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Abstract 

Purpose - The purpose of this thesis is to study how two separate operations; SAAB 

Training & Simulation and SAAB Avionics Systems, are managing forwarding and 

arrival processes. This in order to investigate the background of what have framed the 

processes and thereby enable them to corporate on a common goods reception starting 

2017. Further, this study includes organizational suggestions on how the integrated 

goods reception should be managed. 

Method - A comparison between the two companies were made by conducting a 

process map on each of the operations. This approach was conducted in accordance 

with the principles of a case study. By continuously collecting data throughout in-depth 

interviews, a clear connection to the purpose was ensured. Further, a literature review 

was conducted in order to connect reality to current theories, and thereby present 

legitimate suggestions. 

Findings - This study propose two process maps. The first one focus on how SAAB 

should manage their goods reception from an organizational perspective, immediately 

after SAAB Avionics move their operations. Contrary to the first, the second process 

map aims to present a solution during a five year-period of time. Both maps include 

recommendations and concrete suggestions on how this should be done, as well as what 

companies should take into account when designing forwarding and arrival processes 

in general. 

Implications - Because of how the result is distributed between two time periods, the 

first time frame could only be regarded as applicable, as these are the results that have 

been used to create a functioning flow. The implications and results regarding the 

second time frame could thereby be seen as a pre-study, or suggestions for future 

research on the basis of the company’s own incentives. 

Delimitations - Due to the exhaustive character of conducting a full analysis of the 

common goods reception, this study is delimited to how this process should be managed 

from an organizational perspective. 

Key terms: Goods reception, moving of an operation, process mapping, forwarding 

and arrival processes, customer requirements. 
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Sammanfattning 

Syfte - Syftet med detta examensarbete är att studera hur idag två helt skilda 

verksamheter; SAAB Training & Simulation och SAAB Avionics Systems, arbetar med 

spedition- och ankomstprocesser. Detta för att undersöka bakgrunden till vad som 

utformat processerna och för att säkerställa att dessa tillfredsställs då de tillsammans 

ska bedriva godsmottagning från och med 2017. I studien ingår även att ge förslag på 

hur godsmottagningen organisatoriskt ska bedrivas vid en integrerad struktur. 

Metod - En jämförelse av de båda företagens sätt att arbeta utförs genom en 

flödeskartläggning på vardera företag utifrån principerna för en fallstudie. För att 

möjliggöra kartläggningen och för att samla fakta har intervjuer genomförts löpande 

under studiens gång. En litteraturstudie har även genomförts för att kunna koppla 

verkligheten mot aktuella teorier och ge välgrundade förslag. 

Resultat - Studien mynnar ut i två processkartor. En för hur SAAB organisatoriskt ska 

bedriva godsmottagning direkt efter att SAAB Avionics flyttat sin verksamhet och en 

för hur godsmottagningen organisatoriskt ska bedrivas inom en femårsperiod. Till de 

båda processkartorna följer rekommendationer och konkreta åtgärdsförslag för hur 

detta ska gå till och vad som bör beaktas vid utformning av spedition- och 

ankomstprocesser mellan två företag. 

Implikationer - Eftersom resultatet är fördelat på två tidsperioder kan de förslag och 

resultat som avser den första tidsperioden betraktas som applicerbara, dessa resultat har 

fokuserats till att skapa ett funktionellt flöde. Medans de förslag och resultat som avser 

den andra tidsperioden kan ses som en förstudie för fortsatt forskning eller vidare 

fördjupning ifrån företagens sida. 

Begränsningar - Då en fullständig analys av hur den gemensamma godsmottagningen 

ska bedrivas är för omfattande, är denna studie begränsad till hur detta organisatoriskt 

ska bedrivas. 

Nyckelord - Godsmottagning, verksamhetsflytt, processkartläggning, spedition- och 

ankomst, kundkrav.  
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1 Introduktion 
Kapitlet ger en bakgrund till studien och det problemområde som studien byggts upp kring. 
Vidare presenteras studiens syfte och dess frågeställningar. Därtill beskrivs studiens 
avgränsningar. Kapitlet avslutas med rapportens disposition. 

1.1 Bakgrund  
SAAB Training & Simulation, hädanefter referat till som STS, bedriver utveckling och 

produktion av träningsutrustning till försvarsmakter. STS huvudkontor är lokaliserat i 

Huskvarna, närmare bestämt Stensholm och har cirka 340 anställda. 

SAAB Avionics Systems, hädanefter refererat till som SAS, bedriver utveckling och 

produktion av flygkomponenter till både civil- och militärflyg. SAS är för nuvarande 

lokaliserat i Jönköping och har cirka 300 anställda. SAS har i nuläget även en 

produktionsavdelning beläget i Stensholm. 

Fler och fler branscher anses idag alldagliga då kund upplever mindre teknisk skillnad 

mellan konkurrenter, detta har gett kunden utrymme att vara mer krävande än tidigare 

[4, p. 37].  I detta syftas till kundkrav som kan vara både villkorliga och ovillkorliga. I 

de ovillkorliga kundkraven sätts press på företag att trimma deras processer och 

eliminera moment som inte är värdeskapande för kund i så lång utsträckning som 

möjligt [5, p. 117]. Ett sätt att göra detta är att effektivisera den interna logistiken.  

I april 2014 beslutade Saabs ledning att koncentrera deras verksamhet i Stensholm, 

Huskvarna. Detta för att minska murarna mellan de två divisionerna, utnyttja 

gemensamma resurser och sprida kompetens inom verksamheten. I nuläget är de nya 

lokalerna, Byggnad 10, under uppbyggnad i vilka SAS planerar att flytta in 2017 (se 

figur 1) [6]. STS och SAS är idag två helt skilda divisioner men i och med flytten 

planeras den befintliga godsmottagning, som i dagsläget används av STS, att användas 

av båda parter. Detta gör att den nuvarande godsmottagningen på STS måste 

omstruktureras för att kunna integreras med SAS framtida behov av materialflöde.  

Detta examensarbete har uppkommit då Saab ville ha hjälp med att kartlägga och få 

förslag på hur den gemensamma spedition- och ankomstprocessen kan samordnas när 

SAS flyttar till Stensholm. 
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Figur 1 - Karta över SAAB Training Systems, inkluderat byggnad 10 

1.2 Problembeskrivning 
Många företag arbetar med olika saker på olika sätt och det finns alltid en anledning till 

varför olika saker utförs på ett visst sätt. Det kan exempelvis handla om att en 

beslutsfattande person helt enkelt bestämt att det ska vara på ett visst sätt eller att det är 

ett krav ifrån kund. Vad som än ligger till grund vid utformning av en process så blir 

det automatiskt ett krav på processen, när processen väl har implementerats. Vissa 

processer, speciellt de med en otydligare grund, kan vara helt okej att förändra. 

Samtidigt kan andra processer, som exempelvis har utformats på grund av miljökrav, 

vara mer komplicerade att förändra. Hur det än ligger till så måste detta tas i beaktning 

när STS och SAS gemensamt ska utforma godsmottagningen för att säkerställa att 

divisionernas krav uppfylls på bästa sätt. Eftersom SAS levererar produkter till civilflyg 

har de exempelvis högre krav än STS på dokumentation av produkter och komponenters 

hantering [7, pp. 163-172]. Det ställs även högre krav på den omgivande miljön vid 

hantering av komponenter och produkter som tillhör SAS verksamhet. Detta medför 

problematik kring hur den gemensamma materialhanteringen ska gå till. Större 

logistiska förändringar är inget som görs på en dag, utan tar ofta flera år för företag att 

implementera. Att ta reda på vad det är som ska göras går ofta snabbt, men för att ta 

reda på hur det ska genomföras tar längre tid [8, p. 274]. I och med detta vill STS och 

SAS ta reda på hur spedition- och ankomstprocessen organisatoriskt ska bedrivas 

gemensamt. 
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Att sammanföra två skilda divisioner är ett stort förändringsarbete och det är många 

aspekter som ska beaktas. En viktig aspekt är hur STS och SAS individuella behov ska 

tillfredsställas vid en integrerad struktur. Författarnas huvudsakliga uppgift är att 

kartlägga hur spedition- och ankomstprocessen bedrivs idag på de enskilda divisionerna 

med utgångspunkt i de krav som finns på processerna. Utifrån denna kartläggning ges 

sedan ett förslag på hur spedition- och ankomstprocessen gemensamt ska bedrivas när 

SAS flyttat sin verksamhet. Den första frågeställningen lyder därav: 

1. Vad bör beaktas vid utformning av gemensamma spedition- och ankomstprocesser 

mellan två företag?  

Ett önskat resultat av den genomförda studien är att identifiera de skillnader som finns 

mellan de olika divisionernas sätt att bedriva spedition och ankomst. För att redogöra 

detta, studerades framtagna flödeskartor ur ett materialstyrnings- och 

kundkravsperspektiv. Studiens andra frågeställning lyder därav: 

2. Vilka likheter och olikheter finns inom Saab Training & Simulation och Saab 

Avionics spedition- och ankomstprocess? 

När likheter och olikheter är framtagna för STS och SAS analyseras resultatet för att 

vidare ta fram ett välgrundat framtida förslag. Enligt Lumsden [8, p. 275] sker logistisk 

förändring på tre olika plan: det fysiska, det system- och informationsmässiga samt det 

organisatoriska, varav detta examensarbete behandlar det sistnämnda. Studiens tredje 

frågeställning lyder därav: 

3. Hur skall SAABs gemensamma spedition och ankomst organisatoriskt bedrivas 

från och med 2017? 

1.4 Avgränsningar 
Då godsmottagningen i byggnad 10 enbart kommer användas av SAS kommer inte 

någon flödeskartläggning presenteras för den byggnaden. Kartläggning av flöden 

kommer endast att genomföras på det generella ankomst- och speditionsflödet och 

därmed inte ta med unik hantering av specialprodukter. 

Det arbetet som utförs är en förstudie till framtida förändringar och författarna kommer 

själva varken vara med för implementering eller uppföljning. Vidare kommer det 

förslag som tas fram, rörande hur spedition och ankomst kan bedrivas, endast 

presenteras som en processkarta.  

Då en fullständig analys av hur den gemensamma godsmottagningen ska bedrivas är 

för omfattande, är denna studie begränsad till hur detta organisatoriskt ska bedrivas och 

inga ledtider har uppmätts men beaktats. Den fysiska layouten tas i beaktning men 

presenteras ej som ett kvantitativt förslag. 
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1.5 Disposition 

 

Figur 2- Disposition 
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2 Teoretiskt ramverk 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
Utifrån de frågeställningar som beskrivs i 1.3 har relevant teori tagits fram för att kunna, 

utifrån teorin, ge väl förankrade svar. Den första och andra frågeställningen ses som 

grundande för att kunna ge svar på den tredje frågeställningen. Därav betraktas all teori, 

i det teoretiska ramverket, som relevant för att kunna besvara studiens tredje 

frågeställning. I figur 3 nedan presenteras vilka avsnitt i teorikapitlet som kan kopplas 

till vilken frågeställning. 

 

Figur 3 - Koppling mellan frågeställningar och teori 

2.2 Styrning av materialflöden 
“Materialadministration innebär en helhetssyn på materialflödena. Det är nödvändigt 

eftersom flödet skär horisontellt genom företag.” – K. Lumdsen [9, p. 273]. Genom att 

ha en avsedd logistikavdelning kan företaget hålla hög kompetens inom området och 

styra den gemensamma logistiken i företagen ur ett helhetsperspektiv [9, p. 281]. 

2.2.1 Transport 
Inom Lean produktion är det vanligt att företag strävar mot att eliminera allt slöseri, 

även känt som ”muda”, som är japanska för slöseri. Med muda syftas till ”de sju 

formerna av slöseri”, varav en av dessa är transport. Alla typer av förflyttningar inom 

transformationsprocessen kan ses som icke värdeskapande då det rent fysiskt inte tillför 

något till produkten [5, p. 117]. För att minimera transport av gods kan det vara bra att 

ta utgångspunkt i den fysiska utformningen av processen [10, pp. 590-591] [11, p. 470].  

Transporter förekommer inte bara internt i ett företag utan även externt mellan olika 

organisationer. De olika nivåerna i ett transportsystem kan delas in i materialflödes-, 

transportflödes- och infrastruktursystem. 
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Materialflödessystem: Avser det flöde i vilket produkter genomgår olika processer, 

både inom och mellan organisationer. Gods eller produkter levereras in i flödet vid en 

punkt för att sedan tas ut vid en annan. Det är detta flöde som står för den största delen 

av det totala transportarbetet [9, p. 49]. 

Transportflödessystem: Flödet av den utrustning och de fordon som utgör de flyttbara 

enheterna. Dessa enheter är resurser och försvinner aldrig vidare i flödet, de har alltså 

krav på kontinuitet i flödesvägen, det vill säga att de alltid skall transporteras i retur [9, 

p. 49]. Exempel på enheter av denna typ är: Lyftvagnar, staplare och motviktstruck.  

Infrastruktur: Avser det system av anläggningar och utrustning som möjliggör 

transportflödet. Det finns två underkategorier inom infrastruktur; den interna i form av 

exempelvis terminaler och den externa som står till förfogande för transportören, till 

exempel vägnätet. De båda är tätt förknippade och är direkt beroende av varandra [9, p. 

