
I nästföljande avsnitt ger vi en kort förklaring till hur delprocessen är sammankopplad 
med huvudprocessen. Vi har även valt att göra en enklare illustration för att läsaren 
lättare ska kunna erhålla en bild av var i huvudprocessen packboden återfinns. 
 
 

Offertförfrågan från kund

GSV beräknar offert

Kund meddelar ja eller 
nej till affär

Vid ett ja

GSV beställer artikeln från
lämplig leverantör

Artikeln fraktas med direkt-
leverans till kund

Artikeln hämtas på
GSVs lager  

GSV beställer artikeln från
lämplig leverantör

Artikeln fraktas från 
leverantör till GSV

Artikeln kontrolleras och
packas för att skickas

Artikeln kontrolleras samt
packas om för att skickas

Artikeln hämtas
av kund

Artikeln fraktas till kund

Artikeln fraktas
till kund

Artikeln hämtas
av kund

 
 
Figur 7 GSVs huvudprocess, den markerade delen är delprocess packboden  

 
Som figuren ovan påvisar är GSVs huvudprocess att sälja och distribuera varor. GSV 
når kunden genom diverse marknadsföring. Efter detta är det säljarens uppgift att 
behålla kunden och genomföra en affär. Om det lyckas blir följden att packboden 
kopplas in, vilken är den markerade delprocessen. Som synes är alla delar i 
huvudprocessen direkt eller indirekt kopplade till varandra. Vi har valt att nyttja ”figur 
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huvudprocess” och markera delprocessen packboden för att påvisa hur den hör ihop 
med övriga delar i huvudprocessen. 
Det är viktigt att säljenheten och packboden är avstämda mot varandra då de båda är 
beroende av varandra. Packboden måste hantera de artiklar som säljarna sålt så att de 
kan distribueras ut till kund och utan de affärer som säljarna genomför är packboden 
utan arbete. I följande avsnitt följer en djupare beskrivning av packboden och dess 
uppgift. I analysdelen kommer vi att förklara hur packboden påverkar GSV som 
helhet. 
 

3.3 Packbodsprocessen 
Nedan följer den delprocess på GSV vi valt att undersöka närmare, det vill säga 
packboden. Packboden är den plats på företaget där godset packas upp, kontrolleras 
och packas eller förs till butiken.  
Beteckningen gods använder vi för inkommande leveranser innehållande artiklar som 
inkommer till GSV. En order är en beställning från kund som innehåller en eller flera 
artiklar. Transit är alla artiklar som är sålda redan vid inleverans till GSV.  

 

 
 

Figur 8 GSVs packbodsprocess 

 
1. En låda innehållande artiklar hämtas från pall som kommit in från leverantör. 

Lådan kan innehålla en eller flera artiklar. 
2. Lådan med artiklen/artiklarna packas upp och en inleverans görs, vilket 

betyder att man skriver in ordernumret i datorn för att se vad som skall ske 
med artikeln/artiklarna. 

3. Beroende på vad som skall hända med artikeln kan den ta olika vägar.  
4. Skall artikeln lagerföras eller ut i butiken läggs varan i en kundvagn varpå 

personal från butiken hämtar vagnen för att placera artikeln ut i butiken. 

Inleverans 

Ringa kund 

Utleverans 

Retur 

Kund kommer och  
hämtar 

Packas och märks 

Ringa leverantör 

Placera i hämta låda 

Artikeln placeras i  
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Ej fullständig order 

Ordern skickas 
i omgångar 

Skickas vid  
fullständig order 
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fullständig låda 

Transit 
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Utleverans 

Transit 

Skickas 
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5. Skall artikeln hämtas direkt av kund, görs utleverans dvs. faktura skrivs ut och 
artikeln registreras i datorsystemet. Därpå placeras den i avsedd låda. Kunden 
meddelas per telefon om att artikeln finns hemma för avhämtning. Kunden 
hämtar artikeln. 

6. Skall artikeln skickas till kund görs utleverans varpå artikeln paketeras och 
märks. Avvikelser kan dock förekomma då ordern innehåller fler artiklar som 
inte inkommit vid samma tidpunkt. Artikeln läggs då åt sidan för att invänta 
övriga artiklar i ordern, alternativt skickas artiklarna i olika omgångar. Hur 
vida artikeln skickas eller inväntar övriga artiklar beror till stor del på när de 
övriga artiklarna väntas komma in och hur länge kunden kan vänta.   

