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Sammanfattning 
En verklighet som för dagens företag innebär att förändringar sker i snabbare takt 

tillsammans med att produkters livscykel blir kortare ställer krav på en effektiv 

försörjningskedja. Ett val som företag kan göra är att anpassa sin försörjningskedja efter 

efterfrågan för att kunna uppfylla kunders behov och önskemål och genom detta skapa 

nöjda kunder vilket är en förutsättning för företag att överleva på sikt. Syftet med denna 

studie är att undersöka vilka informationskrav på märkningen som finns hos kunder i 

samband med leveranser mellan stålindustriföretag och kund. Metoden för detta arbete 

har varit att utföra en fallstudie på ett stålindustriföretag där intervjuer, observationer 

och frågeformulär har använts för att ta fram en nulägesanalys och kundönskemål. 

Utöver detta har även en litteraturstudie över tidigare forskning genomförts för att få en 

bättre förståelse över ämnena i studien. Utifrån detta har sedan en strategi för hur 

företag ska arbeta för att erhålla nöjda kunder tagits fram. De personer som intervjuats 

och tillfrågats var personer med kundkontakt. Detta för att komma så nära kunderna 

som möjligt och få en insikt av kundbehoven.  

 

Vad studiens resultat visar att fallföretaget uppfyllde de krav och behov som deras 

kunder hade angående informationen på deras märkning. Detta ger företaget en 

möjlighet att erbjuda sina kunder en lösning som för SMT skulle innebära att de 

effektiviserar sin försörjningskedja samtidigt som de kan erbjuda sina kunder något som 

för kunderna skulle kunna uppfylla ett omedvetet behov. Slutsatsen som framkommit av 

studien är att företag bör arbeta utifrån en efterfrågestyrd försörjningskedja för att få 

kännedom om kunders krav och behov. Dessa kan sedan användas för att utforma en 

märkning som för kunderna är attraktiv och håller en bra kvalité. Detta är viktigt då bra 

kvalité kan leda till nöjda kunder. För att en försörjningskedja ska kunna anpassa sig 

efter förändringarna i kunders behov krävs det att information delas mellan 

medlemmarna i kedjan.  

 

 

  



 

 

Abstract 
In an environment that changes fast with shorter product life cycles the importance of 

having an efficient supply chain becomes necessary. To achieve that companies need to 

create a demand chain were the supply chain adjusts and meet the requirements and 

needs of the customers. The purpose of this study is to examine which information that 

is required of the labelling in deliveries from the steel industry to accomplish satisfied 

customers. The methodology for this study was done by a case study of a global steel 

company, where observations, interviews and questioners was used to find the current 

status of the information regarding the labelling and the customer requirements. To get 

a better understanding about the subject in the study a literature review was made. This 

review is also the basis for a strategy on how company can work to achieve satisfied 

customers. To understand the requirements regarding customer demand staff with 

customer contact was interviewed.  

 

The result of the study shows that the company meet the requirements from the 

customer regarding the information on the labelling. This gives the company the 

opportunity to offer their customer an improvement accorded to the labelling to fulfil 

for the customer an unknown need. The conclusions drawn from this study are. 

Companies should create a demand chain to get knowledge about the customer 

requirements and needs. Those requirements make conditions for the company to create 

a product that customers find attractive and have good quality. Quality is an important 

element and can make the customers satisfied with the product. To get a supply chain to 

meet the changes in demand requires the members to share information between each 

other.  
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1 Inledning 
I denna del introduceras bakgrunden till ämnet, syftet med studien samt de 

frågeställningar som använts.  

 

1.1 Bakgrund 
Supply chain management (SCM) på svenska kallad försörjningskedja innebär att 

företag skapar relationer med varandra för att uppnå en fördel gentemot konkurrenter. 

Det innebär att enskilda företag ser bortom sitt eget intresse för att istället se 

försörjningskedjan som en helhet (Christopher, 2011). Detta kan uppnås enligt Heikkilä 

(2002) då företag skapar en tillit och nära relation till varandra och utgår från kundernas 

behov och en efterfrågestyrd försörjningskedja bildas.   

 

Anledningen till att försörjningskedjan blivit viktig för företag förklarar Christopher 

(2000) beror på att förändringar sker snabbare samtidigt som Tidd & Bessant (2014) 

förklarar det som att produkters livscykel blivit kortare. Det innebär att 

försörjningskedjans utformning är ett sätt att konkurrera gentemot andra och skapa 

nöjda kunder. Detta beroende på att nöjda kunder är något som företag behöver för att 

överleva på lång sikt, och kan uppnås genom att uppfylla kunders krav och 

förväntningar (Bergman & Klefsjö, 2012). 

 

Vad företagen bör tänka på är i vilket skede i produktlivscykeln ) deras produkt befinner 

sig i. Då behovet och försörjningskedjas utformning skiljer sig beroende på produktens 

stadie i PLC (von Haartman, 2012). Att utforma försörjningskedjan så den passar alla 

medlemmar kan vara svårt, då många företag jobbar med standardiserade lösningar och 

gärna med sin egen (Christopher, 2011).  

 

Hantering och utbyte av information mellan företag är en viktig del för att en 

försörjningskedja ska kunna anpassa sig efter de krav marknaden ställer (Lee et al., 

1997; Croson & Donohue, 2005). För att lyckas krävs det ett nära samarbete där 

information byts mellan varandra och att man ser vilka behov som finns och ser till 

kedjan som en helhet (Christopher, 2000). Holmberg (2000) skriver att företag med 

lyckade försörjningskedjor är de som har kunskap och förståelse för de olika krav som 

finns i kedjan.  
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Denna studie kommer undersöka vilka krav på märkningen som kan finnas hos kunder 

till stålindustriföretag vid leverans av produkter. Detta föra att kunna konstruera en 

märkning med information som utgår från kundernas krav och förväntningar. Det 

fallföretag som används i denna studie är Sandvik och affärsområdet Sandvik Materials 

Technology (SMT). Detta beroende på att leveranser från SMT till kund har visat sig 

skapa problem när märkningen på kollit inte är fullständig när leveransen når kunden. 

Det har resulterat i att kunden blivit missnöjd samt att det för SMT skapats onödigt 

arbete för att hjälpa kunden. Då SMT Logistics idag inte vet vilka behov kunderna har 

vet de heller inte vilken information som är viktig för kunden. Att veta kraven är viktigt 

för företag då Bergman& Klefsjö (2012) skriver att det är hur bra företaget lyckas 

uppfylla kundernas behov som avgör kundernas uppfattning om kvalitén på produkten. 

Att inte leva upp till dessa krav kan innebära att kunderna uppfattar att det finns en 

kvalitetsbrist hos produkten (Sörqvist, 2001). Detta innebär att resultatet som tas fram i 

denna studie är något som kan ligga till grund när företaget vill utforma en 

standardiserad märkning av kollin vid leverans till kund utifrån kundernas krav och få 

nöjda kunder. 

 

1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka vilka informationskrav på märkningen som 

finns hos kunder i samband med leveranser mellan stålindustriföretag och kund. 

1.2.1 Teoretisk frågeställning 

• Hur kan företag arbeta för att ta fram en märkning som uppfyller kundernas krav 

vid leverans? 

1.2.2 Praktiska frågeställningar 

• Hur ser nuläget ut för att packa, märka och skicka gods hos SMT? 

• Vilken information finns idag på SMT:s märkning och hur uppfyller den 

kundernas önskemål? 

• Vilka rekommendationer kan ges till SMT för att förbättra märkningen och 

försörjningskedjan? 
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2 Metod 
I metodkapitlet förklaras vilka metoder som använts under studien för att samla in data. 

Metoderna som använts är intervjuer, frågeformulär, observationer och hur resultatet 

har analyserats. Till det har även en litteraturstudie genomförts. Detta kapitel avslutas 

med att ta upp studiens reliabilitet, validitet och generaliserbarhet.    

 

2.1 Introduktion och genomförande 
Syftet med denna studie är att undersöka vilka informationskrav på märkningen som 

finns hos kunder i samband med leveranser mellan stålindustriföretag och kund. För att 

uppnå syftet med studien har en strategi utifrån teorin tagits fram som visar hur företag 

kan arbeta för att uppnå nöjda kunder. Denna strategi har sedan använts för att se hur 

SMT arbetar när de vill utforma en märkning till sina leveranser.  För att uppnå den 

andra delen av syftet genomfördes en nulägesanalys där intervjuer och observationer 

användes för att samla in data. För att ta reda på kundernas krav har intervjuer och 

frågeformulär använts till att fråga personal med kundkontakt. Kundkraven har tagits 

fram genom att utföra observationer, intervjuer och frågeformulär. Därefter har 

resultatet analyserats gentemot teorier från litteraturstudien. Utifrån analysen och teorier 

har sedan förbättringsförslag arbetats fram.  

 

2.2 Fallstudie  
En fallstudie är en undersökningsmetod där ett fall studeras som är representativt för ett 

specifikt område, där fokus är att öka förståelsen inom det undersökta området 

(Eisenhardt, 1989; Biggam, 2011). Styrkan med en fallstudie enligt Eisenhardt (1989) är 

att resultatet kan ses som giltigt då det finns en verklighet kopplat till resultatet. 

I denna fallstudie studeras stålindustriföretaget Sandvik AB:s affärsområde Sandvik 

Material Technolgy för att skapa en ökad kunskap om behovet av information inom 

försörjningskedjan i samband med märkning av varor. För att skapa en bättre förståelse 

hur packning och märkning går till har ytterligare ett företag verksam inom stålindustrin 

studerats. Detta företag kallas i studien för Företag 2.  

 

Ett vanligt tillvägagångsätt enligt Biggam (2011) vid en fallstudie är att använda sig av 

intervjuer eller frågeformulär. Denna fallstudie är vad Biggam (2011) kallar för en 

beskrivande studie, då studien syftar till att skapa en djupare förståelse. För att få en 
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djupare förståelse har intervjuer, frågeformulär och observationer utförts på olika 

enheter inom de företag som ingår i fallstudien. Anledningen till att företagen valdes ut 

till denna fallstudie beror på att företagen är verksamma inom den sektor som studien 

syftar till att undersöka. Tillsammans med detta kan båda företagen ge en representativ 

bild då antal anställda är över 250 personer, gränsen för vad som anses som ett stort 

företag.  

2.2.1 Kvantitativ och kvalitativ  

Vid en undersökning kan det enligt Murray & Hughes (2008) användas två olika 

metoder, kvantitativ och kvalitativ metod. Enligt Biggam (2011) ger en kvantitativ 

metod svar på frågan hur medan kvalitativ metod svarar på frågan varför. Att använda 

kvantitativ data i en studie innebär att använda insamlad data för att undersöka hur stort 

antal det finns av något, medan kvalitativ data används för att undersöka varför 

någonting händer (Murray & Hughes, 2008; Biggam, 2011).  

 

Något som Murray & Hughes (2008) tar upp är att användandet av en kvantitativ metod 

kan anses som mer vetenskapligt då den kan vara mer exakt, medan kvalitativa kan vara 

lämpligare inom områden där exakta svar inte är möjliga. Denna studie har använt sig 

av kvalitativ data då resultatet har samlats in från intervjuer, observationer och 

frågeformulär, detta för att ta reda på vilken information kunderna efterfrågar på kollin. 

2.2.2 Primär och sekundär data 

Data som kan användas under en studie är primär- och sekundärdata (Murray & 

Hughes, 2008). Att använda sig av primärdata innebär att det resultat som presenteras 

kommer direkt från källan, exempel på primärdata är intervjuer, fältstudier eller 

observationer. Sekundärdata är material som inte är original men baserad på andra 

primära källor och kan därför anses som mindre pålitliga, exempel på dessa är 

läroböcker, historia och uppslagsverk (Murray& Hughes, 2008) Denna studies resultat 

baseras på primärdata då materialet kommer från intervjuer, observationer och 

frågeformulär samt sekundärdata i forma av läroböcker och som ligger till grund för den 

teoretiska referensramen i studien. 
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2.3 Insamling av data 
I denna studie har insamling av data skett genom triangulering. Triangulering innebär 

att insamlandet av data utgörs av fler än två olika metoder (Biggam, 2011), detta för att 

kunna ta fram ett resultat utifrån ett bredare perspektiv som Geertz (1973) skriver och 

som sammanfattas av Biggam (2011, p.146). Fyra metoder har använts i denna studie 

för att samla in information och data. Dessa är intervjuer, observationer och 

frågeformulär med personal som har kontakt med kunder eller arbetar med att packa och 

märka gods. Utöver dessa tre metoder har även litteraturstudier använts. 

2.3.1 Litteraturstudie 

Att redovisa tidigare skrivet material som är relaterat till det ämne studien handlar om är 

viktigt, därför att det bidrar till att visa att den egna studien är väsentlig och bidrar till 

ett större sammanhang. Förutom detta bidrar en litteraturstudie till att öka egna 

kunskaper inom ämnet och få tillgång till olika metoder eller tekniker som kan vara till 

nytta för studien. Vikten av att ta med detta i en studie är inget som ska underskattas 

(Murray & Hughes, 2008)  

 

Litteraturen som ligger till grund för denna studie är böcker och vetenskapliga artiklar. 

Böcker som använts till studien är sådan som är relevant för att besvara syftet och 

handlar om ämnena logistik, supply chain management, kvalité, Lean och ledarskap, 

marknadsföring och organisation. Vetenskapliga artiklar är hämtade från sökmotorn 

Google scholar där ord som Lean, 5s, supply chain, information in supply chain och 

customer value är utvalda för att det är relevanta för att besvara studiens syfte. 

Litteraturstudien har även använts till att utforma en strategi för att svara på studiens 

teoretiska frågeställning om hur företag kan arbeta för att ta reda på vilka 

informationskrav kunder kan ha på ett företags märkning. 

2.3.2 Intervjuer 

En teknik för att samla in egen data enligt Eriksson & Wiedersheim- Paul (2011) är att 

använda sig av intervjuer. Vid en intervju kan den som intervjuar välja att använda sig 

av en strukturerad eller semi-strukturerad intervju bestående av kvantitativa eller 

kvalitativa frågor. Att använda en strukturerad intervju innebär att frågorna är 

förutbestämda och följs under hela intervjun utan att avvika från dem. Att använda sig 

av en semi-strukturerad intervju innebär att frågorna inte är låsta. Då utgår intervjuaren 
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istället från några på förhand förutbestämda frågor som det sedan diskuteras runt för att 

intervjun ska kunna utvecklas åt olika håll under tiden den pågår (Biggam, 2011). Något 

som Eriksson & Widersheim-Paul (2011) anser intervjuaren bör tänka på är att inte 

lägga värderingar i frågorna och undvika frågor som kan skapa förvirring hos den 

intervjuade. 

 

Skillnaden mellan kvalitativa och kvantitativa frågor är att kvalitativa frågor är öppna 

medan kvantitativa är stängda. Att använda öppna frågor bidrar till att en diskussion 

runt ämnet kan uppstå och nya uppgifter kan framkomma. Något öppna frågor kan 

innebära och som den som intervjuar bör tänka på är att den som blir intervjuad kan bli 

ställd och får svårt att svara på frågan eller att den information som lämnas blir för 

omfattande (Biggam, 2011). I denna studie har semi-strukturerade intervjuer med 

kvalitativa och kvantitativa frågor använts. Intervjuerna har utförts med personal som 

arbetar med kundkontakt beroende på att information skulle komma så nära kunderna 

eller källan som det går. Intervjuerna har utförts med totalt sju personer, de intervjuade 

har varit personal som arbetar som säljare eller med kundsupport/reklamationer för 

Sandviks säljbolag eller ett av produktionsområdena. Dessa personer har valts ut som 

intervjuobjekt då deras arbete innebär att de har kontakt med Sandviks kunder och 

kännedom om vilka behov kunder kan ha.   

 

Anledningen till att vi valt öppna frågor i denna studie är för att uppnå det som Biggam 

(2011) syftar till att få en diskussion runt ämnet och på det sättet få mer information 

över kundbehoven. Men även stängda frågor används för att få ett direkt svar om 

kundbehov. 