49]. 

2.2.2 Lager 
Materialflödet i tillverkande företag passerar vanligtvis någon form av lager eller 

förråd, det kan exempelvis vara färdigvarulager eller förråd för råmaterial och 

insatsvaror.  Företag strävar ofta efter att minimera lagerhållningskostnaderna och 

hanteringskostnaderna i sina lager, då lager ofta ses som bundet kapital. Optimering av 

lager görs för att skapa rationella flöden och effektiv hantering med så hög 

utnyttjandegrad som möjligt [12, p. 68] [9, p. 472]. 

2.2.2.1 Layout 

Lagrets utformning påverkar lagrings- och hanteringseffektiviteten. Med ett linjär-

format flöde, där godsmottagning och utleverans sker på olika platser, så ökar 

hanteringen för produkter då alla produkter måste passera genom hela flödet. Med ett 

U-format flöde, där godsmottagning och utleverans sker på samma plats, så kan 

hanteringen effektiviseras då alla produkter inte behöver transporteras samma sträcka. 

Med ett u-format flöde möjliggörs en effektiv användning av zonindelning [9, p. 483] 

[12, p. 68]. Lagret delas upp i mindre lager, så kallade zoner, för att effektivisera 

hanteringsarbetet. Genom att ha avsedda zoner för olika produktfamiljer kan alla 

ingående artiklar för en produkt placeras i samma zon [12, p. 69]. Vilket medför att en 

plockare inte behöver gå runt i hela lagret för att hämta artiklar som ska plockas till en 

produkt. 

2.2.2.2 Artikelplacering 

Den fysiska placeringen i lager kan vara fast eller flytande. Fast plats tar upp mer 

lageryta eftersom platser kan vara avsedda för material som inte finns på lager hela 

tiden. Flytande lagerplacering innebär att artiklar placeras på en plats som finns 

tillgänglig och har inte en specifik position i lagret. Fördelen med att ha flytande lager 

är att de mest frekventa artiklarna kan placeras lättåtkomligt medans lågfrekventa 

artiklar kan placeras långt in i lagret. Nackdelen med att använda flytande 

lagerplacering är att det behövs ett administrativt system för att hålla ordning på de 

nuvarande platserna av artiklarna i lagret. Höjdplaceringen i lagret avgörs av artiklarnas 

fysiska egenskaper. Är det tungt och frekvent gods så är golvplacering att föredra 

medans lätt och lågfrekvent gods kan placeras högre upp [12, p. 71]. Det går även att 

kombinera fast och rörlig lagerplacering, Jonsson & Mattsson [11, p. 71] beskriver detta 

enligt följande: “Det är vanligt att man använder fast lagerplacering för 
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plockplatserna, varifrån artiklar plockas till kundorder och flytande placering för 

buffertlagret varifrån artiklar tas för att fylla på plockplatserna.”  

2.2.3 Ledtid 

Tid är en av de resurser som alla använder sig av och i grund och botten är tid den resurs 

som företag köper av sina anställda. Det är även tid som kunderna värderar när de letar 

leverantörer av en produkt eller tjänst, tiden det tar från att ett behov uppstår till dess 

att behovet är uppfyllt är den totala ledtiden för en kund [13, pp. 52-53]. Anledningen 

till varför tid är en så viktig resurs att räkna med är, som Jonsson & Mattsson [12, p. 

29] beskriver det: “Tidsfokusering är central i logistiksystemet eftersom tiden påverkar 

övriga effektivitetsvariabler.”  

Den vanligaste ledtiden i ett företag, den tid det tar från beställning till leverans, kallas 

även ibland för leveranstid eftersom det är den tid som beställaren får vänta efter att en 

order lagds till dess att den är levererad [9, p. 278]. Kort ledtid gör att kunden får sitt 

behov uppfyllt snabbt och en lång ledtid gör att kunden behöver vänta på att få sitt 

behov uppfyllt. Det finns olika ledtider som kan vara intressanta för ett företag. Några 

av dessa är leveransledtid, genomloppstid och produktionsledtid.  

Leveransledtid 

Tiden från beställning till leverans av produkten. Detta är den tid som många likartade 

företag försöker få så kort som möjligt för att vara konkurrenskraftiga. Vilket också är 

den ledtid som företag har direkt kontroll över [13, pp. 52-53]. 

Genomloppstid och produktionsledtid 
Den totala tiden det tar för produktionen att producera en produkttyp. Detta är den 

ledtid som används vid förbättringsarbete i produktionen. 

Förråds- eller inköpsledtid. Tiden som råmaterial eller insatsvaror ligger på lager innan 

de används i produktionen. 

 

Produktionsledtid. Tiden det tar att tillverka en produkt, från att en produkt börjar 

tillverkas till dess att den färdiga produkten kommer ut. 

 

Lagertid. Tiden som färdigt material eller produkter ligger på lager innan de skickas 

iväg till kund. [14, p. 20] 

 

2.3 Kundkrav 
Kundkrav är de krav som en kund har vid upphandling av material och produkter, även 

kallat kravspecifikation eller produktspecifikation. När komplexa artiklar anskaffas så 

krävs det alltid att en tydlig kravspecifikation tas fram [12, p. 359]. 

De vanligaste anledningarna till att ett projekt inte lyckas är, enligt en undersökning 

beskriven av Hull, Jackson & Dick [15, p. 2]; krav, problem med att hantera resurser 

och politik. Politik i det här fallet bidrar till de första två anledningarna. Kraven i 

misslyckade projekt är antingen dåligt organiserade, dåligt uttryckta, svagt relaterade 

till intressenter, ändras för snabbt eller onödiga då kraven är byggda på orealistiska 

förväntningar. 
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Då kundkrav ofta är unika och anpassade till de ingående produkterna i upphandlingen 

så kan kraven variera. Ett vanligt förekommande kundkrav relaterat till denna studie är 

kravet på dokumentation kring hantering av produkter. 

2.3.1 Dokumentation 
Dokumentation av en produkt innefattar ofta de tekniska egenskaperna om produkten 

och dess ingående material. Beroende på typ av produkt och vilken kund det är så kan 

det finnas krav på ytterligare dokument som ska följa med produkten. Detta kan till 

exempel vara exportgodkännande, farligt gods-dokument och vilka som har varit i 

kontakt med produkten [12, pp. 358-359]. 

2.4 Kartläggning 
Vid kartläggning av processer är det viktigt att först bestämma vilken nivå inom 

organisationen som ska kartläggas. I “The Basics of process mapping” av R. Damelio 

förklaras detta genom att Geary Rummlers “Three levels framework” illustreras i form 

av en tabell. Se tabell 1.0 nedan. R. Damelio har själv lagt till flödesschema som en av 

punkterna i tabellen [16, p. 2]. 

  
Tabell 1.0 - Three levels framework 

2.4.1 Tvärfunktionell processkarta 
Utifrån tabell (1.0) avläses det att en tvärfunktionell processkarta ska ligga till grund 

för den kartläggning som utförs i denna studie. Detta baseras på att studien syftar till att 

kartlägga hur processen ser ut för respektive division för att sedan kunna integreras.  

En tvärfunktionell processkarta, även kallad “swim-lane diagram”, är utformad för att 

kartlägga alla steg i en process, vem som gör vad och vilka processer inom processen 

som sker parallellt [16, p. 3].  Metoden är utformad genom att den avdelning eller 

person som berörs av processen radas upp i kolumner i ordning från vänster till höger. 

De olika aktiviteterna inom processen kategoriseras sedan efter avdelning, eller person 

och i kronologisk ordning för att en enkel överblick ska fås av flödet. Även pilar ritas 

ut för att förtydliga relationerna mellan de olika aktiviteterna (se figur 4) [16, p. 76].  
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Figur 4 – Swim-lane diagram 

Symboler 

I figur 5 nedan visas nio symboler som används vid processkartläggning, dessa har 

hämtats ifrån dataprogrammet Microsoft Visio. 

 

Figur 5 - Symboler processkartläggning 

1. Process. Ifall boxen är skuggad innebär det att en separat kartläggning finns utformad 

för den processen. 
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2. Beslutsprocess. 

3. In- och utflöde i processen. 

4. Information som skickas mellan processer. 

5. Process i väntan. 

6. Fysiskt dokument. 

7. Elektroniskt dokument. 

8. Databas. 

9. Flöde slutar. 

I “Business analysis techniques” belyser författarna vikten av att inte kartlägga 

aktiviteterna inom processen på detaljnivå då detta oftast leder till stora komplexa 

modeller [18, p. 108]. Istället föreslår författarna att flera steg aktiviteten bör slås 

samman till en aktivitet i modellen och de aktiviteter som erfordrar särskild 

uppmärksamhet kan utvidgas. 

2.4.2 Flödesschema 
I tabell (1.0) benämns även flödesschema som en metod för att kartlägga precisa 

aktiviteter i en process [16, p. 94]. Denna metod kan användas för att ringa in de 

operationer i en process som skapar värde till produkten. Vanligtvis handlar det om 

operationer som på något sett förändrar produktens utformning [5, p. 117]. 

2.5 Affärssystem 
Att det finns fördelar med ett bra affärssystem råder det idag inga tvivel om då det anses 

vara standardiserat. Ett väl fungerande affärssystem förser ledningen med data och 

information i realtid om verksamheten vilket möjliggör rationell styrning. I och med ett 

affärssystems uppbyggnad måste verksamheten systemanpassas, på så sätt uppnås en 

processtruktur som är standardiserad [19, p. 41]. Detta kan även kopplas till området 

kvalitetsteknik, i vilket det strävas efter att arbeta utifrån processer och standarder för 

att upprätthålla kvalité [20, p. 38]. 

Att införa ett affärssystem kan medföra höga kostnader och de finansiella riskerna bör 

beaktas. Forskning visar att kostnaderna vid införande av affärssystem uppgår till 2-

10% av omsättningen [19, p. 45]. 

2.6 Administrativa processer 
Alla processer i ett företag bör alltid vara kopplade mot kund, skapar processen inget 

värde för kunden så är processen överflödig. En företagsprocess definieras som en 

samling av sammankopplade händelser, aktiviteter och beslutspunkter som involverar 

ett antal aktörer och objekt, som tillsammans leder till ett utfall som har värde för minst 

en kund [21, p. 5]. Administrativa processer är inte alltid direkt kopplade till externa 

kunder utan kan vara processer som är kopplade till interna kunder [10, p. 41]. Till 

exempel; processen för att betala ut lön till de anställda. 
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2.7 Leverantörssamverkan 
Företags totala kostnader utgörs inom Sveriges industri, i genomsnitt, till 50 % av 

inköpta produkter. Detta innebär att leverantörerna har ett stort inflytande och hur ett 

inköpande företag samverkar med sina leverantörer är av betydande inverkan för 

företagets lönsamhet [10, p. 300]. Enligt den nya synen på inköpsprocessen ska antalet 

leverantörer reduceras och fokus ska ligga på att knyta de kvarvarande närmare det egna 

företaget. På så sätt skapas en tilltro till ett fåtal leverantörer och en bra grund för 

förbättrad kvalitet [10, p. 303]. Enligt Slack & Lewis [22, p. 118] bygger 

leverantörssamverkan på en nära relation, vilket i sin tur kan delas in i två 

underkategorier: hur man ser på relationen, alltså inställning till relationen, och vilka 

åtaganden som genomförs av båda parter. Dessa underkategorier utgörs av fem punkter 

vardera som presenteras nedan. 

2.7.1 Inställning 
Tillit. Vid leverantörssamverkan är det viktigt att visa tillit till det andra företaget för 

utan tillit är det svårt att rättfärdiga risktaganden med sin partner. Det är även någonting 

som ibland tros; varken kan analyseras eller hanteras, vilket är en följd av filosofin att 

leverantörer alltid kommer se till sitt eget bästa. Detta gör att det är viktigt att påvisa 

tillit genom åtaganden [22, p. 119].  

Dela framgång. Med delad framgång menas att det måste finnas en inställning till 

synergieffekter. Det vill säga att det finns mer att vinna på att det går bra för båda än 

den enskilda partnern [22, p. 119]. 

Långsiktiga förväntningar. Leverantörssamverkan innebär en långsiktig relation mellan 

leverantör och kund. Detta då frekvent byte av partner innebär höga kostnader. Därmed 

är det inte sagt att ett partnerskap varar för evigt, men vetskapen om att det kan ta slut 

motiverar att göra sitt yttersta till att behålla en partner [22, p. 120]. 

Flera kommunikationsvägar. Vid samverkan är det viktigt att involvera flera ur 

personalen i kontakten mellan företagen istället för att endast ett fåtal personer i 

företaget sköter kontakten. Detta medför över tiden ett komplext nät av relationer i 

relationen, mellan företagen, vilket kan medföra en mer avslappnad inställning till 

relationen på ledningsnivå [22, p. 120]. 

Gemensamt lärande. För att tillsammans kunna växa är det bra att lära av varandras 

processer. På så sätt kan företagen ta lärdom av varandras tekniker för att utveckla sina 

egna produkter [22, p. 120]. 