7. Artiklar färdiga för leverans läggs i rätt destinationslåda. Till vissa 
destinationer sker dagliga leveranser medan det till de övriga sker två 
respektive tre dagar i veckan. Destinationerna är spridda över hela Skaraborgs 
regionen.      

8. Om mottagna ordrar innehåller fel, tillexempel fel artikel eller 
dubbelbeställning rings leverantören och meddelas om felet. Vid returleverans 
packas artikeln och märks för att sedan placeras på avsedd plats för retur gods.   

 
 
De artiklar som GSV beställer anländer till GSVs packbod. Leveranser inkommer fyra 
till fem gånger per dag. De transportföretag som levererar till GSV är Posten, UPS, 
Schenker, DHL samt Bröderna Edstrand. Den senaste leveransen inkommer runt 14-
tiden. Leverantörerna levererar olika dagar i veckan. Luna är den enda leverantören 
som levererar samtliga fem dagar i veckan medan övriga levererar allt från en till fyra 
dagar i veckan. GSV kan i viss mån påverka vilka dagar inleveranserna skall komma 
från respektive leverantör.  
 
Vid packboden görs det inleverans i datasystemet på samtliga artiklar. På så vis får 
personalen reda på vad som skall ske med artikeln, levereras till kund, hämtas av 
kund, placeras i butik/lager. GSVs lager är till stor del det som placeras i butiken 
alltså har GSV ingen traditionell lagerlokal, frånsett för stål, gas samt några extra 
pallplatser för skrymmande varor. 
När artikeln skall skickas från GSV till kund utför personalen i packboden en 
utleverans i datasystemet. Det är viktigt att sköta rutinerna med registrering av in- och 
utleveranserna för att hålla ett uppdaterat lagersaldo. Om en utleverans förbises kan 
det resultera i en missnöjd kund. GSVs datasystem påvisar att det finns en artikel på 
lager men i verkligheten är lagersaldot noll. Eftersom en utleverans inte är utförd så 
har den sista artikeln sålts utan att nya artiklar har beställts. 
 
I packboden och stållagret/gas är det tre anställda. En vid packboden, en vid 
stållgaret/gas och den tredje växlar mellan såväl packbod som stållagret/gas. 
Avlastning av inkommande gods görs oftast av personen som jobbar i stållagret då 
han även är titulerad godsmottagare.  
 
Målet för packboden är att allt inkommande gods ska packas upp och göras klart för 
leverans samma dag som det inkommit. Gods kan dock vissa dagar bli liggande till 
dagen därpå, då det inkommer sent eller då personalen i packboden inte hinner med. 
Artiklar kan också bli liggande en eller flera dagar på GSV om det tillhör en order 
som inte är fullständig. I detta fall innebär ofullständig order att GSVs kund har 
beställt exempelvis fyra artiklar men en är restnoterad, alltså saknas det en artikel i 
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kundens beställning. En avvägning får då göras beroende på hur snabbt kunden 
behöver de artiklar som inkommit. Ska ordern skickas i omgångar eller ska den 
skickas först när ordern är fullständig, även om det kan ta några dagar.  
  
GSV har som policy att om en beställning görs innan klockan 14.00 ska leverans ske 
dagen därpå om kunden så önskar. Detta gör att det blir svårt att förutspå i god tid hur 
flödet framöver kommer vara. Av det som säljs är 51 procent transit, 37 procent läggs 
på lager och 12 procent går på direktleverans. Det betyder att 88 procent av det gods 
som GSV säljer går genom packboden.  
 
Flödet av inkommande gods till packboden beror till stor del på hur mycket som säljs, 
då de flesta av artiklarna är transit. Detta gör att arbetsbelastningen i packboden 
varierar från dag till dag. Den dag som är absolut mest hektisk för personalen i 
packboden är dock fredagar. Ibland när det är mycket att göra kan hjälp fås av 
personal från butiken om de har tid över, vilket dock är ytterst sällan. 
 
I dagsläget har personalen i packboden inte mycket kommunikation med säljarna om 
hur mycket gods som ska komma in. Vilket leder till att de i packboden inte har någon 
förvarning gällande mängden av inkommande gods. Jobbet i packboden sker mycket 
enligt dag till dag principen, på grund av ovetskapen gällande det inkommande gods.   
 