 

Eriksson & Wiedersheim-Paul (2011) skriver att en intervju som inte förbereds riskerar 

att bli ostrukturerad med ett dåligt resultat som följd. För att undvika detta har 

intervjufrågorna i denna studie förberetts i förväg, exempel på ämnen som 

intervjufrågorna handlade om var informationsdelning, dokumentation, märkning av 

kollin, problem med dagens märkning och framtida önskemål om märkning. 

2.3.3 Frågeformulär 

Att använda sig av frågeformulär vid insamlande av data innebär att ett formulär med 

frågor lämnas till den som ska intervjuas. Ett frågeformulär kan vara mer eller mindre 



 

7 
 

formellt men att frågorna inte bör vara för många eller svåra att uppfatta för den som 

ska svara på dem (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). För frågeformuläret i denna 

studie har öppna och stängda frågor används innehållande ämnena informationsdelning, 

dokumentation, märkning av kollin, problem med dagens märkning och framtida 

önskemål om märkning (se bilaga 1). Frågeformulären sändes ut via e-post till tre 

säljare på Sandviks säljkontor som på grund av geografisk placering var svåra att 

besöka för en intervju.  

2.3.4 Observationer  

Observationer innebär att undersöka och studera situationer i dess sanna miljö (Alvehus, 

2013). Observationer kan göras direkt eller indirekt, direkta observationer innebär att 

observatören själv undersöker objektet för undersökningen i dess naturliga tillvaro 

(Rugg & Petre, 2007). Alvehus (2013) nämner att det finns två olika sätt för att utföra 

en observation, öppen eller dold observation. Det som skiljer en öppen observation från 

en dold är att den som ska observeras är medveten om observationen. Observationer kan 

enligt Rugg & Petre (2007) vara en fördelaktig metod för att samla in data då 

observationer kan spegla verkligheten och visa på detaljer som annars inte kommer fram 

vid intervjuer.  

 

I denna studie har öppna observationer utförts på tio olika produktionsenheter där 

processen för märkning och packning har observerats. Observationerna har varit direkta 

och utförts genom det som Alvehus (2013) kallar för skuggning och innebär att 

operatörers arbete vid märkning och packning av produkter har följts och observerats. 

Öppna och direkta observationer har använts för att kunna följa flödet och arbetssättet 

vid märkning och packning för att få en rättvis bild av arbetsprocessen.  

 

2.4 Analys av data 
En viktig del för att kunna bilda en teori från en fallstudie är enligt Eisenhardt (1989) att 

analysera den data som har samlats in. Biggam (2011) skriver att analys av data är en 

växande process och innebär att resultatet från en fallstudie kopplas samman och 

jämförs mot resultatet från litteraturstudien i en analys. Nedan i figur 1 beskrivs 

analysprocessen för insamlandet av data i denna fallstudie.  
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Figur 1. Process för analys av data.  

 

2.4.1 Insamling av data 

Insamlingen av data för denna studie har gjorts genom intervjuer, observationer, 

frågeformulär och litteraturstudier.  

2.4.2 Sammanställning av data  

Vid sammanställningen av data insamlad från intervjuer, observationer och 

frågeformulär delades observationerna in efter varje undersökt affärsområde med 

tillhörande produktionsenheter. Data insamlad från intervjuer och frågeformulär 

sammanställdes efter respektive säljområde samt efter de som har intervjuats och 

tillfrågats via frågeformulär.   

2.4.3 Jämförelse av data 

Vid jämförelse av data gjordes två analyser. Först gjordes en analys av resultatet från 

insamlad data av observationerna, intervjuerna och frågeformulären för att se om det 

fanns några likheter och olikheter mellan produktionsenheterna och säljområdena.  

Sedan jämfördes insamlad data från intervjuer, observationer och frågeformulär mot 

litteraturstudien.  
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2.4.4 Tolkning av resultat 

Resultatet från analysen av nuläget och litteraturstudien tolkades och avges i en slutsats. 

 

2.5 Validitet och reliabilitet 

2.5.1 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar enligt Biggam (2011) om hur tillförlitlig en undersökning är. Det 

innebär att en mätning ska ge tillförlitliga resultat och en metod med stark reliabilitet 

ska ge lika resultat oberoende av vem som utför undersökningen (Eriksson & 

Widersheim-Paul, 2011). Eriksson & Widersheim-Paul (2011) menar att reliabiliteten 

kan vara ett problem i tolkande utredningar men felaktiga utslag kan även uppstå i 

utredningar där mätning av enheter förekommer.  

 

I denna studie kan reliabiliteten anses som god då observationer, intervjuer och 

frågeformulär har utförts så att studien kan utföras igen med samma resultat. 

Observationerna har gjorts objektivt och speglat verkligheten som den ser ut på 

produktionsenheterna idag utan egna tolkningar. Till intervjuer har frågor förberetts i 

förväg och frågeformulär har haft samma frågor för varje tillfrågad person. Intervjuerna 

har dokumenterats genom anteckningar under intervjuernas gång. För att stärka 

reliabiliteten ytterligare hade intervjuerna kunnat dokumenteras genom att samtalen 

spelats in.   

2.5.2 Validitet 

Enligt Eriksson & Widersheim-Paul (2011) kan validitet definieras som förmågan att 

mäta det som ska undersökas och innebär enligt Biggam (2011) att använda tekniker för 

analys av data som är relevant för en undersökning. För att bygga upp validiteten i 

denna studie har observationer och besök på flera produktionsenheter genomförts. Detta 

för att skapa en så korrekt och övergripande bild som möjligt av verkligheten gällande 

hur produkter packas och märks idag. I undersökningen av kundkrav har personal med 

kundkontakt från marknader som studien innefattar tillfrågats, för att komma så nära de 

verkliga kraven som möjligt. 
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2.5.3 Kritisk granskning av metod 

I denna studie har metoden för att samla in data gjorts med hjälp av observationer, 

intervjuer och frågeformulär. Vid intervjuer och observationer har anteckningar förts 

separat och sedan sammanställts för att få en så rättvis bild av intervjuerna som möjligt. 

En nackdel att ta i beaktning med denna studie är att personerna som utförde 

intervjuerna inte är erfarna intervjuare vilket kan påverka resultatet av intervjuerna.  

 

En annan möjlig faktor som kan påverka resultatet vid intervjuer enligt Yin (2003) är att 

den intervjuade personens svar kan påverkas av vad den tror att intervjuarna vill ha för 

svar på frågan och inte spegla det som verkligheten egentligen visar. En annan nackdel 

med intervjuer som Eriksson & Widersheim-Paul (2011) tar upp med intervjuer är att 

intervjuare och den person som blir intervjuad kan påverka varandra och på så sätt ge 

missvisningar i resultatet. Något som kan ha påverkat svaren vid en av intervjuerna var 

att den genomfördes med flera personer närvarande. Det kan ha inneburit för de 

tillfrågade personerna att de åsikter som de egentligen ville säga inte kom fram. 

 

Vid intervjuer har intervjufrågorna skickats till de berörda personerna i förväg för att de 

ska ha kunnat förbereda sig och kunna veta vad undersökningen handlar om. Något som 

kunnat stärka resultatet gällande kundönskemål hade varit att inkludera intervjuer med 

kunder och inte enbart personal från SMT med kundkontakt. 

Vid observationer har öppna och direkta observationer med kompletterande frågor 

ställts under observationens gång för att kunna skapa en rättvis och verklighetstrogen 

bild av nuläget. En risk med direkta observationer som Yin (2003) nämner är att de 

personer som ska observeras kan påverkas av situationen och gör processen annorlunda 

när de blir observerade tillskillnad hur de vanligtvis gör.    

 

2.6 Generaliserbarhet 
Generaliserbarheten i en studie innebär att resultatet och den tillkommande kunskap 

som framkommer av en studie inte enbart ska vara intressant för utredarna av studien, 

utan även kunna tillföra värde och intresse för andra personer och företag (Eriksson & 

Widersheim-Paul, 2011). Denna studie kan anses som generell då den undersöker två 

företag inom stålindustrin och resultatet skulle då kunna tillämpas till andra aktörer 

inom samma bransch.    
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3 Teoretisk referensram 
I denna del har teorier från tidigare studier och forskning som är relevant för studien 

summerats. 

 

3.1 Supply Chain Management 
Supply chain management (SCM) på svenska kallad försörjningskedja kan beskrivas 

som att skapa relationer mellan företag för att bli konkurrenskraftigare. Detta för att 

kunna leverera på ett sätt som kunderna kräver till en kostnad som gynnar hela kedjan 

(Christopher, 2011). 

 

Arbetet med att förbättra försörjningskedjan är något som blivit allt viktigare när ett 

företag blir globalt. Detta då produkter som säljs på en global marknad måste fraktas 

längre sträckor och behandlas flera gånger innan de når sin slutdestination. En svårighet 

för globala företag är att kunna erbjuda specialanpassade lösningar för medlemmarna i 

kedjan då många företag vill använda sig av standardiserade lösningar (Christopher, 

2011). I sådana fall kan hänsyn tas utifrån vilka strategier företaget har eller hur lönsam 

kunden är för företaget och anpassa efter det (Sörqvist, 2001).  

 

En annan utmaning för en försörjningskedja är de ökade kraven på kortare ledtider i 

samband med att produkters livscykler blir allt kortare För att kunna leverera snabbt är 

logistiken en viktig del men även att försörjningskedjan är flexibel. Anledningen är att 

globala företag får ökade transportkostnader och där kan samarbete mellan företag bidra 

till att minska transportkostnaderna och öka lönsamheten (Christopher, 2011). 

3.1.1 Information i försörjningskedjan 

För att en försörjningskedja ska fungera krävs en viss samordning av 

informationsflödena mellan medlemmarna inom kedjan (Lee et al., 1997; Croson & 

Donohue, 2005). Li & Lin (2006) skriver att informationsdelning mellan medlemmarna 

är något som behövs för att kunna skapa en rörlig försörjningskedja som snabbare kan 

anpassa sig efter kundernas behov.  

 

Att information delas tar Zhou & Benton (2007) upp som en förutsättning för att bland 

annat leveransplanering ska kunna utföras effektivt. Vad som bör tas i beaktning vid 

informationsdelning enligt Li & Lin (2006) är att den information som ska delas är av 
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hög kvalité. Holmberg (2000) beskriver det som att kvalitén på information bestäms av 

hur informationen delas, i vilket stadie den delas och på vilket sätt den delas då det finns 

olika behov för olika funktioner beroende på vilken del av försörjningskedjan 

mottagaren befinner sig i. 

 

För att dela information mellan medlemmarna inom försörjningskedjan måstet det 

finnas ett förtroende mellan varandra (Li & Lin, 2006). Förutom förtroende måste det 

finnas en helhetssyn från samtliga inblandade enligt Holmberg (2000), det innebär att 

beslut som tas måste gynna hela försörjningskedjan och inte enbart enstaka delar. För 

att lyckas med detta krävs det att aktörer tänker bortom sin egen organisation och vad 

som är bäst för den. Utan istället tänka på försörjningskedjan som en enhet där beslut 

som tas ska gynna samtliga medlemmar (Holmberg, 2000). Att företag är 

tillbakahållande med att dela information menar Fawcett et al., (2008) beror på att tillit 

och förtroende saknas då företag känner sig oroliga att information som delas kommer 

att användas emot dem.   

 

Förtroende är något som skapas av tillit, och tillit skapas mellan medlemmarna genom 

att några få företag väljs ut som samarbetspartners för att kunna skapa starka relationer 

tillsammans. Detta är något som tar tid och kräver hårt jobb, men att göra det skapar 

förutsättningarna för att information som delas är av hög kvalité. Med resultatet av att 

en effektivare försörjningskedja uppnås (Li & Lin, 2006). För att lyckas med detta ger 

Yu et al., (2001) som förslag att större företag kan uppmuntra de andra aktörerna genom 

att ta en del kostnader eller t.ex. garantera att leveranser är pålitliga. 

3.1.2 Effekter av en flexibel försörjningskedja 

En försörjningskedja kan inte utvecklas innan den är mogen och stabil, det sker först när 

relationerna mellan medlemmarna inom kedjan blir nära. En förutsättning för nära 

relationer är att medlemmarna har kunskap om varandra vilket kan bidra till en ökad 

effektivitet för hela kedjan (Heikkilä, 2002). Holmberg (2000) skriver att information 

och kvalitén på information spelar in på hur bra utvecklingen blir. Vad informationen 

bidrar till är inte att den tar bort problem men att problem kan minskas eller tas om hand 

i ett tidigt stadie med mindre konsekvenser som följd. 
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3.1.3 Demand chain 

Demand chain på svenska kallad efterfrågestyrd försörjningskedja förklarar Hilletoft et 

al., (2009) som att företag arbetar med en fokusering på kundernas krav och önskemål. 

Förflyttning till en efterfrågestyrd försörjningskedja tar Christopher (2011) upp har skett 

beroende på att makten inte finns hos tillverkarna längre utan hos kunderna. Detta har 

lett till att den traditionella försörjningskedjan bytts ut då det inte är optimalt att 

fokusera på att tillverkningen ska uppnå fördelar utan kunderna. 

 

Om företag istället jobbar med en traditionell försörjningskedja så är fokuseringen ofta 

på produktion vilket innebär att tillverka och leverera till en så låg kostnad som möjligt. 

Att skapa en försörjningskedja som är styrd av efterfrågan anser både Hilletoft et al., 

(2009) och Heikkilä (2002) uppnås genom nära relationer mellan företag. Heikkilä 

(2002) menar att företag bör arbeta utifrån en efterfrågestyrd försörjningskedja istället 

för en produktionsstyrd. Detta för att anpassa efter kundernas behov och på så sätt ge 

nöjda kunder då Bergman & Klefsjö (2012) skriver att kundnöjdhet är kopplat till hur 

väl behov och förväntningar uppnås. Att uppnå kundnöjdhet är något Bergman & 

Klefsjö (2012) tar upp som nödvändigt för ett företag att existera på lång sikt och att det 

uppnås bäst genom att tillfredsställa ett omedvetet behov hos kunden.  

 

Att tala om behov för att uppnå kundnöjdhet handlar om att konsumenters krav kan 

delas in i tre olika nivåer, basbehov, uttalade- och omedvetna behov. Ett basbehov är de 

behov som anses självklara och är inte något som behövs efterfrågas i samband med en 

produkt. Uttalade behov är specifikt efterfrågade behov som kunden efterfrågar för att 

den ska bli nöjd med den produkt som ska köpas och ligger vanligen till grund när en 

produkt ska tas fram. Omedvetna behov är det behov som kunden inte vet den behöver 

och att uppfylla ett sådant behov hos en kund är vad som skapar stort värde för ett 

företag och bidrar till lojala kunder samtidigt som det ger konkurrensfördelar (Bergman 

& Klefsjö, 2012).   

3.1.4 Aktivt arbete för förbättring 

Ett företag som arbetar aktivt med sin försörjningskedja kan anses vara aktiv och 

försöker ligga ett steg före istället för motsatsen att vara passiv och vänta på att något 

ska hända. Att aktivt arbeta för att förbättra försörjningskedjan med att använda olika 
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metoder, som t.ex. Lean och mindre antal leverantörer innebär att företaget minskar 

risken för störningar i försörjningskedjan (Christopher, 2011). 

 

Att förbättra en försörjningskedja handlar om att förenkla delar av kedjan för att minska 

komplexiteteten och göra den så effektiv som möjligt. Detta kan göras genom en 

kartläggning av aktiviteterna för att ta bort kritiska delar. Anledningen till det är att en 

effektiv kedja kan behålla befintliga kunder och är en viktig del för ett företag att nå 

framgång (Christopher, 2011). 

 

Wilhelm (2011) beskriver hur Toyota arbetar aktivt med sina leverantörer för att 

förbättra försörjningskedjan. Vad Toyota gör är att sända ut en representant som med 

egna ögon ser hur leverantören presterar för att kunna bedöma deras arbete och hur det 

stämmer överens med Toyotas arbetssätt. Resultatet av undersökningen återkopplas till 

leverantören samt till en leverantörsgrupp, en grupp som leverantören blivit indelad i 

som innehåller flera olika leverantörer till Toyota. Där kan medlemmarna i gruppen ta 

lärdom av varandra för att kunna utveckla sina egna produkter bättre (ibid.). 