2.7.2 Åtaganden 
Få relationer. Leverantörssamverkan betyder inte att endast en leverantör används, 

däremot så blandas inte olika leverantörer av samma vara. Användandet av olika 

partnerskap kan sträckas till den gräns där organisationen inte längre kan upprätthålla 

en nära relation med sina partners [22, p. 120]. Som beskrivet i 2.7 lägger detta grunden 

till en god kvalité. 

Gemensamma aktiviteter. För att kunna planera till exempel; lansering av en ny 

produkt, bör tillverkningen vara tajmad och rätt material bör finnas på plats. Genom att 

då involvera leverantörer kan dessa se till att allt stämmer hela vägen i 

leverantörskedjan för att säkerställa en lyckad lansering [22, pp. 120-121]. 
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Transparent information. Genom att dela känslig information mellan partners i ett 

partnerskap kan ingående företag hjälpa varandra. Det är också ett sätt att undvika 

missförstånd mellan de ingående parterna. [22, p. 121] 

Gemensamt problemlösande. När problem uppstår är det viktigt att tillsammans hitta 

en lösning. Detta är ett agerande som bygger tillit mellan partners och banar väg för ett 

långsiktigt samarbete [22, p. 121]. 

Dedikerade tillgångar. En risktagande åtgärd i leverantörssamverkan, men som även 

visar prov på tillit, är att den ena partnern investerar i tillgångar för att gynna den andra 

partnern. En sådan investering kan exempelvis handla om; utbildning av personal, 

verktyg och maskiner vilket alla visar på hängivenhet till en långsiktig relation [22, p. 

121]. 

 

2.7.3 Acceptanskontroll 
För att upprätthålla kvalitet är det praxis inom modern kvalitetsutveckling att 

genomföra aktiviteter för att förebygga fel genom ständiga processförbättringar [10, p. 

308]. Att som inköpande företag aktivt arbeta med förbättringsarbete gentemot sina 

leverantörer kan minska eller till och med eliminera behovet av acceptanskontroll. Detta 

förutsätter dock ett nära samarbete med god insyn i leverantörens tillverkningsprocess. 

Enligt Bergman & Klefsjö [10, p. 309] kan god insyn exempelvis baseras på: 

 “erfarenheter från tidigare leveranser från samma leverantör 

 kunskap om leverantörens system för kvalitetsstyrning 

 kännedom om produktionsprocessen och dess variation 

 mätresultat från produktionsprocessen där enheterna i partiet tillverkats” 

Utifrån denna information kan sedan sannolikheten att en felaktig enhet produceras 

räknas ut. Sannolikheten kallas för processfelkvot och kan ihop med de två följande 

parametrarna användas för att räkna ut om ett parti skall kontrolleras eller ej. Den 

genomsnittliga konsekvenskostnaden samt kontrollkostnaden. Den genomsnittliga 

konsekvenskostnaden, är kostnaden som uppstår om en felaktig enhet skulle skickas 

vidare till produktion. Detta är dock svårt då en felaktig produkt som når marknaden 

kan orsaka svårmätbara förluster. Kontrollkostnaden är kostnaden för att kontrollera en 

enhet. Denna kostnad är oftast lättuppskattad. Utifrån dessa parametrar kan nu en 

beslutsregel sättas upp [10, pp. 310-311]: 

 allkontrollera partiet om 𝑃 > 𝐶
𝐾⁄  

 låt partiet passera okontrollerat om 𝑃 < 𝐶
𝐾⁄  

 

P = Processfelkvoten 

K= Konsekvenskostnaden 

C = Kontrollkostnaden 
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2.7.4 Provtagningsplan 
Utifrån vilken provtagningsplan som ett företag väljer att jobba efter kommer antalet 

defekta enheter upptäckas olika ofta. Förmågan en provtagningsplan har att upptäcka 

defekta enheter kan illustreras med OC-kurvan som visas i figur 6. Kurvan visar 

sannolikheten L(p) som en funktion av felkvoten p. Felkvoten p kan matematiskt 

uttryckas enligt följande: 

 𝑝 =
antalet defekta enheter

partistorleken
 

Ju brantare kurva en provtagningsplan har 

desto bättre urskiljningsförmåga har 

provplanen [10, pp. 313-314]. 

 

Figur 6 - OC-kurva 

2.8 Streckkoder 
Streckkoder används för att på ett enkelt sätt kunna skriva information som kan läsas 

av automatiskt. Det finns streckkoder i en och två dimensioner där den endimensionella 

varianten är vanligast och kan ses på förpackningen till nästan alla produkter. En 

endimensionell streckkod består av svarta linjer med olika bredd mot en vit bakgrund. 

I figur 7 ses ordet “Examensarbete” skrivet som en endimensionell streckkod. När en 

streckkod sedan skannas kopplas detta till en terminal som då, exempelvis vid spedition, 

får upp information om vad det är för produkt och vart den ska fraktas [23].  

 

Figur 7 - Endimensionell streckkod "Examensarbete" 

Det finns som ovan nämnt även tvådimensionella streckkoder, i figur 8 ses ordet 

“Examensarbete” skrivet som en tvådimensionell streckkod. Dessa kan innehålla 

betydligt mer information än endimensionella streckkoder och därav ökar 

möjligheterna till applikation. Enligt Turner [23] som undersökt applikation inom 

processindustrin kan en tvådimensionell streckkod exempelvis innehålla information 

om; vad det är för produkt, när den är tillverkad, vilka som arbetar i cellen där den är 

tillverkad, vilket material som ingår och vart materialet kommer ifrån. Enligt Jonsson 

& Mattsson [12, p. 439] kan tvådimensionella streckkoder även lagra foton och grafik 

vilket exempelvis kan användas som arbetsbeskrivningar inom produktion. Dessa 

streckkoder är inte heller beroende av svarta streck mot en vit bakgrund utan kan 

exempelvis graveras in på produkt och ändå läsas av [23]. 
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Figur 8 - Tvådimensionell streckkod "Examensarbete" 

 

2.9 Feleffektsanalys - FMEA 
FMEA är ett arbetssätt för att genomföra en kvalitativ tillförlitlighetsanalys. 

Detta innebär enligt Bergman & Klefsjö [10, p. 162] “en systematisk genomgång av en 

produkt eller en process, dess funktion, felsätt, felorsaker och felkonsekvenser.” I 

praktiken tittar man på vart ett fel inträffar, hur det yttrar sig, vad som orsakar det och 

vilken effekt det får. I detta examensarbete genomförs en riskanalys utifrån den mall 

som ses i tabell 1. Denna mall har tillhandahållits av författarnas handledare på skolan. 

I mallen finns även fem celler till där risksannolikheten räknas ut igen baserat på de 

föreslagna förbättringarna. Detta överlåts dock till fallstudiens företag då författarnas 

huvudsakliga syfte med riskanalysen är att ringa in risker och visa hur dessa kan 

förebyggas. 

 

N
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beskrivn
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Riskbedö

mning (1-

5) 
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5) S 
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ge 
Förbätt

ring 1 
Förbätt

ring 2 

x x x x x x x x x x x 

Tabell 2 – Exempel på FMEA 

2.10 Resultatmål i processer 
När företag arbetar med förbättringsarbete av processer i verksamheten, så finns det 

som Slack & Lewis [13, pp. 50-55] beskriver det; fem allmänna resultatmål som har 

betydelse för alla typer av processer och är särskilt kopplade för att uppfylla kundernas 

krav. De fem resultatmålen är: kvalitet, ledtid, leveransprecision, flexibilitet och 

kostnad. För att få ett en bättre förståelse för innebörden av resultatmålen så följer en 

kort beskrivning av varje mål: 

 

Kvalitet. Många definitioner av kvalitet refererar till specifikationer av en produkt eller 

tjänst. För att få fram konkreta kvalitetsspecifikationer så har Slack & Lewis [13, p. 51] 

delat upp kvalitet i hårda och mjuka specifikationer (se tabell 3). Hårda specifikationer 

tar upp de fysiska målen för en produkt eller tjänst medans mjuka specifikationer syftar 

till personliga relationer mellan de anställda och gentemot kund. De mjuka 
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specifikationerna är svårare att mäta och uppnå eftersom det ofta är individuella möten 

mellan personer. 

Hårda kvalitetsspecifikationer Mjuka kvalitetsspecifikationer 

Funktion Hjälpsamhet 

Prestanda Uppmärksamhet 

Tillförlitlighet Kommunikation 

Utseende (Design) Vänlighet 

Säkerhet Tillmötesgående 

Integritet  

Tabell 3 - Exempel på hårda/mjuka kvalitetsspecifikationer 

 
Ledtid. Se kapitel 2.2.3 

 

Pålitlighet. När en kund får vad den förväntar sig, när den förväntar sig det. Enligt Slack 

& Lewis [13, p. 53] kan pålitligheten beräknas genom formeln: 

 

Pålitlighet = överenskommen leveranstid - verklig leveranstid 

 

När en leverans är i tid ska ekvationen vara lika med noll, om den är positiv så är 

leveransen tidig och negativ är den försenad. Att leveranser anländer till kund i rätt tid 

är väsentligt för leverantörens pålitlighet, men också att leveranser innehåller det som 

kunden förväntar sig.  

 

Flexibilitet kan användas i flera olika sammanhang, men i grunden så är det möjligheten 

att ställa om en process till att göra något annat med minimala resurser. Enligt Slack & 

Lewis [13, pp. 53-54] så finns det fyra områden av flexibilitet;  

1. Produkt- eller serviceflexibilitet - Möjligheten att introducera och lansera nya 

produkter eller tjänster samt att modifiera befintliga produkter eller tjänster. 

2. Mixad flexibilitet - Möjligheten att producera olika produkter och utföra olika 

tjänster inom en angiven tidsperiod. 

3. Volymflexibilitet - Möjligheten att anpassa produktionstakten för att möta 

varians i efterfrågan på marknaden. 

4. Leveransflexibilitet - Möjligheten att ändra planerade leveransdatum och 

anpassa leveranser efter kundens önskemål. 

 

Kostnad. För företag som använder priset när de konkurrerar på marknaden så är 

kostnaden det viktigaste av resultatmålen, eftersom det är direkt kopplat till priset på 

produkten. Då priset ofta styrs av marknaden så är kostnaden företagets sätt att styra 

hur mycket pengar de tjänar, eftersom varje krona sparad i kostnaden för processen är 

ren vinst [13, p. 55]. 
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3 Metod  
Detta kapitel ger en bild av hur metoder och angreppssätt har används för att svara på 
frågeställningarna. Följt av de tillvägagångsätt författarna använt för datainsamling och 
analyser. Kapitlet avslutas med en diskussion runt trovärdigheten av det genomförda arbetet. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
För att besvara studiens tre frågeställningar har författarna använt sig av olika metoder 

under arbetets gång. För att vara uppdaterade inom den senaste teorin, inom 

examensarbetets område, började författarna med att genomföra en litteraturstudie. 

Vidare utvecklades litteraturstudien till det teoretiska ramverket, se kapitel 2 och har 

under arbetets gång fungerat som ett stöd åt författarna för att kunna ta ställning till 

observationer. En fallstudie genomfördes under två veckor på STS respektive SAS. 

Detta gjorde att författarna fick möjlighet att observera likheter och olikheter i processer 

mellan de två företagen. På så sätt skapades en bild av hur kopplingen mellan det 

teoretiska ramverket och den faktiska verkligheten ute på företagen förhöll sig. 

Koppling mellan frågeställningar och de metoder som används presenteras i figur 9 

nedan. 

 

Figur 9 - Koppling mellan frågeställningar och metod 

3.2 Arbetsprocessen 
Examensarbetet har utförts under vårterminen 2016 i fem faser varav två av dessa 

sträcker sig över längre perioder, se figur 10. Litteraturstudien har pågått i princip hela 

arbetets gång då allmän fakta först studerats för att bygga förståelse om 

problemområdet. När verkligheten sedan observerades kunde fler teoretiska områden 

fastställas som vidare undersöktes. 
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Figur 10- Faser i arbetsprocessen 

3.3 Fallstudie 
En fallstudie kännetecknas av att en undersökning görs på en grupp individer eller en 

organisation och tillämpas oftast vid studier av processer samt förändringar [24, p. 56]. 

Då detta arbete utgår ifrån att en specifik uppgift ska lösas åt STS och SAS anses 

fallstudie vara en lämplig metod för datainsamling. Fallstudier är även en bra metod när 

ett fall ska studeras ur flera aspekter [25, p. 127]. Det ger en frihet som passar denna 

studie bra då det inte är uttalat, ifrån uppdragsgivaren, hur studien skall genomföras.  

3.4 Datainsamling 
Data har samlats in för att besvara examensarbetets frågeställningar genom; 

litteraturstudier, observationer, dokumentstudier samt intervjuer och samtal.   

3.4.1 Observationer 
Författarna har under hela perioden som examensarbetet pågått samlat in data genom 

observationer. Författarna har som exempel haft möjlighet att observera hur produkter 

hanteras i olika projekt samt fått inblick i hur den nuvarande spedition- och 

ankomstprocessen bedrivs på STS och SAS. 

