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Förord

Detta examensarbete på 15p ingår som ett obligatoriskt sista moment i 
högskoleingenjörsexamen inom industriell ekonomi med inriktning logistik 210p. Det har 
utförts på Institutionen Ingenjörshögskolan vid Högskolan i Borås på uppdrag av H&M Mail 
Order Division i Borås under höstterminen 2007. 

Vi vill härmed rikta ett varmt tack till alla på H&M Mail Order Division som har gett oss ett 
varmt mottagande och delat med sig av sin tid. Tack för all hjälp och svar på våra många 
frågor. Ett särskilt tack till vår handledare Ian Skottborn, samt Jan Kantola och Claes Holm
som verkligen har tagit sig tid för oss.

Vi vill också tacka vår handledare på högskolan, Jerker Johnsson, för hans hjälp att få oss i 
rätt riktning.

Till sist vill vi även tacka våra familjer och vänner, som har stöttat oss och visat förståelse i 
vårt arbete.

Borås, januari 2008

Hanna Englund och Anna Esbold
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Sammanfattning

Detta examensarbete har utförts på uppdrag av H&M Mail Order Division i Borås, som 
ansvarar för postorderverksamheten inom H&M AB. I juni 2007 öppnade man ett nytt 
centrallager i Poznan, Polen som förser distributionslagret i Borås med varor. Övergången har 
inte varit smärtfri, och man dras med problem som leder till merarbete och ökade kostnader i 
Borås. Syftet med examensarbetet är därmed att kartlägga material- och informationsflödet 
mellan Borås och Poznan, för att identifiera de problem som skapats samt att ge 
förbättringsförslag. Arbetet avgränsas till att undersöka vilka interna faktorer som påverkar 
flödet i de båda lagren, och uppsatsen kommer inte att beskriva hur olika förbättringsförslag 
ska implementeras.

För att få en inblick i problematiken användes olika metoder. Befintlig litteratur studerades 
för att få kunskap om teorier och metoder som användes och många timmar gick till intervjuer 
och sammanställning av dessa. En djupare förståelse inhämtades genom medverkan i vissa 
arbetsmoment i expeditionen.  

Logistik brukar definieras som läran om effektiva materialflöden, och målet är att skapa ett 
integrerat flöde av produkter från leverantörer, genom hela det egna företaget ut till kunder. 
Ett bra logistikarbete minskar kostnader och ökar intäkter, vilket påverkar lönsamheten i 
företaget. För att lyckas med detta är det viktigt att ha kunskap om de nuvarande processerna. 
Det finns flera metoder för detta, de effektivaste är att kartlägga material- och 
informationsflödena och därmed få fram underlag för att studera viktiga nyckeltal. De 
nyckeltal som tas upp i uppsatsen är ledtid och genomloppstid inom och mellan de olika 
lagren, lageromsättningshastighet i Borås, leveranssäkerhet och leveranspålitlighet från 
Poznan och till kund samt lagertillgängligheten. De kapitalbindningsrelaterade nyckeltalen är 
också viktiga att mäta, men det är svårt att veta vilka kostnader som är relevanta i ett 
kartläggningsskede. Därför analyseras inte dessa vidare i uppsatsen.

Det är vanligt att människor är rädda för förändringar, särskilt sådana som rör deras arbete. 
Alla förändringar ska motarbetas till en början, och allt nytt är dåligt och skrämmande. På 
H&M kan det kännas naturligt att skylla alla problem på ”Polen”, trots att allt kanske inte 
beror på dem. Det är dock klart att många problem beror på Poznan, men man kan bara 
spekulera i vad det beror på. Kanske har de inte fått tillräcklig utbildning, kanske är språket 
ett större hinder än vad man tror, kanske har man i Poznan inte samma syn på kvalitetsarbete 
och de krav på arbetet som medföljer. Detta är också något som ständigt återkommer när man 
analyserar uppsatsen. Det gör att det är av största vikt att ge personalen adekvat utbildning 
och att ha utförliga arbetsmanualer, i syfte att förbättra kvalitetsarbetet.
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Abstract

This bachelor thesis has been assigned by H&M Mail Order Division in Borås, who is 
responsible for the mail order activity of H&M AB. In June 2007, they opened a new central 
warehouse in Poznan, Poland. The warehouse in Poznan provides the distribution centre in 
Borås with goods. The transition has not been simple, and still there are problems that lead to 
increased working hours and cost in Borås. The aim with the thesis is thus to map the material
and information flow between Poznan and Borås, in order to identify the created problems 
and suggest improvements. The thesis is limited by the internal factors that affect the flow in 
the warehouses, and it will not be describing how to implement the suggested improvements.

Different methods were used in order to gain an insight in the complex of problems. The 
available literature was studied to gain knowledge about the theories and methods that were 
used in the work. The interviews and the compilation of the interviews required a lot of time. 
Deeper understandings were obtained by participation in the daily work in some departments. 

The definition of logistics is the science of efficient material flows, and the objective is to 
cause an integrated flow of the products from the supplier, through the warehouse and to the 
customers. An excellent logistics work decreases costs and increases revenues, which affects
the profitability in the company. To succeed with this objective, it is important to have 
knowledge about the present processes. The most efficient method is to map the material and 
information flow and with that get basic data in order to study the key performance indicators. 
In this thesis, the important key performance indicators are lead time and cycle time within 
and between the warehouses, inventory turnover rate in Borås, delivery reliability and 
dependability from Poznan to Borås and from Borås to the customers, and the percent of fill. 
The key performance indicators of tied up capital are also important to measure, but it is 
difficult to know which costs that are relevant in a mapping phase. Therefore, the tied up 
capital will not be analysed further. 