 

Anledningen till att Toyota arbetar på detta sätt är för att säkra att leverantörerna 

försätter att utvecklas och levererar bra produkter till Toyota. Toyota tar detta ansvar 

över försörjningskedjan beroende på att de anser att ett företaget aldrig är bättre än sina 

leverantörer. Levereras en komponent med sämre kvalité från en leverantör så påverkas 

slutproduktens kvalité negativt vilket i slutändan kan leda till missnöjda kunder för 

Toyota (Wilhelm, 2011). 

 

3.2 Lean 
Begreppet Lean myntades av Krafcik (1988) och är ett koncept som företag världen 

över har tillämpat. Lean bygger på Toyotas framgångsrika produktionssystem, The 

Toyota Production System (TPS), dess principer och företagskultur (Spear & Bowen, 

1999). TPS är inte bara ett produktionssätt utan en företagskultur och ett 

managementsystem som har sina rötter i de två grundpelarna ständiga förbättringar och 

respekt för människan, se figur 2 (Emiliani et al., 2007). Trots att Lean vanligen har 

blivit förknippat med olika verktyg som 5S, 5 varför, Just in time och Kanban så är det 

inte verktygen i sig som har gjort Toyota till det framgångsrika företag de är idag utan 

kombinationen av de båda tillsammans (Osono et al., 2008; Olhager, 2013).   
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Figur 2: Toyotas två grundpelare (Toyota, 2015). 

 

Trots att många företag försöker anamma Lean så är det enligt Bhasin & Burcher (2006) 

bara ca 10 procent av företagen som kan anses införa en lyckad implementering. Rother 

(2010) menar att företag försöker att endast implementera de verktyg som Toyota 

använder sig av. Det beror på att verktygen som Toyota tagit fram är för att underlätta 

problem som de har haft i sin verksamhet. Men då organisationer och företag skiljer sig 

åt kan det kan bli svårt att kopiera verktyg och produktionssätt från en organisation till 

en annan. Istället måste Lean ses som ett managementsystem där alla delar från TPS lär 

användas med en viss modifikation för att passa det enskilda företaget (Emiliani et al., 

2007; Rohter, 2010). 

3.2.1 Skapa värde för kunden 

Något som är viktigt är att företag tillgodoser sina kunders behov genom att erbjuda 

produkter och tjänster som skapar värde för kunden. Att värdesätta kundens önskemål är 

av prioritet då det är kunden som betalar för företagets produkter som inbringar 

företaget dess inkomster. Därför är det av stor vikt att göra produkter och erbjuda 

tjänster som kunden vill ha. Vad som är värde för kunden kan bara bestämmas ur 

kundens synvinkel i form av en produkt, vara eller tjänst som möter kundens krav, vid 

rätt plats och till rätt pris. Genom att förstå kundernas förväntningar och krav och 

uppfylla dessa kan företag skapa värde för kunden (Parasuraman et al., 1991; Womack 

& Jones, 2003: Osono et al., 2008).   
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Parasuraman et al., (1991) menar att det kunder värderar högst är pålitlighet där 

företaget håller vad det har lovat kunden, men även att de levererar rätt tjänster och 

produkter som kunden har efterfrågat. Detta kan uppnås genom att ha standarder för hur 

företaget ska leverera till kunden samt att det finns rutiner för hur företaget ska gå 

tillväga och åtgärda problem om fel uppstår (Parasuraman et al., 1991). 

 

Aktiviteterna i en process kan definieras som värdeskapande och icke värdeskapande 

aktiviteter där aktiviteternas skiljs åt genom att se vilka aktiviteter som ur kundens 

perspektiv skapar värde. De värdeskapande aktiviteterna är de aktiviteter som tillför 

värde för kunden medan icke värdehöjande aktivitet kostar företaget pengar utan att ge 

kunden något värde (Liker, 2009). 

 

Det optimala för företag är att försöka eliminera de icke värdeskapande aktiviteterna så 

långt det går, detta för att företaget själva ska kunna spara pengar men även för att 

kunden inte ska behöva betala för det som inte tillför något värde för dem (Liker, 2009).  

Womack & Jones (2003) delar vid en analys av värdeflödet in de värdeskapande 

aktiviteterna i tre olika kategorier utifrån vilket perspektiv de skapar mest värde. Först 

undersöks vilka aktiviteter som kunden erhåller från produkten eller tjänsten. Sedan ses 

de över vilka moment som är nödvändiga för att skapa en produkt eller tjänst men som 

inte enskilt skapar ett värde. Sist analyseras de moment som inte tillför något värde 

varken för kunden eller process och kan därför elimineras helt.  

3.2.2 5S   

Principerna för 5S innebär att hålla ordning på arbetsplatsen vars syfte är att skapa 

bättre kvalitet och produktivitet. Grundtanken med 5S är att hålla ordning, minimera 

slöseri och ge en ökad visualisering genom tydliga, enkla och flexibla layouter (Bayo-

Moriones et al., 2010; Olhager, 2013). Principerna kan användas inom hela 

organisationen och Bayo-Moriones et al., (2010) skriver att företag som använder sig av 

5S i sin organisation har högre kvalitet och produktivitet än andra företag. 5S kan 

sammanfattas med följande ledord: 

 

• Sortera/strukturera – innebär att material, utrustning eller information som inte 

används tas bort. 

• Systematisera – var sak ska ha sin plats 
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• Städa – se till att hålla rent och städat 

• Standardisera- regler för hur ordningen ska upprätthållas 

• Skapa en vana/självdisciplin- ovanstående punkter ska göras till en vana.  

 

Det innebär att först sorteras onödig information, material eller utrustning bort för att 

sedan systematiseras där var sak ska ha sin egen plats, sedan städas och hålls objektet 

för 5S rent. Efter detta sätts en standard med regler upp för hur den skapade ordningen 

ska upprätthållas, för att detta ska följas bör ovanstående punkter i 5S göras till en vana 

(Liker, 2009; Olhager, 2013). 

3.2.3 Ständiga förbättringar  

”Kaizen” betyder på japanska ”förändring till det bättre” (Emiliani, 2006), men används 

idag ofta i betydelsen ”ständiga förbättringar” (Emiliani et al., 2007; Osono et al., 2008; 

Liker, 2009). Kaizen innebär att sträva efter att uppnå inkrementella förbättringar varje 

dag genom att minska slöseri och öka effektiviteten. Det innebär att aldrig vara riktigt 

nöjd med tillvaron och att alltid sträva efter sätt att utvecklas och lära sig något nytt 

(Osono et al., 2008). En inkrementell förbättring beskriver Tidd & Bessant (2014) som 

en utveckling av en redan befintliga produkt eller tjänst medan en radikal förbättring är 

när en helt ny produkt eller tjänst tas fram.  

 

En förutsättning för att praktisera ständiga förbättringar är att involvera och ha respekt 

för människan, de anställda i företaget. Det beroende på att det är människorna som har 

förmågan att lösa problem och driva fram ständiga förbättringar (Emiliani et al., 2007; 

Liker & Hoseus, 2010). Emiliani et al., (2007) menar att ständiga förbättringar är ett bra 

tillvägagångsätt för att minska slöseri, att ett företag genom att eliminera sitt slöseri på 

så sätt gör en förändring till det bättre om syftet med att minska slöseriet är att skapa 

värde för kunden.  

3.2.4 Standardiserat arbetssätt  

Standardisering innebär att ha en enhetlighet inom ett visst område för att förhindra 

variationer. Standardisering kan t.ex. beröra mått på produkter, kvantitetstorlek, 

servicegrad eller material (Olhager, 2013). En standard är en uppsättning regler för hur 

saker och ting ska förhålla sig för att skapa en enhetlighet med det senast kända 

arbetssättet för just denna standard. Standarder är även en viktig förutsättning för att 
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kunna arbeta med ständiga förbättringar för att kunna utveckla det nuvarande 

arbetssättet för t.ex. en process (Liker, 2009).  

 

Variationer i arbete eller material kan enligt Spear & Bowen (1999) utgöra ett hinder för 

att göra förbättringar då det vid avsaknad av standarder inte går att se hur en process ska 

utföras om den är olika varje gång. Detta gör det svårt att veta hur den nuvarande 

processen ser ur och hur den kan förbättras (Spear & Bowen, 1999). Standarder kan 

också vara bra att tillämpa om en enhet ska passera och hanteras av olika system och 

aktörer. Det kan då vara lämpligt att det finns en standard för utrustningen som hanterar 

materialet eller t.ex. om pallen som materialet ska lastas på är av standardmått för att 

olika enheter ska kunna hantera materialet under dess väg från producent till slutkund 

(Lumsden, 2012).   

 

En standard kan också användas för att skapa ett signalement för ett företag som gör det 

lättare för kunderna att känna igen. Då vet kunderna vad de kan förvänta sig av en viss 

produkt eller tjänst från ett specifikt företag eller bransch. Standardisering kan även ge 

nackdelar, som sämre kundservice då en vara eller tjänst kan vara utformad för att passa 

ett brett segment av kunder och inte specifikt efter varje kunds krav och önskemål 

(Kotler et al., 2012).  

3.2.5 Muda  

Muda är det Japanska ordet för slöseri. Slöseri är alla aktiviteter som tar upp resurser 

men inte tillför något värde (Womack & Jones, 2003). Inom Toyota identifierade 

Taiichi Ohno sju olika typer av slöseri, dessa är enligt Womack & Jones (2003); Liker 

(2009):  

 

1. Överproduktion 

2. Väntan 

3. Onödiga transporter eller förflyttningar 

4. Överarbetning eller felaktig bearbetning 

5. Onödigt stora lager 

6. Onödiga arbetsmoment 

7. Defekter 
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Liker (2009) har utöver dessa sju olika typer av slöseri tagit fram ytterligare en sort av 

slöseri som är outnyttjad kreativitet hos de anställda. Womack & Jones (2003) nämner 

också förutom Taiichi Ohnos sju typer av slöseri, att tillverkade produkter och utförda 

tjänster som inte skapar något värde för kunden är en form av slöseri.  

3.2.6 Go Gemba/ Genchi genbutsu  

Genchi genbutsu och Go Gemba är två olika utryck som används inom Toyota. Genchi 

genbutsu är ett utryck som betyder ”att gå till platsen för att se den faktiska situationen 

och förstå”. Go Gemba är ett liknande utryck och betyder ”gå till den faktiska platsen”. 

Innebörden av dessa två utryck är att ständigt söka grundorsaken till problem genom att 

gå till källan för problemet och se efter med egna ögon. För att veta hur verkligheten 

förhåller sig är det därför lämpligt att gå till den faktiska platsen där problemet finns och 

se själv med egna ögon och inte enbart förlita sig på data insamlad av andra (Liker, 

2009).  

 

En metod för att finna grundorsaken till ett problem är five why analysis på svenska 

kallad 5 varför. Metoden är skapad av Taiichi Ohno, grundaren till Toyota Production 

System (TPS) och innebär att frågan varför ställs minst fem gånger vid exempelvis ett 

problem för att få djupare förståelse och kunna hitta grundorsaken (Womack & Jones, 

2003; Emiliani et al., 2007; Osono et al., 2008). 

 

3.3 Kvalité 
Att eftersträva nöjda kunder är något som funnits sedan antiken. Om en kund anser att 

den produkt de köper är bra och de är nöjd med den så håller produkten en bra kvalité. 

Kvalitén på en produkt kan nämligen förklaras enligt Bergman & Klefsjö (2012, s. 24) 

som ”Kvaliteten på en produkt är dess förmåga att tillfredsställa, och helst överträffa, 

kundernas behov och förväntningar”. Vad som avgör om kvalitén är bra är hur väl ett 

företag lyckas uppfylla kunders behov och förväntningar, både interna- som externa 

kunder (Bergman & Klefsjö, 2012). 

 

För att lyckas med detta är offensiv kvalitetsutveckling något som företag kan arbeta 

med. Det innebär att arbeta med ett mål att uppfylla och om det går, helst överträffa de 

förväntningar som kunder har. Detta för att uppnå så hög kund tillfredställelse som 

möjligt. Offensiv kvalitetsutveckling grundar sig på fem punkter som är, sätta kunden i 
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fokus, basera beslut på fakta, arbeta med processer, arbeta ständigt med förbättringar 

och skapa förutsättningar för delaktighet (Bergman & Klefsjö, 2012). 

3.3.1 Sätta kunden i fokus 

Kvalitén bestäms av kunderna, interna som externa och därför bör deras behov och 

förväntningar vara det som företag utgår ifrån. Att förstå kundernas behov är viktigt när 

nya produkter eller utveckling av nuvarande ska påbörjas. Här bör företag ta i beaktning 

att hur väl företagets produkter uppfattas av kunderna beror på vilka övriga produkter 

som finns på marknaden (Bergman & Klefsjö, 2012). 

3.3.2 Basera beslut på fakta 

Att beslut baseras på fakta innebär att beslut är styrkta så att slumpen har en så liten 

betydelse som möjligt för slutresultatet, detta är en av de viktigaste delarna i offensiv 

kvalitetsutveckling. För att kunna göra detta måste information hela tiden samlas in och 

analyseras. Om en produkt inte blir lyckad vid lansering är orsaken oftast att den 

kunskap som varit utgångspunkten för utvecklingsarbetet inte varit tillräckligt starkt 

(Bergman & Klefsjö, 2012). 

3.3.3 Förbättringar  

För att anpassa sig efter kunders förändringar av krav krävs det att företag ständigt 

försöker förbättra sig. Här är ständiga förbättringar viktigt då ett företag som inte 

förbättrar sig kan få det tufft i framtiden. Att arbeta med ständiga förbättringar är inte 

enbart fördelaktigt för att uppfylla kunders önskemål utan även för företaget då 

kvalitetsbristkostnader minskar. Kvalitetsbristkostnaderna kan nämligen för ett företag 

utgöra 10 - 30 % av ett företags omsättning. Grundtanken är att det alltid går att uppnå 

förbättringar på produkten samtidigt som mindre resurser krävs för att tillverka den. För 

att lyckas med detta kan misstag ske, då gäller det att inte se misstagen som ett 

misslyckande utan istället som en lärdom och en ökad kunskap inför framtiden 

(Bergman & Klefsjö, 2012). 

3.3.4 Kvalitetsbrister 

En kvalitetsbrist är när en kund anser att en produkt, vara eller tjänst inte når upp till de 

krav som kunden har på produkten. En kund behöver inte enbart vara en extern kund 

utan även interna kunders behov är något som måste tas hänsyn till. Svårigheten för 
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företag är att uppfylla olika kunders individuella behov och en vanlig anledning till att 

kunderna uppfattar det som en kvalitetsbrist (Sörqvist, 2001). 

 

En anledning till att företag drabbas av kvalitetsbrister är att kunder och leverantörer 

kan bedöma kvalité på olika sätt. Det spelar även roll vilken uppfattning kunden har om 

produkten innan de köpt den, det kan ske genom bland annat reklam eller förtagets 

rykte. Till dessa ska även övriga utbudet på marknaden läggas (Sörqvist, 2001). 

 

Kvalitetsbrister kan delas in två kategorier, tillfälliga och kroniska problem. Tillfälliga 

problem är sådana som uppstår på en daglig nivå och som åtgärdas direkt. Det beroende 

på att problemet ses direkt och måste åtgärdas för att kunna fortsätta arbetet. Ett 

kroniskt problem är svårare för företag att veta då de är dolda och inte ses tydligt och 

påverkar den direkta driften. Följden av ett problem som inte påverkar dagliga arbetet är 

att det heller inte blir åtgärdat så länge företaget jobbar vidare på ett oförändrat sätt. Det 

som kan visa om företaget har kroniskt problem är om det sker en ökning av kassationer 

eller inställningsproblem (Sörqvist, 2001).  

 

Bergman & Klefsjö (2012) skriver att företag som enbart fokuserar på klagomål och 

reklamationer som kommer företaget till känna kan missa problem. Detta beror på att 

endast 5 % av kunder klagomål kommer företaget till kännedom. Det missnöjda kunder 

istället gör är det berättar för folk i sin närhet eller inom sin bransch om de erfarenheter 

som det inte tyckte fungerade angående produkten. 