3.4.2 Dokumentstudier 
Data har under arbetets gång hämtats in ifrån STS och SAS affärssystem samt SAABs 

intranät. Då uppdraget ursprungligen biståtts av STS har författarna haft tillgång till 

deras system och på så sätt själva kunnat hämta data. På grund av sekretess har däremot 

data ifrån SAS biståtts av kontaktperson. Exempel på data som hämtats ifrån interna 

system är; instruktioner för specifika arbetsuppgifter samt företagsfakta. 

3.4.3 Intervjuer och samtal 
För att samla in information om hur personalen utför sitt arbete hölls informella 

intervjuer. Intervjuerna utfördes samtidigt som personalen arbetade för att författarna 

skulle få en god inblick i arbetet och kunna observera saker därtill. Intervjufrågorna var 

uppbyggda med låg strukturering och standardisering då arbetet skiljer sig mellan 

intervjupersonerna [24, p. 76]. Intervjuerna hade däremot liknande struktur i den 

bemärkelsen att alla intervjuer inleddes med att intervjupersonen fick beskriva sitt 

arbetsflöde från början till slut. Dessa intervjuer lade grunden för den 

processkartläggningen som utfördes och avslutades med att intervjupersonerna fick ge 

synpunkter på det flöde som visualiserat. Under intervjuerna samlades även information 

in om hur intervjupersonen såg på flytten och vilka utmaningar den skulle medföra. 

Intervjuerna utfördes under konfidentialitet [24, p. 74], det vill säga att namnet på 

intervjupersonen inte dokumenterades i kartläggningen. 
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3.4.4 Litteraturstudie 
För att få bred kunskap inom ämnesområdet som studien berör genomfördes en 

litteraturstudie. Den information som samlades in analyserades och kategoriserades för 

att sedan bilda den text som utgör det teoretiska ramverket. Vid granskande av 

informationen hämtades text som berörde samma ämnesområde ifrån flera olika källor. 

Detta för att kunna ställa teorier emot varandra och få fram information som passar 

studiens frågeställningar. 

Informationen hämtades framförallt ifrån facklitteratur i både tryckt och digital form. 

För att hitta de senaste rönen söktes aktivt efter artiklar och konferensbidrag i PRIMO, 

vilket är en söktjänst som tillhandahålls av Högskolebiblioteket i Jönköping. Vid 

sökningar användes nyckelord kopplade till ämnesområdet som exempelvis: “Lager”, 

“Process mapping” och “Materialflöde”. 

3.5 Processkartläggning 
Processkartläggningen för inkommande gods valdes att göras från början till slut i flödet 

och påbörjades därför med att en lastbil anländer till byggnaden och avslutades med 

lagerförd produkt. För speditions-delen började kartläggningen med att en person ville 

skicka iväg något och avslutades med att lastbil hämtat varan. Som kartläggningsmetod 

användes så kallade “swim-lane” diagram, se 2.4.1. 

Intervjuerna som lade grunden till processkartläggningen genomfördes i två till tre steg 

beroende på intervjupersonen. Som beskrivet i 3.3.3 intervjuades personal samtidigt 

som de arbetade och de fick då beskriva sitt eget arbetsflöde. Utifrån detta skapades en 

första kartläggning i datorprogrammet Microsoft Visio för att visualisera den insamlade 

datan. Den visualiserade datan visades sedan för intervjupersonen för att säkerställa 

validiteten i kartläggningen och en ny visualisering gjordes därefter. I vissa fall krävdes 

det två återbesök hos intervjupersonen för att säkerställa kartläggningen. Under 

intervjuernas gång presenterade även vissa intervjupersoner dokument för hur delar av 

arbetet skulle utföras. I kartläggningen noterades även all typ av information som 

skickas mellan personer och som förs in i affärssystem. 

3.6 Workshop 
För att verifiera de observationer och data som samlats in, höll författarna en workshop 

på SAS i Jönköping. På workshopen medverkade två personer från STS och två 

personer från SAS.  

Workshopen började med en genomgång av de båda parternas nulägeskartläggningar 

med tillhörande presentation av likheter och olikheter som författarna funnit av värde. 

När ett likartat förfarande presenterats fördes en diskussion om arbetsuppgiften. Det 

som deltagarna fick diskutera var; om det är möjligt att ha arbetsuppgiften gemensamt 

eller inte. 

Workshopen gick vidare med att titta på ett utkast till en gemensam flödeskarta som 

utformats utifrån de krav och arbetssätt som observerats under datainsamlingen. På 

flödeskartan var risker och andra kommentarer utskrivna, vidare fick deltagarna 

diskutera möjligheter samt för- och nackdelar med att ha de olika arbetsuppgifterna 

gemensamt. 
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Mot slutet av workshopen fick SAS och STS berätta om vad de har för mål med den 

gemensamma spedition- och ankomstprocessen ett år efter flytten och sedan fem år 

efter flytten. Workshopen avslutades med en vandring genom SAS spedition- och 

ankomstprocess för att personal ifrån STS skulle få en uppfattning om vad det är som 

ska lagerföras gemensamt. 

3.7 Analysmetoder för resultat 

Efter att processkartläggningen genomförts och all data därtill sammanställts 

analyserades resultatet. Detta gjordes genom att jämföra STS och SAS olika sätt att 

arbeta på för att se om likartade arbetssätt förekom i processerna. Vidare 

sammanställdes detta för att tillsammans med representanter ifrån både SAS och STS 

genomföra en workshop. Målet med workshopen var att tolka den sammanställda datan, 

diskutera vilka processer skulle kunna förändras och eventuella risker vid 

sammanslagning. 

Med utgångspunkt i den tidigare processkartläggningen och den genomförda 

workshopen skapades en ny processkarta för att visualisera hur det framtida 

gemensamma flödet kan komma att se ut direkt efter flytten och inom fem år. En stor 

del av resultatet är också baserat på antecknade observationer och information som har 

framkommit efter samtal med personalen. 

3.8 Validitet och reliabilitet 
Inom forskning, mer specifikt vid datainsamling, är det viktigt att skapa trovärdighet. 

Detta görs genom att hålla hög validitet och reliabilitet. Enligt Patel & Davidson [24, 

p. 102] definieras detta som att “Dels måste vi veta att vi undersöker det vi avser att 

undersöka, dvs. vi måste veta att vi har god validitet. Dels måste vi veta att vi gör det 

på ett tillförlitligt sätt, dvs. vi måste veta att vi har god reliabilitet.” 

För att skapa trovärdighet till studien har flera faktorer betraktats. Vid genomförande 

av litteraturstudie sattes en standard att använda källor som var max sex år gamla för 

att säkerställa faktans validitet. Inom vissa fakta-områden var det dock svårt att hitta 

referenser utefter denna standard och undantag var nödvändiga. Dessa referenser 

granskades dock extra noga för att säkerställa dess tillämpbarhet.  Vid genomförandet 

av datainsamling samlades data in som sammanställdes för att sedan presenteras för 

intervjupersonen. Intervjupersonen kunde då bekräfta att den data som presenterats 

stämde överens med verkligheten vilket ansågs vara en bra metod för att säkerställa den 

insamlade datans reliabilitet. 
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4 Nulägesbeskrivning 
Kapitlet ger en beskrivning av rådande förhållanden kopplade till problembeskrivningen. 

4.1 Layout 

4.1.1 STS Layout 
STS godsmottagning ligger inne på gårdsplan, (se figur 1). Lastbilarna måste först 

passera genom en grind för att sedan ta sig in på gården. Utrymmet kan betraktas som 

trångt då det ofta uppkommer problematik när lastbilar ska vända inne på gården. 

Godsmottagningen i sig saknar lastbrygga vilket innebär att produkterna lastas av ute 

på gården innan de körs in i godsmottagningshallen. 

Godsmottagningen består av ett utrymme som är indelat i inkommande och utgående 

gods. Det finns även en låst bur som delas av ingående och utgående gods. Där förvaras 

gods som vid utgående ska transporteras med flyg samt gods som ägs av kund och som 

förvaras av STS tillsvidare. Vidare transporteras inkommande gods till en angränsande 

hall där kontroll och lagerhållning sker. Utrymmet består av en arbetsyta där enklare 

kontroller utförs av det inkommande godset samt lagringsutrymmen. 

Lagringsutrymmena består av två paternosterskåp och fyra datorstyrda lagerskåp, vilket 

är två varianter av hissautomater, samt hyllplatser för gods som är så stort att de inte 

kan lagerföras i något av skåpen. Det finns även en angränsande lokal där gods kan 

förvaras på pall. 

4.1.2 SAS Layout 
SAS godsmottagning sker i inomhusmiljö, godsmottagningen har två garageportar som 

styrs av personalen, detta gör att lastbilar kan lasta av och på utan påverkan av väder 

och vind.  

Godsmottagningen är ett säkrat område, alltså inhägnat, för att säkerhetsställa frakter 

som ska transporteras med flyg. För att skicka produkter med flyg så är det ett krav att 

obehöriga inte ska ha tillgång till godset som ska skickas, detta medför att 

godsmottagningen är avskild med nätgrindar och låst ifrån SAS övriga lokaler. Alla 

som vill ha tillträde till godsmottagningen måste skriva in sig på en lista med sitt namn, 

tid och datum.  

Den nuvarande godsmottagningen ligger på källarplan i anslutning till lagret där även 

enklare kontroll sker av inkommande gods. Detta medför att de har lätt att kommunicera 

och med minimal transportsträcka lagerföra nyanlända produkter och komponenter. 

SAS nuvarande lokaler är utformade på höjden, då de har flera våningar med olika 

avdelningar på varje våning. Med hjälp av tre hissar gör detta att deras transportsträckor 

till och från lagret är minimala, oavsett vilken avdelning produkten ska till. 

4.2 Ankomstprocess 
I detta avsnitt beskrivs personalens arbetsuppgifter och för att skydda deras identiteter 

beskrivs involverad personal som “Person X”. X-et består av en siffra utifrån vart i 

processen som personen arbetar, räknat ifrån att en lastbil anländer. 

4.2.1 STS Ankomstprocess 
När en lastbil anländer ringer receptionen till godsmottagningen för att kontrollera att 

det är en väntad transport, detta av säkerhetsskäl. Personal ifrån godsmottagningen 
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bekräftar eller dementerar då transporten och kallar på Person 1 som ansvarar för att ta 

emot och lasta av godset. Person 1 lastar av godset, räknar antal kollin och signerar 

leveransen för att sedan lasta in godset i ankomsthallen. Vidare kontaktas Person 2 och 

Person 1 återgår till andra arbetsuppgifter. Skulle antal kollin inte stämma lastas godset 

in i ankomsthallen ändå, då resterande kollin vanligtvis dyker upp inom två arbetsdagar. 

Se bilaga 1. 

Person 2 kontrollräknar också antal kollin för att säkerställa att en komplett leverans 

ankommit, då endast kompletta leveranser ankomstrapporteras i affärssystemet 

Spring.  Om resterande kollin inte dyker upp inom två dagar kontaktas inköparen som 

beställt godset. Person 2 kontrollerar sedan följesedeln för att se om godset är inrikes 

eller utrikes. Detta då utrikes gods även förs in i datasystemet Sharepoint, som används 

för att rapportera statistik kring import och export i Sverige. Se bilaga 1. 

I Spring kan Person 2 se huruvida det inkommande godset har ett inköpsordernummer 

eller inte. Om ett inköpsordernummer saknas så rör det sig antingen om; en reparation, 

kundägt gods eller annan specialleverans. Skulle det vara en reparation kontaktas berörd 

avdelning och godset läggs direkt på hylla för hämtning. Om det skulle vara kundägt 

gods skall även detta föras in Sharepoint för att sedan identifieras, fotograferas och 

markeras. Som tidigare nämnts under 4.1.1 placeras kundägt gods i en låst och 

övervakad bur för att levereras i ett senare skede. Se bilaga 2. Är det en specialleverans, 

utan inköpsordernummer, så skickas ett mail till beställaren som informerar att varan 

har anlänt.  

Finns ett inköpsordernummer så placeras följesedeln i en pärm och artikelnumret 

kontrolleras. Saknas detta undersöker Person 2 vem som ska ha beställningen och 

mailar berörd person som då kan hämta beställningen från godsmottagningen. Om det 

som i normalfallet finns ett artikelnummer kan Person 2 se i affärsystemet Spring om 

godset är en bristvara eller inte. Dessa skiljs i så fall ifrån övriga varor då dessa lagerförs 

snabbare för att nå produktionen på snabbast möjliga sätt. Internt på avdelningen har 

det satts som standard att bristvaror ska behandlas inom fyra timmar för att säkerställa 

ankomst-kvalitén. Person 2 skriver sedan ut en ankomstrapport som placeras ihop med 

godset på en vagn, Person 2 kör sedan in vagnen till lagringsutrymmet och notifierar 

Person 3. Se bilaga 2. 