GSV erbjuder kunden ett antal hundratusen artiklar vilket medför en stor komplexitet 
och variation. Variationen i artiklar medför stor tidsvariation gällande uppackning, 
märkning och så vidare för packbodspersonalen.   
Tiden det tar att packa upp lådorna med de inkommande artiklarna och göra dem klara 
för leverans eller lagerföring varierar, då antalet artiklar i lådorna är olika. Vissa lådor 
innehåller endast en artikel medan andra kan innehålla en mängd olika artiklar 
tillexempel små lådor med olika bultsorter. Ordrar som innehåller ett fåtal artiklar och 
kommer i samma låda tar cirka 2-3 min att färdigställa. Vid ordrar som innehåller fler 
artiklar som inte ligger i samma låda tar det längre tid. Varje låda med artiklar som 
packas upp måste kontrolleras, så innehållet stämmer och artiklarna är hela. Vid stora 
lådor innehållandes många artiklar tar det givetvis längre tid att packa upp och sedan 
kontrollera så att allt stämmer.   
 
Personalen i packboden får även lägga tid på kring arbete. Vissa ordar hämtas av 
kund, kunden kontaktas då via telefon av packbodspersonalen så snart artikeln 
inkommit till GSV och är klar för leverans. Vissa ordrar saknar ordernummer, 
personalen i packboden måste då kontakta aktuell säljare för ordern och ta reda på vad 
som skall ske med den. Telefonsamtal görs också med leverantörerna vid de tillfällen 
då det som beställts inte stämmer överens med vad som inkommit till GSV.  
 
Ett problem för packboden under våren har bland annat varit sjukskrivningar. En av 
de två anställda har delvis varit sjukskriven samt att den andra vid vissa tillfällen har 
fått jobba extra som chaufför.  
Personalen i packboden anser sig idag vara underbemannade, vilket leder till att de i 
vissa stunder har svårt att leva upp till målen med att göra klart artiklarna för leverans 
samma dag som de kommer in. Tidigare har de varit fler anställda på stållagret, vilket 
gjort att de hunnit med mer även i packboden. Direktleveranser var mer omfattande 
tidigare vilket också gjorde att de hade mindre att göra i packboden. Bristen på 
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personal leder också, enligt packbodspersonalen, till att de inte har tid att hålla det lika 
rent och snyggt som tidigare. 
 
GSV har för avsikt att öka försäljningen med 15 procent under 2006. Går inte stora 
delar av det på direktleverans anser sig personalen i packboden få problem med att 
hinna med, då de redan idag har mycket att göra.   
En annan faktor som orsakat en förhöjd arbetsbelastning för packboden är att GSV 
nyligen tappade en av sina största kunder. Denna kund fick mycket av sina leveranser 
från GSV genom direktleveranser. GSV har dock lyckats knyta till sig nya kunder i 
sådan utsträckning att förlusten från den tidigare kunden är så gott som upphämtad.  
Dock nyttjas inte i lika stor utsträckning direktleveranser till de nya kunderna, därav 
den ökade arbetsbelastningen.  
 
Direktleveranser medför såväl positiva som negativa konsekvenser. Den negativa 
sidan är framförallt att GSV inte kan kontrollera varorna, då de går direkt från 
leverantör till kund. GSV tappar också i reklam syfte, det är inte GSVs lastbil som 
levererar, utan det är ett utomstående transportbolag. Dessutom kan det bli dyrare för 
kunden att få sina leveranser via direktleverans.    
Den positiva sidan med direktleveranser är att packbodens arbetsbelastning minskar 
då godset aldrig går via GSV samt att kunden får sin order snabbare. 
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4 Analys 
I följande avsnitt analyserar samt besvarar vi de frågor som vi ställt oss. 
 
Frågorna vi ställde oss inför denna rapport var följande: 
 

• Hur ser GSVs process ut från det att dem får en offertförfrågan till det att 
varan är levererad? 

• Hur påverkar delprocessen ”packboden” GSV? 
• Vilka problem finns i packboden i nuläget? 
• Hur kan den valda delprocessen förbättras? 

 
Den första frågan anser vi att vi har besvarat i resultatdelen, se figur 6 och 7 med 
tillhörande text. 
 