It is very common that people are afraid of changes, especially when the changes concern 
their work. All changes are often opposed in the beginning, and something that requires 
changes causes people to think that there is something to be concerned about. At H&M Mail 
Order Division, it can feel quite natural to blame “Poland” for all problems, even though it 
does not always depend on them. It is though clear, that a lot of problems come from Poznan, 
but there can only be speculations about the reasons. Maybe they lack the right training, 
maybe the language barrier is a bigger hindrance than they think or it might be because of the 
approach to the quality audit and the enclosed requirements is not the same in Poznan. This is 
also something that returns when you analyse the thesis. Therefore, it is very important to 
give the staff adequate training and to have detailed work manual in order to improve the 
quality work. 
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Inledning

1.1 Bakgrund

I juni 2007 öppnade H&M ett nytt distributionslager i Poznan, Polen. Mail Order Division i 
Borås var i en expanderande fas och Poznan var bättre strategiskt positionerat för den 
europeiska marknaden. Distributionslagret i Poznan förser idag förutom Borås både 
postorderförsäljningen i Holland, Tyskland och Österrike samt de polska H&M-butikerna. 
Borås distributionscentral förser fortfarande den svenska, danska och finska 
postordermarknaden.

Vid öppnandet tog Poznan över en del av de arbetsuppgifter som distributionslagret i Borås 
tidigare ansvarat för t.ex. uppackning och kvalitetskontroll av varor. Den stora skillnaden är 
idag att Borås är beroende av att det interna flödet i det nya lagret fungerar. En ökning av 
arbetstimmar på kontrollavdelningar som justering och viktkontroll i Borås indikerar att så 
inte alltid är fallet. En ökning av restorder bekräftar också detta. 

Restorder kan förekomma i två varianter. Det betyder att hela ordern kan bli ”restad”, det vill 
säga samtliga varor levereras vid ett senare leveranstillfälle, eller att ordern delas upp på flera 
leveranstillfällen och där med genererar extra kostnader för bland annat transport, emballage 
och hantering, då kunden inte behöver betala frakt för en ”restad” order. 

För att få en bra lönsamhet i ett företag är det av yttersta vikt att logistiken fungerar på ett 
effektivt sätt. En bra logistik genererar lägre kostnader och ökade intäkter och 
leveransservice. För att uppnå detta är det viktigt att analysera och utvärdera de nuvarande 
processerna, för att kartlägga flödena och därmed kunna räkna ut nyckeltalen.

H&M Mail Order Division kommer att hänvisas till som H&M MO i uppsatsen.

1.2 Problemställning

Sedan öppnandet av distributionslagret i Poznan har man dragits med problem med 
materialflödet. Leveranser kommer inte i rätt tid och det är fel innehåll i kartongerna, vilket 
skapar merarbete och orsakar kostnader och bad-will. Man har inte gjort någon riktig analys 
av problemen och kvalitetsbristerna, vilket gör att man faktiskt inte riktigt vet vad problemet 
är. Vad beror detta på? Kan man effektivisera och förbättra flödet mellan distributionslagret i 
Poznan och distributionslagret i Borås? Hur ser situationen egentligen ut idag? De frågorna 
kommer uppsatsen att svara på.

1.3 Syfte, avgränsningar

Syftet med uppsatsen är att kartlägga material- och informationsflödet mellan H&M MO i 
Borås och distributionslagret i Polen för att identifiera de problem som har skapats sedan 
starten av lagret i Polen samt ge förbättringsförslag.  

Arbetet kommer att avgränsas till att undersöka vilka interna faktorer som påverkar material-
och informationsflödet i distributionslagret i Poznan och i distributionslagret i Borås. 
Uppsatsen kommer dock inte att beskriva hur olika förbättringsförslag ska implementeras.

Empirin baseras på hur situationen såg ut under oktober till december 2007.
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1.4 Tillvägagångssätt

Tillvägagångssättet för att utföra uppgiften har haft följande upplägg. Det första som gjordes 
var att studera lämplig litteratur, ett arbete som fortsatte under hela uppsatsens gång. H&M 
MO i Borås besöktes ett flertal gånger under hösten. Möjlighet att medverka i det dagliga 
arbetet på de olika avdelningarna inom expeditionen gavs, och det genererade en djupare 
förståelse för problematiken. För att få en bättre uppfattning om bakgrunden till problemet 
intervjuades ett flertal personer, både medarbetare och gruppledare inom produktionen samt 
anställda på kontoret.

1.5 Disposition

Kapitel 1 Ger en inledande bakgrund till arbetet, tar upp problemställning, syfte och 
avgränsningar, tillvägagångssätt och disposition.

Kapitel 2 Är en beskrivning av valda metoder och tekniker för datainsamling samt 
uppsatsens reliabilitet och validitet.

Kapitel 3 Beskriver teorin bakom problemet, såsom e-handel och postorder, logistik, 
nyckeltal, flödeskartläggning, lagrets aktiviteter och kvalitetsbrister. 

Kapitel 4 Empiriskt kapitel där en nulägesanalys på H&M MO utförs utifrån den tidigare 
beskrivna teorin.

Kapitel 5 Analyserar och jämför teorin och empirin.

Kapitel 6 Diskuterar resultatet och ger förslag på fortsatt forskning.

Kapitel 7 Här ges svaren på problemställningen, slutsatser dras från tidigare redovisade 
resultat.
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2. Metod och teknik

Med metod avses ett vetenskapligt sätt att närma sig det ämne man skall skriva om och hur 
man ämnar behandla ämnet. Metoden påverkar och genomsyrar hela uppsatsen. Man kan t.ex. 
välja att göra en beskrivning, formulera hypoteser eller att göra jämförelser och förutsägelser 
(Ejvegård 2003). Backman (1998) definierar metod som en detaljerad beskrivning av det 
empiriska tillvägagångssättet i försöket att lösa problemet och svara på frågan.

Med teknik åsyftas det sätt på vilket man samlar in material för att kunna beskriva, jämföra, 
sätta upp hypoteser eller förutsäga något. Materialinsamlingen kan ske genom t.ex. intervjuer, 
enkäter och innehållsanalys. När man talar om tekniker menar man vanligen själva 
tillvägagångssättet, och istället för teknik säger man ibland metodik (Ejvegård 2003).

Det finns flera olika sätt att analysera problem och processer, och vilket sätt som passar bäst 
varierar från situation till situation. Man kan dock identifiera två huvudsakliga 
tillvägagångssätt. En kvantitativ analys som försöker lösa problemet genom att studera 
variationer och duglighet1 i processen, och en kvalitativ analys som bygger på att problemet 
löses genom att problemlösaren uppnår en djupare förståelse av processens funktion och 
situation. Det är ofta en fördel att använda båda dessa tekniker samtidigt (Sörqvist 2004).