Person 3 börjar med att kontrollera så att ankomstrapporten stämmer med benämningen 

och artikelnumret på godset. Skulle det inte stämma har antagligen något gått fel i den 

tidigare processen och Person 2 kontaktas. Är allt okej så börjar kontroll av gods genom 

att antal detaljer räknas. Här görs även en bedömning av värdet på godset, skulle det 

vara exempelvis 100 klisterlappar så räknas inte alla, kontrollanten utgår istället ifrån 

att antalet är korrekt och skulle det inte stämma så är värdet i sig ingen större förlust. 

Om det däremot rör sig om en dyrare artikel måste antalet stämma. Skulle antalet inte 

stämma så görs en så kallad In-Control, det vill säga en fel-rapportering. Vidare 

kontrolleras produkten om det är en ritningsdetalj eller inte. Om det är en ritningsdetalj 

hämtas ritningen ur Spring och artikeln kontrolleras utifrån mått som kontrollanten, 

baserat på erfarenhet, anser vara relevanta. Det kan till exempel röra sig om små 

toleranser och skarpa kanter. Skulle något vara fel så skapas en In-Control. Vidare 

kontrolleras huruvida artikeln är ESD-klassad eller inte, se bilaga 3. ESD står för 

electrostatic discharge och innebär att en vara är känsliga för elektrostatisk urladdning 

och måste därför hanteras därefter. Om produkten är ESD-klassad så lagerförs denna i 
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ZON 6, vilket är ett paternosterverk som är anpassat för att lagerföra ESD-klassade 

artiklar. Om produkten inte är ESD-klassad sker lagerhållning baserat på storleken av 

produkten och antalet. Är det en pall med artiklar placeras denna på ledig pallplats i och 

koordinaterna noteras i Spring. Om det är en artikel som är för stor för lagerautomaterna 

så placeras denna på ledig hyllplats och koordinaterna noteras i Spring. Om det är en 

liten artikel placeras denna i lagerautomat som har kontakt med Spring, på så sätt kan 

de som jobbar med att plocka varor se när en vara är på plats. Eventuellt medföljande 

certificate of conformity (COC-dokument) lagerförs i pärmar då det kan förekomma att 

kund begär ut dessa. Se bilaga 4. 

4.2.2 SAS Ankomstprocess 
När en lastbil anländer ringer först receptionen till godsmottagningen för att kontrollera 

att det verkligen är en väntad transport, detta av säkerhetsskäl. Person 1 ifrån 

godsmottagningen bekräftar eller dementerar då transporten. Vidare lastar Person 1 av 

godset, kontrollerar antal kolli och signerar leveransen. Om antalet kolli inte stämmer 

placeras godset i väntan på resterande kolli, upp till två dagar. Vanligtvis anländer 

resterande kolli dagen efter.  Om antalet kolli stämmer lastas godset in i ankomsthallen, 

där samlar Person 1 in all medföljande dokumentation och lägger i ett brev som sedan 

följer med produkten vidare i flödet. Se bilaga 5. 

Är det en utrikes leverans så skickas det kopior av dokumentationen till Person 2 via 

mail. Person 1 packar sedan upp leveransen och kollar innehållet. Om det är en 

reparation eller modifikation så kopieras all medföljande dokumentation in och mailas 

till berörd avdelning för reparationen. Produkten får då även ett nytt partinummer som 

kan användas att spåra produkten om den vid ett senare tillfälle skulle orsaka något 

funktionsfel. Sedan skrivs en köporder ut för produkten och produkten placeras i 

lastbärare med röd-vit etikett om den varit i bruk och blå-vit etikett om den inte varit 

använd. Lastbäraren körs sedan ut till avsedd avdelning för reparationen. Se bilaga 6. 

Om produkten är en specialbeställning mailas berörd person som sedan kan hämta 

produkten från avsedd hylla. 

Efter att produkterna kommit in i ankomsthallen lastas de över till anpassad lastbärare, 

det vill säga ESD-skyddad lastbärare om produkten är ESD-klassad. Samtidigt 

kontrollräknas antalet produkter om det rör sig om mindre än 50 produkter annars görs 

detta i ett senare skede. Om antalet inte skulle stämma överens med angivet på 

följesedel så kontaktas inköpare för produkten. Annars ankomstrapporteras produkten 

i affärssystemet, Chili. Se bilaga 6. Chili varnar då även om produkten är en bristvara i 

produktionen eller på något vis brådskande. Ankomstrapporten stämplas i så fall med 

en bristvarustämpel som gör att produkten prioriteras över andra för att passera genom 

flödet snabbare. Se bilaga 7. 

Efter att produkten ankomstrapporterats så skrivs en inköpsorder ut för produkten, är 

det en detalj som legotillverkats åt SAS så jämförs produktmaterialet med det angivna 

materialet på detaljens ritning. All medföljande dokumentation kontrolleras sedan mot 

inköpsorder så att inget dokument saknas, om något skulle saknas kontaktas inköparen. 

Är allt okej så datumstämplas följesedeln som arkiveras i en pärm och produkten 

placeras med all dokumentation på en lastbärare som sedan körs till enkel eller 

avancerad kontroll. Se bilaga 7. 

I den förenklade kontrollen, kontrollerar Person 2 om produktens artikelnummer 

stämmer med artikelnumret i affärssystemet Chili och placeras sedan beroende på om 
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det är en; kemikalie-, gummi-, ESD- eller mekanikprodukt. För kemikalier och gummi 

så kontrolleras utgångs- och tillverkningsdatum för att sedan lagerföras i kylrum 

respektive tempererat rum. Se bilaga 8. Mekanik och ESD kontrolleras, med hjälp av 

eventuella ritningsunderlag, och jämförs med datan i konstruktionsnavigatorn mot 

medföljande dokumentation ifrån leverantören. Konstruktionsnavigatorn är ett system 

som håller reda på produkters ritningar samt materialspecifikationer. Om allt stämmer 

så tilldelas produkten en lagerplats av affärssystemet, Chili, och produkten lagerförs. 

Se bilaga 8. 

4.3 Speditionsprocess 

4.3.1 STS Speditionsprocess 
STS Spedition börjar med att den person som vill skicka iväg något skriver en 

avsändningsanmodan. Denna ska enligt det interna regelverket innehålla samtliga 

uppgifter om mottagaren och godset som ska skickas iväg. Sedan lägger personen 

önskad produkt på hylla för utskick i ankomsthallen. Se bilaga 9. 

Person 2 gör sedan en rimlighetsbedömning om antalet stämmer med 

avsändningsanmodan, i vissa fall har inte den som skickar ut gods lagt alla produkter 

på hyllan utan sätter då en lapp om att det är ett pågående utskick. Finns ingen lapp 

räknar plockaren antalet produkter beroende på värdet. Är det några klisterlappar räknas 

inte alla klisterlappar men om det är 100 lasrar så ska det vara exakt 100 lasrar som 

skickas iväg. Efter att antalet kontrollerats väljer Person 2 hur varan ska packas, detta 

görs baserat på erfarenhet och värdet på produkten. Är det ett högt produktvärde väljer 

Person 2 att packa så säkert som möjligt och vid ett lågt produktvärde så väljs ett 

billigare alternativ. Det finns alltså inget kundkrav på hur produkten ska packas däremot 

så står STS för försäkringen av produkten hela vägen fram tills att produkten levererats. 

Person 2 skall också sätta klisterlappar som markerar om det exempelvis är farligt gods 

med etiketter som hör därtill. I praktiken brukar det däremot vara speditören som gör 

detta för att säkerställa att det görs på rätt sätt. Person 2 väger och mäter sedan paketet 

och ger denna information till Speditören. Se bilaga 9. 

Speditören lägger sedan till mått och vikt på avsändningsanmodan och kontrollerar att 

all dokumentation kring produkten finns tillgänglig. Speditören bokar sedan 

transporten. Transportbolag väljs beroende på vad det är för typ utav produkt och vart 

produkten ska fraktas. Det finns en rad bestämmelser och krav eftersom STS levererar 

produkter som dels klassas som farligt gods och dels som försvarsmaterial. Speditören 

har därför ett stort ansvar kring att se till att allt går till på rätt sätt. När transport har 

bokats skrivs fraktsedlar och all nödvändig dokumentation ut och det är viktigt att se 

till att alla i leveranskedjan kan ta ett varsitt exemplar. Dokumentationen klistras sedan 

fast på det färdigpackade godset och varan placeras för utskick. Rör det sig om varor 

som skall fraktas utanför EU måste dessa hållas i 48h då tullen ska hinna komma och 

göra en eventuell kontroll. Rör det sig om varor som skall fraktas med flyg måste dessa 

hållas i den låsta buren, fram tills upphämtning, för att säkerställa att ingen kan påverka 

paketet på något sätt. Se bilaga 9. 
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4.3.2 SAS Speditionsprocess 
Precis som på STS skriver den som vill skicka iväg en vara en avsändningsanmodan, 

på SAS kallat transport-request. Då speditionen är utlagd på tredjepart görs detta i ett 

datasystem som tillhandahålls av DHL. Person 2 kollar sedan om det är en ny leverans 

och kontrollerar i så fall så att COC-dokument finns med och annan nödvändig 

dokumentation. Person 2 jämför sedan packlistan med det utgående godset och gör en 

rimlighetsbedömning av antalet som skall skickas iväg beroende på värdet av 

produkten. Är värdet högt måste givetvis antalet stämma till 100 %. Person 2 tittar sedan 

om det finns kundkrav på hur varan ska packas och packar i så fall efter instruktion. 

Saknas instruktion sker packning efter bästa förmåga. Därefter noteras vikt och mått på 

godset och förs in på transport-requesten. Sedan mailas den interna Speditören. Se 

bilaga 10. 

Den interna speditören säkerställer sedan att inget saknas, exempelvis leveransvillkor. 

Vidare kontrolleras om det är en exportvara och i så fall görs en exportkontroll. Giltiga 

licenser kontrolleras även och en lista, över alla ingående komponenter, skrivs ut ifrån 

affärssystemet Chili. När allt är godkänt förs detta in i DHL-systemet och DHL bokar 

sedan transport. Det är alltså DHL som ser till att transporten sker på bästa möjliga sätt 

och sköter även kontakt med tullverket. Se bilaga 10. 

Person 2 kollar sedan i systemet om transport är beställd. Det sker alltså ingen 

notifiering utan detta brukar ske på rutin efter lunch varje dag. Person 2 skriver sedan 

ut alla fraktsedlar, dokument, fakturor och tullpapper och fäster sedan detta på 

kartongen. Se bilaga 10. 

4.4 Workshop 
Utifrån den genomförda workshopen kunde följande konstateras; godsmottagningen i 

Byggnad 10 kommer endast nyttjas av SAS och kommer behandla gods som erfordrar 

avancerad kontroll och kundreturer. Utskick av nya produkter kommer även att ske 

ifrån byggnad 10. Det kan även förekomma gods som ska skickas ifrån den 

gemensamma godsmottagningen men det är sällan i så fall. Gods som skall användas i 

produktion, utan avancerad kontroll, kommer att anlända till den gemensamma 

godsmottagningen för lagerhållning, se figur 1.0. 
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5 Analys 
Kapitlet ger svar på studiens frågeställningar genom att behandla studiens resultat samt 
teorin från det teoretiska ramverket genom analys. 

5.1 Analys frågeställning 1 
Vad bör beaktas vid utformning av gemensamma spedition- och ankomstprocesser 

mellan två företag? 

5.1.1 Krav 
Inom SAS verksamhet finns flertalet delprocesser som är utformade efter krav ifrån 

kund vid upphandling. Vid packning av varor måste vissa produkter vara packade på 

ett visst sätt då detta är ett krav ifrån kund. Det finns även krav på vilka personer som 

arbetar med produkterna. Det rör sig då om krav på yrkeskompetens och diverse 

utbildningar som personal måste inneha för att få hantera produkterna. Hos STS finns 

inte några sådana typer av krav ifrån kund. Detta gör att personal ifrån SAS i praktiken 

kan hjälpa personal ifrån STS med hantering av produkter men inte tvärtom. Däremot 

uppfyller personal ifrån STS de flesta kraven som finns på personalen hos SAS med 

undantag för FOD-utbildning, vilket är ett krav ifrån civilflygsindustrin. FOD står för 

Foreign Object Damage [26] och innebär i praktiken att inga föremål får förekomma 

som inte kan kopplas till det användande syftet. Detta innebär att om en person 

exempelvis använder en skruvmejsel måste denna skruvmejsel omedelbart läggas 

tillbaka efter användning. Alltså kan personal ifrån STS hantera SAS produkter efter 

avklarad utbildning. 

Hos både STS och SAS förekommer krav ifrån myndigheter. Det finns exempelvis krav 

om att den som skall skicka iväg farligt gods måste genomgå kontinuerlig utbildning 

för detta. Det finns också krav på själva layouten där det måste finnas en bur till 

förvaring av varor som ska flygas iväg. Se bilaga 2. Dessa krav är uppfyllda då det finns 

nyckelpersoner inom båda verksamheterna som innehar kompetens-kravet och i 

byggnad 10 planeras en bur. 

5.1.2 Ledtid 
För att minska ledtiden gjorde SAS ett tilläggsarbete i byggnationen av byggnad 10 då 

de byggde till en lastbrygga för att ta emot och skicka produkter. Produkterna som SAS 

planerar ska anlända till den nya godsmottagningen är modifikationer, reparationer och 

produkter som ska till avancerad kontroll. I och med lastbryggan eliminerar SAS tiden 

det tar för produkterna att gå via den gemensamma ankomsten och tiden att transportera 

de färdiga produkterna till den gemensamma speditionen. 