 

3.4 Logistik 
När ett företag eller en privatperson köper en produkt är det fler kringtjänster som 

förväntas fungera i samband med köpet. En av dessa är att logistiken kring köpet 

fungerar och produkten blir levererad till kunden (Lumsden, 2012). Lumsden (2012) 

beskriver logistik som att rätt vara kommer i rätt kvantitet, att skicket på varan är rätt, 

varan levereras till rätt plats vid den tidpunkt som är bestämd och att detta sker till den 

kund som har beställt produkten till en kostnad som är relevant.  

 

Att lyckas med detta är inte helt lätt då en hög leveransservice innebär höga kostnader 

för det säljande företaget. För att lyckas med detta måste företag koordinera flera delar 
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inom organisationen med varandra, där distribution är en av dessa delar (Oskarsson et 

al., 2006). 

3.4.1 Distributionslogistik 

Distribution är den del av logistikkedjan som handlar om att färdiga produkter blir 

tillgängliga för kunden. Ett tillverkande företag med ett centrallager som servar kunder 

med material kan ha två olika funktioner för sin distribution. Den ena är att se till att 

material fylls på mellan produktion och centrallager medan den andra innefattar att 

varor skickas från centrallager till kund. I leverans till kund kan företag välja att ha ett 

regionlager som får påfyllning av centrallagret. Då skickas materialet till slutkund från 

regionlagret istället (Oskarsson et al., 2006). 

 

Fördelen för företag att etablera ett regionlager är att komma närmare kunderna och 

med det kunna erbjuda kortare leveranstider. Det kan även innebära en möjlighet till att 

erbjuda mindre försäljningskvantiteter till mindre kunder då transporter oftast kan 

samlastas (Oskarsson et al., 2006). 

 

Om företag istället väljer att enbart ha ett centrallager är det lämpligast att det placeras 

utifrån de marknader de ska serva med material. För att kunna leverera med en kortare 

leveranstid. Fördelarna med centrallager är att kostnader kan hållas nere och ger en 

bättre prisbild för kunderna men att den viktigaste funktionen för ett lager är ledtiden. 

Är den för lång kommer kunderna välja bort företaget till förmån för konkurrenter 

(Oskarsson et al., 2006).    

3.4.2 Transportsätt 

Lumsden (2012) skriver om fyra olika sätt att transportera gods. Dessa är vägtransport, 

sjötransport, järnvägstransport och flyg. Det finns olika fördelar med de fyra 

alternativen beroende på vad som efterfrågas. Fördelen med vägtransport är möjligheten 

att transportera mindre gods och att det kan ske från dörr till dörr samt är ett alternativ 

vid behovet av en snabb leverans. Med en transport från dörr till dörr minskas antalet 

mellanlastningar som kan skada kollit men även att hanteringskostnaderna kan hållas 

nere. Då en chaufför följer lasten hela vägen innebär ger det en tillförlitlighet att lasten 

kommer fram i tid och i rätt antal samtidigt som det hela tiden finns uppsikt över lasten 

(Lumsden, 2012). 
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Att istället välja att frakta via sjö ger fördelen att stora volymer kan transporteras 

samtidigt till en lägre kostnad då flera företag delar på kostnaden. Vad som bör tas i 

beaktning med sjötransport är hur lång cykeltiden blir, då terminaltider tillkommer 

utöver den tid som godset transporteras på sjön. Det tredje alternativet järnvägstransport 

har fördelen att kostnaderna kan hållas nere då det krävs lite energi för att driva tåget 

framåt tillsammans med att större mängder kan transporteras med ett litet behov av 

personal. En fördel som järnvägstransporter innebär är att skalfördelar kan uppnås 

genom samlastning med andra företag. Men detta påverkar även flexibiliteten då det kan 

behövas vänta på andra aktörer innan tåget är fullt och kan avgå (Lumsden, 2012). 

 

Alternativ fyra som är att använda flyg vid transportering av kollin ger en fördel med att 

transporten kan ske snabbt och att varorna är säkra under tiden de fraktas. Detta är ett 

bra sätt när en produkt behöver transporteras en lång sträcka och tiden för transporten 

behöver vara kort. Nackdelen med detta transportsätt är att priset per enhet som 

transporteras är högre än de andra tre transportsätten. Dessa transporter sker antigen 

med passagerarplan eller med specialbyggda plan för godstransporter (Lumsden, 2012).  

 

3.5 Förpackning 
En förpackning bör inte anses som en fristående del av transportkedjan utan som en del 

av den. Förpackningens utformning kan behöva anpassas efter de önskemål och krav 

som ställs i samband med hur den ska användas, men bör ändå passa in i resterande 

delen av logistiksystemet. Företag kan välja att antingen använda sig av 

engångsförpackningar eller förpackningar som kan användas flera gånger. Vad som 

väljs beror på olika variabler som svinn, miljö, kapitalbindning eller ergonomi 

(Lumsden, 2012). 

 

En förpacknings uppgifter oberoende om det är en engångs eller tänkt att användas flera 

gånger är att skydda varan, skydda omgivningen, underlätta hanterbarheten och ge 

information om produkten. Den information som anges på förpackningen kan vara 

längd, vikt eller hur det godset bör behandlas under transport (Lumsden, 2012).  

 

En förpackning passerar olika delar på sin väg mot kunden där packning, hantering och 

förvaring är tre av dem. Vid packningen bestäms vilket material som ska skydda 

produkten under transporten för att uppfylla de krav som ställs. Hantering är att 
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förhindra att skador uppstår på material och att lämpliga metoder för att inte det sker bör 

finnas. Sista steget innan den lämnar för leverans är förvaring som innebär att 

lagerlokaler eller andra utrymmen där förpackningen förvaras inte försämrar eller 

skadar det material som finns inuti (Lumsden, 2012). 

3.5.1 Märkning 

En förpacknings märkning är viktig då den bidrar med information om hantering, 

avsändare och destination. Att godset märks på ett korrekt sätt är viktigt för att 

leveransen ska underlättas. Placeringen av märkningen är något som bör tas i beaktning 

då den placerad på en sida ger en möjlighet att läsas av kollit även om det staplas 

ovanpå andra kollin. Något som blir svårt om märkningen placeras på locket eller i 

botten (Lumsden, 2012). När godset kommer fram till destinationen är en följesedel 

något som kan hjälpa mottagande personal. Det ger en möjlighet att utföra en kontroll 

att materialet i kollit stämmer mot beställning men underlättar även möjligheten till att 

rapportera in materialet (Oskarsson et al., 2006).  

3.5.2 Quick Response code 

En märkningsmetod är Quick Response code (QR-kod) som av Ashford (2010) beskrivs 

som en streckkod kan till skillnad från traditionella streckkoder läsas av med en 

mobiltelefon försedd med kamera. En QR-kods utseende beskriver Ashford (2010) som 

en vit ruta innehållande svarta geometriska former. Streckkoden är framtagen av ett 

dotterbolag till Toyota för att kunna avläsa information med en hög hastighet. Vad 

koden möjliggör för de inblandade är att dela och läsa av information med hög 

hastighet. Möjligheten till att läsa av information snabbt är något som Christopher 

(2011) tar upp som en fördel med att använda QR-lösningar inom försörjningskedjan. 

Fördelen gentemot en traditionell streckkod är att en QR-kod har möjligheten att lagra 

mer information som telefonnummer eller kompletterande text (Ashford, 2010).  

 

Ashford (2010) tar upp att använda en QR-kod är ett bra sätt att addera information som 

krävs fysiskt men på ett virtuellt sätt. Att använda sig av en QR-kod kan anses som 

enkelt och kräver inte så hög teknik eller kostnad, samtidigt som det är enkelt att 

implementera.  
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3.6 Affärssystem 
Affärssystem är en allmän benämning av informationssystem, användningen av 

affärssystem, eller ERP-system är att planera, styra material och kapacitet. Med ett 

affärssystem kan en överblick över ett företags hela process ske, från försäljning till 

inköp. Fördelen med ett affärssystem är möjligheten till att koppla det till 

värdeskapande aktiviteter så arbete kan planeras och ske så effektivt som möjligt 

(Olhager, 2013). 

 

Ett affärssystem förklaras av Olhager (2013) vara uppbyggt via moduler och för att 

utveckla ett affärssystem så byggs en modul på. De som är svårast att lyckas få 

fungerande är de delar som ska vara kundanpassade samtidigt som det oftast är de 

största delarna i affärssystemet. Den fördel som upplevs störst med ett affärssystem är 

att elektroniskt kunna fördela information mellan företag eller den egna verksamheten, 

informationen blir mer lättillgänglig och en högre kvalité kan hållas (Olhager, 2013). 
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4 Strategi för nöjda kunder 
Strategin är framtagen för att svara på studiens teoretiska frågeställning och grundar 

sig i sammanfattningar från den teoretiska referensramen. Strategin handlar om hur 

företag kan arbeta för att ta reda på vilka krav kunder har för att kunna utforma sin 

märkning vid leveranser efter dessa och få nöjda kunder. 

 

4.1 Strategin 
Strategin är framtagen genom sammanfattningar av den teoretiska referensramen och är 

tänkt att visa hur ett företag kan arbeta när de vill skapa en produkt, i detta fall en 

märkning till företagets leveranser som kunderna är nöjda med. Att följa denna strategi 

kan för företag innebära att minska risken att tillverka en märkning som inte är 

efterfrågad eller uppfyller de krav eller förväntningar som kunderna har. Chansen är då 

större att märkningen blir positivt mottagen av kunderna. Strategin (se figur 3) utgörs av 

stegen: efterfrågestyrd försörjningskedja, utforma en märkning utifrån kundbehoven, en 

märkning med bra kvalité och som kan ge nöjda kunder. Parallellt med detta arbete 

måste information flöda mellan företagen inom försörjningskedjan så att alla vet att de 

arbetar efter rätt förutsättningar för att ha möjligheten att anpassa sig efter förändringar i 

kundernas behov.  

	  

Figur 3. Strategi för att uppnå kundnöjdhet 

 

4.4.1 Efterfrågestyrd försörjningskedja 

Första steget i strategin handlar om att företag till att börja med ska ta beslutet hur deras 

försörjningskedja ska vara utformad. Enligt Hilletoft et al., (2009) bör ett företag arbeta 
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utifrån en efterfrågestyrd försörjningskedja som ger företaget möjligheten att få kunskap 

om vilka krav och önskemål kunderna kan ha angående produkten, som i detta fall är en 

märkning. Dessa krav och önskemål är sedan vad företaget bör fokusera på att uppfylla. 

Holmberg (2000) skriver att företag med de mest lyckade försörjningskedjorna är de 

med kunskap och förståelse för de olika krav som finns i kedjan. Det handlar enligt 

Bergman & Klefsjö (2012) om att företaget sätter kunden i fokus. Dessa kundkrav kan 

företag få reda på enligt Heikkilä (2002) genom att ha nära relationer till kunder och 

leverantörer. Att skapa relationer är vad en försörjningskedja handlar om enligt 

Christopher (2011).  

4.4.2 Utforma en märkning utifrån kundbehoven 

Andra steget handlar om att använda sig av de behov och krav som framkommit genom 

att arbeta med en efterfrågestyrd försörjningskedja. Detta är en viktig utgångspunkt för 

att kunna utforma en produkt (märkning) som kunderna vill ha enligt Bergman & 

Klefsjö (2012). När behoven är klara och analyserade ligger de sedan till grund när 

förteget ska utveckla sin produkt. Chansen att slutresultatet blir väl mottaget är större då 

besluten är baserade på fakta då företaget har gjort det som Liker (2009) beskriver som 

go gemba eller på svenska gått till källan. Detta innebär att företaget kan ta fram en 

produkt (märkning) som kan skapa värde för kunden genom att erbjuda det kunden vill 

ha, det är enligt Parasuramana et al., (1991) ); Womack & Jones (2003); Osono et al., 

(2008) viktigt då det är kunderna som ska köpa produkterna och ge företaget inkomster.  

4.4.3 En märkning av bra kvalité 

Tredje steget innebär att företag erbjuder sina kunder en märkning som uppfyller deras 

krav och förväntningar. Detta kan enligt Bergman och Klefsjö (2012) skapa en 

möjlighet till att kunderna blir nöjda med produkten (märkningen) och uppfattar att den 

är av bra kvalité. Det minskar också risken för det som Sörqvist (2001) beskriver som 

en kvalitetsbrist, men även slöseri i form av defekter eller onödiga arbetsmoment som 

av Liker (2009) beskrivs som muda. 

4.4.4 Nöjda kunder 

Fjärde steget handlar om att företag som lyckas uppfylla kundernas krav och 

förväntningar med sina produkter (märkning) kan enligt Bergman & Klefsjö (2012) 

uppnå nöjda kunder. Att kunderna är nöjda med de produkter som företag tillverkar 

anser Bergman & Klefsjö (2012) som en nödvändighet för att företag ska kunna 
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överleva långsiktigt. Heikkilä (2002) tar upp att företag som arbetar utifrån en 

efterfrågestyrd försörjningskedja ger möjligheten till att kunderna är nöjda med 

produkterna (märkningen) då de är deras behov som styr kedjan.  

4.4.5 Information 

För att en försörjningskedja ska fungera krävs enligt Croson & Donohue (2005) en 

samordning av informationsflödena, medan Lee at al., (1997) tar upp 

informationsdelning som en viktig del för att kunna anpassa sig efter förändringar i 

kundernas behov. Informationen som delas ska vara av en hög kvalité och för det krävs 

ett förtroende mellan medlemmarna. För att det ska ske behöver medlemmarna tänka 

bortom sin egen organisation och istället ta i beaktning vad som är bäst för 

försörjningskedjan. Då kvalitén på information påverkar hur kedjan utvecklas och hur 

effektiv den kan bli. Bristen på tillit är det som påverkar hur mycket information företag 

vill delge till andra medlemmar i försörjningskedjan då de är oroliga att informationen 

ska användas emot dem. Skapa tillit är något företagen kan uppnå genom att visa 

förtroende och kan endast ske genom hårt arbete och nära relationer mellan varandra 

(Holmberg, 2000; Heikkilä, 2002; Li & Lin, 2006; Fawcett et al., 2008). 

  



 

29 
 

5 Resultat 
Detta avsnitt inleds med en företagsbeskrivning för att sedan redovisa det resultat som 

samlats in via intervjuer, frågeformulär och observationer. 

 

5.1. Företagsbeskrivning Sandvik AB 
Sandvik AB är ett globalt företag vars vision är ” We set the industry standard” och är 

verksam inom stålindustrin, företaget har mer än 47 000 anställda och omsätter cirka 89 

miljarder svenska kronor. Sandvik tillverkar produkter i rostfritt stål, speciallegeringar, 

titan, metalliska och keramiska motståndsmaterial, utrustning för gruv- och 

anläggningsindustrin samt system och verktyg till skärandemetallbearbetning. Företaget 

består av de fem olika affärsområdena (Sandvik, 2015): 

 

• Sandvik Mining 

• Sandvik Machining Solutions 

• Sandvik Materials Technology 

• Sandvik Construction 

• Sandvik Venture 

5.1.1 Sandvik Materials Technology 

Sandvik Materials Technology (SMT) är ett affärsområde med 6900 anställda men en 

omsättning på cirka 14,9 miljarder kronor. Affärsområdet är uppdelat i tre olika 

produktområden, Tube, Primary, Strip, Wire och Heating som tillverkar och utvecklar 

produkter inom rostfritt stål och speciallegeringar. Inom produktområdena finns ett 

antal producerande enheter som till stor del är lokaliserade i Sandviken men även på 

andra destinationer i världen. Produktionsenheterna inom SMT tillverkar kundspecifika 

produkter mot kundorder och standardprodukter till SMT:s globala centrallager i 

Sandviken (Sandvik, 2015). 

