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Abstract 
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Abstract 

Purpose – The purpose of this study is to analyze a supply chain, where manufacturing 

is outsourced, to identify risk zones where any quantity difference could occur, the 

cause of quantity difference and the measures that could be taken to reduce the quantity 

difference.   

Method – In order to achieve the purpose a literature study and a case study has been 

carried out. The case study consisted of interviews, observations and document studies 

and have generated empirical data. In the analysis of the collected data a fishbone 

diagram has been established and pattern matching has been applied. 

Findings – The case company's supply chain was mapped to identify risk zones, risk 

factors, and measures for the risk factors. The biggest risk zones identified in the cas 

company was picking and the store's inventory. The risk factors that were considered 

to be contributing most to the quantity difference was the lack of communication, 

mistakes, lack of standards, lack of security and barcode scanners. The measures that 

have been presented are improving communication, introduction of new standards, 

upgrading of bar code readers, enhancing safety and eliminating the possibility of 

making mistakes. 

Implications – With the help of the proposals that the authors have developed, the 

identified risk factors could be counteracted. Before proposed measures are 

implemented, all personnel should first and foremost take part of the mapping of the 

supply chain to understand how things work together. 

Method discussion – To achieve reliable results triangulation has been used when 

interviews, observation and document studies have been conducted. The internal 

validity is considered to have been strengthened by pattern matching when empirical 

data has been compared with theory. Since the respondents' answers have been similar 

the internal validity has been further strengthened and therefore credible.  

Keywords – Quantity differences, barcode scanners, outsourcing, supply chain, 

inventory shrinkage, material handling, warehouse activities, risks in the supply chain, 

risk zones.
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Sammanfattning 

Syfte – Studiens syfte är att analysera en försörjningskedja, där tillverkningen är 

outsourcad, för att upptäcka riskzoner där en eventuell kvantitetsdifferens skulle kunna 

uppstå, orsak till kvantitetsdifferens samt vilka åtgärder som skulle kunna vidtas för att 

minska kvantitetsdifferens. 

Metod – För att uppnå syftet har litteraturstudier samt en fallstudie genomförts. 

Fallstudien har bestått av intervjuer, observationer samt dokumentstudier och har 

genererat empirisk data. Vid analys av insamlad data har ett fiskbensdiagram upprättats 

samt mönsterpassning tillämpats.  

Resultat – Fallföretagets försörjningskedja kartlades för att identifiera riskzoner, 

riskfaktorer samt åtgärder till riskfaktorerna. De största riskzonerna som identifierades 

på fallföretaget var plockning samt butikslager. De riskfaktorer som ansågs vara mest 

bidragande till kvantitetsdifferens var kommunikationsbrist, misstag, bristfälliga 

standarder, brist på bevakning samt streckkodsläsare. Åtgärderna som har presenterats 

är förbättring av kommunikation, införande av nya standarder, uppgradering av 

streckkodsläsare, förhöjning av säkerhet samt eliminering av möjlighet att begå 

misstag. 

Implikationer – Med hjälp av de åtgärdsförslag som författarna har tagit fram kan de 

identifierade riskfaktorerna motverkas. Innan studiens åtgärdsförslag implementeras 

bör all personal först och främst ta del av kartläggningen av försörjningskedjan för att 

förstå hur aktiviteterna samverkar. 

Metoddiskussion – För att uppnå ett tillförlitligt resultat har triangulering använts då 

intervjuer, observationer och dokumentstudier har genomförts. Den interna validiteten 

anses ha stärkts genom mönsterpassning då empiri har jämförts med teori. Eftersom att 

respondenternas svar har varit likartade anses den interna validiteten stärkts ytterligare 

och är därmed trovärdig. 

Nyckelord – Kvantitetsdifferens, streckkodsläsare, outsourcing, försörjningskedja, 

lagerinkurans, materialhantering, lageraktiviteter, risker i försörjningskedjan, 

riskzoner. 
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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 omfång och avgränsningar. Kapitlet avslutas med rapportens disposition. 

1.1 Bakgrund 
Under 1980- och 1990-talen pågick en utveckling mot en global marknad och global 

konkurrens, vilket bidrog till att företag fokuserade allt mer på kostnader och på sin 

kärnkompetens (Jonsson & Mattsson, 2011). Denna utveckling resulterade i en trend 

där företag outsourcade delar av sin tillverkning till bland annat lågkostnadsländer i 

östra Europa och Asien (Jonsson & Mattsson, 2011). Vid outsourcing överlämnas all, 

eller större delen av, ett företags kontroll för den aktivitet som valts att outsourcas till 

en extern part (Cook, 2006). En bidragande faktor till att företag väljer att outsourca sin 

tillverkning till lågkostnadsländer på grund av kostnadsbesparingar är att 

arbetskostnaden är lägre (Christopher, 2005). Ytterligare en faktor till outsourcing kan 

vara att utvecklingen av teknologi är större bland konkurrenter, vilket medför att företag 

som inte har resurser att hålla samma kunskapsnivå vad gäller teknologi inte kan mäta 

sig med konkurrenter (Mangan, 2012). Detta medför att företag väljer att outsourca de 

delar av verksamheten som inte når upp till konkurrenternas nivå (Cook, 2006).  

Outsourcingtrenden resulterade i att fler aktörer tillkom i försörjningskedjan. 

Outsourcingtrenden innebar att det blev allt viktigare att fokusera på kopplingar i flöden 

mellan företag för att uppnå logistikeffektivitet (Jonsson & Mattsson, 2011). Ytterligare 

kopplingar i samband med outsourcing har resulterat i fler steg och processer i 

försörjningskedjan, vilket i sin tur resulterat i en mer komplex och längre 

försörjningskedja (Christopher, 2005). Det globala nätverket som skapats är mer än 

bara en förlängning av en inhemsk försörjningskedja. En av de största utmaningarna 

företag står inför vid globalisering är komplexitet kring ett utökat nätverk av 

leverantörer, produktion samt kunder i försörjningskedjan (Hsuan, Skjøtt-Larsen, Kinra 

& Kotzab, 2015). Sammanfattningsvis bidrar trender så som globalisering, 

kundanpassningar, outsourcing och flexibilitet till en längre och mer komplex 

försörjningskedja (Serdarasan, 2013). 

1.2 Problembeskrivning 
Som tidigare nämnts i bakgrunden har försörjningskedjan blivit mer komplex på grund 

av att företag väljer att organisera om sin verksamhet. Under de senaste åren har allt 

fler företag valt att flytta delar av sin försörjningskedja till lågkostnadsländer, på grund 

av de rådande trenderna kring globalisering, outsourcing samt behovet av 

kostnadsbesparingar (Serdarasan, 2013). Med ökad komplexitet och förlängning av 

försörjningskedjan tillkommer ytterligare materialhantering då fler aktörer har 

tillkommit. Materialhantering utgör en risk för kvantitetsdifferenser då den mänskliga 

faktorn är inblandad (Dimoff, 2008). Risken för kvantitetsdifferenser har dessutom ökat 

på grund av de trender som orsakat en förlängd försörjningskedja då ytterligare 

materialhantering tillkommit. Vidare i rapporten kommer de punkter där en eventuell 

kvantitetsdifferens kan ske att benämnas som riskzoner. 

I en försörjningskedjas riskzoner finns en rad faktorer som kan orsaka 

kvantitetsdifferens. När den mänskliga faktorn är inblandad kan bland annat stöld och 

administrativa misstag förekomma (Ekwall, 2009), vilka kan orsaka kvantitetsdifferens. 
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Faktorerna kan eventuellt orsaka felaktiga saldon i lager vilket leder till komplikationer 

vid försäljning. Detta innebär att när en negativ differens uppstår i lagersaldot kan det 

bli kostsamt då företaget har betalat för varor som inte stämmer överens med det antal 

som förväntas finnas i lagersaldo (Axelrod, 2004). 

1.3 Syfte och frågeställningar 
En allt mer komplex försörjningskedja samt ökad materialhanteringen bidrar till risker 

i försörjningskedjan. Vidare framgår att riskerna kan orsaka kvantitetsdifferenser. 

Kvantitetsdifferensen kan orsaka ekonomiska förluster vilket påverkar företagets 

resultat. Därmed är syftet med studien: 

Att analysera en försörjningskedja, där tillverkningen är outsourcad, 

för att upptäcka riskzoner där en eventuell kvantitetsdifferens skulle 

kunna uppstå, orsak till kvantitetsdifferens samt vilka åtgärder som 

skulle kunna vidtas för att minska kvantitetsdifferens. 

För att uppnå syftet har ett delmål formulerats: 

Studiens delmål är att kartlägga en försörjningskedja för ett företag där 

tillverkningen är outsourcad. 

Genom kartläggning och analys av en försörjningskedja kommer en översiktlig bild av 

hur varor kan transporteras att erhållas. Med hjälp av kompletterande litteraturstudier 

finns möjlighet att upptäcka de riskzoner där eventuella kvantitetsdifferenser kan 

uppstå. Därmed är studiens första frågeställning:  

1. I vilka delar av en försörjningskedja, där tillverkningen är outsourcad, kan 

riskzoner uppstå? 

Genom att analysera en försörjningskedja och upptäcka riskzoner där 

kvantitetsdifferenser kan uppstå finns möjlighet att identifiera riskfaktorer. Därmed är 

studiens andra frågeställning: 

2. Vilka riskfaktorer kan påverka eventuella kvantitetsdifferenser som uppstår i en 

försörjningskedja? 

Studiens tredje frågeställning har grundas i studiens andra frågeställning. Genom analys 

av de riskfaktorer som identifierats kan åtgärder vidtas för att minska eventuell 

kvantitetsdifferens. Därmed är studiens tredje frågeställning: 

3. Vilka åtgärder kan vidtas för att minska kvantitetsdifferenser? 

1.4 Omfång och avgränsningar 
I Figur 1 illustreras studiens omfång och avgränsningar. Studien har omfattat en 

försörjningskedja, inom detaljhandeln, som är lokaliserad i Sverige. Materialhantering 

i en försörjningskedja utgör aktiviteter som är knutna till hantering, förflyttning och 

lagring vilka innefattas i studien. Studien har involverat en svensk butikskedja där 

endast butiksordrar omfattats fram till uppackning i butikslagret. Kundordrar som 

beställs via den internetbaserade butiken har valts att exkluderas. Studien har behandlat 

både överskott och underskott av leveranskvantitet eftersom att vid en överleverans av 

varor finns eventuellt risk att senare leverans har ett underskott av varor. 
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Figur 1     Studiens omfång och avgränsningar 

Författarna har utgått ifrån att leverantörer anger rätt information angående utgående 

leveranser vilket har resulterat i att leverantörer har valts att exkluderas ur studien. För 

att förtydliga är utgångspunkten att leverantören levererar rätt kvantitet. Studien har 

därför omfattat två delar i försörjningskedjan; fallföretagets centrallager samt 

fallföretagets butiker. I butikerna finns ett butikslager som innefattas i denna studie. 

Studien kommer därmed att begränsas till butikernas lager och inte när varorna är 

tillgängliga för slutkunden. Studien kommer inte omfatta externa transporter. 

1.5 Disposition 
Rapporten inleds med en introduktion där bakgrund till studien samt problemområde 

beskrivs. Vidare presenteras syftet och de frågeställningar som skall besvaras. Kapitlet 

avslutas med en beskrivning av studiens omfång, avgränsningar och disposition. I 

kapitel två behandlas metod och genomförande. Där ges en översiktlig beskrivning av 

studiens arbetsprocess samt dess ansats och design. I kapitel två beskrivs även den 

datainsamling och dataanalys som utförts. Slutligen diskuteras studiens trovärdighet. I 

kapitel tre presenteras det teoretiska ramverket där fakta och begrepp som relaterar till 

området behandlas. Syfte med kapitel tre är att skapa en teoretisk grund till studien samt 

till det formulerade syftet och frågeställningarna. I det fjärde kapitlet presenteras den 

empiri som skall ge en översiktlig bild av verksamheten inom fallstudieobjektet. 

Empirin som samlats in för att ge svar på studiens syfte och frågeställningar beskrivs 

även i detta kapitel. I kapitel fem behandlas den analys som skall besvara studiens syfte 

och frågeställningar genom jämförelser med den insamlade empirin och det teoretiska 

ramverket. Det avslutande kapitlet behandlar diskussion och slutsatser. Där presenteras 

en sammanfattande beskrivning av studiens resultat samt vilka implikationer och 

begränsningar som har funnits. I kapitlet beskrivs dessutom studiens slutsatser och 

rekommendationer. Vidare avslutas kapitlet med förslag på vidare forskning. 
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2 Metod och genomförande 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av studiens arbetsprocess. Vidare beskrivs 

studiens ansats och design. Därtill beskrivs studiens datainsamling och dataanalys. 

Kapitlet avslutas med en diskussion kring studiens trovärdighet. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
I följande kapitel beskrivs metoder för datainsamling och dataanalys som används för 

att besvara studiens frågeställningar. Figur 2 beskriver kopplingen mellan studiens 

frågeställningar och använda metoder.  

 

Figur 2     Koppling mellan frågeställningar och metod 

För att besvara frågeställningarna och uppnå studiens delmål har en kombination av 

olika metoder använts. För att uppfylla studiens delmål kartlades en försörjningskedja 

där tillverkningen är outsourcad. Den första frågeställningen har grundat sig i 

kartläggning av en försörjningskedja där riskzoner har identifierats. För att finna de 

riskzoner som orsakar kvantitetsdifferens har litteraturstudier genomförts samt en 

fallstudie.  