I följande stycke avser vi att svara på fråga två. Ur vår synvinkel är delprocessen 
packboden en oerhört viktig del i GSVs totala verksamhet, då den är navet i GSVs 
distribution. Packbodens belastning ligger som följdreaktion på hur mycket säljarna 
säljer, artiklarna kan nå GSV dagen efter beställning eller ett antal dagar efter. 
Packboden reglerar hur mycket GSV kan sälja frånsett det som går med 
direktleverans. Vilket innebär att det inte spelar någon roll hur mycket säljarna lyckas 
sälja om inte packboden har kapacitet att ta hand om och paketera det inkommande 
godset, så att det kan distribueras ut till kund vid avtalad tid. Det är alltså viktigt att 
säljenheten och packboden fungerar i en form av symbios, att båda har en avstämd 
kapacitetsgrad och att den utnyttjas på ett effektivt sätt. Det blir troligtvis en nackdel 
för GSV att sälja mer än de har kapacitet att leverera, då de riskerar missnöjda kunder 
som i längden kan komma att söka sig till ett för GSV konkurrerande företag. GSVs 
intäkter är det som GSV säljer alltså torde en minskad kundkrets leda till minskade 
intäkter, förutsatt att de kvarvarande kunderna inte ökar sina inköp så att det väger 
upp kundbortfallet. Inte nog med den ekonomiska förlusten GSV riskerar även sitt 
rykte, vilket Bergman & Klefsjö påvisar (se sid. 22 i teoridelen).   
Vi anser att samtliga vid GSV måste ha insikt i packbodens betydelse för GSVs totala 
verksamhet. Likväl som packboden behöver ha insikt i säljverksamheten. Alltså är det 
viktigt att samtliga enheters betydelse framgår till alla inom företaget, för att på så vis 
skapa en helhetsbild för den anställde. Genom att erhålla denna helhets bild tror vi att 
de anställda bör få mer förståelse för varandras uppgifter samt dess betydelse för GSV 
som verksamhet. Då alla jobbar mot samma mål bör alla vara införstådda med hur 
målen skall nås och att alla påverkar slutresultatet det vill säga nöjda kunder. Vilket 
stöds av Ljungberg & Larsson (se sid. 18 teoridelen). Ytterliggare en viktig aspekt 
med helhetsförståelse är att man då kan riva interna barriärer, alltså att avdelningar 
jobbar var och en för sig med förbättringar vilket kanske inte alltid stämmer överens 
med kundernas krav, då avdelningarnas förbättringar inte alltid drar åt samma håll. 
Även detta stryks av Ljungberg & Larsson (se sid. 18 i teoridelen) 
 
I enlighet med vår frågeställning följer här svaret på fråga tre.  
De problem vi observerat i packboden har vi kommit fram till med hjälp av att 
analysera insamlad data, brainstorming av den insamlade datan samt i vis mån 
diskussion med berörda parter. Problemen är som följer: 
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• Ojämnt inflöde av inkommande gods 
• Ovisshet gällande mängd av inkommande gods 
• Bristfällig kommunikation med säljarna om inkommande gods 
• Personalen blir avbruten i sitt arbete av kunder som skall hämta gods.  
• Vet ej vad som skall ske med artikeln på grund av säljare som har gjort 

beställning och inte inköpsavdelningen  
• Många restordrar 

 
 
Ett av de stora problemen i packboden idag är det ojämna inflödet av gods, som i sin 
tur leder till en ojämn arbetsbelastning. Vilket innebär att packbodspersonalen under 
vissa dagar är hårt pressade med mycket inkommande gods som skall göras klart för 
utleverans. Det är dock inte bara personalen som påverkas av den ojämna 
arbetsbelastningen den påverkar även GSV ekonomiskt. De stunder då 
packbodspersonalen är överbelastad kan det komma att kosta GSV pengar i form av 
förseningskostnader, missnöje bland kunder och så vidare.  
Utjämning av inleveranser till packboden är något som vi anser måste göras, särskilt 
då GSV har som mål att öka försäljningen med 15 procent under 2006. Görs inte detta 
kommer det antagligen leda till försämringar i leveranssäkerheten. Huruvida de skulle 
få för mycket att göra om GSV lyckas med sin 15 procentiga försäljningsökning är 
svårt att svara på. Om de inte lyckas jämna ut mängden av inkommande gods eller 
öka andelen direktleveranser kanske det rentav är nödvändigt att öka nuvarande 
personalstyrka. För högt tryck på personalen i packboden riskerar att leda till än fler 
sjukskrivningar.  
 