2.1 Datainsamling

Att mäta och samla in data har en central betydelse i förbättringsarbetet, eftersom beslut bör 
fattas på fakta och inte på antaganden. Genom att få förståelse för processerna och deras fel 
och brister, kan man identifiera lösningar och fatta bra beslut. Enligt Sörqvist (2004) finns det 
flera viktiga steg i datainsamlingen. Det första är att man måste definiera frågeställningen 
innan man börjar mätningen. Det är viktigt att man i ett tidigt skede väljer hur man ska 
analysera de insamlade uppgifterna, eftersom analysen har stor inverkan på utformning och 
genomförande av undersökningen. Beroende på de data som ska samlas in finns det många 
undersökningsmetoder, och man kan välja att samla in data kvalitativt eller kvantitativt. Några 
vanliga metoder är manuella och automatiserade mätningar, observationer, intervjuer och 
enkäter. Det sista steget är att analysera och tolka data med hjälp av olika hjälpmedel.

Det finns flera olika metoder som kan användas för kvalitativ datainsamling. Ofta är det 
fördelaktigt att kombinera dessa så att de kompletterar varandra. Sekundärdata är enklast att 
studera först, eftersom det är enklare att anskaffa befintlig information. Några exempel på 
sekundärdata är försäljningsdata, rapporter från personalen, facktidskrifter och litteratur samt 
Internet (Sörqvist 2004). Med primärkällor menar man vanligtvis vetenskapliga artiklar, 
rapporter, böcker, offentliga utredningar och avhandlingar (Backman 1998).

2.1.1 Litteratursökning/litteraturstudie
Innan man börjar sitt arbete måste man ta del av tidigare dokumentation. Detta är även en 
viktig del i den kvalitativa processen. Genom litteraturgranskningen får man en bakgrund och 
en överblick över ett givet område. Med hjälp av dessa studier kan man sedan formulera en 
vetenskaplig problemställning (Backman 1998).

I forskningssammanhang definierar man litteratur som i stort sett allt tryckt material såsom 
böcker, artiklar, rapporter, uppsatser och essäer. För att hitta lämplig litteratur är det bra att 
använda sig av bibliotekens databaser (Ejvegård 2003). Vi har använt oss av databaserna vid 

                                                
1 Processens förmåga att åstadkomma en produkt som uppfyller ställda krav, kapabilitet. Sörqvist 2004 s.111
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Högskolebiblioteket i Borås, Göteborgs ekonomiska bibliotek, Campusbiblioteket Varberg 
och Internet. Sökningen sker ofta med hjälp av sökord eller nyckelord. Nyckelorden hjälper 
till att kategorisera artiklarna efter ämnesområde i databaserna (Ejvegård 2003).

2.1.2 Fallstudie
Arbetet med fallstudier är en del i den kvalitativa forskningen, som undersöker ett fenomen i 
sin realistiska miljö. Fallstudier är speciellt användbara när man försöker förstå och utvärdera 
stora och komplexa händelser. En fallstudie kan vara deskriptiv (förklarande) eller explorativ 
(undersökande) (Backman 1998). Vi har valt att göra en deskriptiv inriktning på uppsatsen, 
eftersom den till stor del handlar om kartläggning av H&Ms flöden. 

Ett av syftena med en fallstudie är att ta en liten del av ett förlopp, och med hjälp av det låta 
fallet beskriva verkligheten Det finns både fördelar och nackdelar med denna metod. En 
nackdel är att det är svårt att få ett fall att fullt ut representera verkligheten, därför måste man 
vara försiktig i de slutsatser man drar. Fördelarna är att man inte behöver beskriva hela 
händelseförloppet för att få en bra bild av verkligheten. Man kan även vänta med 
problemformuleringen, om man inte har några klara hypoteser eller frågor att utgå ifrån. 
Syftet med fallstudien är då mer att förstå något än att förklara något, och när man har kommit 
en bit på väg kan frågorna och hypoteserna formuleras (Ejvegård 2003). Så var fallet i början 
av vår studie. Det var svårt att få en klar bild över situationen, och det krävdes ett flertal 
intervjuer och observationer för att hitta rätt problemställning och inriktning.

2.1.3 Deskription
En deskription är en beskrivning av verkligheten. Man beskriver helt enkelt hur något ser ut 
och fungerar. Enligt Ejvegård (2003) är det en ganska besvärlig metod, även om den till synes 
ser enkel ut vid första ögonkastet. Det måste finnas en systematik i urvalet, och alla fakta som 
samlas in måste sorteras och sättas i rätt sammanhang. Vad som är viktig fakta avgörs bland 
annat av syftet med uppsatsen, de fakta man tar med ska inte bara vara riktiga utan även 
relevanta (Ejvegård 2003). Den här uppsatsen består till en stor del av deskription. Vi 
beskriver ingående händelseförloppet inom och flödena mellan H&M MO i Borås och Polen. 
Det är ett hårt arbete att få en överblick och samla in all information, som dessutom måste 
vara relevant och tillföra något till arbetet. 

Deskription är mest användbar vid allmänna frågeställningar, och lämpar sig därför särskilt 
väl till undersökningar och utvärderingar i översiktsform. Deskriptionen i sig är rent empirisk, 
men bakgrunden till undersökningen kan ha värderande skäl om man t.ex. vill få underlag för 
att genomföra förbättringar. Enligt Ejvegård (2003) kan upplägget av undersökningen 
påverkas av de underliggande värderingarna.