Den andra frågeställningen har besvarats genom analys av en försörjningskedja för att 

identifiera vilka riskfaktorer som kan orsaka kvantitetsdifferens när tillverkning är 

outsourcad. Data har samlats in genom litteraturstudier samt en fallstudie som bestod 

av intervjuer, dokumentstudier och observationer.  



Metod och genomförande 

6 

Den tredje frågeställningen har besvarats genom att grundligt undersöka de riskfaktorer 

som identifierats i den andra frågeställningen för att finna åtgärder till 

kvantitetsdifferens. Frågeställningen har besvarats med den andra frågeställningen som 

utgångspunkt och har kompletterats med en fallstudie och litteraturstudier. 

2.2 Arbetsprocessen 
I Figur 3 presenteras arbetsprocessen i ett Gantt-schema. Studien har inletts med att 

formulera en problembeskrivning som vidare utvecklades till syftet. För att besvara 

syftet med studien har ett antal lämpliga metoder valts. Till en början har 

litteraturstudier utförts för att få större förståelse för en försörjningskedja. 

Litteraturstudierna har avsett att utgöra det teoretiska ramverket samt ett fundament för 

studien. För att få en djupare förståelse inom undersökningsområdet har en fallstudie 

genomförts på ett företag inom detaljhandeln. Med det teoretiska ramverket som 

utgångsläge har empirisk data samlats in och analyserats för att kunna kartlägga en 

typisk försörjningskedja där tillverkning är outsourcad. Den empiriska datan har 

samlats in genom att studera relevanta dokument som är knutna till inventering samt 

utförande av arbetsprocesser. Det har även genomförts intervjuer med anställda på 

fallföretaget som omfattas inom studiens avgränsade område. Rapportskrivning har 

pågått kontinuerligt från att problemet formulerats fram tills studien avslutats. 

 

Figur 3     Studiens arbetsprocess 

2.3 Ansats 
För att besvara frågeställningarna har framför allt en kvalitativ ansats tillämpats vilket 

Patel och Davidson (2011) beskriver som insamling av “mjuk data”. “Mjuk data” 

innefattar bland annat kvalitativa intervjuer och tolkande analyser. Under studien har 

en fallstudie genomförts med hjälp av intervjuer, observationer och dokumentstudier. 

För att studiens resultat skall bli så tillförlitligt som möjligt har även en kvantitativ 

ansats tillämpats. Denna ansats beskriver Patel och Davidson (2011) som lämplig för 

mätningar vid datainsamling samt vid statistiska bearbetnings- och analysmetoder. I 

studien har en kvantitativ ansats använts när analys och bearbetning av dokument skall 

utföras. Genom inspektion av inventeringshistorik har eventuella mönster kunnat 

upptäckas. 

Studien har utgångspunkt i en deduktiv ansats. Deduktion används enligt Patel och 

Davidson (2011) när hypoteser härleds ur redan befintlig teori, som vidare empiriskt 

prövas i det aktuella fallet. Studien har omfattats av ett deduktivt arbetssätt då analys 

har genomförts med utgångspunkt från det teoretiska ramverket. 
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2.4 Design 
Fallstudien har genomförts på en svensk butikskedja med spridning i Europa. Denna 

butikskedja valdes då den representerar en försörjningskedja inom detaljhandeln där 

tillverkningen är outsourcad till lågkostnadsländer.  

För att uppfylla studiens syfte har frågeställningarna besvarats och delmålet uppfyllts 

genom intervjuer, observationer och dokumentstudier. Fallstudier genomförs vanligen 

när olika typer av information samlas in för att ge en tillräckligt djup bild av studiens 

nuläge (Patel & Davidson, 2011). Studien är av enfallsdesign eftersom att enbart en 

försörjningskedja har behandlats. Denna design är bland annat lämplig eftersom 

studiens syfte har varit att beskriva omständigheter och förutsättningar i en vanlig eller 

vardaglig situation (Yin, 2007). Studien kännetecknas av enfallsdesign eftersom att en 

typisk försörjningskedja har kartlagts.  

2.5 Datainsamling 
Studiens datainsamling har bestått av litteraturstudier och insamling av empirisk data 

från fallstudien. Grunden för det teoretiska ramverket har inhämtats genom 

litteraturstudier. Den empiriska datan har samlats in med hjälp av intervjuer, 

observationer och dokumentstudier. Datan har samlats in löpande under hela studien 

och beskrivs nedan i detalj. 

2.5.1 Litteraturstudier 
Litteraturstudier har utgjort en stor del av datainsamlingen då dess syfte har varit att 

skapa en grund för det teoretiska ramverket. För att bygga denna grund har relevanta 

teorier samlats in med hjälp av böcker och vetenskapliga artiklar. Dessa artiklar har 

hämtats från Jönköpings högskolebiblioteks sökverktyg Primo. Sökord som använts 

presenteras i Tabell 1. Områden och ämnen som har studerats är bland annat 

outsourcing, materialhantering och riskfaktorer i försörjningskedjan. Ämnena har varit 

relevanta eftersom att studien är avgränsad till en försörjningskedja där tillverkningen 

är outsourcad samt syftar till att besvara de formulerade frågeställningarna. 

Försörjningskedjan och outsourcing har studerats för att få kunskap om hur en typisk 

försörjningskedja, där tillverkningen är outsourcad, är utformad. Teorier om 

materialhantering har studerats för att få kunskap om de risker som eventuellt kan 

orsaka kvantitetsdifferens. De sökord som har använts mest frekvent under insamling 

av data har varit: Outsourcing, supply chain, inventory shrinkage, supply chain risk, 

materialhantering, warehouse operations och inventory inaccuracy.  

Tabell 1     Sökord 

Sökord Träffar i Primo 

Outsourcing 240 806 

Supply chain 1 333 996 

Inventory shrinkage 5683 

Supply chain outsourcing 19 266 

Supply chain risk 46 725 

Materialhantering 34 

Material handling 233 698 

Warehouse operations 41 961 

Inventory inaccuracy  691 
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2.5.2 Intervjuer 
Intervjuer har varit studiens primära metod för insamling av empirisk data. Det har 

genomförts flertalet kvalitativa intervjuer med anställda på fallföretaget som ansågs 

relevanta för studien. Intervjuerna och de deltagande respondenterna beskrivs i Tabell 

2. Intervjuerna har genomförts för att skapa en god förståelse för försörjningskedjan 

och för att förankra studien i verkligheten. 

Inledningsvis var intervjuerna semistrukturerade, se bilaga 1, vilket enligt Patel och 

Davidson (2011) innebär en öppen intervju där respondenten har stor frihet att 

formulera sina svar. Intervjuerna har varit av öppen karaktär och därmed har det funnits 

möjlighet att ställa följdfrågor och föra ett samtal. När författarna ansåg att tillräcklig 

kunskap erhållits om försörjningskedjan övergick författarna till strukturerade 

intervjuer, vilket Patel och Davidson (2011) beskriver som att respondenten får mindre 

utrymme att svara inom. Intervjufrågorna har granskats noga av författarna innan 

intervjun ägt rum samt testats genom att intervjua en testperson för att få en uppfattning 

om tidsperspektivet samt gallra bland irrelevanta frågor. Intervjuerna har utförts genom 

att en av författarna förde intervjun medan den andra författaren förde anteckningar. 

Intervjuerna har även spelats in. Vidare har anteckningarna sammanställts och därefter 

kompletterats med hjälp av ljudinspelningarna. När oväntad information har 

uppkommit i intervjuer har nya perspektiv synliggjorts. Detta har bidragit till att 

intervjuerna behövts kompletteras med ytterligare observationer och dokumentstudier. 

I efterhand har även det teoretiska ramverket kompletterats för att täcka in fallstudien. 

Tabell 2     Genomförda intervjuer 

Datum Syfte (Vad) Roll Metod (Hur) Tid 

2015-12-10 Problemformulering Customs & transport 
manager 

Semi-Strukturerad 2h 

2016-03-29 Inledning till empiri Customs & transport 
manager 

Semi-Strukturerad 0,5h 

2016-04-01 Butik/lager Butikssupport Strukturerad 1,5h 

2016-04-08 Lager/inventering Lagerchef Strukturerad 0,5h 

2016-04-14 Inleverans/inventering Butikschef 1 Strukturerad 0,25h 

2016-04-14 Inleverans/inventering Butikschef 2 Strukturerad 0,25h 

2016-04-15 Upplärning och standarder Lagerchef Strukturerad 0,25h 

2.5.3 Observationer 
För att samla in empirisk data och för att få ökad förståelse kring studieområdet har 

observationer genomförts. De genomförda observationerna illustreras i Tabell 3. Denna 

metod är användbar när information skall samlas in inom områden som berör beteenden 

i naturliga situationer (Yin, 2007). Det finns olika typer av observationer. I denna studie 

har ostrukturerade observationer genomförts, vilket Patel och Davidson (2011) 

beskriver som insamling av så mycket information som möjligt. 

Tabell 3     Genomförda observationer 

Datum Syfte (Vad) Metod (Hur) Tid 

2016-03-31 Observera arbetsrutiner på lagret Ostrukturerad 1h 

2016-03-31 Observera plockrutiner på lagret Ostrukturerad 0,5h 

2016-04-01 Inleverans/uppackning butik Ostrukturerad 0,5h 

I den här studien har författarna valt att kombinera direkta observationer och deltagande 

observationer. Enligt Yin (2007) innebär en direkt observation att författarna utför 
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observationen i samband med ett fältbesök. Observationer kan brytas ner i formell och 

mindre formell observation. Författarna har valt att utföra den mindre formella 

observationen eftersom att det finns möjlighet att samtidigt genomföra ytterligare 

metoder för datainsamling som bland annat intervju (Yin, 2007). Detta för att under 

observationens gång kunna ifrågasätta aktivitetens utförande. Författarna har även valt 

att genomföra deltagande observationer eftersom att författarna får möjlighet att delta i 

aktiviteten som skall observeras. På så sätt erhålls verklighetsförankrad information 

som annars eventuellt inte hade påträffats (Yin, 2007). Viss bakgrundskunskap har 

tidigare erhållits då en av författarna utfört en Näringslivsförlagd kurs genom Tekniska 

Högskolan i Jönköping på fallföretaget. 

2.5.4 Dokumentstudier 
Under studien har dokument erhållits från fallföretaget. Dokument som behandlar 

processkartläggning, inventeringshistorik samt inleverans i butik har studerats. De 

genomförda dokumentstudierna illustreras i Tabell 4. Fördelen med dokumentstudier 

är bland annat att dokumenten kan granskas flera gånger samt kan förse författarna med 

täckande information. En nackdel kan dock vara att författarna inte tillåts se 

dokumenten på grund av brist på behörighet (Yin, 2007) samt att dokumenten kan 

innehålla tillrättalagd information. Denna typ av problem har dock inte uppenbarats 

under studien då författarna haft tillgång till de dokument som efterfrågats. 

Tabell 4    Genomförda dokumentstudier 

Datum Syfte (Vad) Metod (Hur) 

2016-04-04 Processkartläggning av inleverans och 
plockning 

Analysera 
materialhanteringsprocessen 

2016-04-06 Leveransmanual Analysera 
inleveransprocessen i butik 

2016-04-14 Inventeringshistorik Analysera inventeringsdata 

2.6 Dataanalys 
För att uppnå studiens delmål har inledningsvis litteraturstudier genomförts för att 

kunna kartlägga en typisk försörjningskedja. För att besvara frågeställningarna har 

ytterligare litteraturstudier genomförts för att identifiera riskzoner, riskfaktorer samt 

vilka åtgärder som kan vidtas för att minska kvantitetsdifferens. Tillsammans har dessa 

utformat studiens teoretiska ramverk. Genom intervjuer, observationer och 

dokumentstudier har en fallstudie genomförts för att generera empirisk data. Fallstudien 

genomfördes för att kunna generalisera studien och förankra den i verkligheten. Den 

analyserade empiriska datan har tolkats och ställts emot det teoretiska ramverket för en 

jämförelse. Enligt Yin (2007) är denna metod en så kallad mönsterpassning. Metoden 

syftar till att teori och empirisk data skall överensstämma. När ett eventuellt mönster 

upptäcks kan resultatet stärka fallstudiens interna validitet. Under studiens gång har det 

teoretiska ramverket kompletterats på grund av att ytterligare insamlad empirisk data 

erhållits. Detta för att kunna genomföra mönsterpassning. Enligt Hambræus och 

Tedenfors (2014) är det vanligt att analysera problem eller problemområden genom att 

kategorisera dem med hjälp av verktyget 5M, där respektive M står för: människa, 

maskin, miljö, mätning och metod. Författarna har valt att kategorisera de riskfaktorer 

som har identifierats med hjälp av 5M. Vidare har riskfaktorerna struktureras genom ett 

fiskbensdiagram för att enkelt kunna identifiera och strukturera grundorsakerna till 

riskfaktorerna. Hambræus och Tedenfors (2014) menar att fiskbensdiagram är ett bra 

http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Magnus%20Hambr%E6us
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Magnus%20Hambr%E6us
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Magnus%20Hambr%E6us


Metod och genomförande 

10 

verktyg vid strukturering samt analys av ett problem. Vidare har grundorsakerna 

används för att kunna forma åtgärdsförslag för att kunna minska kvantitetsdifferenser. 

  

Figur 4     Studiens dataanalys 

I Figur 4 illustreras hur datainsamling skett genom fallstudien och litteraturstudier. 