5.1.3 Layout 
I Stensholm använder STS i nuläget alla paternosterlager, även dem som SAS planerar 

att använda efter flytten. Eftersom SAS tar hand om sitt eget färdigvarulager i byggnad 

10, räknas det med att den nuvarande lagerytan ska vara tillräcklig för att få plats med 

SAS övriga lager. Detta bidrar indirekt till att STS kommer att erhålla högre 

utnyttjandegrad i sitt nuvarande lager på grund av att de med samma volymer som 

tidigare ska klara sig med ett, till ytan, mindre lager. 
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5.1.4 Transport 
Den gemensamma godsmottagningens utformning medför idag inga märkvärdiga 

transportsträckor. Däremot kommer SAS i och med flytten få stora transportsträckor 

mellan den gemensamma godsmottagningen och produktionen i Byggnad 10. Se figur 

1.0. Detta går helt emot principerna för Lean production där man strävar efter att korta 

alla typer av transportsträckor i så lång utsträckning som möjligt [5, p. 117]. Själva 

transportsträckan i sig anses olämplig då den går igenom kontorsytor där STS bedriver 

verksamhet. Vilket enligt observationer anses bidra till möjliga störningar i 

arbetsmiljön. 

5.1.5 Gemensamma processer kopplat till resultatmål 
Nedan följer fem resultatmål (se kapitel 2.10) och hur dessa kan komma att påverkas i 

förlängningen;  

Kvalitet. De gemensamma processerna kommer få det bästa av båda världar, det vill 

säga att företagen kommer lära sig av varandra och kunskap kommer att spridas mellan 

företagen. Till exempel, genom att utbilda personal för att kontrollera SAS produkter 

så kommer även kvaliteten på STS kontroller att stiga genom en ökad kompetensnivå.  

Ledtid. Efter att effektivare arbetssätt har blivit standardiserat och personalen lärt sig 

de nya rutinerna kommer både STS och SAS ledtid, fram tills att en produkt lagerförts, 

att minska jämfört med nuläget. Detta på grund av den ökade tillgången på resurser 

inom ankomstprocesserna. För SAS del kommer dock den totala ledtiden ifrån att en 

produkt anländer tills att den kan användas i produktion, att påverkas negativt. Detta på 

grund av den transportsträckan som finns mellan lagerföringshallen och byggnad 10 

där SAS produktion ska ligga.  

Pålitlighet. Med fler produkter och leveranser så ökar risken för att blanda ihop 

leveranser mellan företagen så kan pålitligheten påverkas negativt. Med nya arbetssätt 

kommer även risken för fel till en början att vara högre. Men med mer tillgång på 

personal som kan hoppa in och täcka för frånvaro så kommer processer få färre avbrott.  

Flexibilitet. Genom att låna kapacitet, i form av personal, ifrån varandra kommer både 

STS och SAS få en ökad flexibilitet. Tillgången på mer kunskap kan göra att produkt- 

och serviceflexibiliteten blir bättre. 

Kostnad. Genom att dela på kostnaderna, för de gemensamma processerna, kommer 

både STS och SAS minska sina individuella kostnader. Transport kostnaderna till 

speditörer bör också minska, då de kan utnyttja gemensamma frakter. 

5.2 Analys frågeställning 2 
Vilka likheter och olikheter finns inom Saab Training & Simulation och Saab Avionics 

spedition- och ankomstprocess? 

5.2.1 Likheter och olikheter inom ankomstprocessen 
Som helhet har STS och SAS likartade tillvägagångssätt när de får en leverans av varor. 

I det stora hela handlar det om att rapportera ankommande varor, kontrollera dessa och 

sedan lagerföra dem eller skicka till den avdelning som berörs. Vad som skiljer sig vid 

första steget i processen är att SAS har tillgång till leverans inomhus och STS lastar av 

gods ute på gården. Vidare har SAS avsatt hela sin godsmottagning till säkerhetszon 

för flygfrakter, medans STS har en kameraövervakad nätbur vid sin godsmottagning 
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för att uppfylla samma krav. Både STS och SAS kontrollerar antal kollin direkt och 

skulle det saknas något så placeras detta i väntan upp till två dagar innan vidare åtgärder 

tas. Se bilaga 1 och bilaga 5. 

När gods har lastats in i ankomsthallen så arbetar både SAS och STS på likartade sätt. 

De packar upp kartongen direkt och undersöker vilket gods som ligger i och 

ankomstrapporterar. Olikheten i detta steg är att SAS räknar antalet komponenter och 

jämför med följesedel medans STS gör det i ett senare skede. Se bilaga 2 och bilaga 6. 

Själva ankomstrapporteringen sker i olika datasystem, SAS har nyligen bytt till 

affärssystem Chili medans STS arbetar i Spring. Om det är utrikes-gods skickas kopior 

till Speditören hos SAS medans samma person på STS gör en extra rapportering i 

programmet Sharepoint. Gods som inte skall lagerföras exempelvis reparationer, 

prototyper eller liknande specialbeställningar hanteras på likartat sätt hos både STS och 

SAS. Specialbeställningar placeras på en hylla i ankomsthallen, personen som beställt 

leveransen mailas och får sedan komma och hämta godset. För reparationer och 

modifikationer av produkter gör SAS däremot en manuell ankomstrapportering, det är 

något som STS idag inte gör. Man ger då produkten ett nytt partinummer för att 

produktens rörelser ska vara spårbara. STS har däremot inkommande gods som ägs utav 

kund och som därmed måste hanteras på ett speciellt sätt. Detta gods skall fotograferas 

och dokumenteras för att sedan hållas låst i bur. För de produkter som SAS har skickat 

iväg för legotillverkning kontrolleras materialet så att det stämmer överens med 

materialet som skickats iväg. Se bilaga 2 och bilaga 6. 

Både STS och SAS affärssystem har en inbyggd funktion som varnar om ett 

inkommande gods är en bristvara. STS har ett intern krav på att godset skall vara redo 

för plock inom fyra timmar, medans SAS inte har något mer krav än att godset skall 

prioriteras. Skulle något vara fel kontaktar både STS och SAS inköp eller den som står 

som mottagare. 

När gods har ankomstrapporterats skickas det vidare för kontroll. STS typ av kontroll 

kan jämställas med SAS enklare kontroll, utöver enkel kontroll gör SAS även en 

avancerad kontroll för vissa typer av gods. I detta steg görs även en uppdelning av ESD-

klassade och icke ESD-klassade produkter hos både STS och SAS. För ritningsdetaljer 

jämför de båda divisionerna olika mått mot ritning, dessa mått baseras på erfarenhet 

och vad som kontrollanten anser är relevant. När det kommer till antalet gör de båda en 

rimlighetsbedömning utefter värdet på produkten. Är produktvärdet lågt räknas inte 

antalet men om produktvärdet är högt ska det alltid stämma till 100 procent. Varor 

lagerförs sedan antingen på hyllplan eller i utsatt lagerskåp. Se bilaga 3, 4 & 8. 

5.2.2 Likheter och olikheter inom speditionsprocessen 
Själva processen som avser med vilken speditör och hur varan skall skickas skiljer sig 

mellan STS och SAS. Detta i och med att SAS har lagt ut hela det ansvaret på tredjepart 

medans STS sköter det själva. Däremot så sköter båda parter packning och utskick av 

produkter. I båda fallen så skrivs en avsändningsanmodan fast i olika system och varor 

placeras för packning. Packningsförfarandet i sig skiljer sig inte förutom att SAS har 

kundkrav på hur vissa produkter ska packas och därmed instruktioner för detta. Saknas 

kundkrav packas varan efter bästa förmåga. Vid packning mäts även mått och vikt och 

anges på avsändningsanmodan. Då både STS och SAS levererar produkter med olika 

klassifikationer måste paketen märkas med varningstext efter klassifikation. Då båda 

även levererar utanför EU och flyger varor måste gods hållas inlåst i upp till 48 timmar 
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då tullen ska hinna inspektera samt för att ingen ska kunna modifiera paketen. I båda 

fallen är den medföljande dokumentationen viktig och det kontrolleras noga att alla 

medföljande papper stämmer. Se bilaga 9 & 10. 

5.3 Analys frågeställning 3 
Hur skall SAABs gemensamma spedition och ankomst organisatoriskt bedrivas från 

och med 2017? 

5.3.1 Utformning av spedition och ankomst direkt efter flytt 

5.3.1.1 Ankomst 

Direkt när flytten sker är det viktigt att de fasta maskiner som används i 

ankomstprocessen ställs på rätt plats. Detta då omflyttning av maskiner i ett senare 

skede är en resurskrävande process. Utifrån vad författarna observerat upplevs det som 

att det kommer att bli trångt i den gemensamma godsmottagningen. Detta då SAS idag 

innehar en stor yta för sin godsmottagning i förhållande till STS. Dock har författarna 

även observerat att SAS har låg utnyttjandegrad av ytan då många hyllplatser står 

tomma. 

Initialt bör STS och SAS bedriva verksamhet helt avskilt då det skulle innebära en för 

stor förändring om godsmottagningen bedrivs av personal ifrån båda verksamheterna 

direkt. Mottagning av transport kan däremot utföras av personal som tillhör både STS 

och SAS eftersom det endast handlar om avlastning av gods. Se bilaga 11. Detta innebär 

i praktiken att det gods som anländer lastas av och körs in i ankomsthallen där det bör 

sorteras ut efter vilken verksamhet som är adresserad. För att undvika hopblandning av 

paket måste det vara tydligt markerat vilken plats som tillhör STS och vilken som tillhör 

SAS, gärna med olika färger. Vidare bör det finnas en separat arbetsyta för SAS med 

dator som har programvaran Chili där ankomstrapportering kan ske. Se bilaga 12. 

Sortering av kartonger ifrån inkommande gods kan användas på STS arbetsyta. 

När godset lämnat ankomsthallen och körts in för kontroll och lagerföring bör detta ske 

med lastbärare som även de har tydligt markerade färger för att undvika blandning av 

produkter. Vidare bör lagerföringshallen vara utrustad med arbetsyta där SAS kan 

utföra enklare kontroller för att minimera transporter till Byggnad 10. Lagerautomat 

och ett paternosterverk finns till förfogan ifrån STS på plats men mjukvaran behöver 

uppdateras för att kunna synkas med SAS affärsystemet, Chili. 

I övrigt sker all verksamhet som inte berörts i ovanstående text enligt de rutiner som i 

dagsläget används på de enskilda divisionerna fast på samma yta. Se bilaga 13,14 & 15.  

5.3.1.2 Spedition 

Under workshopen som genomfördes framgick det att SAS kommer att bedriva utskick 

av varor ifrån Byggnad 10. Därav behöver detta inte tas i beaktning för layouten i den 

gemensamma ankomsthallen där STS idag har utskick av varor. Skulle behov uppstå 

kan dock personal ifrån SAS hjälpa STS med packning då STS inte har några kundkrav 

för hur packningen skall gå till. 

5.3.1.3 Riskbedömning 

Utifrån det framtagna gemensamma flödet för hur godsmottagningen ska bedrivas 

direkt efter flytten, se bilaga 11,12,13,14&15, genomfördes en riskanalys utefter 
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principerna för FMEA [10, p. 162]. I riskanalysen återfinns även åtgärdsförslag för hur 

riskerna ska förebyggas, se bilaga 19. 

5.3.2 Utformning av spedition och ankomst inom 5 år 
Inom loppet av 5 år kommer flertalet av personalen ifrån SAS, men även några inom 

STS spedition och ankomst, att gå i pension. Detta öppnar upp möjligheter för 

nyanställning av personal med syfte att arbeta inom både STS och SAS. Personalen 

som anställs kan då genomgå utbildning som gör det möjligt att hantera samtliga 

produkter vilket i sin tur öppnar upp möjligheter för ett effektivare materialflöde.  

5.3.2.1 Utveckling av affärssystem 

Då STS i nuläget innehar ett gammalt affärssystem bör detta uppgraderas inom en fem-

års-period och det finns då möjlighet att STS och SAS går ihop till ett gemensamt 

system. Detta skulle underlätta arbetet vid hantering av produkter då det i så fall kan 

göras enligt samma arbetssätt för båda divisionerna. 

STS arkiverar idag all sin medföljande dokumentation i pärmar och tillika så SAS. 

Däremot skannar SAS in dokumentation som medföljer produkter för modifikation 

eller reparation. Se bilaga 6. Att skanna in all dokumentation skulle vara smidigare då 

all information samlas på ett ställe, i affärssystemet. Se bilaga 16. På så sätt kan 

dokumentation enkelt tas fram vid behov då den är direkt kopplat till berörd artikel. 

Vidare rekommenderas att använda ett och samma system för ankomstrapportering, 

systemet kan då avgöra vilken division som berörs och även ge reparationer ett nytt 

partinummer digitalt. SAS ger idag partinummer manuellt och matar in i affärssystemet. 