2.1.4 Intervjuer
Intervjuer kan ta tid att genomföra. Det är viktigt att förbereda varje intervju noggrant, och 
gärna använda sig av en bandspelare. Anteckningar är viktigt att ta, gärna direkt efter 
intervjun och med hjälp av bandspelaren. Under en intervju med ostrukturerade frågor kan 
intervjuaren göra ett mer eller mindre selektivt urval, och kan fritt följa de trådar som kommer 
upp (Ejvegård 1996). Under intervjuerna med medarbetarna på H&M har vi både spelat in på 
en bandspelare och antecknat. Sedan har vi analyserat inspelningen och texten. Ibland har 
något varit oklart, då har vi tagit kontakt med den intervjuade via e-mail igen för att få 
klarhet. 
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Enligt Sörqvist (2004) kan intervjuer utföras med olika inriktning. De kvantitativa 
intervjuerna är ofta standardiserade och har färdiga svarsalternativ, medan de kvalitativa 
intervjuerna går mer på djupet i syfte att skapa förståelse. Intervjuer har en mycket stor 
flexibilitet, eftersom intervjuaren kan utveckla och ställa följdfrågor. Nackdelen med 
intervjuer är främst att metoden är mycket arbetskrävande och tar lång tid. Vi har enbart 
använt oss av den kvalitativa inriktningen, för att få en djupare förståelse och för att ge den 
intervjuade möjlighet att utveckla svaren. Det ger även oss en möjlighet att ställa följdfrågor.

För att få ett bra resultat av intervjuerna är det viktigt att de förbereds noga genom studier i 
ämnen och precisering av problemet. I vissa situationer använder man sig av strukturerade 
frågor, och i andra en lista med områden som ska diskuteras (Sörqvist 2004).

2.1.5 Observation
Backman (1998) menar att om man vill veta något om verkligheten, så ska man observera 
den. Backman (1998) inkluderar både frågeformulär, intervjuer och direkta observationer i 
denna datainsamlingsfas, dvs. alla metoder som ger empirisk kontakt. 

Ejvegård (1996) definierar deltagande observation som när forskaren beskriver ett skede eller 
en process som han deltar i eller har inblick i, ett pågående händelseförlopp. Om man 
använder sig av deltagande observation bör man även utnyttja andra källor som t.ex. 
intervjuer, detta för att få ett större vetenskapligt värde (Ejvegård 1996). Vi har aktivt deltagit 
i arbetet på vissa avdelningar inom expeditionen på H&M, t.ex. inom viktkontrollen och 
justeringen. Detta har gett oss en djupare inblick i arbetet och de befintliga problemen.

2.2 Kvantitativ metod

Målen med den kvantitativa metoden är att undersöka hur på förhand definierade företeelser
fördelar sig, samt eventuell kausalitet mellan olika variabler. Om man använder sig av den 
kvantitativa metoden, använder man statistik för att förstå variationer, bestämma duglighet 
och testa hypoteser med hjälp av de mätdata man har fått fram (Sörqvist 2004). Enligt 
Backman (1998) använder man sig av mätningar på ett matematiskt och statistiskt sätt i den 
kvantitativa metoden. Ett sätt att utföra dessa mätningar är genom enkäter och frågeformulär. 

Det första viktiga steget i arbetet med den kvantitativa metoden börjar med att granska 
informationen övergripande för att få en överblick, och studerar eventuella brister och fel i 
informationen. Nästa steg är att analysera variationer och ta fram olika diagram, beroende på 
vilken data man har. Genom den analysen kan man sedan bestämma om den aktuella 
processen är i statistisk kontroll eller inte. Därefter arbetar man med att minska processens 
slumpmässiga variationer och förbättra dugligheten (Sörqvist 2004). 

Enligt Sörqvist (2004) finns det olika lösningar baserade på den kvantitativa metoden. Om 
processen är utom statistisk kontroll måste man eliminera eller reducera de systematiska 
variationerna. Ofta behövs det uppföljning och viss styrning med hjälp av styrdiagram som en 
del avlösningen. I de fall då processen är i statistisk kontroll förekommer endast 
slumpmässiga variationer. Då beror lösningen på processens duglighet. Om dugligheten inte 
är tillfredsställande är det nödvändigt att vidta åtgärder som syftar till att minska spridningen. 
Då måste man identifiera de parametrar som kan bidra till processens spridning och 
undersöka vilka som har en betydelsefull påverkan på resultatet. Detta görs enklast med hjälp 
av en statistisk analysmetodik och regressionsanalys eller statistisk försöksplanering (Sörqvist 
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2004). Vi har valt att arbeta med ett visst inslag av kvantitativ metod, genom tillgång till 
statistik och utformande av diagram. 

2.3 Kvalitativ metod

Avsikten med en kvalitativ analys är att skapa förståelse för objektet genom att på olika sätt 
samla in och analysera fakta om processen eller produkten (Sörqvist 2004). Backman (1998) 
menar att den kvalitativa metoden använder sig av verbala formuleringar som t.ex. intervjuer 
och observationer, istället för siffror och tal. 

Sörqvist (2004) talar om att analyser kan utföras på olika sätt, de vanliga metoder som vi 
kommer att använda oss av i denna uppsats är probleminventering, flödesanalys, 
flaskhalsanalys och tidsanalys. En probleminventering innebär att man inventerar de problem 
som kan förekomma i en process, med avsikt att fastställa dess effekter och möjliga orsaker. 
Det görs genom intervjuer eller enkätundersökningar bland de medarbetare som arbetar i 
processen eller hanterar produkten. I en flödesanalys följer man och kritiskt studerar 
processens flöde. En enkel visuell flödesanalys kan ske genom att man granskar processens 
flödesschema, samtidigt som man kritiskt analyserar det. En process flöde kan också 
analyseras genom att man utför en differentierad grundflödesanalys. Den går till så att man 
identifierar vilka olika flöden som förekommer i processen och analyserar dessa var för sig. 
Man kan även analysera en process med avseende på kritiska och trånga sektioner som 
begränsar flödet, en flaskhalsanalys. En tidsanalys sker genom att man mäter tidsåtgången 
längs flödet och analyserar processens ledtider. Det kan studeras ur olika perspektiv, t.ex. 
genomloppstider för hela processer, tidsåtgång i olika steg eller tidsstudier i det enskilda 
arbetet. Ofta kombinerar man olika tidsanalyser för att få en djupare förståelse (Sörqvist 
2004). Vi har studerat materialflöden och informationsflöden på H&M, och även undersökt 
vilka flaskhalsar som finns, samt kartlagt och sammanställt vilka ledtider och 
genomloppstider man har.