Litteraturstudier har genom insamling av relevanta teorier utgjort grunden för studien 

och har skapat det teoretiska ramverket. Fallstudien har genererat empirisk data med 

hjälp av intervjuer, observationer och dokumentstudier. När nödvändig teori och 

empirisk data har insamlats har dataanalys genomförts och metoden mönsterpassning 

har tillämpats, vilket nämnts ovan. Vid skiljaktigheter mellan empirisk data och teori 

har komplettering av dessa varit nödvändigt. När dataanalysen slutförts erhölls slutligen 

ett resultat. 

2.7 Trovärdighet 
För att studien skall uppnå hög kvalitet och trovärdighet krävs det att reliabiliteten och 

validiteten är hög. Nedan beskrivs dessa. 

2.7.1 Reliabilitet 
Hög reliabilitet innebär att studien har en hög grad av tillförlitlighet. Då fallstudien 

upprepas skall samma resultat och slutsats uppnås som vid första tillfället (Yin, 2007). 

Vid användning av flera metoder för datainsamling skapas hög reliabilitet eftersom 

resultat och slutsatser har grundats på olika metoder. Enligt Yin (2007) kallas detta för 

metodtriangulering. I denna studie har författarna tillämpat källtriangulering då 

intervjuer, observationer och dokumentstudier har genomförts för att uppnå hög 

reliabilitet (Yin, 2007). För att upprätthålla tillförlitligheten har personer med olika 

befattningar intervjuats på fallföretaget för att problemområdet skall kunna analyseras 

ur olika vinklar. För att minimera risken att påverka respondentens svar ställdes inga 

ledande frågor, se bilaga 1. Som nämnts tidigare i intervjuavsnittet har anteckningar 

kompletterats med ljudinspelning vilket har ökat tillförlitligheten då två 
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dokumentationsmetoder använts. Anteckningarna och ljudinspelningarna 

sammanställdes direkt efter intervjutillfället för att eventuella felaktiga tolkningar skall 

kunna granskas direkt. Ljudinspelningarna från intervjuerna sammanställdes i ett 

dokument för att säkerställa att ingen information utelämnats.  

De dokument som samlats in har erhållits från anställda på fallföretagets 

logistikavdelning. Dokumentens reliabilitet kan dock ifrågasättas då innehållet kan vara 

tillrättalagt. Intervjuerna och dokumentstudierna har varit en utgångspunkt för de 

observationer som utförts och för att veta vad som skall observeras. Enligt Bell (2000) 

riskerar en ensam observatör alltid att bli misstrodd eller beskylld för misstolkningar. 

För att stärka reliabiliteten har därför observationerna utförts av båda författarna. 

2.7.2 Validitet 
Validitet innebär att det som syftats till att undersökas i studien faktiskt har undersökts. 

Validitet kan delas in i extern och intern validitet. Den externa validiteten behandlar 

möjligheten för en studie att kunna lyftas till en generell nivå (Yin, 2007). De flesta 

butikskedjor som har lagt ut tillverkningen till lågkostnadsländer har liknande 

försörjningskedjor. Därför anses studiens resultat vara allmänt tillämpningsbart på 

andra butikskedjor. Den interna validiteten behandlar huruvida studiens resultat 

stämmer överens med verkligheten, samt att det som syftas till att mätas faktiskt mäts 

(Yin, 2007). Som nämnts i tidigare avsnitt har författarna använt metoden 

mönsterpassning vilket Yin (2007) menar stärker den interna validiteten. Den interna 

validiteten stärks ytterligare då arbetsprocessen har byggts på kontinuerligt med syfte 

och frågeställningar som grund. Vidare har studien byggts och ständigt återkopplat till 

det syfte och de frågeställningar som har formulerats. 
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3 Teoretiskt ramverk  
Kapitlet ger en teoretisk grund och förklaringsansats till studien och det syfte och 

frågeställningar som formulerats. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
I följande kapitel beskrivs den teori som ger en teoretisk grund för att besvara studiens 

frågeställningar. Figur 5 beskriver kopplingen mellan studiens frågeställningar och 

använd teori.  

 

Figur 5     Koppling mellan frågeställningar och teori 

För att uppnå studiens delmål behandlas inledningsvis försörjningskedjan och 

outsourcing. Försörjningskedjan och outsourcing behandlas för att skapa förståelse om 

hur en försörjningskedja, där tillverkningen är outsourcad, är uppbyggd och hur varor 

färdas då aktiviteter är flyttade till en extern aktör. 

För att ge en teoretisk grund till den första frågeställningen ”I vilka delar av en 

försörjningskedja, där tillverkningen är outsourcad, kan riskzoner uppstå?” beskrivs 

följande område i det teoretiska ramverket: Lageraktiviteter. Lageraktiviteter har 

studerats för att erhålla förståelse för var i en försörjningskedja det skulle kunna uppstå 

en kvantitetsdifferens. Resultatet från den första frågeställningen skapar utgångspunkt 

för den andra frågeställningen. 

För att ge en teoretisk grund till den andra frågeställningen ”Vilka riskfaktorer kan 

påverka eventuella kvantitetsdifferenser som uppstår i en försörjningskedja?” beskrivs 

följande områden i det teoretiska ramverket: Risker i försörjningskedjan och 

individberoende problem. Risker i försörjningskedjan och individberoende problem har 

studerats för att upptäcka orsaker till varför kvantitetsdifferens uppstår. 
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För att ge en teoretisk grund till den tredje frågeställningen “Vilka åtgärder kan vidtas 

för att minska kvantitetsdifferenser?” beskrivs följande områden i det teoretiska 

ramverket: Inventering, standarder och feedback. Genom dessa områden har 

åtgärdsförslag skapats för att minska kvantitetsdifferens. Områdena har studerats för att 

få kunskap kring hur rutiner, arbetssätt och anställdas arbetsprestation skulle kunna 

förbättras. 

3.2 Försörjningskedja 
En försörjningskedja kan se ut på en mängd olika sätt där flera aktörer kan vara 

inblandade. I enklaste form innefattas tre aktörer som består av ett producerande 

företag, en leverantör som förser företaget med råmaterial samt en kund i form av till 

exempel en återförsäljare. En försörjningskedja är dock oftast mer omfattande och mer 

komplex än vad som beskrivits ovan (Scott, Lundgren & Thompson, 2011). 

 

Figur 6     En utökad försörjningskedja enligt Scott et al. (2011) 

I figur 6 beskrivs en utökad försörjningskedja där ytterligare tre aktörer beaktas; 

leverantörens leverantör, slutkund samt tjänsteleverantör. Uppströms i 

försörjningskedjan, mot leverantören, tillkommer ytterligare en leverantör som 

tillhandahåller råmaterial för det producerande företagets leverantör. Nedströms i 

försörjningskedjan, mot kund, tillkommer ytterligare en kund som benämns som 

slutkund. Scott et al. (2011) menar att försörjningskedjors utformning kan skilja sig 

något från varandra beroende på vilken slags kund som finns mellan det producerande 

företaget och slutkunden. De kunder som kan förekomma i en försörjningskedja är 

distributörer, grossister eller återförsäljare (Scott et al., 2011). Distributörer beställer 

varor i bulk från en tillverkare och levererar sortiment av liknande produktlinjer. 

Grossisters inköp sker direkt via distributörer eller tillverkare. Grossister är ofta 

specialiserade inom ett särskilt produktutbud eller en industri. Återförsäljare skiljer sig 

något från de tidigare nämnda kunderna då produkter lagras i mindre kvantiteter samt 

att varorna säljs till allmänheten (Scott et al., 2011). Slutligen består försörjningskedjan 

även av en mängd olika företag som syftar till att utföra tjänster åt andra aktörer, så 

kallade tjänsteleverantörer. Tjänsteleverantörer kan vara specialiserade inom områden 

så som transport, lagring, information, kommunikation samt teknik och besitter särskild 

kunskap och expertis (Scott et al., 2011). 

Försörjningskedjan kan som nämnts tidigare involvera flertalet ytterligare aktörer. 

Detta kan framkomma vid undersökning av försörjningskedjans absoluta start till den 

slutgiltiga kunden. Genom att kartlägga en försörjningskedja kan företag erhålla ökad 

kunskap och förståelse kring en försörjningskedjas dynamik. Vid granskning av den 

kartlagda försörjningskedjan kan flertalet aktörer uppströms och nedströms samt 

tjänsteleverantörer identifieras (Scott et al., 2011). Antalet relationer mellan aktörer 

expanderas exponentiellt då granskning av försörjningskedjan utökas utöver första 
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nivån. Komplexiteten vid kartläggning av en försörjningskedja kan medföra att 

uppgiften blir överväldigande vilket kan försvaga den strategiska användbarheten av 

kartläggningen. För att förtydliga innebär komplexiteten att en kartläggning snabbt kan 

bli för komplicerad vilket kan leda till att den inte är användbar (Farris, 2010). 

3.3 Lageraktiviteter 
Lager innehar en stor roll i försörjningskedjan. Deras syfte är inte längre att enbart lagra 

varor (Keller & Keller, 2014) utan lager utformas numera för att tillgodose sin 

försörjningskedjas behov (Baker et al., 2014). Trots att det finns många olika lager och 

att de skiljer sig i storlek, typ, plats etc. är de fundamentala processerna liknande. De 

fundamentala processerna inkluderar inleverans av varor, lagring av varor, påfyllning 

av varor (Richards, 2011), orderplockning (Baker et al., 2014) sortering, packning samt 

utleverans. Mellan varje aktivitet sker förflyttning av varor till nästkommande aktivitet 

(Baker et al., 2014). Det kan även förekomma värdeadderande aktiviteter mellan olika 

aktiviteter (Richards, 2011). Ett generellt materialflöde i ett lager kan se ut enligt figur 

7 och nedan beskrivs varje aktivitet närmare. Värdeadderande aktiviteter är däremot 

inte illustrerade i det generella flödet eftersom att sådana tjänster kan finnas på 

varierande platser i flödet eller helt enkelt inte finnas alls i flödet.. 

 

Figur 7     Ett generellt materialflöde baserat på Richards (2011) och Baker et al. (2014) 

3.3.1 Inleverans 
Denna aktivitet påbörjas när fordon med gods ankommer till lagret och parkerar 

framför porten för inleverans (Richards, 2011). När godset ankommer på pall används 

bland annat palltruckar och handtruckar för att lasta av godset från fordonet (Richards, 

2011). I samband med mottagandet av godset kan en ytlig kvalitetskontroll 

genomföras (Richards, 2011). Kontrollen kan bland annat innebära att undersöka om 

kartongerna skadats vid leverans (Keller & Keller, 2014). Vid mottagande av godset 

skall en kontroll genomföras för att se om de inkomna kartongerna stämmer överens 

med följesedeln (Baker et al., 2014). Har rätt kvantitet ankommit skall arbetarna på 

lagret verifiera detta genom att kvittera transportörens dokument innan fordonet 

lämnar lagret (Keller & Keller, 2014). Vidare kan en kvalitetskontroll genomföras på 

innehållet i kartongerna vid varje inleverans om företaget inte har fullt förtroende för 

leverantören. Om det inte finns tid att genomföra kontroll på varje kartong skall 

stickprovskontroll genomföras för att undersöka kvaliteten och kvantiteten på varorna 

(Richards, 2011).  

Efter stickprovskontroll skall informationen kring de ankomna varorna föras in i 

affärssystemet eller lagerstyrningssystemet (Baker et al., 2014). Detta kan bland annat 

göras genom att scanna streckkoderna på kartongerna med streckkodsläsare, vilket 

minskar risken för att fel information registreras. Eventuella avvikelser skulle även 

kunna upptäckas om scannade kartonger inte stämmer överens med det som förväntas 

inlevereras (Richards, 2011). När alla kartonger tagits emot och fordonet lastats av 

ställs kartongerna antingen undan på en tillfällig lagringsyta eller förflyttas till sin 

specifika lagerplats (Baker et al., 2014). Beroende på vad för typ av lager företaget 

har, hur stort antal produktidentiteter som finns och hur mycket tillgängligt utrymme 
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som finns, kan den tillfälliga lagringsytan antingen vara gemensam med 

plockningsytan eller inte. Plockningsytan är den yta där varor plockas till en order 

vilket kommer beskrivas närmare i avsnitt 3.4.4. Är till exempel antalet 

produktidentiteter för stort är den tillfälliga lagringsytans skild från plockningsytan 

(Richards, 2011). 

3.3.2 Lagring 
Som tidigare nämnts förflyttas varorna, efter avlastning, eventuellt till den lagerplats 

där de skall förvaras. Görs inte det förflyttas de till en tillfällig lagringsyta eller till 

plockningsytan. Det är viktigt att varje artikel har sin unika plats på lagret och att de är 

på rätt plats. Artiklarna lagras på sin unika plats tills det uppstår ett kundbehov och 

hanteringen av artikeln påbörjas (Baker et al., 2014). Artiklarna lagras på olika sätt 

beroende på deras storlek, typ etc. (Baker et al., 2014). Vanligtvis lagras de på hyllor 

som är placerade intill varandra och som bildar långa rader. Mellan raderna bildas 

gångar som gör det möjligt att gå mellan och plocka ner varorna. Är varorna stora kan 

de plockas ned med bland annat truckar (Baker et al., 2014). 

3.3.3 Påfyllning 
För att det ständigt skall finnas varor när plockarna skall plocka en order måste 

påfyllning av varor ske i rätt tid och på rätt plats. Har lagret ett lagerstyrningssystem 

kan information kring kvantitet och ordrar erhållas och det är möjligt att se när en 

eventuell påfyllning måste ske. Andra system kan initiera en påfyllning genom att 

kvantiteten når en viss nivå (Richards, 2011). 