Om systemet istället ger ett partinummer minimerar det risken för fel av personen som 

utför arbetet. STS ger idag inte något partinummer förrän produkten når 

reparationsavdelningen, detta medför ett riskmoment då produkten inte är spårbar fram 

tills att den når rätt avdelning. 

Hos båda divisionerna skrivs ankomstrapporter ut och skickas med godset till nästa led 

i materialflödet. Detta innebär att nästa person i ledet måste, baserat på 

ankomstrapporten, leta upp nödvändig information i affärssystemet för att kunna utföra 

kontroll av godset. Se bilaga 14. Om man istället arbetar med streckkoder kan man vid 

ankomstrapporteringen skriva ut en streckkod kopplat till godset. Streckkoden kan då 

nästa person i ledet skanna in och på så sätt få upp all nödvändig information som krävs 

för att genomföra kontroll. Se bilaga 17 och bilaga 18. Streckkoder som då kan 

användas är 2D-streckkoder, vilka kan innehålla så pass mycket information för att 

enligt Jonsson & Mattsson [12, p. 439] kunna lagra foton och grafik. Utifrån detta dra 

slutsatsen att 2D-streckkoder skulle kunna bära tillräckligt med information för att 

kunna appliceras inom det tidigare föreslagna området. En 1D-streckkod hade 

antagligen fungerat också då datorsystemet endast behöver namnet på produkten för att 

kunna få fram en den önskade informationen. Dock är 2D-streckkoder enklare att läsa 

in och kan läsas av som ingraverade på en yta vilket skulle kunna öppna upp möjligheter 

för andra applikationsområden inom SAAB [23]. 

5.3.2.2 Mottagningskontroll 

I dagsläget räknar SAS allt inkommande gods innan det ankomstrapporteras och 

egentligen ska det gå till på så sätt hos STS också men på grund av tidsbrist hinns det 

inte med. Ökar SAS orderingång bör även kontrollräkning av antalet slopas vid 

hantering av SAS produkter. Utefter detta kan man i affärssystemet bygga in en 
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funktion som statistiskt beräknar när stickprovskontroller ska göras på antalet, för att 

säkerställa att leverantören skickar rätt antal produkter. Det bör även ligga i båda 

divisionernas intresse att fokusera på att gods ankomstrapporteras så fort som möjligt 

efter att det har anlänt. På så sätt kan gods snabbare komma till rätt avdelning om det 

är en beställningsvara eller reparation och rör det sig om en inköpsvara framgår det 

snabbare om varan är en bristvara. I nästa steg, det vill säga i lagerföringshallen, kan 

istället gods bli liggande då de finns med i systemet som inkomna men inte lagerförda. 

På så sätt kan det i lagerföringshallen göras en bedömning huruvida vissa typer av gods 

skall få en snabbare hantering eller inte. 

Överlag borde behovet av mottagningskontroll ses över. Enligt teorier för modern 

kvalitetsutveckling ska aktiviteter istället vara riktade mot att förebygga möjligheten 

till defekta enheter och fel skall fångas upp vid källan, alltså leverantören. Genom att 

aktivt arbeta med förbättringsarbeten mot leverantören kan man i det långa loppet, hos 

SAAB, eliminera kontrollverksamheten [10, pp. 308-309]. Troligtvis kan det bli svårt 

att eliminera kontrollverksamheten hos SAS på grund av kraven ifrån flygindustrin, 

men det skulle snabba upp den gemensamma processen om kontrollerna kan avvecklas 

för STS. 

5.3.2.3 Spedition 

SAS har idag lagt över den administrativa speditionen på tredjepart via DHL Global 

Forwarding. STS använder sig även av detta system för inrikes frakter men för utrikes 

frakt finns vissa kundkrav om att använda speciella leverantörer. Om dessa kundkrav 

kan bortses ifrån, eller att man vid införande av DHL Global Forwarding kan avtala om 

användning av vissa leverantörer, borde även STS införa detta system. Detta borde i 

praktiken minska transportkostnaderna då tredjepart bolaget kan se till att fylla lastbilar 

med gods ifrån båda divisionerna samtidigt. Att även arbeta utifrån samma system 

skulle bidra med möjligheter till arbete inom varandras spedition, vid behov. 
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6 Åtgärdsförslag och diskussion 
Kapitlet ger en beskrivning av åtgärdsförslag utifrån studiens resultat och analys samt 
diskussion av dessa. 

För att integrationen av SAS spedition- och ankomstavdelning i STS spedition- och 

ankomstavdelning ska bli så effektiv som möjligt, presenteras nedan några konkreta 

åtgärdsförslag till STS och SAS. 

6.1 Åtgärdsförslag frågeställning 1 
Vad bör beaktas vid utformning av gemensamma spedition- och ankomstprocesser 

mellan två företag? 

Utefter genomförd studie har flera aspekter funnits som är av betydande karaktär vid 

utformning av spedition- och ankomstprocesser. Dessa är: Kundkrav, layout och 

resultatmål. Nedan presenteras åtgärdsförslag kopplade till dessa aspekter. 

6.1.1 Kundkrav 
När två olika företag ska utforma en gemensam spedition och ankomst, är det viktigt 

att tänka på kunderna till företagen i första hand. Det spelar ingen roll hur bra företagen 

kan arbeta tillsammans om kunderna till företagen inte får vad de förväntar sig, när de 

förväntar sig det. Därav ses att det mest gynnsamma läget för att bedriva gemensam 

spedition och ankomst är när de som arbetar på den gemensamma avdelningen är 

medvetna om de båda verksamheternas kundkrav och hur de ska uppfylla dem.  Nedan 

följer tre konkreta åtgärdsförslag kopplat till kundkrav. 

1. Informera och håll de som arbetar i den gemensamma processen uppdaterade 

om de kundkrav som påverkar deras arbete. Låt de som arbetar i processen 

själva komma med förslag och lösningar för att uppfylla ett kundkrav. Om de 

inte tagit fram lösningen själva förklara gärna varför de ska arbeta efter det 

föreslagna arbetssättet och hur det bidrar till att säkerhetsställa kundens krav. 

  

2. Standardisera och automatisera bort så många riskmoment som möjligt. Ta fram 

en standard att arbeta efter som fungerar oavsett vilket företag produkten tillhör. 

Låt systemet visa operatörerna vad som ska göras och hur de ska hantera eller 

kontrollera en viss produkt. 

 

3. Utbilda personalen, för att göra något tillsammans måste alla ingående parter 

bidra. Se till att det finns personal med samma utbildning inom båda företagen. 

Detta gör att företagen kan hjälpa varandra med bemanning när behovet uppstår. 

En positiv bieffekt med detta är att den nuvarande kompetensnivån inom det 

egna företaget kommer att öka. 

6.1.2 Layout 
När en gemensam spedition och ankomst utformas är det även viktigt att tänka på 

layouten för avdelningen, det sparar både tid och pengar att ha en väl genomtänkt 

layout. En av de sju slöserier som tas upp i 2.2.1 är onödiga transporter. Genom att 

anpassa layouten går det att minimera transportsträckan från lager till produktion för de 

mest frekventa artiklarna. Eftersom STS i nuläget använder hela lagret så är det svårt 

att börja ändra på layouten utan att försvåra för STS pågående verksamhet. Nedan följer 

två åtgärdsförlag kopplade till layout. 
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1. För att optimera layouten så är det en bra metod att följa produktflödet, material 

levereras in och produkter skickas ut. För att få ett så bra flöde som möjligt bör 

processer placeras i direkt anslutning till föregående process eller så nära som 

möjligt för att minimera transporter.  

2. Eftersom SAS kommer att bedriva sin egen spedition ifrån byggnad 10 kommer 

de ha ett linjärt flöde, medans STS kommer fortsätta med ett U-format flöde, då 

produkterna kommer in och skickas ut samma väg. 

a. Detta gör att STS har möjlighet att dela in sitt lager i zoner, en zon för 

en typ av produkt. Detta medför dels att zoner kan placeras så nära som 

möjligt till produkternas produktion, vilket medför kortare 

transportsträckor mellan lager och produktion. Zonindelningen gör även 

att hanteringsarbetet med att plocka fram materialet till en produkt 

effektiviseras, då allt material till produkten ligger samlat i en zon. 

b. För att SAS ska få ett så bra flöde som möjligt bör SAS produkter 

lagerföras så nära SAS produktion(byggnad 10) som möjligt, detta för 

att minimera den transportsträcka som alla SAS produkter kommer 

behöva transporteras ifrån det gemensamma lagret. 

6.1.3 Resultatmål 

Kvalitet. När personal från SAS integreras med personal från STS finns det risk att 

meningsskiljaktigheter kan uppstå på grund av skillnader i intressen mellan anställda. 

Detta kan medföra att den interna kvalitén, se mjuka kvalitetsspecifikationer i 2.10, blir 

lidande. För att undvika detta föreslås det att arbeta aktivt med att skapa ett vi tänk i de 

gemensamma avdelningarna. Detta genom att hålla kortare möten månadsvis för att 

diskutera möjligheter för stegvis implementering av de rekommendationer som 

återfinns för hur flödet ska se ut inom 5 år i 5.3.2. 

Ledtid. I samband med flytten kommer ledtiden variera, till en början, i de gemensamma 

avdelningarna. Här måste en strategi skapas för hur flytten ska gå till i praktiken och 

försök förhindra att STS produktion blir stillastående på grund av variation i ledtiden 

på lagret.  

Pålitlighet. När SAS lager ska flyttas till STS lager kommer det vara många artiklar i 

omlopp, risken att tappa bort och blanda ihop produkter, samt risken att leveranser blir 

försenade. För att minimera riskerna så rekommenderas tydliga visuella hjälpmedel, 

t.ex. olika färger, för att hålla produkterna skilda ifrån varandra och för att veta vilka 

produkter som ska prioriteras. 

Flexibilitet. Utnyttja alla resurser och låna personal från det andra företaget vid behov, 

inte bara till de gemensamma processerna utan också till övriga delar av företaget. 

Kostnad. Se över möjligheten att ha fler gemensamma processer, även utanför ankomst- 

och speditionsprocessen. Genom att båda företagen investerar i samma process så kan 

processen utvecklas snabbare och på så sätt bli mer effektiv. 

6.2 Åtgärdsförslag frågeställning 2 
Vilka likheter och olikheter finns inom Saab Training & Simulation och Saab Avionics 

spedition- och ankomstprocess? 
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1. En av de största olikheter som kommer påverka det gemensamma arbetet är de 

olika affärssystemen. Att STS och SAS har olika affärssystem är något som går 

att förändra, dock så är kostnaden av att byta affärssystem hög, men utifrån 

information som framkom vid workshopen kommer detta att genomföras inom 

överskådlig framtid. Det rekommenderas att byta till samma system i så tidigt 

skede som möjligt, detta kan i så fall kombineras med att personal utbildas inom 

varandras verksamhet. 

 

2. Om en leverans anländer men utan komplett antal kollin har både STS och SAS 

samma förfarande. Som det beskrivs i 5.2.1 så placeras godset i väntan fram tills 

resterande kolli anländer, vanligtvis dagen efter. Både STS och SAS har här en 

tidsgräns på två dagar innan inköpare kontaktas. Här bör därför ett 

standardiserat tillvägagångssätt upprättas. Fördelen med att inte 

ankomstrapportera direkt är att alla leveranser är kompletta innan de lagerförs. 

Nackdelen med detta är om leveransen innehåller bristvaror som gör att 

produktionen blir lidande av de två dagar som produkten kan stå i väntan. Vid 

väntan på ankomstrapportering bör det även vara tydligt vilket gods som väntar 

på att rapporteras till vilken division. Detta kan göras genom att använda sig av 

olika färger till olika divisioner. 

3. Utifrån observationer och intervjuer kan likheter ses i förfarandet av enklare 

ankomstkontroll. Detta är något som därav anses kunna utföras av personal 

ifrån de båda divisionerna efter utbildning, vilket skulle effektivisera flödet. 

6.3 Åtgärdsförslag frågeställning 3 
Hur skall SAABs gemensamma spedition och ankomst bedrivas från och med 2017? 

I samband med flytten så bedöms att den gemensamma avdelningen inte kommer arbeta 

lika effektivt som i nuläget. Både STS och SAS personal kommer få mycket att göra i 

och med nya rutiner och moment.  

1. På grund av risk för störningar i lagerhanteringen i samband med flytten 

rekommenderas det att försöka, om möjligt, minimera ankommande och 

utgående gods de första dagarna efter flytten. Detta för att ge mer tid till de som 

jobbar i den gemensamma avdelningen att upprätta en fungerande struktur.  

2. För att hjälpa SAAB framåt mot sitt mål att vara en papperslös industri och för 

att effektivisera lagerhanteringen ses potential i att införa fler automatiska 

processer än vad som idag finns. 

a. För att underlätta hanteringen av medföljande dokumentation, 

rekommenderas ett system där alla medföljande dokument skannas in 

och sparas med produkten i systemet. Detta bör lämpligen göras i 

samband med ankomstrapporteringen (se bilaga 16).  

b. För att snabbt få fram viktig information om en produkt när den anländer 

till en ny avdelning rekommenderas ett system som håller reda på 

produkter med hjälp av streckkoder. När en produkt anländer till en 

station kan operatören skanna av streckkoden och få upp vald 

information rörande produkten och dess hantering direkt i systemet (se 

bilaga 17 & 18).  