Även i den kvalitativa analysen finns det olika lösningar. Om man analyserar med fokus på 
processens problem, flöden, flaskhalsar och ledtider kan man ofta identifiera lösningar utifrån 
dessa resultat. Ibland finner man uppenbara åtgärder för att lösa problemet, men i andra fall 
krävs det mer ingående analys (Sörqvist 2004).

2.4 Reliabilitet och validitet

Vissa aspekter måste beaktas i den teknik man använder. Mått, parametrar och 
undersökningsmetoder måste vara reliabla och valida för att vara användbara och lämpliga. 
Om inte dessa krav uppfylls har inte forskningsresultaten vetenskapligt värde (Ejvegård 
2003).

Reliabiliteten anger tillförlitligheten hos och användbarheten av ett mätinstrument och av 
måttenheten. Eftersom forskaren själv ofta konstruerar mätinstrumentet, t.ex. ett 
frågeformulär, finns det risk för att pålitligheten blir låg. Då är inte metoden reliabel 
(Ejvegård 2003).

Med validitet avses att man som forskare verkligen mäter det som man avser att mäta. Det är 
viktigt att man har klara mått och mätmetoder. Man kan således inte jämföra statistik från 
olika ställen, utan att ta reda på hur statistiken har tagits fram. Validitetsprövning är svårare 
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än reliabilitetsprövning, och kan egentligen endast ske om man har något annat mått på det 
man mäter att jämföra med (Ejvegård 2003).

Om man har låg reliabilitet hos ett mätinstrument blir också validiteten låg. God reliabilitet är 
en nödvändig men inte tillräcklig förutsättning för god validitet (Ejvegård 2003).   

3. Teori

I detta kapitel diskuteras den relevanta teori som används för att analysera situationen på 
H&M MO. Kapitlet tar upp postorder och e-handel, logistik med flaskhalsstyrning, lönsamhet 
och kundservice, relevanta nyckeltal, flödeskartläggning, lagrets aktiviteter samt 
kvalitetsbrister och där medföljande kostnader.

3.1 Postorder och e-handel

Det är vanligt att postorderföretag både säljer varor genom traditionell postorder och genom 
elektronisk handel, e-handel. Handlar kunden via Internet kallas det indirekt handel vilket 
innebär att kunden beställer via Internet och betalning sker mot faktura, kredit/bankkort eller 
postförskott. Traditionellt sätt levereras varan sedan via t.ex. posten. 

En fördel med att handla via Internet är att kunden meddelas med en gång om varan finns i 
lager. Via traditionell postorder får kunden först veta vid leverans om att varan är restnoterad. 
En del webbutiker utelämnar att varan inte finns i lagret tills kunden kommer till kassan,2

eftersom man tror att kunden ändå kommer att beställa varan när de kommit så långt. Enligt 
Björn Lundén (2000) är detta oetiskt, information om lagerstatus bör visas direkt för varje 
produkt. Andra fördelar med Internetförsäljning är att det t.ex. är lätt att uppdatera 
sortimentet, katalogen kan ständigt hållas aktuell och priserna kan ändras omgående. Dock är 
det lättare att utforma en attraktiv katalog än att ladda in katalogsidorna på hemsidan. 

Både vid försäljning via postorder eller e-handel krävs det att kunden har förtroende för 
säljaren eftersom kunden inte kan ta på varan. Kunden måste lita på beskrivningen i text och 
bilder (Lundén 2000).

3.2 Logistik

Logistik brukar definieras som läran om effektiva materialflöden. Council of Logistics, 
världens största branschförening inom logistik, definierar logistik enligt följande i fri 
översättning: Logistik omfattar att på ett effektivt sätt planera, genomföra och kontrollera 
förflyttning och lagring av material och produkter från råvara till slutkund för att 
tillfredställa kundens behov och önskemål. Dessutom innefattas det informationsflöde som 
behövs för att materialflödet ska fungera. Logistikens övergripande målsättning är att skapa 
en hög leveransservice genom att leverera i rätt tid till rätt pris (Aronsson et al 2003).

Logistiksystemet i ett företag brukar vanligtvis delas upp i tre huvudfunktioner: 
materialförsörjning, produktion och distribution. Mellan och inom de olika funktionerna finns 

                                                
2 Kassan är den plats där kunden övergår från att plocka varor till att skicka den slutliga beställningen och 
eventuellt betala, (Lundén, Björn (2000), Internethandel: Hur du säljer varor via Internet. S.54
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det ofta lager i olika former på olika nivåer, både regionala lager och centrallager. 
Centralisering av distributionen har varit en trend sedan 90-talet, centralisering betyder att 
man försöker nå stora marknader från ett eller ett fåtal centralt belägna lager. Fördelarna med 
centrallager kan delas upp i två olika delar, kostnadsfördelar för det levererande företaget och 
ökad service till det köpande företaget (Aronsson et al 2003).

Exempel på lägre kostnader för det levererande företaget är: Lägre fasta kostnader för 
personal, lager och administration eftersom antalet lager minskar, minskade kostnader för 
kapitalbindning eftersom säkerhetslager endast behövs på ett ställe samt att styrning och 
kontroll av det fysiska flödet blir enklare om det kan skötas från ett centralt lager eftersom 
detta ger stordriftsfördelar (Aronsson et al 2003).

Exempel på ökad service till det köpande företaget är: säkrare ledtider, dvs. högre 
leveranspålitlighet, trots det ökade avståndet och att man kan lämna säkrare och snabbare 
leveransbesked till kunderna tack vare bättre kontroll när alla artiklar är samlade på ett ställe 
(Aronsson et al 2003).

Genomloppstiden är den tid det tar för material att röra sig genom de olika funktionerna. Man 
stävar efter att ha så korta genomloppstider som möjligt eftersom ju längre materialet befinner 
sig i produktion desto högre blir kapitalbindningen. Långa genomloppstider resulterar också i
försvårad planering och styrning av materialet. För att undvika flaskhalsar är det viktigt att 
hålla en så jämn kapacitet som möjligt mellan de olika funktionerna.