3.3.4 Orderplock 

Orderplockning är en av de mest kostsamma aktiviteterna på ett lager. Eftersom 

det oftast finns mycket press på plockarna från de ansvariga på lagret att 

plockningen skall ske snabbt finns en risk att plockarna plockar fel (Richards, 

2011). Orderplockning genereras när en order tas emot. Ordern skall innehålla 

orderrader med information kring vad för artikel som skall plockas samt hur stor 

kvantitet som skall plockas (Baker et al., 2014). Det finns ett antal olika metoder 

för hur plockningen kan ske beroende på bland annat hur stor ordern är, hur stort 

sortimentet är etc. De olika metoderna kan bland annat vara; plockning mot en 

order, batchplockning samt vågplockning. För att veta exakt vad som skall 

plockas, hur mycket och varifrån, måste plockaren förses med denna 

information, vilket kan erhållas från företagets affärssystem eller 

lagerstyrningssystem. Det finns olika tekniker och hjälpmedel vid plockning 

beroende på vad för system som används (Baker et al., 2014). Teknikerna är 

bland annat plockning med plocklista, röststyrning samt streckkodsläsare 

(Richards, 2011). Vid plockning behövs redskap för att underlätta plockningen 

och lasta det som plockas. Redskapen kan bland annat vara hyllvagnar, rullburar 

etc. (Baker et al., 2014). 

Plockmetoder 
Plockning mot en order – Denna teknik innebär att plockaren går igenom 

plockningsytan för att plocka en order i taget tills hela ordern är färdigplockad. 

Plockaren kan gå till fots och kan använda en vagn som denne packar varorna i eller en 

bur med olika fack för att urskilja ordrarna (Richards, 2011). 
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Batchplockning - Denna teknik kan användas när lagret har ett lagerstyrningssystem. 

När flera ordrar har liknande varor kan de batchas (Richards, 2011). Batchplockning 

innebär att plockaren plockar flera ordrar samtidigt för att minska plocktiden och 

sträckan för förflyttning (Baker et al., 2014). 

Vågplockning - Ordrar kan släppas i “vågor” vilket innebär att de till exempel släpps 

varje timme, varje morgon, varje eftermiddag etc. (Richards, 2011). Ordrarna släpps i 

vågor för att arbetarna skall få tillräckligt med tid för att skicka ordrarna med den 

avgående transporten (Richards, 2011). Ordrarna kan släppas vid olika tider i olika 

zoner på lagret beroende på hur lång tid det tar att plocka färdigt ordern (Baker et al., 

2014). 

Plockhjälpmedel 
För att plocka en order måste plockarna förses med information kring vad som skall 

plockas, hur mycket och från vilken lagerplats. Denna information erhålls från 

företagets affärssystem. Det finns dock olika typer av plockhjälpmedel för att veta vad 

som skall plockas. Ett urval av plockhjälpmedel beskrivs nedan (Baker et al., 2014). 

Plocklista - En papperslista med information kring bland annat ordernummer, 

plockplats, produktkod och hur mycket som skall plockas skrivs ut från systemet. Det 

finns dock en risk för felplock om plockaren råkar avläsa plocklistan fel (Richards, 

2011). Om plockaren skulle upptäcka avvikelser skall dessa skrivas ned på plocklistan 

för att kunna följas upp senare. Information kring plocket läggs därefter manuellt in i 

systemet vilket kan innebära en risk för att fel information läggs in då den mänskliga 

faktorn är inblandad (Richards, 2011). 

Röststyrning - Vid röststyrning används ett headset och en mikrofon och en bärbar 

handdator. Företaget måste ha ett lagerstyrningssystem för att använda röststyrning. 

Plockaren får instruktioner genom ett headset kring vad som skall plockas och hur 

mycket. Instruktionerna skickas från lagerstyrningssystemet till den bärbara handdatorn 

och konverteras till ljudliga instruktioner (Richards, 2011). Plockaren kan även 

kommunicera tillbaka till systemet via mikrofonen för att bekräfta att rätt artikel 

plockats från rätt plats och i rätt kvantitet (Richards, 2011). Fördelen med att plocka via 

röststyrning är enligt Keller och Keller (2014) bland annat att noggrannheten och 

produktiviteten ökar. Richards (2011) menar även att felplock minskar vid användning 

av röststyrning. 

Streckkodsläsare - I streckkodsläsare visas plocklistor i skärmen på varje order. När en 

artikel scannats och plockats visas nästa artikel som skall plockas (Battini, Calzavara, 

Persona & Sgarbossa, 2015). Med en streckkodsläsare kan de artiklar som skall plockas 

scannas (Richards, 2011) men plockaren kan även scanna streckkoden på plockplatsen 

(Battini et al., 2015). Detta görs för att verifiera att det är rätt artikel som scannas. Skulle 

endast plockplatsen scannas kan felplock inträffa om fel artikel ligger på fel plockplats. 

Streckkodsläsarna kan ha olika ljudsignaler för att signalera om till exempel rätt eller 

fel artikel scannats (Battini et al., 2015). Genom att scanna plockplatsen först och sedan 

artikeln går det att upptäcka om artikeln ligger på rätt eller fel plockplats. Med 

streckkodläsare genomförs plockningen fortare än med en vanlig papperslista och 

risken för felplock minskar (Richards, 2011). 
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Pick-by-light – Vid pick-by-light är lagerplatser försedda med en display (Richards, 

2011) samt en lysknapp (Morton, 2007). För att påbörja ett plock för en order skall först 

streckkoden på den låda eller kartong som varorna skall packas ned i scannas med en 

streckkodsläsare. Informationen som registreras i streckkodsläsaren skickas till 

lagerstyrningssystemet vilket kommer resultera i att lysknapparna kommer att blinka 

för de varor som skall plockas. Displayen som lagerplatsen är försedd med kommer 

visa antalet varor som skall plockas. För att bekräfta plockningen skall lysknappen 

pressas (Richards, 2011) och då kommer lysknappen sluta blinka (Morton, 2007). Pick 

by light förbättrar produktiviteten samt minskar felplock (Morton, 2007). 

3.3.5 Sortering 
Artiklar som plockats för enskilda ordrar behöver inte sorteras. Artiklar som däremot 

batchplockats och vågplockats sorteras för varje order. Sorteringen sker antingen 

automatiskt med hjälp av sorteringsutrustning eller manuellt (Baker et al., 2014). 

3.3.6 Packning 
När artiklarna har plockats färdigt och sorterats skall de förberedas inför leverans 

genom bland annat packning vilket kan utföras på en packningsstation (Baker et al., 

2014). Packning kan även genomföras i samband med plockning. Packas varorna direkt 

ner i en kartong kan de därefter få en fraktetikett och förseglas eller så skickas de till en 

packningsstation för att få en fraktetikett (Richards, 2011). När kartonger förseglats kan 

de ställas på pall, redo för att hämtas och levereras ut (Baker et al., 2014). 

3.3.7 Utleverans 
När alla artiklar är redo för leverans placeras de på den ytan där de skall hämtas när de 

skall lastas i det utgående fordonet vid varuutlämningen. Med fordonet levereras de till 

nästa del i försörjningskedjan. Det kan bland annat vara till en butik eller en speditörs 

terminal där de lastas om (Baker et al., 2014). Artiklarna i kartong kan eventuellt lastas 

på pall eller rullbur och sedan in i fordonet. Truckar kan användas vid lastning vid 

behov. Är de på pall kan de emballeras för att kartongerna inte skall ramla av samt för 

att skydda kartongerna (Baker et al., 2014). Det är viktigt att fordonets förare 

kontrollerar sina dokument och att rätt kartonger lastas för att förhindra att kartonger 

som är ämnade till en annan destination lastas (Richards, 2011). Beroende på vad som 

är överenskommet skall antingen fordonets chaufför lasta kartongerna eller 

lagerpersonalen (Keller & Keller, 2014). 

3.4 Risker i en försörjningskedja 
Lagerinkurans innebär förlust av varor mellan den punkt där varorna tillverkas eller 

köps in från en leverantör, till punkten när försäljning sker (Dickinson, 2005). 

Lagerinkurans är en stor kostnad för företag inom detaljhandeln. Ett typiskt företag 

inom detaljhandeln i USA och Storbritannien förlorar cirka 1,5 % till 2 % av 

försäljningsintäkter på grund av lagerinkurans (Howell & Proudlove, 2007). 

Lagerinkurans är ett problem som är besvärligt att hantera eftersom att det kan vara 

svårt att precisera exakt var i försörjningskedjan förlusten uppstår samt vad problemet 

är. I korta drag är detta ett komplext problem att åtgärda och som aldrig kommer att 

kunna elimineras helt (Dickinson, 2005). 
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Lagerinkurans orsakas på grund av riskfaktorer som kan uppstå i försörjningskedjan. 

Uppskattningar tyder på att förlusterna orsakas av stöld begången anställda (46,8 %), 

snatteri (31,6 %), administrativa fel (14,4 %), leverantörsbedrägeri (3,75 %) och okända 

fel (2,86 %) (Avery, Mckay & Hunter, 2012). Howell och Proudlove (2007) menar att 

i den snabbt rörliga konsumentvarusektorn över hela Europa sker 93 % av all 

lagerinkurans i butik. Nedan beskrivs de riskfaktorer som bedöms vara relevanta för 

studien mer ingående. Leverantörsbedrägeri, okända fel och snatteri kommer dock 

uteslutas då studien är avgränsad till fallföretagets centrallager samt butikens lager. 

3.4.1 Stöld begången av anställda 
Stöld begången av anställda förekommer i de flesta verksamheter (Ruggless, 2008). 

Stölder begångna av anställda kan definieras som stöld av varor i en butik begången av 

en anställd eller en medbrottsling (Mishra & Prasad, 2006). 

Det kan även förekomma att lagerpersonal stjäl lagrade varor. Tillvägagångssätt som 

kan användas vid stöld av lagrade varor är exempelvis då lagerpersonal för bort varor 

tillsammans med skräpet (Mishra & Prasad, 2006) och vidare menar att varan av värde 

är skräp, men i själva verket tar den anställde med varan hem. Stöld kan även 

förekomma bland anställda om företagets kontroll över säkerheten är svag. Om 

kontrollen över säkerheten är svag skapas en situation där det finns en möjlighet för 

anställda att stjäla utan att bli upptäckt. Stöld begången av anställda kan även 

förekomma då det finns otillfredsställelse i arbetet vilket kan leda till att anställda anser 

att företaget står i skuld till dem (Laner & Gee, 2015). 

Richards (2011)  beskriver hur stöld begången anställda kan förebyggas:  

 Installera kameraövervakning på strategiska platser i lagret för att avskräcka de 

anställda från att stjäla.  

 Genomföra oplanerade inspektioner på de anställdas arbete. Oplanerade 

inspektioner är dessutom billigare än kameraövervakning. 

3.4.2 Administrativa fel 
I lagermiljöer där det förekommer stora volymer av artiklar kan fel som begås av 

lagerpersonal öka fort och bli kostsamma. Lagerpersonal utgör en nyckelfunktion i ett 

lager vid plockning av artiklar. Lagerpersonalens noggrannhet vid plockning har en 

direkt påverkan på orderns kvalitet. När en lagerarbetare skadar en artikel, plockar fel 

artikel eller utesluter en artikel ur en order innebär det en ekonomisk förlust för lagret 

(Berger & Ludwig, 2007). 

3.5 Individberoende problem 
Enligt Sörqvist (2004) kan en verksamhets problem delas in i systemberoende och 

individberoende. Problem som enskilda individer är ansvariga för klassificeras som 

individberoende problem. Problem som däremot beror på brister i verksamheten, 

utrustning, hjälpmedel, arbetsmetoder etc. klassificeras som systemberoende problem. 

Ledningen har yttersta ansvaret för att individerna har rätt förutsättningarna för att 

utföra arbetet. 

Individberoende problem kan delas in i fyra delar: ofrivilliga fel, metodfel, 

kommunikationsfel och medvetna fel. 

Ofrivilliga fel - Dessa problem är oavsiktliga och uppkommer trots att individen vill 

göra bra ifrån sig. Denna problemtyp är beroende av slumpen och kan sammanfattas 

som “den mänskliga faktorn”. Ofrivilliga fel resulterar i att det är svårt att förstå och 
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identifiera problemets bakomliggande orsak. Lösningen är att förebygga möjligheten 

för denna typ av problem att uppstå. 

Metodfel - Uppstår när olika individer utför samma arbete på olika sätt och kommer 

därför prestera på olika nivåer. Lösningen kan vara att identifiera det bästa arbetssättet 

och sedan få samtliga individer att arbeta på samma sätt. 

Kommunikationsfel - Uppstår när kommunikationen uteblir, information formuleras på 

ett olämpligt sätt, mottagaren tolkar informationen på ett annat sätt etc. Behovet av 

effektiv information blir allt viktigare i takt med att det tillkommer fler aktörer i arbetet 

och att det geografiska avståndet ökar mellan dem (Sörqvist, 2004). Enligt Sörqvist 

(2004) kan lösningarna bland annat vara att: 

 Identifiera och fastställa den information och kommunikation som är nödvändig 

för att arbetet skall kunna utföras på rätt sätt utan missuppfattningar. 

 Välja de kanaler som är lämpligast för att överföra information beroende på 

situationen. Kanalerna kan bland annat vara dokument, samtal och elektroniskt. 