5.1.2 Logistiken inom SMT 

Inom SMT finns SMT Logistics, en avdelning med uppgift att stödja SMT globalt med 

logistiklösningar. Leveranser sker med lastbil, båt, tåg och flyg och dessa koordineras 

via en transportplanering som ansvarar för att se till så material levereras ut från 

industriområdet till kund. Leveranserna planeras med hjälp av ett transportsystem som 

heter Sandship som hämtar information från orderprogrammet OFO. Informationen i 
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OFO kommer från produktionsenheterna som rapporterar in data som Sandship behöver 

när en produkt är packad, märkt och redo för transport. 

5.1.3 Process för leveranser från SMT Sandviken 

Produkter som är kundunika packas och märks hos producerande enhet för att sedan 

transporteras till en central utlastning som ansvarar för att kollit blir lastat på en bil för 

vidare transport. När kollit är färdigpackat hos produktionsenheten rapporterar ansvarig 

från produktionsenheten in information om kollit till ett affärssystem, vilket 

affärssystemen är olika beroende på produktionsområde. När inrapportering skett kan 

orderavdelningen skapa en packnota som sedan plockas upp av transportplaneringen. 

Vid packningen finns en enklare packnota som tillskillnad från den färdiga saknar 

skeppningsnummer och fakturanummer.  

 

Affärssystemet som produktionsenheterna rapporterar till skickar sedan vidare  

information till OFO. I nästa steg skapar transportplaneringen med hjälp av Sandship ett 

certifikat för produkterna. Ur Sandship plockar transportplaneringen också fram den 

packnota som ska följa med kollit till slutkund. Leveranserna från SMT sker antingen 

direkt till kund eller via omlastning vid ett mellanlager. Den dokumentation som finns 

på kollit är en märkning i form av en etikett, övrig dokumentation som bland annat 

certifikat och packnotor skickas antingen fysiskt med chauffören som transporterar 

kollit eller sänds elektroniskt till det mellanlager där kollit lastas om för vidare transport 

till slutkund. Mellanlagret skriver sedan ut de dokument som de erhåller från SMT mot 

en kostnad och skickar dessa dokument med chaufför till slutkund. 

5.1.4 Beskrivning av SMT:s flöde vid leverans  

Flödet för en produkt som ska levereras från SMT skiljer sig åt beroende på produkten. 

Standardprodukter som tillverkats packas och förses med en intern märkning för att 

placeras i centrallagret. Produkter tillverkade mot kundorder packas hos den enhet som 

tillverkar produkten. Packning och emballage skiljer sig åt beroende på vad kund 

efterfrågar och vilken sorts produkt det är. Om produkten t.ex. är känslig för fukt eller 

ska användas inom ett visst område med specifika krav och kan påverkas under 

transport kan ett visst emballage behövas.   
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5.2 Nulägesanalys SMT 
Följande del av resultatet är en nulägesanalys över processen för märkning och 

packning och den information som märkningen innehåller. Resultatet redovisas nedan 

och är uppdelade efter produktionsområde, hur processen för märkning går till samt 

vilken information kollits märkning innehåller.  

 

Resultat från observationer av Tube, Primary och Wire 
Produktionsområde Tube 
 
Produktionsenhet: Rörverk 98 (Levererar standardprodukter till centrallagret och 
kundbeställningar till centrala utlastningen) 
 
Packningsprocess: Rören graveras med information om rörets dimension, stålsort, 
stålblandning och provningsstandard. Produkterna packas i trälådor.  
Kollits märkning läggs i en plastficka och fästes med häftklammer på trälådans 
ovansida. På trälådans ena ände fästs en märkning med produktens kollinummer (se bild 
1).  
 
Information på märkning: 

• Antal i kollit 
• Antal kollin på kollinumret 
• Arbetsordernummer (lotnummer) 
• Dimension (produktstorlek) 
• Kundens order/beställningsnummer (Subsdiary/agentorder) 
• Kundorder 
• Kollinummer 
• Kollivikt 
• Leveransadress (Adress till kund) 
• Leveransdatum (År/vecka) 
• Main mark (Kundordernummer + destinationsland + stad)  
• Materialets totala längd (Kvantiet) 
• Nettovikt för rören 
• Vilken produkt 
• Stålblandning/Smälta (Chargenummer/Heat) 
• Stålsort (Grade) 
• Verkorder (Supplier order/Sandviks ordernummer) 

 

 
Bild 1.  
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Produktionsenhet: Rörverk 63 (Levererar standardprodukter till centrallagret och 
kundbeställningar till centrala utlastningen) 
 
Märkningsprocess: Rören graveras med information om rörets dimension, stålsort, 
stålblandning och provningsstandard på röret. Tre olika emballage finns vid packning 
av produkterna, vilken som används beror på vad kunden efterfrågar. Dessa är trälådor, 
kanalplast (plast och lamiflex) och kanalplast med masonitribbor.  
Kollits märkning läggs i en plastficka och klistras på trälådans ovansida (se bild 2). På 
kollits ena ände fästs en märkning med kollinumret.  
 
Information på märkning:  

• Antal i kollit 
• Antal kollin på kollinumret 
• Arbetsordernummer (lotnummer) 
• Dimension (produktstorlek) 
• Kundens order/beställningsnummer (Subsdiary/agentorder) 
• Kundorder 
• Kollinummer 
• Kollivikt 
• Leveransadress (Adress till kund) 
• Leveransdatum (År/vecka) 
• Main mark (Kundordernummer + destinationsland + stad)  
• Materialets totala längd (Kvantiet) 
• Nettovikt för rören 
• Vilken produkt 
• Stålblandning/Smälta (Chargenummer/Heat) 
• Stålsort (Grade) 
• Verkorder (Supplier order/Sandviks ordernummer) 

 

 
Bild 2. 
 
 
Produktionsenhet: Rörverk 50 (Levererar standardprodukter till centrallagret och 
kundbeställningar till centrala utlastningen) 
 
Packningsprocess: Rören graveras med information om rörets dimension, stålsort, 
stålblandning och provningsstandarden på röret. Produkter som ska direkt till kund 
packas med emballage. Emballaget skiljer sig efter kundens önskemål där exempel på 
emballage kan vara trälådor eller kanalplast  
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Kollits märkning läggs i en plastficka med klister och fästes på emballaget (se bild 3). I 
ena änden av kollit fästs en plastbricka med kollinumret.  Produkter som ska till 
centrallagret buntas ihop med ett blått rep och en märkning knyts på med ett snöre. 
 
Information på märkning: 

• Antal i kollit 
• Antal kollin på kollinumret 
• Arbetsordernummer (lotnummer) 
• Dimension (produktstorlek) 
• Kundens order/beställningsnummer (Subsdiary/agentorder) 
• Kundorder 
• Kollinummer 
• Kollivikt 
• Leveransadress (Adress till kund) 
• Leveransdatum (År/vecka) 
• Main mark (Kundordernummer + destinationsland + stad)  
• Materialets totala längd (Kvantiet) 
• Nettovikt för rören 
• Vilken produkt 
• Stålblandning/Smälta (Chargenummer/Heat) 
• Stålsort (Grade) 
• Verkorder (Supplier order/Sandviks ordernummer) 

 

 
Bild 3. 
 
 
Produktionsenhet: Rörverk 09 (Levererar standardprodukter till centrallagret och 
kundbeställningar till centrala utlastningen) 
 
Packningsprocess: Rören graveras med svart eller grön text med information om rörets 
dimension, stålsort, stålblandning och provningsstandarden på röret. Produkterna packas 
i trälådor. Kollits märkning läggs i en plastficka och fästes med häftklammer på 
trälådans ovansida. På trälådans ena ände fästs en märkning med produktens 
kollinummer (se bild 4).  
 
Information på märkning:  

• Antal i kollit 
• Antal kollin på kollinumret 
• Arbetsordernummer (lotnummer) 
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• Dimension (produktstorlek) 
• Kundens order/beställningsnummer (Subsdiary/agentorder) 
• Kundorder 
• Kollinummer 
• Kollivikt 
• Leveransadress (Adress till kund) 
• Leveransdatum (År/vecka) 
• Main mark (Kundordernummer + destinationsland + stad)  
• Materialets totala längd (Kvantiet) 
• Nettovikt för rören 
• Vilken produkt 
• Stålblandning/Smälta (Chargenummer/Heat) 
• Stålsort (Grade) 
• Verkorder (Supplier order/Sandviks ordernummer) 

 

 
Bild 4. 
 
Information på Tube:s märkning som är kompletterad med streckkod: 

• Arbetsordernummer (lotnummer) 
• Kollinummer 
• Kundens beställningsnummer 
• Kundorder 
• Stålblandning/Smälta (Chargenummer/Heat) 

 
 
Produktionsområde Primary 
 
Produktionsenhet: Stålverk och Götvalsverk (Levererar till externa och interna kunder) 
 
Packningsprocess: Materialet märks med en stansning eller med en bricka direkt på 
materialet innehållande information om stålblandning, stålsort och ämnesnummer (se 
bild 5 och 6). För material som ska säljas till extern kund fästs en kollimärkning i form 
av en klisterlapp direkt mot materialet. Ovanpå klisterlappen fästs sedan en mindre 
klisterlapp innehållande kollinumret.  
 
Information på märkning:  

• Arbetsordernummer (lotnummer) 
• Dimension (Produktstorlek) 
• Kundens order/beställningsnummer 
• Kollinummer 
• Kollivikt 
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• Leveransadress (Adress till kund) 
• Stålblandning/Smälta (Chargenummer/Heat) 
• Stålsort (Primary:s beteckning) 
• Stålsort (Internationell beteckning/Grade)  
• Verkorder (Supplier order/Sandviks ordernummer) 

 

   
Bild 5.    Bild 6. 
 
 
Produktionsenhet: Ämnesbehandling 67 (Levererar till externa och interna kunder) 
 
Packningsprocess: Märkningen skiljer sig åt beroende om det är en order till externa 
eller interna kunder. 70 % av det som levereras ut är till interna kunder. Material som 
ska till interna kunder märks i båda ändar av materialet. I ena änden av materialet 
stansas information om produkten in.  
 
Packningen är olika beroende på om det är interna eller externa kunder leveransen ska 
till. Till externa kunder buntas kollit ihop med buntband med kanalplast mellan 
materialet och buntbanden. Kollin som ska internt buntas ihop enbart med buntband 
direkt mot materialet.  Kollits märkning utgörs av en klistermärkning som klistras på 
emballagets en ända samt på sidan (se bild 7 och 8). 
 
Information på märkning:  

• Dimension (produktstorlek) 
• Information om materialet är provat mot externa standarder. 
• Kollinummer 
• Kollivikt (Vikt/bunt/kolli) 
• Märkning om egna kvalitetsgruppen godkänt materialet  
• Leveransadress (Extern) 
• Materialets totala längd/stång (M) 
• Stångnummer 
• Stålblandning/smälta (Chargenummer/Heat) 
• Stålsort (Grade) 
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Bild 7.    Bild 8. 
 
Information på Primary:s märkning som är kompletterad med streckkod: 

• Kollinummer 
 
 
Produktionsområde Wire 
 
Produktionsenhet: Wire (Levererar till eget mellanlager, slutkunder och centrallagret i 
Venlo via centrala utlastningen) 
 
Packningsprocess: Märkning som används för kollina är lika oberoende var den ska 
skickas. Detta för att Wire har ett eget lager som produkterna lagras i tills det levereras 
till centrala utlastningen som levererar ut till slutkund. Märkningen som används är en 
klistermärkning som sätts direkt på kollit eller en kartongskiva (se bild 9). Emballaget 
är olika beroende på produkt och krav, de material som används är vattentålig plast, 
trälådor eller pappersförpackningar. 
 
Information på märkningen: 

• Antal kollin på kollinumret 
• Arbetsordernummer (lotnummer) 
• Dimension (produktstorlek) 
• Kundens order/beställningsnummer 
• Kundorder 
• Kollinummer 
• Kollivikt 
• Leveransadress (Adress till kund) 
• Leveransdatum (År/vecka) 
• Materialets vikt (kvantitet) 
• Nettovikt 
• Vilken produkt 
• Stålblandning/smälta (Chargenummer/Heat) 
• Verkorder (Supplier order) 
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Bild 9. 
 
Information på Wire:s märkning som är kompletterad med streckkod: 

• Arbetsordernummer (lotnummer) 
• Kollinummer 
• Kundens beställningsnummer 
• Kundorder 
• Materialets vikt (kvantitet) 
• Stålblandning/Smälta (Chargenummer/Heat)  

 
 
Enhet: Centrallagret Sandviken (Globalt centrallager för SMT) 
 
Process vid packning: SMT:s centrallager tillhandahåller standardprodukter från Tube 
och Primary. Produkter som är upp till sju meter långa lagras i ett automatlager inomhus 
medan längre produkter förvaras ute i ett manuellt lager. Arbete med att packa en order 
påbörjas med fyra timmars framförhållning. Då tas materialet på kundordern fram. Om 
produkten behöver kapas sker det i centrallagret, antingen för hand eller automatiskt i en 
maskin. Om en produkt kapas bifogas en cutlabel som läggs i en plastficka när kollit är 
färdigpackat och innehåller information om kapningen.  
 
När kollit är färdigpackat rapporteras ordern in till affärssystemet och en packlista 
skapas. Sedan skrivs märkningen ut och placeras, placeringen är olika beroende på 
vilken form kollit har. Kollit placeras sedan i ett ställ till det land kollit ska fraktas. 
Olika lastbärare används beroende på vilket transportslag som används, lastbil, båt, tåg 
eller flyg. Från Centrallagret skickas 38 416 stycken kollin per år till en vikt av cirka 19 
000 ton. 
 
Märkningsinformation: 

• Antal i kollit 
• Antal kollin på kollinumret 
• Arbetsordernummer (lotnummer) 
• Dimension (produktstorlek) 
• Kundens order/beställningsnummer (Subsdiary/agentorder) 
• Kundorder 
• Kollinummer 
• Kollivikt 
• Leveransadress (Adress till kund) 
• Lovad avgång/Placering på centrallagret 
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• Main mark 
• (Kundordernummer + destinationsland + stad)  
• Materialets totala längd (Kvantiet) 
• Nettovikt för rören 
• Vilken produkt 
• Stålblandning/Smälta (Heat) 
• Stålsort (Grade) 
• Verkorder (Supplier order/Sandviks ordernummer) 

 
Information på centrallagrets märkning som är kompletterad med streckkod: 

• Arbetsordernummer (lotnummer) 
• Kollinummer 
• Kundorder 
• Kundens beställningsnummer 
• Stålblandning/Smälta (Chargenummer/Heat) 

 
 
Enhet: SMT:s Centrala utlastningen, Sandviken (Levererar till interna och externa 
kunder, mindre centrallager) 
 
Arbetsprocess: Kollin från produktionsområdena Tube, Primary och Strip, Wire and 
Heating som skickas från Sandviken går via centrala utlastningen. Under 2014 
skickades centrala utlastningen ut 146 953 stycken kollin till en vikt av cirka 153 000 
ton.  
 
När kollin anländer till centrala utlastningen är de färdigpackade och märkta från 
respektive produktionsenhet. Om problem uppstår med kollin, antingen att märkningen 
är obrukbar eller om emballage skadats skickas kollit tillbaka till produktionsenhet det 
kom ifrån. Inget arbete med kollit sker vid den centrala utlastningen mer än att det lastas 
på en lastbil. En order lastas bara om alla kollin som finns på ordern är inrapporterade 
och klara, om det visar sig att ett kolli saknas så förskjuts hela leveransen. Förutom 
utlastning av produktionsenheternas kollin sker även utlastning av centrallagrets kollin. 
 
De dokument som hör samman med ett kolli är International Consignment 
note(CMR)/fraktsedel, packnota, testcertifikat (i vissa fall) och fakturor (i vissa fall). 
Dessa skickas antingen fysiskt med chauffören tillsammans med kollit eller elektroniskt 
till kund eller mellanlager. Om leveransen ska inom Sverige skrivs all dokumentation ut 
manuellt för att skickas med varje sändning.  
 