De olika huvudfunktionerna samt genomloppstider kan illustreras med hjälp av logistikröret, 
fig. 1. Logistikröret visar även hur de olika delarna knyts samman av flera order - och 
leveransprocesser.3

Fig. 1: Logistikröret. Fritt efter Aronsson et al (2003).

Det är inte bara viktigt att det fysiska flödet fungerar på ett tillfredställande sätt. Det är lika 
viktigt med en genomtänkt styrning och planering av logistikröret och dess delar. En effektiv 

                                                
3

En order- och leveransprocess inkluderar alla de aktiviteter som sker i direkt samband med att en order läggs 
till dess att produkten är levererade.
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styrning har betydelse för både kapacitetsplaneringen och genomloppstiderna i logistikröret 
(Aronsson et al 2003).

3.2.1 Flaskhalsstyrning
En flaskhals är en resurs i en produktionskedja som har en beläggning som är större än eller 
lika med 100 %. Detta innebär att resursen inte kan producera tillräckligt för att tillgodose de 
behov som finns. En kritisk resurs bromsar upp materialflödet i en produktionskedja. Därför 
har varje produktionskedja minst en kritisk resurs, men den behöver inte vara överbelagd och 
därmed ingen flaskhals. Enligt Olhager (2000) är det ett grundläggande antagande att 
flaskhalsarna begränsar produktionsflödet. Att uppnå ett högre kapacitetsutnyttjande i 
flaskhalsarna är det enda sättet att få kortare genomloppstider och högre omsättningshastighet, 
därför bör man utnyttja flaskhalsarna till 100 %. En förlorad timme i en flaskhals är en 
förlorad timme för hela produktionsflödet, medan en förlorad timme i en resurs med låg 
beläggning endast påverkar den resursen (Olhager 2000).

Flaskhalsen styr flödeshastigheten i produktionen, eftersom man vill ha ett högt 
kapacitetsutnyttjande på den och man anpassar således de andra avdelningarna efter den. 
Övriga avdelningar kan därför vara underbelagda, för att undvika buffertlager vid flaskhalsen
(Olhager 2000).

3.2.2 Logistik och lönsamhet
Logistikfunktionen i ett företag kan kanske påverka den totala lönsamheten mest. Den kan 
minska företagets kostnader samtidigt som företagets intäkter kan öka genom bra 
leveransservice. Leveransservice är den del i logistiken som handlar om intäktsskapande, och 
det handlar om företagets prestation mot kund. Fig. 2 visar hur logistikverksamheten påverkar 
leveransservicen och därmed intäkterna samt transport- och administrationskostnader
(Björnland et al 2003). 

Fig. 2: Logistik och lönsamhet. Fritt efter Björnland et al (2003)              

Bra leveransservice kan vara allt från att företaget är snabba på att leverera och alltid håller 
vad som lovats till att distributionen är så säker att transportskador aldrig förekommer. Dock 
bör man tänka på att strävan efter hög leveransservice lätt kan generera i höga 
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distributionskostnader. Det krävs t.ex. ett brett sortiment med omfattade lagring för att ha hög 
lagertillgänglighet. Där emot kan en hög leveransservice vara företagets viktigaste 
konkurrensmedel framför allt i form av snabba och säkra leveranser men också att kunden 
upplever att själva beställningsförfarandet är snabbt och enkelt. Leveransservice brukar delas 
upp i sju mindre delar som kallas leveransserviceelement:

Ledtid (leveranstid) - Tid från order till leverans.

Leveranspålitlighet - Tillförlitlighet i ledtiden.

Leveranssäkerhet - Rätt vara i rätt mängd med rätt kvalitet.

Information - Informationsutbyte i båda riktningarna.

Kundanpassning - Förmågan att leva upp till kundens önskemål och se till kundens specifika 
behov. 

Flexibilitet - Anpassningsförmåga till förändrade förutsättningar.

Lagertillgänglighet – Beskriver hur stor andel varor som finns tillgängligt i lager då kunden 
gör en beställning.

Leveransserviceelementen kan passa in i olika delar av flödet, se fig. 3. Lagertillgängligheten 
mäter en prestation hos leverantören. Ledtiden, eller leveranstiden, mäter något som sker 
mellan leverantör och kund. Leveranssäkerhet och leveranspålitlighet är mått på vad som 
levereras till kunden. Kundanpassning, flexibilitet och information är inte mätbara på samma 
sätt som de övriga fyra, utan utgör mer kvalitativa, mjuka aspekter. Även om de olika 
leveransserviceelementen mäter saker i olika delar av flödet är det viktigt att komma ihåg att 
det alltid är kundens upplevelse av leveransservice som är den viktigaste. 
Leveransservicebegreppet är inte viktigt enbart gentemot företagets externa kunder. Det är 
lika meningsfullt att mäta leveransservicen internt i ett företag, vid leverans mellan olika 
avdelningar (Mattsson et al 2005).

Fig. 3: Leveransserviceelement. Fritt efter Aronsson et al (2003)
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3.2.3 Kundservice
Leveransservice beskrivs även i ett bredare begrepp som kundservice. Ur ett logistiskt 
perspektiv innefattar kundservice alla de aktiviteter med anknytning till materialflödet som 
skapar mervärde för kunden. Aktiviteterna kan delas in i en affärsuppgörelse i fyra olika 
tidsfaser: före order, från order till leverans, vid leverans och efter leverans. 

Det är ofta mer kostsamt att erbjuda en hög kundservice jämfört med en låg, därför är det 
viktigt för ett företag att försöka hitta en jämn balans mellan kostnader för kundservice och de 
intäkter som servicen förväntas genererar. För att kunna hålla en hög lagertillgänglighet krävs 
t.ex. att företaget har ett stort säkerhetslager. För att kunna hålla korta leveranstider kan 
företaget tvingas lagerhålla en artikel i flera regionala lager nära kunden istället för i ett 
centrallager. Sambandet mellan kostnader och kundservice kan illustreras enligt fig. 4.