Beroende på situation kan information förmedlas aktivt eller passivt. Aktiv 

information förmedlas direkt till mottagaren och kan bland annat vara muntlig. 

Passiv information är tillgänglig för mottagaren men förmedlas inte direkt som 

aktiv information. 

 Säkerställa att mottagaren erhållit informationen samt förstått och tolkat 

informationen på rätt sätt. 

Medvetna fel - Uppstår när individer medvetet eller avsiktligt fattat felaktiga beslut, 

vilket bland annat kan bero på att individen vantrivs, brist på motivation och slarv. 

Medvetna fel kan även initieras av ledningen när de ställer krav på individerna kring 

hög kvalitet och tidsbesparing, men även om målen är oklara och kommunikationen är 

bristande (Sörqvist, 2004). Medvetna fel kan till exempel vara stöld. Lösningen kan 

bland annat vara att förbättra kommunikationen, motivera individerna, genomföra 

regelbundna revisioner och granskningar Sörqvist (2004). 

3.6 Inventering 
För att ett lager skall fungera så effektivt som möjligt är det viktigt att veta vilka artiklar 

som finns i lagret samt vart artiklarna finns lagrade. Det förstnämnda, medvetenhet 

kring antalet artiklar som finns lagrade, kallas för inventering (Connolly, 2008). Enligt 

lagen (1955:257) om inventering av varulager för inkomstbeskattningen är alla lager 

skyldiga att genomföra en årlig inventering av alla artiklar i lager och butik. Vid 

genomförandet av en årlig inventering på ett lager skall alla leveranser helst upphöra 

för att undvika felinventering. Det finns en risk att anställda inte är vana att inventera 

och inte heller känner sig motiverade, vilket kan bidra till felinventeringar (Richards, 

2011).  

Metoder vid inventering har förändrats med åren, men principen är fortfarande 

densamma. Tidigare innebar inventering att en anställd kontrollerade artiklars etiketter 

och räknade antalet artiklar. Inventeringsinformationen antecknades för hand av den 

anställde för att vidare kunna analysera datan (Connolly, 2008). Risken med denna 

metod är att otydligheter kring den antecknade datan kan förekomma, vilket kan orsaka 

att fel saldo förs in i systemet (Richards, 2011). Vanligtvis sker inventering genom 

avläsning av streckkoder med hjälp av streckkodsläsare för att snabba på och underlätta 

uppgiften. Genom denna teknik erhålls oftast ett säkrare inventeringsresultat (Connolly, 

2008). 
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3.7 Standarder 
Begreppet standardisering beskriver vilka rutiner som är aktuella för en aktivitet eller 

arbetsuppgift. Det kan beskrivas som det bästa kända, formaliserade och överenskomna 

sättet att utföra en aktivitet eller arbetsuppgift. En standard bör vara en naturlig 

utgångspunkt i allt arbete och är framförallt viktig för att upptäcka avvikelser, bidra till 

förutsägbarhet samt skapa lärande. Det finns egentligen inget i en verksamhet som inte 

kan standardiseras, men vilka aktiviteter som är nödvändiga att standardisera kan skilja 

sig mellan olika verksamheter (Petersson et al., 2009). Metodstandard, det vill säga 

standardisering av manuellt arbete, anses dock vara en standardisering som är tillämplig 

i de flesta verksamheter. Med hjälp av metodstandard skapas förutsättningar för alla 

anställda att arbeta på samma sätt och risken för att göra fel minskar, vilket bidrar till 

en jämn och mer förutsägbar kvalitet på arbetet. Om en metodstandard dock är 

bristfällig kan det innebära en lägre kvalitet (Petersson et al., 2009). 

3.8 Feedback 
Enligt Tulgan (1999) är feedback en reaktiv form av kommunikation, närmare bestämt 

en respons till en handling eller någon form av input. Feedback kan bland annat vara 

ett svar på en fråga, ett förslag på omarbete och utvärdering av arbetsprestation. Enligt 

Botten (2014) är feedback ett bra verktyg för att få anställda att bli engagerade och 

motiverade på sin arbetsplats. Feedback från chefer är en viktig faktor för att anställda 

skall utvecklas på sin arbetsplats och bli motiverade samt känna sig betydelsefulla 

(Tulgan, 1999). Feedback skall ges frekvent av chefer och skall vara exakt, specifik och 

utdelas vid ett lägligt tillfälle för att arbetarna skall ta till sig feedbacken så bra som 

möjligt (Tulgan, 1999). Om feedback inte delas ut eller om den är bristfällig kan den få 

en rad konsekvenser som bland annat osäkerhet bland anställda, minskad arbetskvalitet, 

återkommande misstag, minskad produktivitet samt förlorad trovärdighet bland chefer 

(Tulgan, 1999). Enligt Tulgan (1999) gör många chefer fel när de skall utdela feedback. 

Chefer ger dessutom oftast endast negativ feedback, alltså endast när problem uppstår 

och inte vid positiva händelser. Det är viktigt att chefen försäkrar sig om att arbetaren 

förstått feedbacken Tulgan (1999). 
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4 Empiri 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av verksamheten inom fallstudieobjektet. Vidare 

beskrivs empirin som samlats in för att ge svar på studiens frågeställningar. 

4.1 Försörjningskedjan 
Fallföretagets försörjningskedja består av en mängd olika aktörer så som leverantörer, 

tjänsteleverantörer och kunder. Kartläggningen i denna studie sträcker sig från 

fallföretagets tillverkare fram till att artiklarna levereras till butik. Fallföretaget har valt 

att outsourca transport och tillverkning eftersom dessa inte tillhör fallföretagets 

kärnkompetens. Ytterligare en anledning till att fallföretaget valt att outsourca transport 

och tillverkning är på grund av ekonomiska skäl. I figur 8 illustreras fallföretagets 

försörjningskedja. 

 

Figur 8     Fallföretagets fysiska försörjningskedja 

När tillverkaren mottagit en order från fallföretaget startar tillverkningsprocessen. När 

tillverkningsordern är packad och klar för utleverans lastas godset i en container. 

Därefter transporteras containern med godset av ett transportbolag till tillverkarens 

närmsta hamn. I hamnen lastas containern på ett containerfartyg för att skeppas vidare 

till en hamn i Sverige. Vidare hämtas containern av ett transportföretag som 

transporterar containern till fallföretagets centrallager. I centrallagret sker all hantering 

av gods i egen regi. Materialhanteringen på centrallagret innefattar aktiviteter som 

inleverans av gods, sortering, plockning, packning av artiklar samt utleverans. När 

artiklarna är redo för utleverans skickas de via transportören till en omlastningscentral 

där godset sorteras. Vidare skickas de från omlastningscentralen till de butiker där 

artiklarna skall säljas. Butiken tar sedan emot artiklarna, kvitterar dem och slutligen 

levererar in dem i systemet för att de skall hamna i butikens lagersaldo. 

I detta avsnitt har fallföretagets försörjningskedja kartlagts och därmed har studiens 

delmål uppfyllts. 

4.2 Lageraktiviteter 
Under denna rubrik beskrivs materialhanteringen på centrallagret från inleverans fram 

tills artiklarna levereras ut. 

4.2.1 Inleverans, sortering, lagring och påfyllning 
Innan en inleverans sker på centrallagret har logistikavdelningen försett anställda på 

godsmottagningen med information kring inkommande leveranser, minst en vecka 

innan inleverans. Informationen berör bland annat hur stor containern är, antalet 

kartonger som skall ankomma samt tid för ankomst. Majoriteten av kartongerna 

kommer löslastade vilket innebär att kartongerna ligger lösa i containern. Vid en 

inleverans lastar arbetarna av containern och ställer kartongerna på golvet. I samband 

med avlastningen räknas kartongerna. Om antalet kartonger stämmer överens med 

transportbolagets fraktsedel kvitteras godset och transportören kan åka vidare. Därefter 
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sorteras kartongerna på pallar efter ordernummer och butiksordrar skiljs från 

webbordrar. Kartongerna för webbordrar skall skickas till en separat avdelning på lagret 

som hanterar webbordrar. En butiksorder innefattar kartonger som innehåller ett visst 

antal innerpåsar. Vidare innehåller innerpåsarna i kartongerna samma artiklar i samma 

färger men i olika storlekar.  

Slumpvisa kvalitetskontroller genomförs på cirka 1-2 % av inleveranserna. Vid tidsbrist 

genomförs färre kvalitetskontroller. När kontrollen är klar förs artiklarna manuellt in i 

systemet och hamnar under platsen ”T” i systemet. När artiklarna är lokaliserade på T 

innebär det att pallarna står på en tillfällig lagringsyta på lagret. Innan pallarna kan 

förflyttas från T skapas en pallflagga manuellt i systemet. Pallflaggan beskriver antalet 

kartonger och innerpåsar som finns på pallen. Vid scanning av pallflagga erhålls även 

information om pallen skall stå kvar på den tillfälliga lagringsytan eller flyttas till 

höglagret. För att undvika förväxling kring vilken pall som pallflaggan tillhör klistras 

pallflaggan på av samma person som sorterade kartongerna. En avdelning på företaget 

som arbetar med fördelning av varor avgör vilka varor som skall levereras till butikerna 

samt vilken dag de skall plockas. Fördelningsavdelningen förser inleveranspersonalen 

med information varje morgon kring vilka pallar som skall förflyttas till 

plockningsytan. Vidare skall rätt pallar placeras på rätt plockplats med hjälp av truck. 

Därefter kan plockarna påbörja sina plockrundor. 

4.2.2 Plockning, packning och utleverans 
Varje morgon skrivs plocklistor ut för att plockarna skall erhålla information kring vad 

som ingår i butiksordern samt för att scanna plocklistans streckkod. Streckkoden 

scannas för att plocklistan skall överföras till streckkodsläsaren. På plocklistan anges 

vilken butik artiklarna skall plockas till, vilka innerpåsar som skall plockas, antalet 

innerpåsar som skall plockas samt vilken plockplats artiklarna finns på. De flesta 

plockare använder streckkodsläsaren som primärt hjälpmedel vid plockning medan 

andra hellre använder den utskrivna plocklistan. Streckkodsläsaren används dock av 

alla plockare för att verifiera att plockaren är på rätt plockplats. Scannas fel plats avges 

ett varningsljud från streckkodsläsaren och det är inte möjligt att fortsätta plockningen 

förrän rätt plockplats scannats. 

Vid plockning öppnas kartonger innehållande hela innerpåsar som plockas till 

respektive butik. Innerpåsen öppnas aldrig och artiklarna samt kvantiteten i innerpåsen 

kontrolleras ej eftersom plockaren förutsätter att innehållet i innerpåsarna är korrekta. 

Kartongen varken öppnas eller kontrolleras om antalet innerpåsar stämmer överens med 

antalet som skall plockas för butiksordern. 

När rätt plockplats är scannad kan plockning påbörjas från plockplatsen. Innerpåsen 

som skall plockas scannas inte, därmed sker ingen verifikation om rätt artikel plockas. 

Det sker heller inte någon verifikation om rätt antal artiklar plockas. Det är därmed upp 

till plockaren att upptäcka om rätt artikel ligger på rätt plockplats. Det har tidigare 

framkommit att plockare inte varit noggranna och inte kontrollerat att rätt artikel ligger 

på rätt plockplats. Det har resulterat i att felplock skett hela dagen eftersom alla plockare 

har förutsatt att rätt artikel legat på rätt plockplats. För att upptäcka eventuella fel i tid 

är de första plockrundorna viktiga. Om det saknas innerpåsar på plockpallen när 

plockaren skall genomföra ett plock skall differensen registreras i streckkodsläsaren. 

Plockaren blir tvungen att plocka färre artiklar än vad plocklistan anger och saldot 

korrigeras efter den kvantitet som plockaren upptäckt. Vid plockning plockas en 

butiksorder i taget och artiklar packas ner direkt i kartonger. Under plockningen 

uppdateras lagerssaldot vid varje scannad plockplats. 
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De färdigpackade kartongerna tilldelas ett nummer beroende på hur många kartonger 

som packas för en specifik butiksorder. Plockaren skriver även butiksnummer på 

kartongen. Vid tidsbrist kan flera butiksordrar plockas samtidigt av en plockare. Enligt 

intervju med lagerchefen framgick att fler felplock uppkom vid plockning av flera 

butiksordrar samtidigt än vid plockning av endast en butiksorder. När en butiksorder är 

färdigplockad genereras fraktetiketter med information kring vart kartongerna skall 

levereras. Streckkoden på fraktetiketterna innefattar information kring butiksordern så 

som vilka artiklar kartongerna innehåller och artiklarnas kvantitet. Därefter klistras 

fraktetiketten på kartongen och vidare ställs de färdiga kartongerna på en pall för 

utleverans. 

När plockning av en butiksorder är slutförd för plockaren in statistik kring bland annat 

hur många innerpåsar som plockats, vilken butik som butiksordern berört, plockarens 

namn samt start- och sluttid för plockrundan.  Informationen förs manuellt in i ett 

Excel-ark. Denna information används vidare för att mäta plockarnas effektivitet. För 

att de plockade artiklarna skall hinna med dagens utleverans skall alla butiksordrar vara 

klar innan deadline. Slutligen lastas alla pallar på transportörens lastbil för att 

transportera dem till omlastningscentralen och vidare ut till butikerna. 

Streckkodsläsaren som används av plockpersonalen har ifrågasatts eftersom att det 

finns svårigheter att korrigera felregistreringar i streckkodsläsaren. Vid felregistrering 

av artiklar är det inte möjligt för plockaren att korrigera sitt misstag. 