Dokumentationen som skickas elektroniskt till ett mellanlager kan i vissa fall SMT få 
betala för då det för omlastningscentralen innebär ett manuellt arbete att skriva ut och 
koppla samman dokumenten med kollit när de ankommer. Packnotan skapas när 
orderavdelningen mottagit inrapporteringen från produktionsenheterna, 
orderavdelningen skickar sedan packnotan vidare till transportplaneringen. Där plockas 
packnotan upp av Sandship och används för att planera transporter. I de fall certifikat 
efterfrågas skapas även dessa i Sandship i detta steg av processen. 
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Enhet: Centrallager Venlo, Holland (Centrallager med ansvar över delar av Europa 
Venlo) 
 
Arbetsprocess: Produkter som skickas från centrala utlastningen i Sandviken blir 
transporterade till bland annat Venlo där de placeras in i lagret för att invänta tills en 
order uppstår. Vissa produkter omlastas för att skickas vidare, till ytterligare en 
mellanlastning eller till kund.  
 
När en kundorder inkommit plockas och packas produkten för att när detta är klart 
återrapporteras in i systemet. Då genereras en kollimärkning, packnota skapas samt 
information som behövs för transporten. Det transportplaneringsprogram som används 
är Sandship. 
 
Hur dokumenten skickas med kollit är olika, i vissa fall sätts fast de direkt på kollit 
medan i vissa fall får chauffören den fysiskt i handen för att leverera dokumenten 
vidare. Det generella är att kollin från Tube, Bar and Hollow endast har en 
kollimärkning medan produkter från Wire, Electrodes och Fitting and Flanges även har 
en packnota och certifikat bifogat på kolli (Se bilaga 2). Den dokumentation som hör till 
ett kolli är packnota och certifikat(ibland även efterfrågad att fysiskt ska följa med 
kollit) CMR/fraktsedel och distributionslista. 
 
 
5.3 Resultat av intervjuer och frågeformulär om kundönskemål  
 
Enhet: Sverige 
Informationskrav på kollimärkningen:  

• Antal i kollit 
• Antal kollin på kollinumret 
• Arbetsordernummer (lotnummer) 
• Dimension (produktstorlek) 
• Kundens order/beställningsnummer (Subsdiary/agentorder) 
• Kundorder 
• Kollinummer 
• Kollivikt 
• Leveransadress (Adress till kund) 
• Leveransdatum (År/vecka) 
• Main mark (Kundordernummer + destinationsland + stad)  
• Materialets totala längd (Kvantiet) 
• Nettovikt för rören 
• Vilken produkt 
• Stålblandning/Smälta (Heat) 
• Stålsort (Grade) 
• Verkorder (Supplier order/Sandviks ordernummer) 

 
Det kan förekomma enstaka fall där kunder efterfrågar en annorlunda märkning utöver 
den vanliga. 
 
Dokumentation: 
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Dokumentation som finns idag, packnota, faktura, certifikat, fraktsedel/CMR och i vissa 
fall tredje parts certifikat är den dokumentation som bör följa med ett kolli vid leverans. 
Packnotan bör finnas på plats vid leverans av kollit. 
 
Enhet: Düsseldorf 
Informationskrav på kollimärkningen:  

Den information som finns idag, exempel:  
• Arbetsordernummer (lotnummer) 
• Dimension (storlek på produkten) 
• Kunderorder 
• Kundordernummer 
• Kvantitet 
• Nettovikt 
• Stålsort (Grade) 
• Smälta (Heat/Chargenummer)  
• Totalvikt 

 
Dokumentation:  
Önskad dokumentation i samband med leverans av kollit är packnota, testcertifikat, 
faktura, exportlicens och certifikat över var produkten är tillverkad. Dessa dokument 
kan skilja sig åt beroende på destination för kollit. 
 
Enhet: Tube  
Informationskrav på kollimärkningen:  

• Antal i kollit 
• Antal kollin på kollinumret 
• Arbetsordernummer (lotnummer) 
• Dimension (produktstorlek) 
• Kundens order/beställningsnummer (Subsdiary/agentorder) 
• Kundorder 
• Kollinummer 
• Kollivikt 
• Leveransadress (Adress till kund) 
• Leveransdatum (År/vecka) 
• Main mark (Kundordernummer + destinationsland + stad)  
• Materialets totala längd (Kvantiet) 
• Nettovikt för rören 
• Vilken produkt 
• Stålblandning/Smälta (Heat) 
• Stålsort (Grade) 
• Verkorder (Supplier order/Sandviks ordernummer) 

 
Dokumentation: 
Önskad dokumentation i samband med leverans är den information som finns idag, 
packnota, faktura, certifikat, fraktsedel/CMR och i vissa fall tredje parts certifikat. 
Kravet på att en packnota ska sitta fastsatt på kollit är inte ett direkt uttalat behov. Men 
att packnotan måste finnas tillgänglig vid mottagandet av kollit, antingen fysiskt eller 
elektroniskt.  
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Enhet: Primary 
Informationskrav på kollimärkningen:  

• Arbetsordernummer (lotnummer) 
• Dimension (Produktstorlek) 
• Kundens order/beställningsnummer 
• Kollinummer 
• Kollivikt 
• Leveransadress (Adress till kund) 
• Stålblandning/Smälta (Chargenummer/Heat) 
• Stålsort (Primary:s beteckning) 
• Stålsort (Internationell beteckning/Grade)  
• Verkorder (Supplier order/Sandviks ordernummer) 

 
Dokumentation:  
Dokumentation som efterfrågas i samband med att kollin levereras är framförallt 
packnota för att kunna identifiera innehållet. Kravet kan finnas ibland att den ska vara 
placerad på kollit, det vanligaste är att den skickas elektroniskt till kunden. 
 
 
Enhet: Strip 
Informationskrav på kollimärkningen:  

• Antal kollin på kollinumret 
• Arbetsordernummer (lotnummer) 
• Dimension (produktstorlek) 
• Kundens order/beställningsnummer 
• Kundorder 
• Kollinummer 
• Kollivikt 
• Leveransadress (Adress till kund) 
• Leveransdatum (År/vecka) 
• Materialets vikt (kvantitet) 
• Nettovikt 
• Vilken produkt 
• Stålblandning/smälta (Chargenummer/Heat) 
• Stålsort (Grade) 
• Verkorder (Supplier order) 

 
Dokumentation: 
Inga speciella önskemål om dokumentationen då den dokumentation som finns idag är 
bra. En sak som skulle kunna inkluderas är att en packing-slip bifogas till flera kunder. 
En packing-slip är en mer detaljerad packnota över produkten.  
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5.4 Problem och övriga synpunkter relaterad till märkning 
Nedan följer en beskrivning av problem som ibland kan uppstå relaterade till märkning 
av kollin.  
 

• Vid kapade produkter som staplas i flera lager märks endast det övre lagret och i 

vissa fall kan märkningen försvinna helt. Detta kan skapa problem för kunden att 

veta vilken produkt som är kopplad till märkningen när kollit anländer.  

• Märkningen kan försvinna från kollit under transport, detta medför extra arbete 

för att ta reda på vilken order som kollit tillhör och vad det innehåller. 

• Att SMT:s märkning på kollit blir övertäckt av speditörens märkning. Detta kan 

medföra problem i de fall som SMT använder en klisterlapp för sitt kollinummer 

ovanpå märkningen. Denna klisterlapp följer sedan med när speditörens 

märkning tas bort och SMT:s kollinummer kan inte avläsas. Utan kollinumret 

blir det svårt för kunden att veta vad kollit innehåller och vilken order som kollit 

tillhör.   

• Godset har skadats under frakt så att kollinumret inte kan avläsas.  

• Dokument försvinner i samband med omlastning vid mellanlager och saknas när 

kollit når slutkund. Detta problem uppstår då dokument skickas fysiskt med 

chauffören för att följa kollit och lämnas till kund vid leverans. 

• Fel i information på märkningen när den skrivs in manuellt. I de fall som 

information skrivs in manuellt kan det ibland uppstå fel som t.ex. att siffor 

saknas i chargenumret på märkningen.  

 

Övriga synpunkter angående märkningen 

• I dagsläget är inte etikettens utformning något som kunderna tänker på. De är 

mer fokuserade på att produkten är hel och levereras, samt att den 

dokumentation som finns i samband med kollit är fullständig.  

• En faktor att ta i beaktning är att olika kunder har olika krav med dokumentation 

beroende på vilket krav på dokumentet landet ställer. 
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5.5 Företag 2:s packning och märkning 

5.5.1 Företagspresentation 

Företag 2 är ett företag inom stålindustrin beläget i Mellansverige, företaget tillverkar 

komponentprodukter till industrier för bil och transport. Företaget har tio 

produktionsenheter och finns representerat i trettio länder. Företaget har knappt 3000 

anställda med en omsättning på drygt 8 miljarder svenska kronor. Vid den anläggning 

som undersöktes i denna studie arbetar ungefär 1 200 anställda och tillverkar produkter 

som rör och ring.  

5.5.2 Logistik  

De produkter som företaget tillverkar transporteras från produktionsenheterna till ett 

gemensamt centrallager och utlastning. Detta görs för samtliga produkter vilket medför 

att det använder en centraliserad packning och märkning för alla sina kollin som ska 

levereras. Det kan i vissa få undantagsfall vara så att produktionsenheten packar och 

skickar kollin själva då en kund har behov av att kapa ledtiden för att få en snabbare 

leverans. Vid leverans av korta produkter används EU-pall med en trälåda eller 

pallkrage och vid leverans av längre produkter som rör används buntband. Den 

information som behövs i samband med leveranser och planering hämtas från företagets 

affärssystem. En sammanfattning av observationens resultat angående vilken 

information märkningen innehåller och packningsprocessen beskrivs nedan. 

 

5.6 Nulägesanalys Företag 2  
Enhet: Centrallager och central utpackning (Leverans till slutkunder och 
distributionslager) 
 
Packningsprocess: Företaget plockar upp ordern i sitt affärssystem för att sedan skriva 
ut en märkning till kollit. Märkningen har en standardlayout med undantag för vissa 
kunder som har en kollimärkning anpassad efter deras önskemål och behov. 
Produkterna packas på EU-pall med en pallkrage eller trälåda ovanpå. Märkningen för 
kollit är en pappersmärkning som fästs direkt på lådan eller pallkragen med hjälp av 
häftklammer. Produkter som är längre, t.ex. rör buntas ihop med hjälp av buntband.  
 
Dessa buntas ihop direkt utan någonting mellan buntbanden och materialet. Märkningen 
är vattentålig då den har ett plastskydd på sig och ansluts till kollit med hjälp av en 
stålklämma som stoppas in i rörets ena ände och kilas fast. Hur bra klämman sitter beror 
på dimensionen i hålet på röret, ju större hål desto sämre sitter klämman. Kollit lastas 
sedan på en lastbil och de dokument tillhörande kollit lämnas antingen till chauffören 
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fysiskt eller elektroniskt till mottagaren. Härifrån skickas 65 579 ton gods per år ut till 
kunder. 
 
Information på märkningen: 

• Antal paket i sändningen 
• Artikelnummer 
• Batchnummer/ identitetsnummer 
• Dimension 
• Företag 2:s arbetsordernummer 
• Kundorder 
• Kundens benämnings på stålsort 
• Kundens ordernummer 
• Kund/mottagare 
• Leverantör (Företag 2) 
• Leveransdatum 
• Nettovikt 
• Ordernummer/ sändningsnummer 
• Produktantal 
• Stålblandning (Chargenummer) 
• Stålsort (Intern) 
• Totalvikt 

 
Information på Företag 2:s märkning som är kompletterad med streckkod: 

• Artikelnummer 
• Batchnummer/ identifikationsnummer 
• Kundorder 
• Ordernummer/ sändningsnummer 
• Produktantal 
• Stålblandning (Chargenummer) 
• (En kund har istället för kundens ordernummer, kundens benämnings på stålsort 

och dimension en streckkod innehållande den informationen) 
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6 Analys och diskussion 
I detta kapitel analyseras först hur studiens fallföretag arbetar jämfört med strategin 

som är framtagen för hur företag kan ta reda på kunders behov. Sedan analyseras 

resultatet av de observationer, intervjuer och frågeformulär som genomförts genom att 

jämföras mot studiens teoretiska referensram. Avslutningsvis finns två 

rekommendationer som lämnas till studiens fallföretag. 

 

6.1 Hur kan företag arbeta för att ta fram en märkning som uppfyller 

kundernas krav vid leverans? 
Nedan analyseras SMT:s sätt att arbeta med att ta fram en märkning genom att jämföras 

mot den strategi som utgår från kundernas behov för att skapa en märkning som 

uppfyller kundernas krav och ger en möjlighet till nöjda kunder. 

6.1.1 Efterfrågestyrd försörjningskedja 

Det första steget i strategin är för företag att skapa en efterfrågestyrd försörjningskedja 

med nära relationer mellan företagen för att kunna utgå från kundernas krav och 

önskemål. Det SMT gör är att släppa fokuseringen på sina egna behov likt tänket i en 

traditionell försörjningskedja och istället vilja skapa en försörjningskedja som är 

efterfrågestyrd. I detta fall är de att SMT vill anpassa informationen på sin märkning på 

kollin så att den passar kundernas behov bättre. Att företaget gör detta innebär att 

relationerna kan stärkas mellan SMT och kund men även som Heikilä (2002) skriver att 

chansen till att uppnå kundnöjdhet ökar. Om detta uppnås kan det även innebära ett steg 

närmare mot att tillit kan skapas mellan företagen, något som är viktigt enligt Li & Lin 

(2006) för att en efterfrågestyrd försörjningskedja ska fungera effektivt.  

6.1.2 Utforma en märkning utifrån kundbehov 

Detta steg handlar om att utforma en märkning som utgår från kundbehoven. Detta gör 

SMT genom att fråga personal som har kontakt med kunder för att komma nära källan 

och det verkliga behovet istället för att utgå från vad de tror kunderna vill ha. Vad som 

bör tas hänsyn till när SMT arbetar utifrån dessa krav är att kunder enligt studien inte 

prioriterar märkningen och informationen på den utan är mer fokuserad på att kollit 

kommer fram. Det kan få till följd att önskemål och behov som egentligen finns glöms 

bort och kan därför anses påverka kvalitén på informationen. 
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6.1.3 En märkning med bra kvalité 

När företaget utgått från kundens behov är chansen större att märkningen blir 

uppskattad av kunderna enligt Liker (2009) och ger företaget en möjlighet att erbjuda en 

märkning som ger värde för kunderna. Utifrån SMT:s fall kan detta jämföras med att de 

vill att produkten, i detta fall märkningen på kollit ska var anpassad efter kundens behov 

när gods ska tas emot. De vill utforma en standard som erbjuder inte bara kunden värde 

men som även kan ge SMT själva värde genom att kunden kommer uppfatta att kvalitén 

på märkningen är hög då hänsyn till deras behov tagits. Lyckas SMT ta fram en 

märkning som underlättar för kunden vid godsmottagning kan det för kunden innebära 

att muda kan undvikas. 

6.1.4 Nöjda kunder 

En nödvändighet för att företag ska kunna överleva på långsikt enligt Bergman & 

Klefsjö (2012) är att företag har nöjda och återkommande kunder. Detta kan uppnås 

genom att uppfylla de förväntningar och krav som kunden har. I SMT:s arbete med att 

undersöka vilka behov kunderna har angående märkningen av kollin går det i dagsläget 

inte att se att kundnöjdheten ökar, men att förutsättningarna till att det ska inträffa blir 

större då förändringens mål är att hjälpa kunderna med en effektivare godsmottagning.  

6.1.5 Information 

Att dela information är en viktig del inom försörjningskedjan och den information som 

delas behöver vara av en hög kvalité. Kvalitén beror på hur stark tillit företagen har till 

varandra. Något som SMT valt att göra för att informationen ska vara av så bra kvalité 

som möjligt är att i detta fall använda sig av information som kommer så nära källan 

som möjligt. Därför har personal som kommer i kontakt med kunder tillfrågats, då deras 

inblick är en bra utgångspunkt. Här måste dock SMT tänka på att tilliten mellan kund 

och SMT spelar in på vilka svar de kan ha fått från kund. Det beroende på att kunderna 

inte fokuserat på leveransen så länge allting fungerar problemfritt och därför inte tänker 

på något annat än sina egna uttalade behov som beskrivs av Bergman & Klefsjö (2012). 
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6.2 Hur ser nuläget ut för att packa, märka och skicka gods hos SMT? 