Kostnader

     100 % Kundservice

Fig. 4: Samband mellan kostnader och kundservice. Fritt efter Mattsson et al (2005)

Genom att höja kundservicen påverkas även förhoppningsvis intäkterna positivt. Det är dock 
inte lika lätt att förutse hur stora intäkterna kommer att bli genom en förhöjd kundservice som 
det är att räkna ut hur stora kostnaderna blir. Sambandet mellan intäkter och kundservice 
brukar illustreras som en S-kurva. Dock kan man se i fig. 5 att låg kundservice förväntas ge 
små förväntade intäkter. Det beror delvis på att så låga kundserviceprestationer inte är 
konkurrensmässigt hållbart.

Intäkter

Kundservice 

Fig. 5: Samband mellan intäkter och kundservice. Fritt efter Mattsson et al (2005)

3.3 Nyckeltal

Enligt Aronsson et al (2003), är grunden till lyckade förändringar att man har kunskap om de 
nuvarande processerna. Annars kan man inte veta om en alternativ lösning kommer leda till 
förbättringar. En nulägesbeskrivning kan göras i flera olika steg, och innehåller en 
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kartläggning av material- och informationsflödena i företaget. Därifrån kan man ta fram 
relevanta nyckeltal, som kan vara till hjälp i analysen av flödena (Aronsson et al 2003).

Målet med bra logistik är att skapa bra leveransservice till en låg kostnad, därför är 
servicenivåer och kostnader intressant att mäta. Enligt Lumsden (1998) handlar 
leveransservice om hur snabbt företaget kan leverera, om de håller vad som har lovats eller att 
distributionen är så säker att transportskador inte förekommer. Det finns fyra konkret mätbara 
servicemått: ledtid, lagertillgänglighet, leveranspålitlighet och leveranssäkerhet. Kostnader är 
viktiga att mäta, men det är svårt att veta vilka kostnader som är relevanta i ett 
kartläggningsskede (Aronsson et al 2003).

Oförmåga att leverera från lager skapar olika typer av kostnader. För det första leder det till 
restorder som orsakar extra administrativa kostnader. Restorder leder också till höga 
transportkostnader eftersom företaget oftast själva står för leveransen av en kompletterande 
order. Har företaget ett stort antal restordernoteringar beror det ofta på en låg 
lagertillgänglighet. Låg lagertillgänglighet orsakas många gånger av att säkerhetslagret har en 
begränsad förmåga att möta variationer i tillförande och efterfrågan. Restorder och låg 
lagertillgängligt kan indikera att företaget har svårt att hantera ett brett sortiment. Vid en 
sådan situation är det viktigt att fokusera på inköps- och produktionsplanering samt det 
interna informationssystemet. För det andra skapar dålig lagertillgänglighet bad-will, och risk 
kan finnas att företaget förlorar kunder och eventuellt på sikt hela marknader. Den tredje och 
omedelbara kostnaden är naturligtvis uteblivet täckningsbidrag på den order som inte kan 
levereras (MA-handboken).

3.3.1 Servicerelaterade nyckeltal
De servicerelaterade nyckeltalen har med tre delar av leveransservice att göra, och de delarna 
är lagertillgänglighet, leveranspålitlighet och leveranssäkerhet. 

Lagertillgängligheten talar om hur stor andel som finns tillgänglig i lager när kunden lägger 
en beställning. Man kan mäta både på artikelnivå och på ordernivå, beroende på vad som är 
viktigast för kunden. Lagertillgängligheten mäter antal levererade kompletta order i procent 
(Aronsson et al 2003).

Det andra måttet är tillförlitligheten i leveranstid, leveranspålitligheten. Enligt Lumsden 
(1998) kan man mäta leveranspålitligheten på olika sätt. Ett sätt är att mäta verkligt utfall 
jämfört med lovat inom vissa tidsintervaller. Man kan även mäta per enskild orderrad4 eller 
för en komplett order. Aronsson et al (2003) använder formeln antal leveranser i tid/totalt 
antal leveranser, uttryckt i procent. Det varierar från företag till företag när en vara anses vara 
i tid, beroende på att olika verksamheter och produkter är olika tidskritiska. Vissa kräver 
leverans på exakt den timme som avtalats medan andra accepterar en dags försening. En del 
accepterar att leveransen kommer hur tidigt som helst, medan andra inte gör det pga. att de för 
med sig ökad kapitalbindning och kräver ökat lagerutrymme (Aronsson et al 2003).  

Förutom att leverera i tid är det också viktigt att leverera rätt vara i rätt mängd och i rätt 
kvalitet. Leveranssäkerheten mäter antal kompletta felfria leveranser av totalt antal leveranser 
i procent. Enligt Jonsson & Mattsson (2005) ger låg leveranssäkerhet upphov till aktiviteter 
som annars varit onödiga, medan en hög leveranssäkerhet eliminerar stora delar av det arbete 

                                                
4 En orderrad motsvarar ett artikelnummer. (Jonsson och Mattsson 2005)
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som utförs på kundens godsmottagning. Kriterierna för vad som anses vara en komplett och 
felfri leverans kan variera. Vissa företag väger även ihop leveranspålitlighet och 
leveranssäkerhet till ett gemensamt mått, leveransprecision. Leveransprecisionen mäter 
andelen kompletta felfria leveranser i tid (Aronsson et al 2003).

3.3.2 Tidsrelaterade nyckeltal
Tiden har en stor inverkan på både kostnader och leveransservice, och enligt Aronsson et al 
(2003) är en reduktion av tiden något som ofta påverkar såväl kostnader som leveransservice 
positivt. Därför är tidsrelaterade nyckeltal mycket relevanta att analysera. 

Ledtider brukar definieras som tiden mellan kundens beställning till leverans. Enligt Lumsden 
(1998) innefattar ledtiden tid för ordermottagning, orderbehandling, planering, eventuell 
konstruktion och tillverkning samt distribution. Denna uppmätta ledtid kan jämföras med den 
av leverantören utlovade ledtiden. Ledtider för små interna processer är ovanligt att man 
mäter regelmässigt, dessa får man istället specialstudera vid behov (Aronsson et al 2003). För 
att uppnå kort ledtid måste man ha korta tillverkningstider eller tillgodose kundernas behov 
från färdigvarulager. Då inkluderas inte tillverkning i ledtiden, utan man tillverkar mot 
prognos. Man kan använda begreppet ledtid även i andra sammanhang, t.ex. i produktion som 
tiden från förråd till lager (Lumsden 1998).