Enligt observationer och intervjuer finns bristande kommunikation och återkoppling 

kring plockarnas arbetsprestationer. Plockarna blir inte tilldelade tillräcklig respons 

kring deras plockresultat. Det är butikernas ansvar att ge feedback angående mottagna 

leveranser så uppföljning kan ske då kvantitetsdifferenser uppstår. 

4.2.3 Inventering i centrallager 
Årligen sker en inventering på lagret under 2-3 dagar då alla artiklar som finns lagrade 

på centrallagret inventeras. Det sker även daglig inventering på centrallagret. Den 

dagliga inventeringen görs däremot endast av plockplatserna när alla butiksordrar är 

klara för dagen. Inventeringen genomförs för att uppdatera saldot kontinuerligt efter 

vad som faktiskt finns på lagret. Varje dag ligger det innerpåsar kvar på plockplatsen 

trots att antalet skall vara noll. Därför inventerar plockarna innerpåsarna som är kvar på 

plockplatsen och korrigerar kvantiteten. Vid inventering och korrigering av saldot är 

det inte möjligt att rapportera orsaken till avvikelsen. När korrigeringen av saldot 

registrerats blir det nya saldot tillgängligt för 

fördelningsavdelningen.  Fördelningsavdelningen gör därefter en ny fördelning för att 

de innerpåsar som är kvar skall skickas ut till nya butiker så snart som möjligt. Vidare 

ställs de överblivna innerpåsarna åt sidan i väntan på att bli plockade.. 

4.2.4 Upplärning av medarbetare 
Vid upplärning av nya medarbetare på plockavdelningen sker utbildning i cirka en och 

en halv timme. Under upplärning följer den funktionsansvarige på lagret med den nya 

medarbetaren under varje plockrunda för att ge tips och råd kring hur plockningen skall 

ske. Det finns en dokumenterad manual för hur arbetsuppgiften skall utföras. Nya 

medarbetare blir dock inte alltid tilldelade manualen på grund av att det finns vissa 

brister eftersom den varken är uppdaterad eller komplett. Manualen har inte uppdaterats 

sedan fallföretaget införskaffade streckkodsläsare som hjälp vid plockning. 
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4.3 Butiksaktiviteter 
Under denna rubrik beskrivs materialhanteringen i butik från inleverans fram tills 

artiklarna packas upp i butikslagret. 

4.3.1 Inleverans i butik 
Vid inleverans skall butiken följa den leveransmanual som de blivit tilldelade. 

Manualen omfattar inleverans samt uppackning i butik. Redan dagen innan leverans 

erhåller butiken ett mejl med ett bifogat dokument från affärssystemet innehållande 

morgondagens leverans. Vid inleverans erhåller butiken en fraktsedel från 

transportören som anger antalet kollin som ingår i leveransen. Kartongerna räknas och 

kvitteras om antalet kartonger stämmer överens med transportörens fraktsedel. 

Stämmer inte antalet kartonger skall transportören informeras innan avfärd. Vidare 

levereras artiklarna in i systemet genom scanning av kartongernas fraktetiketter och 

lagersaldot uppdateras. Skulle butikspersonalen inte scanna en kartong får butiken ett 

mejl dagen efter med en rapport från affärssystemet om att en kartong inte scannats in. 

Det förekommer att butikspersonalen inte kontrollerar att rätt butiksnummer står på 

kartongen. På grund av den uteblivna kontrollen finns det en risk att butikspersonalen 

levererar in fel kartong. 

4.3.2 Uppackning i butik 
Efter scanning av kartongerna skall varorna kontrolleras. Kontrollen skiljer sig mellan 

olika butiker. Butikerna skriver antingen ut ett dokument från deras system för 

beslutsstöd, eller med hjälp av dokumentet från affärssystemet som erhållits via mejl 

föregående dag. Enligt intervju och instruktioner i leveransmanualen skall dokumentet 

från affärssystemet användas vid uppackning trots att dokumentet som erhållits från 

systemet för beslutsstöd innehåller samma information. Dokumentet från systemet för 

beslutsstöd är dock mer komplicerat och därav mer tidskrävande. En del butiker 

utesluter användandet av båda dessa dokument vid uppackning. Med hjälp av 

dokumentet kontrollerar vissa butiker enbart att rätt artikel har ankommit medan andra 

kontrollerar både artikel och kvantiteten i innerpåsen. De butiker som däremot inte 

använder något dokument vid uppackning kontrollerar varken artikel eller kvantitet.  

Om kvantitetsdifferenser uppstår vid en kontroll skall butikernas support meddelas. 

Butikssupport hjälper butikerna när problem uppstår. Kvantitetsdifferenser rapporteras 

däremot inte alltid detta till butikssupport. Det är viktigt att alla butiker kontrollerar alla 

leveranser och rapporterar eventuella kvantitetsdifferenser för att saldot skall 

uppdateras. Kvantitetsdifferenserna kan bero på både leverantörsfel och plockfel. Har 

det uppstått kvantitetsdifferenser i innerpåsen är det leverantörsfel. Är däremot antalet 

innerpåsar felaktiga har det troligtvis skett plockfel. När butik rapporterar 

kvantitetsdifferensen och butikssupport bedömer att kvantitetsdifferensen orsakats på 

grund av plockfel sker återkoppling till plockaren. 
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4.3.3 Inventering i butik 
Vid den årliga inventeringen i butik nollställs butikens lagersaldo. För att minska 

felinventeringar skall streckkoden på alla artiklars etikett scannas. Det förkommer dock 

att anställda räknar artiklarna och för in antalet manuellt snarare än att scanna varje 

etikett eftersom det går fortare och de är under tidspress. När alla artiklar är inventerade 

skall datan i streckkodsläsaren skickas vidare till butikssupport som behandlar 

inventeringssiffrorna. butikssupport hanterar butikernas lagersaldon, vilket innebär att 

butikerna inte hanterar sina lagersaldon själva. Butikssupport jämför 

inventeringsresultatet med det befintliga lagersaldot. Om resultatet skiljer sig avsevärt 

från det befintliga lagersaldot kan butikssupport begära en omräkning. Vid omräkning 

skickar butikssupport tillbaka en lista med de artiklar som skall ominventeras samt vad 

som finns angivet i lagersaldot. Vid inventering är det viktigt att personalen som 

inventerar är kunniga och noggranna för resultaten skall bli så korrekta som möjligt. 

4.4 Säkerhet i lager och butik 
Enligt observationer kunde ingen förebyggande åtgärd för stöld begången av anställda 

eller någon typ av bevakning identifieras i varken centrallagret eller i butikslagret. På 

centrallagret var skadade kartonger bland annat placerade oförslutna på en obemannad 

avskild yta, vilket innebär att anställda obemärkt kan röra sig vid ytan. 

4.5 Inventeringsresultat 
Resultatet från inventeringshistoriken påvisar att det förekommer kvantitetsdifferenser. 

Dokumentstudierna visar bland annat att det förekommer att enskilda artiklar korrigeras 

ned i butik. Kvantitetsdifferenserna upptäcks oftast i butik när butikspersonalen packar 

upp den mottagna leveransen. På centrallagret förekommer det också att artiklarnas 

kvantitet korrigeras ned, men då rör det sig om fler artiklar eftersom centrallagret 

arbetar med hela innerpåsar och inte enskilda artiklar. Vid vissa tillfällen på 

centrallagret korrigeras även kvantiteten upp. Det förkommer även att samma artiklar 

som tidigare korrigerats ned senare korrigeras upp.. 
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5 Analys 
Kapitlet ger svar på studiens frågeställningar genom att jämföra insamlad empiri med 

teoretiskt ramverk. 

5.1 Frågeställning 1: I vilka delar av en försörjningskedja, där 
tillverkningen är outsourcad, kan riskzoner uppstå? 
Genom kartläggningen av försörjningskedjan som erhållits med hjälp av empirin och 

det teoretiska ramverket har det varit möjligt att identifiera vart riskzoner uppstår i 

försörjningskedjan. Författarna har valt att benämna de punkter i försörjningskedjan där 

materialhantering sker som riskzoner. Riskzonerna har klassificerats utifrån hur stor 

risk det är att en kvantitetsdifferens kan uppstå i respektive riskzon. Riskzonerna 

kommer vidare att klassificeras som antingen hög eller låg beroende på mängden 

materialhantering samt hur tillgängliga artiklarna är för personalen. Artiklar anses vara 

mer tillgängliga när de är åtkomliga och inte förslutna i en kartong. Riskzoner anses 

vara höga vid mycket materialhantering samt när artiklar är mer tillgängliga. En låg 

riskzon anses däremot utgöras av mindre materialhantering samt när artiklar är förslutna 

i kartonger. 

Farris (2010) beskriver att det kan finnas svårigheter att få användning av en kartlagd 

försörjningskedja om den blir för komplicerad och omfattande. Fallföretagets 

försörjningskedja har därför kartlagts i enkel form och använts som utgångsläge för att 

finna riskzoner. Fallföretagets försörjningskedja startar vid tillverkaren och slutar vid 

slutkunden. Studien är dock avgränsad till att endast innefatta fallföretagets centrallager 

samt butikslager. Eventuella riskzoner som finns utanför det avgränsade området har 

därför uteslutits att undersökas. Nedan analyseras fallföretagets lageraktiviteter som 

delvis följer det generella materialflödet som illustrerats i figur 7. 

5.1.1 Inleverans 
När godset ankommit till centrallagret påbörjas inleveransen. Enligt Richards (2011) 

minskar risken för att fel information förs in i systemet vid inleverans om streckkoder 

scannas med en streckkodsläsare. På fallföretaget förs artiklar manuellt in i systemet 

genom att räkna antalet kartonger. Vid inleverans sker endast förflyttning av kartonger 

och inte hantering av artiklar. Eftersom kartongerna är förslutna vid inleverans är risken 

mindre för kvantitetsdifferens eftersom att syftet aldrig varit att öppna kartongerna. Om 

en kartong öppnats är det därför uppenbart att en icke rättfärdigad handling har skett 

vilket kan avskräcka medarbetare från att öppna kartongerna. Eftersom kartongerna 

aldrig öppnas och utan endast förflyttas en kort sträcka vid inleverans anses riskzonen 

vara låg. 

5.1.2 Lagring 
När alla kartonger tagits emot och fordonet lastats av ställs kartongerna antingen undan 

på en tillfällig lagringsyta eller förflyttas till sin specifika lagerplats (Baker et al., 2014). 

På fallföretaget står pallar som skall vidare till plocket på en tillfällig lagringsyta och 

varor som skall plockas vid ett senare tillfälle ställs på höglagret. Här sker heller inte 

materialhantering i någon större utsträckning och kartongerna är fortfarande förslutna 

under denna aktivitet. Därför anses denna riskzon vara låg. 
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5.1.3 Påfyllning 
För att det ständigt skall finnas varor när plockarna skall plocka en order måste det 

fyllas på kartonger på rätt plats i rätt tid (Richards, 2011). Varje morgon sker påfyllning 

av kartonger på plockplatserna vilket enligt Richards (2011) krävs för att det skall 

finnas tillgängliga artiklar för plockarna. Påfyllningen är anpassad efter dagens ordrar 

vilket innebär att det i slutet av dagen skall vara tomt på pallarna. Här sker enbart 

förflyttning av förslutna kartonger och därför anses riskzonen vara låg 

5.1.4 Plockning 
Enligt Richards (2011) är plockning en aktivitet som skall ske snabbt och noggrant och 

kan därför orsaka en risk för felplock på fallföretagets centrallager. Det är upp till varje 

plockare att utifrån sin plocklista att snabbt plocka rätt artiklar och säkerställa att rätt 

artikel ligger på rätt plats. Vid plockning öppnas kartongerna för att plocka innerpåsar. 

Eftersom att kartongerna inte längre är förslutna samt att materialhantering sker i stor 

utsträckning anses plockning vara en hög riskzon. Materialhantering i kombination med 

tidspress kommer dessutom öka risken för felplock. 

5.1.5 Packning 
När artiklarna plockats färdigt skall de förberedas inför leverans genom att packa dem. 

Detta kan utföras på en packningsstation (Baker et al., 2014) eller i samband med 

plockningen (Richards, 2011). På fallföretaget packas artiklarna direkt ner i en kartong 

och försluts. I samband med packning och förslutning av kartonger anses det inte finnas 

någon betydande risk för kvantitetsdifferens och därför anses riskzonen vara låg 

5.1.6 Butikslager 
Vid uppackning i butik hanteras innerpåsar och enskilda varor. Kartongerna är inte 

längre förslutna och det sker mycket materialhantering i samband med uppackning. 

Därför anses butikslagret vara en hög riskzon. 

5.2 Frågeställning 2: Vilka riskfaktorer kan påverka eventuella 
kvantitetsdifferenser som uppstår i en försörjningskedja? 
I den första frågeställningen ansågs butikslager samt plockning i centrallagret vara höga 

riskzoner. Eftersom att dessa ansågs vara de största riskzonerna kommer riskfaktorer 

som kan påverka en kvantitetsdifferens vid plockning i centrallagret och butikslagret 

att behandlas nedan. 

I Figur 9 illustreras ett fiskbensdiagram där identifierade riskfaktorer vid plockning och 

i butikslagret kategoriserats enligt 5M. Nedan beskrivs kategorierna människa, metod, 

maskin, mätning och miljö. Riskfaktorerna beskrivs nedan för respektive kategori samt 

hur riskfaktorerna orsakar kvantitetsdifferens. 
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Figur 9      Riskfaktorer strukturerade i ett fiskbensdiagram 

5.2.1 Människa 
Kommunikationsbrist 

I teorin beskriver Sörqvist (2004) att kommunikationsfel är ett individberoende 

problem som bland annat kan uppstå då kommunikation är bristande eller uteblir helt. 