3. Som nämndes i åtgärdsförslag till frågeställning 2 rekommenderas en 

gemensam kontrollstation för SAS och STS produkter i samband med flytten. I 
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förlängningen ses möjligheter att minska behovet av kontroll på produkter 

genom att jobba med leverantörerna för att upptäcka brister innan de levereras 

till SAAB. 

4. Då SAS kommer bedriva en separat speditionsavdelning i byggnad 10, ser 

författarna att även denna bör bemannas med gemensamma resurser. Detta för 

att minska murarna mellan de två speditionsavdelningarna och på sikt upprätta 

en gemensam spedition. Information som framkommit under intervju vid 

studien pekar även på att heltids-bemanning inte är nödvändig. Vilket öppnar 

upp för möjligheten att istället använda sig av personal som kan gå emellan de 

båda godsmottagningarna. 

6.4 Diskussion kring validitet och reliabilitet i undersökningen 
Under datainsamlingen så intervjuades berörd personal i flödet från början till slut, 

personalen fick då förklara de arbetsuppgifter som utfördes. Författarna skrev då ner de 

olika momenten, först med papper och penna, för att seden föra in det i programmet 

Microsoft Visio och skapa en processkarta utifrån “swim-lane”-modellen. När ett första 

utkast av processkartan var färdigställd gick författarna samma väg genom flödet igen 

och visade processkartan för personalen. Personalen fick då möjlighet att utveckla 

otydliga delar samt verifiera att processkartan stämmer med verkligheten. På så sätt 

anses datainsamlingen inneha hög reliabilitet. Att intervjua personalen som utför det 

faktiska arbetet ansågs ge högre validitet än att bara prata med avdelningschefen, då 

verkligheten kan skilja sig ifrån utsatta arbetsuppgifter. 

Det teoretiska ramverket har i så lång utsträckning som möjligt baserats på litteratur 

och artiklar som är max sex år gamla. Detta för att inneha så hög validitet i det teoretiska 

ramverket som möjligt. Det förekommer dock två referenser som är äldre än det utsatta 

målet då nyare referenser ej fanns att finna. Den teori som har används har i så lång 

utsträckning som möjligt haft en direkt koppling till de problem som arbetet avser att 

lösa. Detta för att öka reliabiliteten kring applicering av teorierna. Inom vissa områden 

har det dock varit svårt att hitta en direkt koppling och istället har tolkning förekommit. 

Många av de referenser som förekommer är kurslitteratur vilket i praktiken är en 

sammanställning av andra källor och kan därför anses som mindre trovärdiga. Då 

flertalet kurslitteraturs-referenserna används i utbildningssyfte på Jönköpings Tekniska 

Högskola väljer ändå författarna att tolka dessa som trovärdiga.  

Eftersom detta arbete inte har behandlat kvantitativ data har inga metoder för kvantitativ 

dataanalys förekommit. Istället har arbetet haft en kvalitativ infallsvinkel vilket gör att 

författarnas personliga åsikt kring valda förändringar kan ha speglats i arbetet. Dock 

har arbetet hela tiden baserats på fakta och målet har varit att producera en opartisk text. 

Att använda sig av en kvalitativ infallsvinkel ansågs mest relevant utifrån studiens 

frågeställningar och i brist på data för kvantitativa analysmöjligheter. Vad som 

framkommit ifrån samtal med personalen finns ej dokumenterat i arbetet på grund av 

hänsyn till personalen. Intervjuerna som genomfördes spelades heller inte in då en mer 

realistisk bild ansågs framgå om intervjupersonen inte var under den press som en 

inspelning kan medföra. 
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7 Slutsatser 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens implikationer (konsekvenser), 
slutsatser och rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare arbete/forskning. 

7.1 Slutsatser och rekommendationer 

7.1.1 Problematik 
Utifrån den genomförda studien har två potentiella problem observerats som är av 

betydande karaktär för STS och SAS men som inte denna studie avser att lösa. Dessa 

är: 

Transportsträckan från lagret till Byggnad 10. Det kommer efter flytten vara en lång 

och krånglig transportsträcka mellan lagret och produktionen. Med krånglig syftas till 

att det under transportsträckan är flertalet svängar och även behov av hiss-transport. 

Dessutom går transportsträckan genom ett kontorslandskap där personal ifrån STS 

arbetar som utefter observationer kommer att få en störande arbetsmiljö. Då 

transportsträckan inte omfattas i examensarbetet rekommenderas det att undersöka en 

alternativ lösning till transportsträckan.  

SAS platsbehov. Under datainsamlingen så observerade författarna att de produkter som 

SAS planerar att lagerföra, i det gemensamma lagret, kräver mer lagringsutrymme än 

den planerade ytan för SAS produkter. Författarna ser en risk med detta om det inte 

undersökts närmare innan flytten. Eftersom behovet för lagerytan faller utanför 

examensarbetet så rekommenderas att undersöka behovet av lagerplats, för SAS 

produkter, närmare. 

7.1.2 Rekommendationer och implikationer 
Flytten av SAS verksamhet till Stensholm kommer att påverka SAS i större utsträckning 

än STS eftersom STS kommer kunna bedriva sin verksamhet som tidigare. I bilaga 11-

15 kan en processkarta skådas för hur det organisatoriskt bör se ut direkt efter att SAS 

flyttat till Stensholm. Utifrån processkartan kan det utläsas att mottagning av varor är 

det enda som gemensamt kan ske direkt efter flytten. Detta på grund av de 

utbildningskrav som finns på SAS personal ifrån kund. Däremot kan det konstateras att 

personal ifrån SAS kan hjälpa STS vid behov men inte tvärtom. Det rekommenderas 

därför att så snart som möjligt utbilda någon ifrån STS personal så att ett ömsesidigt 

utbyte kan ske. Eftersom STS bedriver till viss del liknande verksamhet som SAS, är 

det FOD-utbildning som STS personal måste utbildas inom för att säkerställa 

civilflygsindustrins krav. Att tidigt integrera personal i vandras verksamhet är dessutom 

något som kan bidra till att eliminera risken för ett vi-och-dom-tänk.  

I bilaga 16-18 finns en processkarta för hur den gemensamma godsmottagningen ska 

bedrivas inom fem år. Den bygger på att genomföra vissa tekniska investeringar såsom 

implementering av streckkodssystem och inköp av scanner. Detta skulle vara ett steg 

mot att digitalisera arbetsplatsen ytterligare än vad som gjorts tidigare. Genom att 

scanna in all medföljande dokumentation kan man eliminera behovet av att lagra papper 

i pärmar. Detta simplifierar processen ifall det finns ett behov av att kontrollera gammal 

dokumentation. Vidare rekommenderas att båda verksamheterna ska fokusera på att 

ankomstrapportera varor så fort som möjligt på grund av att de först då existerar i 

affärssystemet. Beställaren, produktionen eller annan intressent inom företaget kan då 

se att varan finns i huset vilket kommer till nytta ifall det är en vara som behöver 

prioriteras på något sätt. För reparationen gör idag SAS en manuell 
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ankomstrapportering, där ges den inkomna produkten ett nummer från en stämpel för 

att kunna spåras inom verksamheten. STS har idag inget system för detta vilket medför 

att ingen spårbarhet finns förrän varan ankommit till rätt avdelning. Det rekommenderas 

därför att vid integrering av processer ta efter STS tankesätt men att göra detta via ett 

digitalt system istället. 

Som kan ses i bilaga 17 klistras en streckkod på förpackningen. Att använda sig av 

streckkoder förenklar de administrativa processerna som följer genom 

godsmottagningen. Istället för att personal ska behöva söka efter information om varor 

kan en streckkod istället enkelt skannas in och all information som är nödvändig dyker 

upp på skärmen. Detta skulle innebära underlättande för personalen och det finns också 

möjligheter att föra detta systemtänk vidare i exempelvis produktion och mellan företag 

i försörjningskedjan. Se 2.8. Det rekommenderas därför att undersöka detta närmare 

och hur det skulle kunna påverka SAABs arbete i ett större sammanhang. 

Utifrån vad som observerats spenderas en betydelsefull del av ledtiden vid inkommande 

gods på att utföra enkel kontroll, både hos STS och SAS. Om denna tid kan kortas ner 

skulle det medföra kortare ledtid, som kan tänkas krävas vid en ökad orderingång. Det 

rekommenderas att jobba mot en starkare leverantörssamverkan utifrån de punkter som 

beskrivs i 2.7. Genom att göra detta skulle behovet av enklare ankomstkontroller kunna 

minskas på sikt och istället kan en tillfredsställande provtagningsplan arbetas fram som 

uppfyller SAABs kundkrav. Se 2.7.4. Om SAAB ändå önskar att behålla 

ankomstkontrollerna rekommenderas det att se över behovet av att räkna antalet 

inkomna artiklar. Att göra detta tyder på en svag leverantörssamverkan utan tillit vilket 

borde kunna förändras. I så fall kan istället fokus ligga på att snabbare utföra den 

enklare kontrollen. 

Eftersom det under studiens gång konstaterats att spedition kommer att bedrivas från 

separata byggnader, presenteras inte någon framtida processkarta för detta. Däremot 

kan det konstateras att packning av varor kan och bör vid behov ske av personal från de 

båda verksamheterna. Detta bygger dock på, som nämns i första stycket, att personal 

från STS genomgått utbildning. 

Slutligen kan det konstateras att de förslag som ges har i syfte att minska ledtid och 

skapa en smidigare arbetsmiljö. Detta för att om en artikel snabbare kommer in i lager 

kan den komma ut i produktion fortare och om en reparation kommer snabbare in i 

verksamheten kan den komma fortare tillbaka till kund. Detta är något som författarna 

anser höjer kvalitén på ankomstprocessen i syfte att slutligen nå kund. 
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7.2 Vidare arbete eller forskning 
Efter genomfört examensarbete kan det konstateras att studien inte presenterar några 

kvantitativa resultat. För att komplettera de resultat som presenteras kan mätningar 

göras på totalt inkommande och utgående gods hos STS och SAS. I så fall kan det 

utföras beräkningar på hur mycket personal som de gemensamt behöver omsätta, vilket 

ses som ett bra komplement till de organisatoriska resultat som presenteras i denna 

studie. 

Utefter genomförd studie har fyra kunskapsluckor identifierats som även kan ligga i 

företags intresse att undersöka. Dessa är: 

Streckkoder. Ett av studiens resultat är ett förslag om att införa ett streckkodsystem. 

Enligt den teorin som läggs fram skulle detta vara fullt möjligt men det bör göras en 

fördjupande undersökning innan ett beslut kan fattas. Det kan även finnas möjligheter 

att genomföra en applikation av dessa genom supply-chainen vilket kan undersökas vid 

en fördjupning inom området. 

Implementering av statistik processtyrning för ankomstkontroll. Det finns flertalet mer 

eller mindre erkända matematiska modeller för att bestämma om ett parti ska 

kontrolleras eller inte. Utifrån vad som observerats spenderas en betydelsefull del av 

ledtiden vid inkommande gods på att utföra enkel kontroll, både hos STS och SAS. Här 

kan vidare undersökningar utföras; vilken påverkan detta skulle få på själva ledtiden att 

inte kontrollera allt, finns möjlighet att leverantörer gör detta istället och hur ser SAABs 

kunder på detta. 

De ekonomiska aspekterna. Hur ser den ekonomiska situationen ut, ökar lönsamheten 

av att slå ihop två företags godsmottagningar eller minskar den.  

Godsmottagning av tredjepart. Kan det vid sammanslagning av två företag vara mer 

givande att lägga ut godsmottagningen på tredjepart. Godsmottagningen skulle i så fall 

helt bedrivas för att tillfredsställa båda parter utan organisatoriska-komplikationer som 

kan uppstå när personal ifrån två företag ska hantera varandras produkter. 
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Bilagor 
Kapitlet ger detaljerad information, som en bilageförteckning, om studiens bilagor. 

Bilaga 1 – STS Ankomst steg 1 
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Bilaga 2 – STS Ankomst steg 2 
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Bilaga 3 – STS Ankomst steg 3 
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Bilaga 4 – STS Ankomst steg 4 
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Bilaga 5 – SAS Ankomst steg 1 
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Bilaga 6 – SAS Ankomst steg 2 
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Bilaga 7 – SAS Ankomst steg 3 
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Bilaga 8 – SAS Ankomst steg 4 
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Bilaga 9 – STS Spedition 
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Bilaga 10 – SAS Spedition 
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Bilaga 11 – Direkt efter flytt steg 1 
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Bilaga 12 – Direkt efter flytt steg 2 
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Bilaga 13 – Direkt efter flytt steg 3 
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Bilaga 14 – Direkt efter flytt steg 4 
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Bilaga 15 – Direkt efter flytt steg 5 
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Bilaga 16 – 5 år steg 1 
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Bilaga 17 – 5 år steg 2 
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Bilaga 18 – 5 år steg 3 
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Bilaga 19 – Riskbedömning 

 