6.2.1 Packning 

De förpackningar som SMT använder till sina produkter är engångsförpackningar av 

olika material som till exempel trälåda eller plastemballage. Detta beroende på att SMT 

vill uppfylla kraven eller önskemålen kunden har. En annan anledning är att de säljer 

olika produkter som har olika behov av skydd vid transport, och då en av 

förpackningens huvudsakliga uppgift enligt Lumsden (2012) är att skydda varan måste 

SMT anpassa sig efter vad som ska transporters. I de fall där material skickas i trälådor 

kan märkningen anses som likadana mellan SMT och Företag 2 då båda fäster 

märkningen direkt på lådan. Företag 2 har dock valt att inte placera ett skydd ovanpå sin 

märkning, detta kan vid väta innebära att det blir svårare för kunden att läsa av den när 

de tar emot kollit. 

 

Den största skillnaden vid packning mellan SMT och Företag 2 är att SMT använder 

emballage runt alla sina produkter medan Företag 2 väljer att vid långa produkter som 

t.ex. rör bunta ihop kollin med endast buntband direkt mot produkterna. Det medför att 

märkningen som fästs på långa produkter även blir olika för SMT och Företag 2 då 

SMT kan fästa märkningen direkt på emballaget runt kollit. Företag 2 har istället valt att 

trä på sin märkning på en stålklämma som sedan stoppas in i ena änden av den långa 

produkten. Detta kan medföra problemet att märkningen kan lossna under transport på 

produkter med större diameter. Följden blir att problem uppstår när godset ska tas emot 

och läsas av hos kunden då märkningen saknas.  

 

Det som kan ses i studien är att företagen har valt olika strategier för hur de packar och 

fäster märkningen på långa produkter. För Företag 2 som har valt att använda en 

stålklämma kan detta innebära svårigheter att addera information till sina kollin då 

klämman är begränsad i hur mycket som kan träs på den. SMT:s val av att ha emballage 

runt sina produkter ger dem en möjlighet att addera mer information tillsammans med 

sin märkning. Detta då emballage erbjuder en slätare yta som gör det lättare att fästa 

informationen mot. Att fästa märkningen på sidan som både SMT och Företag 2 gör 

skriver Lumsden (2012) ger en fördel när kollin kan behöva placeras ovanpå varandra. 
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En annan skillnad mellan företagen är att Företag 2 transporterar allt material till ett 

kombinerat centrallager och utlastning där kollin packas och märks. Detta gäller för 

både standardprodukter som produkter med en kundorder bakom sig. SMT har istället 

valt att låta produktionsenheterna utföra packningen för de order som ska direkt till 

kund för att sedan transporteras till en central utlastning som tar ansvar för att planera 

transporten och se till så kollit blir lastat. Standardprodukterna som kommer från 

centrallagret packas och märks där för att skickas vidare till den centrala utlastningen 

som även då ansvarar för transportplanering och lastning.  

6.2.2 Märkning 

Den märkning som används vid leverans till kund innehåller liknande information hos 

SMT och Företag 2, det som skiljer är vad företagen väljer att kalla sin information på 

märkningen. Annars använder båda företagen skriven information tillsammans med 

streckkoder. Vad Företag 2 erbjuder är att vissa kunder kan ha märkning anpassade efter 

deras önskemål. Att göra så är en del för att kunden ska uppfatta det som Bergman & 

Klefsjö (2012) beskriver som bra kvalité då Företag 2 uppfyller kundens krav och 

förväntningar men även som det Parasuraman et al., (1991); ); Womack & Jones, 

(2003); Osono et al., (2008) tar upp att företaget skapar värde för kunden.  

 

Att företaget kan anpassa märkningens innehåll efter kundönskemål trots en 

standardiserad layout är bra då specialanpassade lösningar kan vara svåra att lyckas med 

enligt Christopher (2011). En anledning att Företag 2 har möjlighet att göra detta kan 

vara att de levererar mindre gods än SMT, vilket gör de lättare för dem att erbjuda mer 

kundspecifika lösningar. Att SMT inte lyckas med detta stämmer med det som 

Christopher (2011) skriver att desto större ett företag blir ju svårare kan det vara att 

erbjuda lösningar som är anpassade efter en kunds specifika behov.    

 

Studien visar att SMT:s produktionsområden har olika layout på märkningen av kollin 

men att den information som används är liknande, det skiljer sig även åt hur märkningen 

fästs på kollina. Strip, Wire and Heating och Tube har liknande märkning där båda 

fäster den mot emballage men med skillnaden att Tube har ett plastskydd över sin 

märkning. Primary har en klistermärkning som fästs direkt på materialet och som tål 

väta. Centrallagret i Sandviken och Tube:s märkning har likadan layout och innehåller 

samma information, förutom skillnaden att det på Tube:s finns information om leverans 



 

49 
 

och datum som kollit ska skickas. Medan det på centrallagrets märkning står 

information om lovad avgång och produktens placering i lagret.  

 

Den största skillnaden i layouten är mellan Primary och de övriga två 

produktionsområdena Tube och Strip, Wire and Heating. Skillnaden är att Primary:s 

märkning är mindre än de andra två och innehåller mindre information. Av den 

information som finns på märkningen skrivs vissa delar in manuellt samt att kollinumret 

klistras på separat med en etikett ovanpå märkningen. Problem uppstår då det företag 

som står för transporterna utifrån centrala utlastningen vissa gånger fäster sin egen 

märkning ovanpå SMT:s. Följden blir att den separata märkningen med kollinumret 

följer med när kunden vid kollits ankomst behöver ta bort speditörens märkning för att 

få fram ett kollinummer. När den förvinner uppstår arbete för SMT och kund att försöka 

spåra vilket ordernummer sändningen hör till och vad det kollit innehåller. Detta kan 

anses som en kvalitetsbrist men även muda då onödiga arbetsmoment uppstår som inte 

skapar värde, varken för kund eller SMT. 

 

Vad SMT rekommenderas att göra är att införa en standardiserad märkning som ser 

likadan ut oberoende från vilket produktionsområde kollit kommer ifrån. Informationen 

är anpassad efter vilka behov som finns inom varje produktionsområde men layouten är 

den samma. Anledningen är att Kotler et al., (2012) skriver att en standardiserat 

utseende kan skapa en möjlighet för kunder att känna igen en produkt. En 

igenkänningsfaktor som för kunden underlättar vad som kan förväntas av produkten. 

Detta är ytterligare en anledning för SMT att standardisera sin märkning för att det ska 

vara tydligt att det är en produkt från SMT samt att det kan vara reklam för företaget då 

det visar att det är SMT kunderna väljer. 

 

Det skulle även innebära att SMT:s kunder lättare kan känna igen kollin från SMT och 

vid leverans veta hur de ska behandla kollit och kan förbereda sig för att ta emot och 

läsa in produkterna och kunna gör sitt arbete effektivare med mindre slöseri. Att 

standardisera märkningen kan för SMT även vara en bra grund inför framtida 

förbättringar då Spear & Bowen (1999) och Liker (2009) tar upp att en standard behövs 

som utgångspunkt för möjligheten att göra förbättringar. En faktor som bör nämnas då 

SMT är ett globalt företag är det Christopher (2011) skriver, att utforma en anpassad 

lösning efter specifika kunder och samtidigt ha en standardiserad lösning kan vara svårt 
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för globala företag. Ett problem som kan anses relevant för SMT då vissa kunder har 

specifika önskemål i samband med leverans. Till det bör även SMT tänka på det 

Holmberg (2000) skriver, ska en förändring i försörjningskedjan göras måste det var en 

förändring som gynnar alla medlemmar och inte någon enstaka.  

 

Att tänka 5S om en standardiserad märkning är något som SMT kan arbeta efter vid 

utformningen av en gemensam märkning. Att arbete med 5S är till för att ge tydliga och 

enkla layouter som kan användas inom hela organisationen och leda till en högre kvalité 

enligt Bayo-Moriones et al., (2010); Olhager, (2013) samtidigt som information som 

inte är relevant bör tas bort. 

6.2.3 Logistik 

SMT har valt att till största delen transportera sina kollin med lastbil. Fördelen med 

detta är enligt Lumsden (2012) att det är ett snabbt och effektivt sätt att nå kunder. Att  

använda vägtransporter istället för järnväg innebär ett flexiblare sätt att transportera 

skriver Lumsden (2012) då leveranser kan ta sig från dörr till dörr. I SMT:s fall visar det 

sig dock inte vara en fördel med det som Lumsden (2012) tar upp med en chaufför som 

följer godset. Då det händer att dokumentation till kollina försvinner mellan att det 

lastas och lämnar utlastning eller centrallager och levereras till kund.  

 

Att som SMT välja att ha ett centrallager för sina standardprodukter för att kunna 

erbjuda kortare ledtid för sina leveranser stämmer med Oskarsson et al., (2006) 

beskrivning att korta ledtider är en fördel som ett centrallager ger. Att det är viktigt med 

korta ledtider med sina leveranser tar Christopher (2011) upp som viktigt för företag att 

kunna konkurrera.  

 

I SMT:s fall har deras centrallager i Sandviken funktionen att serva andra centrallager, 

som t.ex. lagret i Venlo, Holland men vissa leveranser är även kundspecifika orders. 

Alla order från centrallagret skickas ut till kund från en centralutlastning med ansvar för 

att planera transporten för kolli. Att använda ett mellanlager för att komma närmare 

kunderna och minska ledtiden innebär att SMT jobbar med att uppfylla Lumsden (2012) 

beskrivning av logistik, det vill säga rätt produkt, i rätt tid, rätt kvantitet och korrekt 

antal. För kundspecifika orders som inte kommer från centrallagret i Sandviken utan 
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från produktionsenheterna skickas de från produktionsenheterna direkt till centrala 

utlastningen.  

 

Dokument som bifogas med lasten görs antingen genom att chauffören får papperen i 

handen för att lämna dem vidare med kollit eller elektroniskt till antingen kund eller 

lager där kollit lastas om. Denna process sker även i centrallagret i Venlo, en del 

dokument skrivs ut för att skickas med chauffören medan vissa skickas elektroniskt. En 

skillnad med centrallagret i Venlo mot för Sandviken är att Venlo fäster dokument 

direkt på vissa kollin. Detta sker inte på alla utan på de produktionsområdens kollin som 

har en yta som det är lätta att fästa dokument och märkning på.   

 

Anledningen till att SMT skickar dokument elektroniskt till mellanlager är för att det 

ska vara säkra på att dokumenten ska vara tillgängliga när kollit ankommer för att inte 

behöva slösa tid på onödigt letande över vilka dokument som saknas. Att använda ERP-

system som SMT för att informationen ska bli lätt att tillgå för mottagare är en av 

fördelarna som Olhager (2013) tar upp med dessa.   

 

De transporter från centrala utlastningen där dokumentationen skickas med chauffören 

är vanligast de kollin som transporteras inom Sverige. Då är det chauffören som ska 

lämna över packnotan, och i de fall kund efterfrågar certifikat och faktura fysiskt när 

omlastning sker eller till slutkund. Och att det är vid tillfällen som omlastning det ibland 

glöms bort att lämna över dokumenten vilket skapar problem senare i 

försörjningskedjan. 

 

6.3 Vilken information finns idag på SMT:s märkning och hur uppfyller 

den kundernas önskemål? 

6.3.1 Information 

Den information som finns på märkningen hos SMT idag kan till stor del ses uppfylla 

kundernas krav, produktområdena Tube och Primary:s kunder är nöjd med den 

information som finns. Hos Strip, Wire and Heating är det rekommenderat för SMT att 

addera information om stålsort (grade) och dimension för att uppfylla kundernas krav. 

Anledningen är att SMT då anpassar sin produkt efter kundernas behov och kommer ett 

steg närmare att skapa värde för kunden och kundnöjdhet.  
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Skapa värde för kunden kan enligt Parasuraman et al., (1991); Womack & Jones (2003); 

Osono et al., (2008) ett företag lyckas med då produkten som erbjuds uppfyller 

kundernas behov. Förutom att skapa värde för kunden skulle chansen öka att SMT:s 

kunder uppfattar att kvalitén blir bättre då hänsyn till deras behov tagits. Något som 

enligt Bergman & Klefsjö (2012) är utgångspunkten för att kunder ska anse en produkt 

håller hög kvalité, det beroende på att företaget tagit hänsyn till kundernas behov istället 

för sina egna. 

 

Dokumentationen som medföljer vid transport eller skickas till ett mellanlager uppfyller 

även de kundernas krav, när det fungerar och inga dokument försvinner vid transporten 

av kollit. Den del av dokumentationen som enligt studien var viktig i samband med 

leverans hos kund var att det fanns en packnota till kollit. Studien visade dock inte 

kraven på en fysisk packnota som sitter på kollit, men att den bör komma fram till 

destinationen samtidigt som leveransen. En packnota som sitter på kollit kan dock 

underlätta för kunderna vid mottagandet av kollit enligt Lumsden (2012). Detta då en 

packnota underlättar för dem att kontrollera vad leveransen innehåller men kan även 

göra inregistreringen i ett datasystem lättare. 

 

Att dokument som skickas fysiskt ibland försvinner vid mellanlastning är något som 

SMT borde se det som Sörqvist (2001) beskriver som en kvalitetsbrist och ett kroniskt 

kvalitetsproblem. Anledningen till att det kan anses som en kvalitetsbrist beror på att 

när kunder tar emot sin leverans och inte kan avgöra var det kommer ifrån eller vad det 

är för produkter innebär det extra jobb för både kund och SMT att felsöka vilket kan 

beskrivas som muda, då det är en aktivitet som inte skapar värde men upptar resurser. 

Samtidigt som SMT inte uppfyllt kundens krav och behov med leveransen. 

 

 

6.4 Vilka rekommendationer kan ges till SMT för att förbättra märkningen 

och försörjningskedjan? 
Att SMT är ett affärsområde som vill förbättra sin försörjningskedja för att den ska bli 

bättre är ett bra val då Christopher (2011) skriver att det inte är enskilda företag som 

konkurrerar mot varandra utan vad som har betydelse är hur bra hela försörjningskedjan 

är. För ett företag som vill utvecklas är kaizen bra att tillämpa och beskrivs av Emiliani 

(2006) som ”förändring till det bättre”. För ett företag innebär det att aldrig vara nöjd 
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med var man är idag utan alltid sträva framåt (Osono et al., 2008). Nedan finns två 

rekommendationer som SMT kan ta hänsyn till och som kan anses som kaizen. Båda 

förslagen är inkrementella förbättringar men att det ena förslaget stämmer mer överens 

med Sandviks vision om att sätta industristandard.  

6.4.1 Förslag 1: Utveckla nuvarande märkning 

Vad SMT kan göra är att standardisera sin märkning gentemot kunder så den blir lika i 

hela affärsområdet för att uppnå fördelen med synlighet. Att det syns att produkten 

kommer från SMT och kunden vet då vad den kan förvänta sig samtidigt som det kan 

vara reklam för SMT. Förutom synligheten kan det bli lättare att genomföra 

förändringar i framtiden då det finns ett utgångsläge som ser likadant ut i hela 

affärsområdet vilket underlättar för att genomföra förändringar. Då produkter som SMT 

tillverkar ser annorlunda ut i form och bredd skulle ett alternativ vara att den 

standardiserade märkningen läggs i en plastficka som fästs på kollit. Plastfickan 

behöver inte vara större än Tube:s klistermärkning i dag och fästs likadant mot kollit 

som idag. 

 

Det skulle innebära att om kunder vill ha en packnota medskickad på kollit skulle 

arbetet för att göra det inte bli så stort. Studien visar inte att det är ett specifikt krav från 

kunderna att en packnota bör följa med fysiskt men för de kunder som har de 

önskemålet kan det vara en fördel att få det kravet uppfyllt. Att kunna erbjuda de kunder 

som vill ha en packnota fysiskt på kollit är en bra service som SMT då kan erbjuda fast 

det är ett stort företag med ambitionen att skapa ett standardiserat sätt för hur kollin ska 

transporteras och märkas. Men framförallt kan de uppfylla ett krav som en kund har och 

det är något som är viktigt när det kommer till att skapa värde för kunden och 

kundnöjdhet. 