På fallföretaget förs kommunikation mellan butikerna, butikssupport och plockarna 

genom mail och samtal. När kvantitetsdifferenser uppstår i butikerna är det deras 

skyldighet att rapportera kvantitetsdifferensen till butikssupport som sedan kan föra 

informationen vidare till plockarna. Som nämnts tidigare i empirin kontrollerar och 

rapporterar inte alltid butikerna sina inleveranser, vilket skapar en brist i 

kommunikationen. Bristen på kommunikation mellan butikerna och butikssupport leder 

vidare till brist på återkoppling till plockarna. Om butikens kontroll och rapportering 

uteblir finns en risk att plockarna går miste om återkoppling kring hur de plockat. Det 

finns vid kontroll i butik även möjlighet att avgöra om kvantitetsdifferensen orsakats 

av plockfel, leverantörsfel, stöld etc. Butikernas kontroll och rapportering kring 

kvantitetsdifferenser är därför avgörande om plockarna kommer erhålla någon 

återkoppling angående plockresultat överhuvudtaget. Kontroll och rapportering är 

dessutom viktigt för att vid den årliga inventeringen kunna härleda vad som har orsakat 

eventuella kvantitetsdifferenser. Om butikspersonal kontrollerar och rapporterar enligt 

standard kan butikssupport redan då avgöra vad kvantitetsdifferensen beror på samt 

uppdatera till det nya lagerssaldot. 

Misstag 

Sörqvist (2004) beskriver hur ofrivilliga fel kan uppkomma samt att det kan finnas 

svårigheter att förstå problemets bakomliggande orsaker. Eftersom ofrivilliga fel 

uppkommer på grund av slumpen har det ingen betydelse om plockarna är erfarna eller 

inte på fallföretaget. Det kommer nämligen alltid finnas en risk för plockfel eftersom 

den mänskliga faktorn är inblandad. Misstag kan även ske när butiken rapporterar 

kvantitetsdifferenser till butikssupport. Butikspersonalen kan bland att göra misstag vid 

rapportering så som att fel kvantitet rapporteras efter kontroll när kvantitetsdifferens 

upptäckts. 
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5.2.2 Metod 
Bristfälliga standarder 

Enligt Petersson et al. (2009) kan allt i en verksamhet standardiseras och i teorikapitlet 

beskrivs även fördelar med standardisering. Fallföretaget har standarder för hur 

plockning skall genomföras samt en dokumenterad manual för hur arbetsuppgiften skall 

utföras. Manualen har inte uppdaterats sedan fallföretaget införskaffade 

streckkodsläsare som hjälp vid plockning, och därför är manualen bristfällig och ej 

komplett. Alla nya medarbetare blir dessutom inte tilldelade manualen. På grund av 

manualens brister och att alla plockare inte tilldelas manualen kan det resultera i att 

plockarna inte arbetar på samma sätt. Variationen kring utförandet av plockning 

kommer vidare leda till ojämn kvalitet på leveranserna, vilket kan medföra att butikerna 

får fel kvantiteter eller artiklar på grund av att plockarna har plockat fel. Eftersom 

plockarna inte arbetar efter en komplett standard kan deras arbetssätt eventuellt skilja 

sig ifrån varandra. Variation kring arbetssätt resulterar i att varje individ kan ha unika 

plockfel. Variationen kan bidra till svårigheter kring implementering av en enhetlig 

förbättring då plockfelen är på individnivå. Butiken anses däremot ha en komplett 

standard i form av en leveransmanual som är beskrivande och anses funktionell. 

5.2.3 Miljö 
Brist på bevakning 

Om ett företags säkerhet är svag skapas en möjlighet för stöld att begås (Laner & Gee, 

2015). Under en observation uppmärksammades inga förebyggande åtgärder för stöld 

begången av anställda eller någon typ av bevakning av varken plockarna på 

centrallagret eller personalen i butik. Eftersom att det inte existerar någon form av 

bevakning anses säkerheten vara svag vid plockningsytan på centrallagret samt på 

butikens lager. På grund av den bristande säkerheten kan en situation där det finns 

möjlighet för anställda att stjäla uppstå, vilket stöds av teorin. Det finns därför en risk 

att plockningsytan samt butikens lager eventuellt utvecklas till en plats där anställda 

kan stjäla obemärkt. Om däremot plockningsytan och butikens lager haft högre säkerhet 

hade möjligheten att bli upptäckt varit större och därför hade troligtvis möjligheten för 

eventuell stöld minskat. 

5.2.4 Maskin 
Streckkodsläsare 

I teorikapitlet beskriver Battini et al. (2015) och Richards (2011) en streckkodsläsares 

funktion samt dess fördelar. Enligt observationer på fallföretaget verifieras endast 

plockplatsen med streckkodsläsaren. Artikeln går däremot inte att scanna och därmed 

sker ingen verifikation kring att varken rätt artikel eller rätt kvantitet plockats. Utan 

verifikation finns därmed en risk att fel vara samt kvantitet plockas. Systemet på 

centrallagret anses därför vara begränsat eftersom det inte är möjligt att scanna 

innerpåsarna under plockning. 

5.2.5 Mätning 
Inventering 

Enligt Connolly (2008) används inventering för att veta vilka artiklar som fysiskt finns 

i lagret. På fallföretaget sker daglig inventering av plockplatserna. Den dagliga 

inventeringen medför att lagersaldot uppdateras varje dag. Fördelen med den dagliga 

inventeringen är att tidsintervallet mellan varje inventering blir mindre vilket medför 

att det är lättare att identifiera vid vilken tid en eventuell kvantitetsdifferens uppstått. 
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I nuläget rapporteras inte orsak till varför en artikels lagersaldo korrigerats manuellt i 

centrallagret. När orsak inte rapporteras blir det svårare att följa upp och åtgärda 

problemet kring kvantitetsdifferenser. För att kunna göra vidare studier och eliminera 

orsaker till kvantitetsdifferenser samt följa upp inventeringsresultatet bör först 

orsakerna till varför saldot korrigerats att rapporteras. Först när det är möjligt att ange 

orsak till korrigering bör studien kring denna riskfaktor fortsätta för att vidare kunna 

undersöka åtgärdsförslag. Därmed kommer inventering i centrallagret inte behandlas 

vidare i denna studie. 

I butik genomförs en årlig inventering. Eftersom inventering är en reaktiv handling och 

inte aktivt förebygger kvantitetsdifferens utan syftar till att kontrollera nuläget kommer 

inventering inte behandlas vidare i denna studie. 

5.3 Frågeställning 3: Vilka åtgärder kan vidtas för att minska 
kvantitetsdifferenser? 
I den andra frågeställningen identifierades riskfaktorer som kan bidra till 

kvantitetsdifferens vid plockning och i butikslagret eftersom dessa riskzoner ansågs 

vara av hög grad. För att motverka de riskfaktorer som beskrivits ovan har ett antal 

åtgärder presenterats för att minska kvantitetsdifferens. Nedan beskrivs riskfaktorerna 

som kategoriserats enligt 5M samt förslag på åtgärder som kan vidtas för att motverka 

respektive riskfaktor. 

5.3.1 Kommunikationsbrist 
Som nämnts i den andra frågeställningen kan den bristande kommunikationen mellan 

butik och butikssupport resultera i att feedback till plockarna uteblir. Sörqvist (2004) 

beskriver ett antal förslag för att åtgärda kommunikationsfel. I butik bör standarder 

formuleras noggrant angående kontroll och rapportering av kvantitetsdifferenser vid 

uppackning. Det bör även säkerställas att butikspersonalen vet hur kontroll och 

rapportering skall genomföras samt förstår vikten av dessa aktiviteter. Det är dessutom 

viktigt att butikspersonalen är medvetna om kostnaderna som bristerna kring kontroll 

och rapportering kan medföra. Kontroll och rapportering till butikssupport är avgörande 

för att plockarna skall få feedback. Med hjälp av rapporteringen kan butikssupport göra 

uppföljning och avgöra om kvantitetsdifferensen är ett leverantörsfel eller plockfel. 

Vidare förmedlas eventuella plockfel till plockarna som feedback. Tulgan (1999) 

beskriver de positiva effekterna kring feedback. Om plockarna får feedback kommer de 

kunna utvecklas på sin arbetsplats samt bli mer motiverade på sin arbetsplats. Det är 

även viktigt plockarna erhåller feedback så fort som möjligt för att feedbacken skall ha 

så stor påverkan på dem vilket eventuellt kan leda till en förbättring. För att plockarna 

skall kunna få feedback så fort som möjligt är det viktigt att butikerna rapporterar till 

butikssupport som vidare måste göra en uppföljning direkt 

5.3.2 Misstag 
Det kommer alltid att finnas en risk för misstag men enligt Sörqvist (2004) kan 

ofrivilliga fel förebyggas genom att sträva mot att eliminera möjligheten för att denna 

typ av problem skall uppstå. För att kunna eliminera möjligheten att begå misstag kan 

bör systemet på centrallagret förbättras för att streckkodsläsaren skall kunna scanna 

innerpåsar. Därmed förhindras möjligheten för att fel skall uppstå. Streckkodsläsaren 

behandlas längre ner i kapitlet. Ännu ett sätt att undvika kvantitetsdifferenser kan vara 

att plockarna dubbelkollar att kartongerna är på rätt plockplats innan de påbörjar 

plockningen. 
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En annan åtgärd kan även vara att byta ut streckkodsläsaren mot röststyrd teknik. Keller 

och Keller (2014) menar att bland annat noggrannhet och produktivitet ökar samt att 

plockfel minskar genom röststyrning. Till skillnad från streckkodsläsaren sker en 

verifikationskontroll via headsetet vid användning av röststyrning. Den ytterligare 

kontrollen kan därmed upptäcka om plockaren inte är uppmärksam och anger fel 

information (Richards, 2011). Handdatorn kommer tillrättavisa plockaren om fel 

nummer angetts. På grund av röststyrningens säkra resultat skulle plockningen kunna 

uteslutas som en orsak till kvantitetsdifferens. Det reducerar risken för att plockfel skall 

uppstå. Dock innebär införandet av plockning genom röststyrning att ett 

lagerstyrningssystem måste implementeras. 

5.3.3 Bristfälliga standarder 
Som nämnts i föregående frågeställning finns ingen komplett manual för hur plockning 

skall genomföras. Enligt Petersson et al. (2009) kan allt standardiseras.  Standarden kan 

vidare bidra till en jämn och god kvalitet för arbetsuppgiften. För att plockarna skall 

uppnå en jämn och god kvalitet på sitt arbete bör en genomarbetad och komplett manual 

utformas. Detta bör resultera i att alla plockare som erhållit den uppdaterade manualen 

och förstått den kommer arbeta på samma sätt.  Den gamla manualen bör därför 

uppdateras och därefter följas av alla plockare för att få en jämn kvalitet på plockningen. 

Den uppdaterade manualen skall tilldelas alla nya plockare samt de ordinarie plockarna 

för att få ett enhetligt arbetssätt. När alla plockare arbetar efter en standard är det lättare 

att hitta brister och vidare åtgärda problemen 

5.3.4 Brist på bevakning 
Säkerheten vid plockningsytan konstaterades i andra frågeställningen vara låg och 

åtgärder kan vidtas för att minska risken för eventuell stöld. I teorin beskriver Richards 

(2011) hur stöld kan förebyggas. Eftersom att det i nuläget inte finns någon 

kameraövervakning vid plockningsytan eller i butikslagret är det omöjligt att avgöra 

om några artiklar har stulits. Genom att installera kameraövervakning kan stöld både 

upptäckas och avskräckas. 

Ännu en åtgärd som kan vidtas för att motverka stöld är oplanerade inspektioner av de 

anställdas arbete (Richards, 2011). Oplanerade inspektioner skulle kunna höja 

säkerheten samt avskräcka anställda från att begå stöld. Oplanerade inspektioner anses 

dock vara ett billigare alternativ till kameraövervakning. 

5.3.5 Streckkodsläsare 
Battini et al. (2015) menar att streckkodsläsare kan användas för att verifiera att rätt 

artikel scannats. Richards (2011) menar även att felplock minskar vid användning av 

streckkodsläsare. I den andra frågeställningen nämns att streckkodsläsaren endast 

används till att verifiera rätt plockplats och därför anses systemet på centrallagret vara 

begränsat. Om det däremot vore möjligt att scanna och verifiera varje artikel vid 

plockning skulle risken för felplock minska. Om systembegränsningen skulle upphävas 

och streckkodsläsaren skulle verifiera varje artikel skulle chansen vara större att plocka 

rätt artikel samt kvantitet. 
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6 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens resultat. Vidare beskrivs 

studiens implikationer och begränsningar. Dessutom beskrivs studiens slutsatser och 

rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning. 

6.1 Resultat 
Studiens syfte har varit att analysera en försörjningskedja, där tillverkningen är 

outsourcad, för att upptäcka riskzoner där en eventuell kvantitetsdifferens skulle kunna 

uppstå, orsak till kvantitetsdifferens samt vilka åtgärder som skulle kunna vidtas för att 

minska kvantitetsdifferens. För att besvara syftet har tre frågeställningar formulerats. 