Ett annat problem i packboden är ovissheten gällande det inkommande godset. 
Packbodspersonalen har idag låg kännedom kring hur mycket gods som skall 
inkomma från dag till dag, vilket leder till att de har svårt att planera sitt arbete. 
Denna avsaknad på planering bör ge en lägre effektivitet jämfört med om de kunde ha 
en ungefärlig planering för kommande dagars arbete.  
 
I dagsläget går det till så att de artiklar som skall hämtas av kund ligger i packboden 
tills det att kunden kommer för att hämta den/dem. Vid hämtning av artikel blir 
personalen i packboden avbruten i sitt arbete med att göra artiklar klara för leverans. 
De stunder då packboden är tungt belastad blir dessa avbrott ett problem, de påbörjar 
uppackning men blir avbrutna för att hjälpa en kund när de sedan kan återgå till 
arbetet har de kanske hjälpt kunder i ett antal timmar och kommer då knappt ihåg vad 
de gjorde innan kunden kom. Dessa avbrott påverkar således att de kommer ifrån sin 
arbetsrytm med att göra in- samt utleveranser av artiklar.  
 
Då en beställning tagits upp av säljare på GSV, skall inköpsavdelning göra själva 
beställningen av artikeln/artiklarna som kunden beställt. I vissa fall gör säljaren själv 
denna beställning. Detta kan leda till att personalen i packboden inte vet vart artikeln 
ska då den inkommer till GSV, då exempelvis avsaknad av artikelnummer kan 
förekomma. Packbodspersonalen måste då ta kontakt med ansvarig säljare för att reda 
ut vart artikeln skall skickas. Detta kan vid vissa tillfällen ta tid då säljaren kan vara 
upptagen. 
 
De gånger vi besökt packboden för observation har vi fått uppfattningen om att det 
vid uppackning relativt ofta förekommer restnoterade artiklar. Vilket innebär att det 
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står som beställt på följesedeln men att det inte finns med bland artiklarna, eftersom 
GSVs leverantör inte kunnat få fram artikeln i tid. Packbodspersonalen måste då göra 
en uppföljning för att ta reda på när artikeln/artiklarna beräknas inkomma. Det 
påverkar i sin tur de ordrar som GSV skall sammanställa och leverera till kund, då en 
order på fyra artiklar kan ha en restnoterad artikel. Detta leder till att en order inte kan 
levereras inom utsatt tid, eller att den levereras ofullständig. Vilket kan leda till att 
kunden blir missnöjd på GSV, trots att det inte är GSV som är skyldiga till 
förseningen.  
 
I följande avsnitt besvarar vi fråga 4 som behandlar förbättringsförslag till de problem 
som vi tidigare påpekat. Förslagen är inte realiserade utan enbart tänkta i teorin, 
anledningen till det framgår i diskussionen.  
 
Som tidigare påtalats anser sig personalen i packboden att de idag är 
underbemannade. Då det medför en risk samt en stor kostnad att nyanställa har vi valt 
att försöka hitta alternativa lösningar till detta problem. Efter ett flertal besök vid 
förtaget anser vi att det här problemet till stor del kan avhjälpas om inflödet av gods 
blir jämnare. Utjämning av inkommande gods torde minimera de toppar och dalar 
med inkommande gods som finns i dagsläget. Vi har fått en uppfattning om att det är 
just topparna som påverkar situationen i packboden på ett negativt vis, eftersom de 
anställda känner att de blir överbelastade vid dessa tillfällen. För att komma till rätta 
med ovan nämnda problem anser vi att GSV bör jobba utifrån metoden PDCA (se sid. 
17 i teoridelen). Anledningen till att vi valt PDCA är att man med denna metod skall 
göra uppföljningar till de förbättringar som utförts. Uppföljningar/återkopplingar av 
tidigare utfört arbete är något vi anser sker i mindre grad vid GSV. Vår förhoppning 
är att GSV ska få in uppföljningar som en rutin i sitt arbete med hjälp av PDCA.  
 

• Första fasen i PDCA är planerandet, vilket i det här fallet rör utjämning av 
inkommande gods. GSV bör grundligt planera hur förändringen av 
inleveranserna ska ske samt hur det skall utföras. I planeringen torde vår 
analys underlätta arbetet, då vi belyst problem samt hur de kan avhjälpas. Det 
är även mycket viktigt att det i planeringsstadiet tydligt framgår vem/vilka 
som är ansvariga för förändringsarbetet. Genom att det finns klara 
ansvarsområden reduceras risken för osäkerhet kring vem som skall göra vad. 