 

Att fästa en packnota skulle kunna ske ute bland produktionsenheterna då det är mindre 

antal kollin som bearbetas än vid nästa steg, centrala utlastningen. Men även att de inte 

har någon packningsstation där idag som möjliggör det. Att använda sig av en plastficka 

till märkningen är även en lösning för att komma runt svårigheten med att packnotan 

skapas först när kollit är färdigpackat och klart. Anledningen är att packnotan kan 

placeras i plastfickan när den sitter på kollit i ett senare skede. Möjligheten till att skriva 

ut packnotan vid produktionsenheterna finns idag även om den packnota som finns att 
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tillgå i detta stadie är en enklare variant utan skeppningsnummer och fakturanummer. 

Dock finns den information som behövs vid mottagandet hos kund, kollinummer och 

information om innehållet i kollit. 

 

Detta skulle kunna innebära att den förenklade packnotan skrivs ut av 

produktionsenheternas packning som sedan fäster packnotan bakom märkningen innan 

den skickas iväg för skeppning. I de fall som certifikat är efterfrågat kan det placeras i 

plastfickan på kollit vid den centrala utlastningen eller skickas elektroniskt till kund. 

Fördelen att skicka elektroniskt är att certifikatet finns sparat då ett papper kan 

försvinna. Vad det skulle innebära är att transportplaneringen inte behöver göra något 

mer än att använda informationen som packnotan ger för att kunna planera transporterna 

effektivt.   

 

Ytterligare ett problem som kan lösas med att använda en plastficka är att SMT:s 

märkning blir övertäckt av speditören. Anledningen till att det händer är att produkterna 

som transporteras ibland har speciella former som gör det svårt för speditören att få sin 

märkning att fästa och enda alternativet är då att sätta den över SMT:s märkning. Vad 

plastfickan kan hjälpa till med är att speditören kan placera sin märkning utanpå 

plastfickan utan att den påverkar SMT:s märkning och kundens möjlighet till att 

använda den när kollit ankommer till dem. Kunden kan ta fram dokumenten och läsa av 

som tidigare, men för speditören skulle det underlätta vilket kan anses som en 

effektivisering och kan jämföras med det Holmberg (2000) tar upp att en förändring ska 

gynna fler än bara en del av försörjningskedjan. 

 

Att utföra en förändring med att standardisera sin märkning för att skapa en grund för 

förbättring styrks av det Liker (2009) skriver om dess fördelar. Men även det Kotler et 

al., (2012) tar upp att en standard kan användas för ett företag som reklam och 

igenkänningsfaktor gentemot kunder. Förutom fördelen med standardiseringen kan det 

anses som en liten förändring mot det Heikkilä (2002) skriver att informationsdelningen 

kan göra försörjningskedjan effektivare. Men den största fördelen är att det kan uppfylla 

det som Parasuraman et al., (1991) ); Womack & Jones, (2003); Osono et al., (2008) 

beskriver som att skapa värde för kunden. Märkningen kan läsas av samtidigt som en 

packnota finns möjlig att få med för att lättare kunna sammankoppla en leverans med en 

order och möjligheten att kontrollera innehållet direkt vid ankomst. Kunden behöver 
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inte skriva ut eller vänta på dokument om det glömts bort att skickats elektroniskt eller 

förvunnit på vägen.   

 

6.4.2 Förslag 2: QR-kod 

Sandvik är ett företag med visionen att sätta standarden för industrin, då kan detta 

förslag var något som stämmer bra överens med den visionen och något som författarna 

anser lämpligast av förslagen att välja. Vad studien visar är att kunderna är mer 

fokuserade på att kollit kommer fram och går att ta emot än vad innehållet på 

märkningen är. Det innebär att SMT har en möjlighet att för sina kunder uppfylla det 

Bergman & Klefsjö (2012) beskriver som ett omedvetet behov och skaffa sig en 

konkurrensfördel. Att göra detta kan för ett företag innebära att kunder återkommer till 

företaget då en service som underlättar för dem är något som skapar värde för kunden 

och som i slutändan genererar kundnöjdhet. 

 

Förslaget är att den information som finns på SMT:s märkning idag flyttas över till en 

QR-kod. Här kan SMT själva välja vilken information som ska vara synlig men att de 

bör tänka på 5S som beskrivs av Liker (2009) och Olhager (2013). Det är att ta bort 

onödig information och istället ha kvar sådan information som kan anses relevant. I 

SMT:s fall kan det innebära att ha kvar den information som behövs för att transporten 

av godset till destinationen ska kunna genomföras. Informationen om produkterna i 

kollit är istället inlagd på QR-koden. Informationen kan med det anpassa efter 

kundbehoven, då resultatet i studien visar att behoven kan skiljas åt. Vid sådana 

tillfällen kan detta hjälpa SMT att lyckas uppnå specifika behov. 

 

Fördelen med en QR-kod enligt Ashford (2010) är möjligheten till att lagra mer 

information gentemot en traditionell streckkod. En annan fördel enligt Ashford (2010) 

är att det inte behövs avancerad teknik för att läsa av QR-koder. Att QR-koden är en bra 

lösning inom en försörjningskedja anser även Christopher (2011) då det är möjligt att 

läsa av information snabbt. 

 

Fördelen för SMT skulle vara att inga dokument behöva adderas fysiskt till ett kolli då 

all information finns tillgänglig på QR-koden. Att slippa addera fler dokument på ett 

kolli skulle för packningen innebära att man inte behöver lägga till ett arbetsmoment 
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men ändå få med all information tillhörande kollit. Dokument som kan läggas in på 

koden är sådan som måste finnas i samband med att kollit transporteras eller tas emot av 

kund, som t.ex. packnota, certifikat eller intyg av tredje part. Eller om SMT vill lägga 

till allmän information om var kunder kan vända sig om de vill reklamera, komma i 

kontakt med kundtjänst eller annan information går det med. För kunden skulle det 

kunna innebära att tid sparas då de slipper onödigt letande var de ska ta kontakt och 

undgår då att slöseri av tid eller som det även kallas muda uppstår.   

 

En annan fördel skulle även vara att inga papper skulle behöva skrivas ut manuellt i 

samband med leverans, eller skickas elektroniskt om inte kunder efterfrågar det. All 

information som efterfrågas av kund eller är nödvändig skulle vara sammankopplad 

med leveransen och lätt att ta fram för kund eller transportbolag. Då SMT i dagsläget 

betalar en avgift för att skicka dokument elektroniskt till mellanlager för att de ska 

skriva ut och bifoga dessa till kollit skulle en QR-kod innebär att detta moment och 

kostnad kunna tas bort.  

 

För att få lösningen att fungera hos kunderna och uppfylla de tekniska krav som krävs 

för att kunna avläsa en QR-kod är ett alternativ för SMT att göra som Wilhelm (2011) 

beskriver. Att SMT tar ansvar för att försörjningskedjan fungerar så effektivt som 

möjligt vilket skulle gynna dem då varumärket SMT skulle få nöjdare kunder och bli 

starkare och mer attraktiva. I SMT:s fall skulle det innebära att mottagare som idag inte 

har möjligheten att läsa av en QR-kod utrustas med den tekniken av SMT. SMT skulle 

vara som Christopher (2011) beskriver aktiv i sitt arbete med försörjningskedjan. Att 

arbeta aktivt kan vara en fördel då Christopher (2011) skriver att det inte är företag som 

konkurrerar mot varandra utan försörjningskedjan som helhet. 

 

Nackdelen med en QR-kod kan vara att den information som finns inlagd på 

streckkoden kan vara lätt att läsa av för utomstående. Ashford (2010) skriver nämligen 

att det inte krävs någon avancerad teknik för att använda och läsa av en QR-kod och 

detta kan anses som en svaghet. Finns möjligheten att enkelt läsa av och se vad ett kolli 

innehåller kan det finnas en risk att stölder av innehållet i kollin ökar.  

 

För att lösa problemet med att certifikatet inte är klart förrän senare än när kollit packas 

kan en lösning vara att varje företag tilldelas en egen kundsida där certifikatet kan 
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laddas upp när det är klart. För att veta vilket certifikat som hör till vilken order kan en 

siffra tryckas i QR-koden när den skrivs ut vid packningen. Kunden kan då läsa av 

koden och får upp informationen och kan då enkelt leta upp siffran på kundsidan och få 

fram certifikat för materialet på ordern. 
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7 Slutsats 
I detta kapitel presenteras studiens slutsats genom att svara på studiens teoretiska syfte 

och frågeställning som tagits fram genom en analys av strategin för nöjda kunder. 

Studiens praktiska frågeställningar besvaras utifrån en analys av nuläget.  

 

Syftet med denna studie var att undersöka vilka informationskrav på märkningen som 

finns hos kunder i samband med leveranser mellan stålindustriföretag och kund. Utifrån 

de teoretiska och praktiska frågeställningarna har följande slutsatser framkommit: 

 

7.1 Teoretisk frågeställning: 
Hur kan företag arbeta för att ta fram en märkning som uppfyller kundernas krav 

vid leverans? 

• Från litteraturstudien som genomförts har en strategi för hur företag kan erhålla 

nöjda kunder genom att uppfylla kundernas krav tagits fram, se figur 4. Strategin 

innebär att företag ska arbeta med en efterfrågestyrd försörjningskedja för att 

utgå från vilken information som kunderna efterfrågar. Att göra detta ger 

företaget en kännedom över vilka krav och behov kunder har, detta för att kunna 

utforma en märkning efter kundernas behov och krav med bra kvalité som är 

attraktiv för kunderna. Kan företag erbjuda en märkning som uppfyller 

kundkraven är chansen större att kunderna blir nöjda med produkten. Parallellt 

med detta arbete måste information flöda genom försörjningskedjan så att 

företaget kan anpassa sin produkt efter förändringarna i kundernas behov. Behov 

som vilken information kunderna efterfrågar i samband med leveranser.  

 

Strategin har jämförts med hur SMT valt att arbeta för att utforma en märkning 

till sina leveranser. Det SMT: anses göra är att arbeta utifrån en efterfrågestyrd 

försörjningskedja då de släpper fokuseringen på sina egna behov och istället 

väljer att se till vad kunderna efterfrågar.  Detta gör SMT genom att fråga 

personal som har kontakt med kunder för att komma nära källan och det verkliga 

behovet, istället för att utgå från vad de tror kunderna vill ha. Det innebär att 

SMT vill skapa en märkning som är anpassad efter kundernas behov och som 

kan ge deras märkning en bättre kvalité och nöjda kunder. Något SMT bör tänka 

på när de erhåller information om kundernas krav är att kundernas i nuläget är 
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mer fokuserade på produkterna vid leveransen och inte själva informationen på 

märkningen. Vilket kan göra att kunderna inte tänker på information som de kan 

önska på märkningen av kollin.  

 
Figur 4. Strategi för nöjda kunder 

 

7.2 Praktiska frågeställningar: 
Hur ser nuläget ut för att packa, märka och skicka gods hos SMT?  

 

• Packning: Vad som framkommit av studien är att SMT:s kollin packas olika 

beroende på krav för produkten och vilka kundönskemålen är. Material som 

används i samband med packning är trälådor och plastemballage. SMT:s 

packningsprocess är att kollin packas och märks hos produktionsenheterna för 

direkta kundorder. Standardprodukter som lagras i ett centrallager packas och 

märks i lagret för vidare transport till en central utlastning.  

• Märkning: Beroende på att SMT tillverkar olika produkter skiljer sig hur 

märkningen fästs på kollina. Studien visar även att layouten för de tre 

produktionsområdena skiljer sig. Den märkning som skiljer sig mest är 

Primary:s märkning, då den innehåller mindre information, är mindre i storlek 

samt har en separat vattentålig klisterlapp för kollinumret. Likheten mellan Tube 

och Strip, Wire and Heating är märkningens storlek, medan layout och 

information skiljer sig åt då Tube fäster sin märkning i en plastficka. 

• Logistik: SMT:s leveranser till kund eller mellanlager sköts av en central 

utlastning. Denna sköter planeringen för transporten samt ser till att de 

dokument som ska följa med kollit skickas antingen elektroniskt till kund eller 

ett mellanlager eller fysiskt med chauffören. Från mellanlagret skrivs 
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dokumenten ut för att skickas med chauffören till destinationen. För transporter 

inom Sverige skrivs dokument ut från transportplaneringen och skickas med 

redan från centrala utlastningen för att följa med godset och överlämnas vid 

kollits slutdestination. 

 

Vilken information finns idag på SMT:s märkning och hur uppfyller den 

kundernas önskemål? 

• Den information som finns idag uppfyller till stor del kundernas krav. Tube och 

Primary:s kunder är nöjda med den information som finns, medan Strip, Wire 

and Heating saknar information om stålsort för att kraven från kunderna ska vara 

uppfyllda. Den dokumentation som finns kopplad till kollit är packnota, 

fraktsedel/CMR, certifikat (i vissa fall), faktura (i vissa fall) och uppfyller 

kundernas behov när den finns att tillgå för kunden i samband med att 

leveransen ankommer. Den del av dokumentationen som kunden önskar är att 

det finns en packnota att tillgå vid leverans av kollit, antingen en elektronisk 

eller fysisk. 

 

Vilka rekommendationer kan ges till SMT för att förbättra märkningen och 

försörjningskedjan? 

• Förslag 1 – Utveckla nuvarande märkning 

Att SMT standardiserar sin märkning så att den ser likadan ut för alla 

produktionsområden men att informationen på den är anpassad efter 

kundbehoven. Tillsammans med en standardiserad märkning rekommenderas 

SMT att inom alla produktionsområden placera en plastficka på kollit för 

märkningen och övrig dokumentation. Plastfickan ger möjligheten att senare 

bifoga dokument på kollit som inte är tillgängliga redan vid packningen. Detta 

skulle även hjälpa SMT:s speditörer då de kan fästa sin märkning ovanpå SMT:s 

märkning utan att den förstörs och försvårar för kunden när kollit ankommer.   

 

• Förslag 2 - Sätta industristandard 

Det förslag som anses lämpligast att välja utifrån Sandviks vision om att sätta 

industristandard är att SMT adderar en QR-kod på sin märkning av kollin. Detta 

skulle innebära att SMT kan ta bort onödig information från märkningen och 

endast har kvar den information som behövs för att transporten av godset ska 
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kunna genomföras. Resterande information på märkningen och dokument som 

kunden efterfrågar kan sedan flyttas över till en QR-kod som kunden sedan kan 

läsa av vid leverans av godset. Varje kund tilldelas en egen kundsida där 

certifikatet i de fall det behövs kan laddas ner. Det beroende på att certifikatet 

inte finns klart när märkningen skrivs.  

 

7.3 Vidare studier 
Nedan följer förslag på fortsatt forskning: 

• Att undersöka de ekonomiska aspekterna av vad en QR-kod kostar att införa 

gentemot att manuellt skriva ut dokument som sedan bifogas med en chaufför. 

• Undersöka hur människan påverkas av att slippa manuell hantering av 

dokument. 

• Jämföra vilka skillnader det kan finnas av kundbehov i andra branscher. 
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Bilaga 1 
 
Nedanstående frågor är använda under intervjuerna och till frågeformuläret. 

  

• Vilken information får kunden när kolli/material levereras från SMT?    

 

• Vilken information av nuvarande kollietikett använder sig kunderna av?   

 

• Är all information på etiketten relevant eller är det något med informationen 

som är överflödig?  

 

• Finns det ur kundens perspektiv några problem med märkningen av material 

som levereras från SMT?  

 

• Har kunden några önskemål för att märkningen ska passa kunden bättre när 

varor från SMT levereras?  

 

• Behöver kunderna någon extra information utöver kollietiketten? Om så vad för 

information?  

 

• Vilka andra dokument erhåller kunden vid leverans från SMT? 

 

• Hur vill kunderna erhålla information om order från Sandvik SMT i framtiden? 
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Bilaga 2 
Bilderna visar hur centrallagret i Venlo fäster dokument på kollin när det bifogar en 

packnota och certifikat utöver skeppningsmärkningen. 

 
 

 
 