6.1.1 Frågeställning 1: I vilka delar av en försörjningskedja, där 
tillverkningen är outsourcad, kan riskzoner uppstå? 
Den första frågeställningen grundades på uppfyllandet av delmålet som handlade om 

att kartlägga fallföretagets försörjningskedja. I studien behandlades däremot endast 

riskzoner inom centrallagret och i butik. De zoner som analyserades var inleverans, 

lagring, påfyllning och plockning på centrallagret samt inleverans och butikslager. 

Utifrån analys av empirin gentemot det teoretiska ramverket ansågs inleverans, lagring, 

påfyllning och packning på centrallagret inte utgöra någon större risk för 

kvantitetsdifferens eftersom att det inte förekom materialhantering i större utsträckning. 

Butikslagret samt plockning på centrallagret ansågs vara de största riskzonerna 

eftersom det sker mer materialhantering under dessa zoner än de andra som studerades. 

Under plockning hanteras öppnade kartonger innehållande innerpåsar till skillnad från 

de andra zonerna. Plockaktiviteten beror väldigt mycket på plockarnas prestation och 

genomförande vilket avgör om de kommer plocka rätt. Uppackning i butik ansågs vara 

en riskzon på grund av att det sker hantering av enskilda artiklar. Butik har även det 

yttersta ansvaret för att kontrollera att kvantiteten stämmer för att kunna rapportera 

eventuella kvantitetsdifferenser. 

6.1.2 Frågeställning 2: Vilka riskfaktorer kan påverka eventuell 
kvantitetsdifferens som uppstår i en försörjningskedja? 
Kommunikationsbrist 

Bristen på kontroll och rapportering från butik har resulterat i att det är omöjligt att 

avgöra vad en eventuell kvantitetsdifferens beror på. Det går efter den årliga 

inventeringen i butik inte att avgöra om korrigeringen av artiklar har berott på plockfel, 

leverantörsfel, stöld etc. Mindre kontroll och färre rapporteringar har även resulterat i 

mindre återkoppling till plockarna. 

Misstag 
Misstag är ännu en faktor som kan resultera i kvantitetsdifferens och uppkommer på 

grund av slumpen. Eftersom den uppkommer på grund av slumpen finns det ingen 

särskild orsak till att misstag inträffar. 

Bristfälliga standarder 
Eftersom plockarna på centrallagret inte har en komplett standard samt att alla plockare 

inte har erhållit standarden plockar inte alla på exakt samma sätt. Vidare leder detta till 

variation kring utförandet av plockning, vilket resulterar i att varje individ kan ha unika 

plockfel. 
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Brist på bevakning 
Fallföretagets bristande säkerhet på centrallagrets plockningsyta samt butikslager kan 

bidra till en risk för eventuell stöld begången av anställda. 

Streckkodsläsare 
På plockningsytan på fallföretagets centrallager sker endast verifiering av plockplatsen. 

Vidare resulterar denna systembegränsning i att det finns en risk för att fel artikel samt 

kvantitet plockas. 

6.1.3 Frågeställning 3: Vilka åtgärder kan vidtas för att minska 
kvantitetsdifferenser? 
Kommunikationsbrist 
Kommunikationen mellan butikssupport och butikerna är avgörande för att 

butikssupport skall kunna göra uppföljning och avgöra om kvantitetsdifferenserna är 

leverantörsfel eller plockfel. För att lösa problemet kring kommunikation bör därför 

standarder formuleras noggrant. Butikspersonalen skall även förstå vikten av att 

kontrollera och rapportera kvantitetsdifferenser eftersom att det är avgörande för att 

butikssupport skall kunna härleda orsaken. 

Misstag 
Möjligheten att begå misstag kan minska om fallföretagets system på centrallagret 

förbättras eftersom det kommer möjliggöra scanning av innerpåsar, vilket kan bidra till 

färre plockfel. Streckkodsläsaren behandlas ytterligare nedan. Röststyrd teknik är 

ytterligare en åtgärd för att minska plockfel. 

Bristfälliga standarder 
För att åtgärda fallföretagets bristfälliga standarder bör en komplett, uppdaterad och 

genomarbetad manual som beskriver hur plockning skall genomföras upprättas. Vidare 

skall den nya manualen tilldelas och följas av all plockpersonal. 

Brist på bevakning 
Fallföretagets säkerhet på centrallagrets plockningsyta samt butikslager kan höjas 

genom att installera kameraövervakning för att upptäcka samt avskräcka stöld 

begången av anställda. Ytterligare en åtgärd är att genomföra oplanerade inspektioner 

av de anställdas arbete. 

Streckkodsläsare 
Uppgradering av fallföretagets system skulle innebära att artiklar går att scanna snarare 

än enbart plockplatsen. Vidare skulle uppgraderingen minska risken för plockfel 

eftersom artiklarna därmed verifieras under plockningen. 

6.2 Implikationer 
Studiens syfte har varit att identifiera riskfaktorer i riskzoner som kan orsaka 

kvantitetsdifferens samt vilka åtgärder som kan vidtas för att minska 

kvantitetsdifferenser i en försörjningskedja. Genom att ha upprättat en kartläggning av 

försörjningskedjan samt identifierat riskzoner kan fallföretaget använda studiens 

resultat för att fortsätta identifiera riskzoner och riskfaktorer. Författarna har genom att 

upprätta ett fiskbensdiagram kategoriserat och identifierat riskfaktorerna. I resultatet 

framkommer att kvantitetsdifferenser beror på bristfälliga standarder, utrymme för 

stöld, misstag, streckkodsläsare samt kommunikationsbrist. Med hjälp av 

fiskbensdiagrammet och åtgärdsförslagen kan fallföretaget använda författarnas förslag 

om hur hantering av kvantitetsdifferens kan gå till ur ett utomstående perspektiv. 
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Plockarna och butikspersonalen bör först och främst ta del av kartläggning av 

försörjningskedjan för att förstå hur aktiviteterna samverkar. Därefter kan studiens 

åtgärdsförslag implementeras. 

Att åtgärda kommunikationsbrist innebär att nya standarder bör skapas samt att de 

anställda bör utbildas efter den nya standarden. Kostnaden kommer vara relativt låg, 

däremot kommer upplärning vara tidskrävande. Författarna anser att inte några 

teoretiska implikationer finns då studien inte bidragit tillfört eller utvecklat några nya 

teorier. 

Riskfaktorerna som identifierats anses vara generella vilket innebär att de åtgärder som 

tagits fram även är tillämpningsbara på andra företag. Studiens resultat visar på att 

genom att kontrollera och rapportera inleveranser kan kvantitetsdifferenser upptäckas 

och härledas. 

6.3 Begränsningar 
I detta avsnitt diskuteras de begränsningar som funnits under studien. Här diskuteras 

begränsningar kring studiens resultat samt de metoder som använts. 

6.3.1 Resultatdiskussion 
Utgångspunkten för studien har varit att beskriva fallföretagets fysiska 

försörjningskedja, vilket även har varit studiens delmål. Om delmålet formulerats 

annorlunda och exempelvis inkluderat eller enbart behandlat fallföretagets 

informationsflöde hade resultatet mest sannolikt blivit annorlunda. Då hade andra 

riskzoner samt riskfaktorer som kan orsaka kvantitetsdifferenser kunnat identifieras. 

Om fallföretaget dessutom hade haft ett lagerstyrningssystem hade troligtvis vissa 

riskzoner och riskfaktorer uteblivit och andra tillkommit. 

Eftersom packning skedde i samband med plockning och inte utgjorde en egen 

lageraktivitet på fallföretaget kan det ha en påverkan på resultatet. Hade en 

packningsstation funnits på centrallagret efter plockning, som beskrivits i teorin, hade 

ytterligare en kontroll på artiklarna kunnat genomföras vid packning. Den tillkomna 

lageraktiviteten hade dock kunnat utgöra en hög riskzon på grund av den höga mängden 

materialhantering i samband med packning samt artiklarnas tillgänglighet vid packning. 

Som nämnts i verksamhetsbeskrivningen är fallföretagets centrallager relativt nytt. 

Hade centrallagret däremot varit äldre hade resultatet troligtvis fått ett annat utfall 

eftersom det finns en möjlighet att standarder och kultur är djupt rotade på äldre 

arbetsplatser 

6.3.2 Metoddiskussion 
Datainsamling 
För att erhålla ett mer generellt resultat från intervjuerna borde fler plockare ha 

intervjuats för att vidga perspektiven samt analysera om liknande svar skulle erhållas 

från de olika respondenterna. På grund av tidsbrist var det dock inte möjligt att intervjua 

fler. Intervjuerna genomfördes enskilt med varje individ vilket gav respondenterna 

utrymme att besvara frågorna utan att känna press från personal eller ledare. Vissa 

intervjuer som genomfördes var semi-strukturerade, vilket resulterade i spontana 

följdfrågor till respondenten. Intervjuer genomfördes med anställda med olika 

befattningar för att få olika perspektiv kring problemet 
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Båda författarna medverkade alltid under observationerna. Observationerna utfördes 

för att skapa förståelse för hur arbetsprocesserna går till i praktiken samt få en opartisk 

syn på dem. Under observationerna säkerställdes det författarna såg genom att ställa 

följdfrågor till respondenten. Det hade varit möjligt att genomföra ytterligare 

observationer men författarna ansåg att ytterligare observationer inte skulle bidra med 

relevant empiri eftersom att redan vid den första observationen kunde väsentliga brister 

upptäckas. 

Författarna erhöll inventeringshistork för de tre första månaderna på året. Hade 

inventeringshistoriken sträckt sig under ett längre tidsintervall hade eventuella 

variationer kunnat upptäckas till exempel vid säsonger. Med mer tid hade författarna 

även kunnat avgöra hur mycket plockfel och leverantörsfel som fanns. 

Dataanalys 

Det framtagna teoretiska ramverket som erhållits från litteraturstudien samt den 

insamlade data från fallstudien analyserades kontinuerligt gentemot varandra utifrån så 

kallad mönsterpassning. Fördelen med denna metod var att teorierna ständigt 

uppdaterades efter relevans för studien. Teorierna i det teoretiska ramverket har tagits 

fram för att kunna uppnå studiens syfte men har kontinuerligt ändrats och uppdaterats i 

och med nytillkommen empiri. Vidare har den nytillkomna empirin lett till att en stor 

del av det teoretiska ramverket har förkastats och ersatts med ny relevant teori för att 

stämma överens med empirin. 

Reliabilitet och validitet 

För att uppnå ett tillförlitligt resultat har triangulering använts då intervjuer, 

observationer och dokumentstudier har genomförts. Syftet med triangulering har varit 

att de olika metoderna för att samla information skall komplettera varandra då kunskap 

brister. Triangulering har därmed stärkt studiens reliabilitet. Författarna anser att 

reliabiliteten har stärkts då intervjuerna gjorts individuellt eftersom att respondenterna 

då inte känt någon press från omgivningen. 

Den interna validiteten anses ha stärkts genom mönsterpassning då empiri har 

jämförts med teori. Eftersom att respondenternas svar har varit likartade anses 

den interna validiteten stärkts ytterligare och är därmed trovärdig.  

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
I denna studie har riskzoner och riskfaktorer identifierats samt åtgärder för minska 

kvantitetsdifferens i riskzonerna. Författarna anser att vissa åtgärder bör prioriteras för 

undvika onödiga kostnader eller tidsförlust. Förslagsvis bör kontroll och rapportering 

skötas bättre vilket kan lösa problemet med kommunikationsbrist. När kontroll och 

rapportering uteblir i butik är det omöjligt att följa upp kvantitetsdifferensen samt 

avgöra om problemet ligger hos plockarna eller leverantören. Ytterligare åtgärder 

författarna anser bör vidtas är oplanerade inspektioner, upprätta kompletta och 

uppdaterade standarder samt uppgradering av fallföretagets system för att 

streckkodsläsaren skall kunna scanna innerpåsar under plockning. Återstående åtgärder 

så som implementering av röststyrning samt kameraövervakning kan komma att 

implementeras i efterhand om inte författarnas rekommendationer är tillräckliga. 

Ytterligare anledning till att de återstående förslagen inte bör implementeras direkt är 

den tidskrävande planeringen samt dess höga kostnad som tillkommer vid investering. 
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6.5 Vidare forskning 
Den genomförda studien syftade till att kartlägga en försörjningskedja för att identifiera 

de riskzoner samt riskfaktorer som skulle kunna orsaka en eventuell kvantitetsdifferens. 

Vidare forskning bör rikta in sig på hur de framtagna åtgärderna kan implementeras för 

att minska kvantitetsdifferens samt följa upp kring resultatet av implementeringen.  

Studien har endast behandlat centrallagret och butikerna. I vidare studier bör andra 
delar av den kartlagda försörjningskedjan studeras för att finna riskzoner samt 
riskfaktorer som bör åtgärdas. 
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Bilaga 1 Semistrukturerade intervjufrågor 
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Bilaga 1 – Semistrukturerade intervjufrågor 
- Vad har ni för inventeringsrutiner?  

- Hur rapporteras kvantitetsdifferenser?  

- Hur ofta inventeras det?  

- Har ni några rutiner när en vara försvinner från butiken? 

- Är det någon som är ansvariga för alla saldon? 

- Diffar kvantiteten på de skadade kartongerna? 

- Är det någon skillnad på inrapportering av skadad gods och differens. 

- Anmäler de styckpaket eller styckantal? 

- Kontrollerar ni med transportören att de har levererat rätt antal? Räknas 

kollina innan transportören åker. 

- Finns det några plockrutiner?  

- Kontrolleras inleveranser?  

 