 
• Andra fasen är utförandet. Här skall det som tidigare planerats realiseras, i 

detta fall utjämning av inkommande gods. Enligt oss bör detta genomföras 
genom att först och främst kartlägga hur stora skillnaderna är från dag till dag, 
för att verkligen få reda på vilka dagar som innehåller dessa toppar. För att 
erhålla faktaenlig kännedom kring variationerna torde ett lämpligt 
tillvägagångssätt vara att föra statistik över hur många artiklar som inkommer 
per dag och från vilken leverantör artiklarna kommer. Efter att dessa uppgifter 
sammanställts och variationerna i inflödet är fastställda, kan det verkliga 
förändringsarbetet mot ett jämnare inflöde påbörjas. Enligt vår mening är 
omstrukturering av inleveranserna en lämplig åtgärd för att erhålla ett jämnare 
flöde av inkommande gods. Som vi ser det kan en möjlighet vara att flytta en 
eller flera av leverantörerna från en idag fast leveransdag till en annan. I syfte 
att få ett jämnare flöde av inkommande gods. 
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• Tredje fasen är utvärderandet av den genomförda förändringen. Det är nu GSV 
skall utföra nya mätningar för att erhålla bevis på att den genomförda 
förändringen har jämnat ut flödet av inkommande gods. För att inte falla 
tillbaka i tidigare situation bör GSV fortsätta mäta och utvärdera med jämna 
mellan rum, så förändringen fungerar som tänkt. Mätning samt utvärdering är 
alltså inte en engångs företeelse utan bör ske över tiden. 

 
• Den fjärde och sista fasen är korrigerandet. Efter att GSV planerat samt utfört 

förändringen av inkommande gods kan det finnas behov av korrigeringar. 
Dessa skall ske som sista steget i PDCA-modellen. När nu mätningarna är 
utförda samt utvärderade kan det visa sig att det behövs ytterligare 
omstrukturering av leverantörerna eller andra åtgärder som följd till den 
genomförda förändringen. Det bör då göras som tidigare, planering, utförande, 
utvärderande och korrigerande. Visar det sig att förändringen gav det utslag 
som var tänkt behövs det naturligtvis inget korrigerande. Trots att det för 
närvarande fungerar som tänkt skall dock utvärdering samt eventuellt 
korrigerande som följd utföras över tiden, som tidigare påtalats.  

 
Vi tror dock inte att problemet går att lösa enbart genom att ändra på inleveranserna, 
utan att det även krävs nytänkande i hur man kan påverka kunden. Eftersom det är 
kunden som till stor del påverkar vilka dagar GSV har mycket inkommande gods. Ett 
alternativ kan vara att införa en form av klassificeringssystem för beställningar, 
utifrån beställningsdatum till önskat leveransdatum. Med det menar vi att GSV skulle 
kunna införa olika priser beroende på hur lång tid det är mellan beställningsdatum och 
det datum då kunden vill ha sin order levererad. Det här är dock något som kräver 
noga avvägningar gentemot konkurrenter så att man inte hamnar i ett felaktigt 
prissegment och på så vis mister kunder.  
Om GSV kan få kunden att inse fördelarna med att ha framförhållning i sina 
beställningar (i de beställningar det är möjligt) gentemot sig själv och GSV, torde 
även det indirekt ge ett mer fördelaktigt inflöde av gods. Då främst för att GSV har 
längre tid på sig att planera när godset skall inkomma. Vilket torde leda till att GSV 
kan styra godset på ett bättre vis. Får GSV mer tid på sig från order till leverans och 
trycket på packboden blir jämnare torde det gynna såväl GSVs kund som GSV. Dels 
på grund av att leveranssäkerheten, något som teoridelen förklarar vikten av Lumsden 
(se sid. 13-14 i teoridelen) bör öka samtidigt som de anställda på GSV erhåller en 
bättre arbetsrytm.    
 
De förbättringar vi anser vara lämpliga att genomföra vad gäller kommunikationen 
mellan säljare och packboden är att på en mer regelbunden nivå föra kommunikation 
sig emellan om mängden inkommande gods. Önskvärt från packbodspersonalens sida 
vore att få förvarning om framförallt större inkommande ordrar. För att då på ett bättre 
sätt kunna planera sitt arbete, något som idag knappt existerar. Då packbodens arbete 
är förskjutet någon dag eller flera dagar i förhållande till när säljaren genomför en 
affär, torde denna information inte vara omöjlig att delge. Alltså säljaren informerar 
packboden om den kommande ordern, främst stora ordrar.  
 
Vid de tillfällen som GSV inte kan leverera vid utlovat datum, är det av yttersta vikt 
att kunden kontaktas och meddelas om förseningen. Detta bör göras så snart som 
möjligt efter det att packbodspersonalen märker att artikeln inte inkommit då den ska. 
Vid de genomförda intervjuerna och observationerna har vi fått information om att 
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detta i dagsläget sköts en aning bristfälligt. Det ser vi dock som ett relativt litet 
problem då vi anser att det kan avhjälpas med fasta rutiner och ansvarsfördelningar 
inom GSV, så att det inte råder någon tvekan om vem som skall kontakta kunden samt 
när det skall ske. Problemet skall dock tagas på största allvar då det kan leda till 
mycket irriterade kunder, som kan åsamka stor skada gällande GSVs rykte. Alltså är 
det ett relativt litet problem ur åtgärdssynpunkt men desto större ur ett 
helhetsperspektiv. Vikten av att ovan nämnda uppgift utförs på ett tillfredställande vis 
styrks av avsnittet kundbehov i teoridelen (se sid. 21-22). Där risken med missnöjda 
kunder behandlas, kopplat till kundens behov.     
 
Idag kommer en del av de kunder som köper sina artiklar genom GSV personligen 
och hämtar dem, dessa artiklar hämtas i packboden. Vi anser att det är ett moment 
som bör förflyttas från packbodspersonalen till butikspersonalen. Vilket kan 
genomföras genom att artiklarna istället för att läggas på hylla i packboden, som idag, 
placeras på särskild plats i butiken. Kunden går då istället in i butiken och blir där 
omhändertagen av butikspersonalen och får artikeln/artiklarna. Vilket torde generera 
att packbodspersonalen slipper just detta avbrott i sitt arbete, ett avbrott som vi anser 
tillhör butikspersonalens uppgifter.     
 
Ytterliggare en åtgärd för att minska arbetsbelastningen i packboden är att jobba mot 
att få fler artiklar att gå på direktleverans. Det finns dock, som tidigare påtalats, vissa 
nackdelar med direktleveranser. GSV kan inte kontrollera artiklarna innan de skickas 
till kund, det kan bli något dyrare för kunden jämfört med om GSVs egna transporter 
nyttjas. GSV missar även i reklam syfte, eftersom det inte är GSVs lastbilar och 
personal som kommer. Fördelen med direktleverans är dock att kunden oftast får sin 
order snabbare, då ett steg i leveranskedjan ej nyttjas.   
  
  

4.1 Diskussion 
Vi fick aldrig någon direkt uppgiftsprecisering av vår kontaktperson och till lika VD 
på GSV. Däremot fanns det önskemål att se över logistik och distribution. Detta såg vi 
som en utmaning då vi själva fick välja mer eller mindre fritt ett område inom 
företaget. Vi bestämde oss då för att göra en processkartläggning som följdes av en 
processrevision. Vi valde att arbeta med de två nämnda metoderna för att erhålla en 
bild över GSVs verksamhet och därefter finna eventuella problemområden inom 
företaget. Efter att vi genomfört karläggningen och revisionen ansåg vi att packboden 
var ett område som behövde undersökas. Vilket vi då gjorde efter diskussion med VD. 
Då vi tillägnade kartläggningen och revisionen stor tid för att finna ett problemområde 
har det inte funnits tid till att realisera våra slutsatser. Vid ett 15-20 poängsarbete hade 
det varit nästa steg.   
 
En viktig punkt, enligt oss, för GSV att jobba med är kundbehov. Detta för att på ett 
än bättre sätt kunna uppfylla samt förstå kundernas önskemål. Enkätundersökningar 
har vid några tillfällen utförts, dock har de varit något undermåliga. Vi får 
uppfattningen av att det inte görs mycket uppföljningar i dagsläget, då är det svårt att 
veta om kunderna är nöjda eller om de har synpunkter på GSVs service. Det finns risk 
för att kundernas krav gentemot GSV är interna antaganden från GSVs sida. Alltså 
bör GSV utföra regelbundna kundundersökningar och sammanställa och spara dessa 



 

34 

för att på så vis kunna anpassa sin verksamhet efter kundernas behov, eller än bättre 
kunna uppfylla kundernas omedvetna behov (se sid. 21-22 i teoridelen).      
 
Som vi tidigare nämnt i rapporten handlar GSV idag cirka 67 procent genom TOOLS, 
målet är enligt en av säljarna att uppnå 70 procent. Att ha en så hög andel av sina 
inköp hos en leverantör ser vi dock som en spekulativ risk. Då GSV till stor del binder 
upp sig hos en leverantör, vilket skapar ett ensidigt beroende från GSVs sida. 
Naturligtvis finns det fördelar med att göra många inköp hos en eller ett fåtal 
leverantörer då det oftast går att få bättre priser en annan fördel är de minskade 
transaktionskostnader, alltså de kostnader man ägnar åt förhandlingar och övrig 
administrativtid som ej är direkt värdeadderande. Enligt oss kan det vara mer 
fördelaktigt att jobba mot att få trogna kunder, då det är ett ytterst kostsamt arbete att 
vinna nya kunder (se sid. 21-22 i teoridelen) och på så vis hålla nere 
transaktionskostnaderna. Detta trots att man behåller en spridning av sina leverantörer 
och ett minskat beroende av dessa.  
 
Vi anser oss blivit mycket väl bemötta av personalen vid de tillfällen vi besökt GSV. 
Dock har de personer på företaget som vi varit i kontakt med haft mycket att göra så 
feedbacken har vid vissa tillfällen varit en aning bristfällig, likväl avsaknaden på viss 
dokumentation som vi tog för givet skulle finnas.      
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6 Bilagor 
Bilaga 1 Intervjuunderlag till GSV 

  



 

37 

Intervjuunderlag till GSV 

 

Intervjuer är genomförda med packbodspersonal samt säljare, vid olika tillfällen. Vi 
valde att utföra intervjuer med säljare och packbodspersonal för att se om deras 
åsikter går isär gällande de problem vi observerat, då de befinner sig i olika enheter 
vid GSV. Intervjuerna utfördes som diskussioner, kring de frågor vi antecknat, 
eftersom vi hade för avsikt att inte styra intervjun åt något håll som i sin tur kunde 
komma att påverka svaren från de intervjuade. 
 

• Hur ser er kundkrets ut, stora- resp. små kunder, privat vs företag etc. 
 

• Är de viktigaste kunderna samt deras krav och förväntningar identifierade?  
 
• Har kundens förväntningar verkligen diskuterats med kunden eller är de 

interna antaganden? 
 
• Hur, när och av vem underrättas kunden vid förseningar?  
 
• Klassificeras kunderna, om ja, hur? 
 
• Hur ser GSVs villkor till kunden ut gentemot konkurrenternas? 

 
• Om en kund handlar för ca 150 000 sek ett år och året efter visar det sig att 

han/hon har handlat för 70 000 sek. Hur agerar ni då? 
 

• Följer ni upp affärer/kunder ni förlorat? 
 

• Fördelning mellan leverantörer, få men stora, fler men mindre, mix? 
 

• Var anser ni att problemen ligger idag (inom GSV, hos GSVs leverantörer, 
kunderna etc.)? 

 
• Hur stor kännedom har packboden gällande framtida leveranser? 

 
• Möjlighet att ta in extra folk till packboden vid behov?  

 
• Hur samverkar säljare och packboden, för ett jämnare varuflöde?  

 
• Finns det artiklar som är frekventa till en och samma kund, kan dessa ordrar 

isf levereras mer flexibelt med hänsyn till packbodens arbetsbelastning?  
 

• Hur anser ni att flödet av inkommande gods i packboden är?   
 

• Möjlighet att påverka kundernas framförhållning gällande beställningar/köp?  
 

• Snittvärde på inkommande pall, hur länge de står kvar i packboden innan de 
skickas?  
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• Finns det uppgifter på ”pallvärde” som väntar i packboden? 

 
• Hur många leveranser får ni per dag? 

 
• Vem hämtar inkommande gods och placerar det i packboden?  

 
• Finns det någon tidsgräns för hur länge en artikel får vara i GSVs ägo, från det 

att den inkommer till det att den levereras (transit)?  
 

• Jobbar ni för att öka direktleveranserna eller finns det inget behov av en 
ökning där?  

 
• Vem arrangerar med transport vid direktleverans, GSV eller leverantören?  

 
• Möjliga åtgärder för att förbättra nuvarande situation i packboden, enligt dig? 

 
• Vad är GSVs mål för år 2006? 

 