Lageromsättningshastigheten beskriver hur ofta man byter ut den genomsnittliga artikeln, och 
den är starkt kopplad till genomloppstiden. Beräkningen grundas på medellagret, uttryck i 
antal gånger/år. Om genomloppstiden mäts i veckor, är lageromsättningshastigheten = 
52/genomloppstiden (Aronsson et al 2003).

Enligt Aronsson et al (2003) är genomloppstid ett vanligt och användbart tidsmått. 
Genomloppstiden beskriver den tid det tar för en produkt eller ett ärende att gå igenom ett
visst flödesavsnitt. Genomloppstiden kan innehålla flera ledtider, precis som en ledtid kan 
byggas upp av flera genomloppstider.  
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3.4 Flödeskartläggning

För att kunna genomföra lyckade förändringar i ett företag är det viktigt att ha insikt om vart 
de står idag samt ha kunskap om de nuvarande processerna. Kunskapen är väsentlig om man 
ska kunna avgöra om en alternativ lösning kommer att leda till en förbättring. Det första 
steget i en nulägesbeskrivning är att kartlägga material- och informationsflödet för att 
förtydliga hur många aktiviteter, lagerpunkter m.m. som flödet innehåller, vilka alternativa 
flödesvägar som finns och vilka personer eller avdelningar som är inblandade i flödet. En 
flödeskartläggning kan göras mer eller mindre detaljerad men oftast är en väldigt detaljerad 
kartläggning onödig. Det är viktigare att fokusera på de delar som ger störst utbyte. 
Flödesrelaterade nyckeltal kan ge en indikation vilka delar som är mest väsentliga. Vanliga 
symboler i flödeskartläggning visas i fig. 6 (Aronsson et al 2003).

Operation/Aktivitet/Avdelning         Pappersdokument             Lager                    Beslutspunkt

         Datorsystem               Materialflöde                  Informationsflöde             

Fig. 6: Symboler för flödeskartläggning. Fritt efter Aronsson et al (2003)

3.4.1 Materialflödet
Materialflödet börjar hos tillverkaren och avslutas hos slutkunden. Det kan även finnas ett 
visst returflöde i form av reklamationer och återvinning. Däremellan kan det fysiska 
materialflödet kopplas till fyra olika materialflödesrelaterade komponenter beroende på vilken 
typ av flöde som avses. Mattsson (2005) nämner själva förflyttningarna mellan anläggningar 
eller inom en anläggning. Transporter som avser förflyttning av material mellan anläggningar. 
Materialhantering i samband med godsmottagning, in – och uttag ur lagret och lastning på 
externa transportmedel avser hantering inom en anläggning. Transporter och 
materialhantering sker också mellan olika typer av lager. Tillsist nämns utformningen av 
förpackningen eftersom den har direkt påverkan på transporterna, materialhanteringen och 
lagringen. 

3.4.2 Informationsflödet
I logistiksystemet är informationssystemet en förutsättning för effektiva materialflöden. 
Informationssystemet innehåller ovärderlig information om den befintliga och framtida 
efterfrågan, baserat på försäljningsinformation, prognosinformation och 
kundorderinformation. Informationen genereras dels internt i företaget genom att 
försäljningsprognoser tas fram, men också från kunder i form av kundorder, 
försäljningsstatistik, leveransplaner etc. Annan information som vanligtvis registreras i 
datorsystemet är inlägg och uttag ur lager, streckkoder, identifiering av varor som lastas av 
från en lastbil etc. Information om leverantörernas leveransförmåga bör också registreras i 
informationssystemet. Den informationen kan utgöras av lagersaldouppgifter, 
orderbekräftelser, leveransaviseringar etc. (Mattsson et al 2005).
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3.5 Lagrets aktiviteter

Materialhantering sker i samband med all lagring och transport, varor förflyttas, hanteras och 
lagras. Vid utformning av ett fysiskt lager strävar man efter att minimera 
lagerhållningskostnader och hanteringskostnader genom att uppnå hög fyllnadsgrad och låga 
driftkostnader. Genom att effektivisera och kvalitetssäkra materialhanteringen i lagret kan 
man uppnå ett jämt flöde och på så sätt undvika t.ex. felplock och hanteringsskador. Målet är 
att skapa så rationella flöden inom lagret som möjligt (Mattsson 2005). I fig. 7 visas ett 
typiskt flöde genom ett lager med ett antal aktiviteter. 

Fig. 7: Lagrets aktiviteter. Fritt efter Aronsson et al (2003)

Godsmottagning

När godset ankommer till lagret lossas det och tas emot av godsmottagningen. Där registreras 
godset i företagets datasystem med hjälp av följesedeln och lagersaldot uppdateras 
automatiskt. Godset märks sedan med mottagningsetiketter samt kontroll – och 
inlagringsspecifikationer. Löst gods kan omlastas till pall för att underlätta vid hantering. 

Ankomstkontroll

Vid godsets ankomst görs oftast någon form av kontroll. Både kvalitet och kvantitet 
kontrolleras. En kvantitetskontroll är extra viktig eftersom inrapporteringen direkt påverkar 
lagersaldot. I vilken omfattning kontrollerna genomförs beror bl.a. på värdet av godset samt 
tidigare relationer med leverantören. Många företag väljer att kvalitetssäkra leverantören och 
på så sätt minska de resurser som läggs på ankomstkontrollen. 

Informationsbehov
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Inlagring

Godset inlagras sedan till en buffertplats eller en plockplats. Plockplatsen ska vara 
lättåtkomlig och underlätta för snabb och effektiv plockning. Buffertlagret är oftast placerat 
lite avsides och används för att fylla på plockplatserna. Det finns tre olika lagersystem som 
används för placering av godset. Fastplatssystem, där varje artikel har en bestämd plats i 
lagret. Systemet underlättar vid administration men är platskrävande och varorna riskerar 
inkurans pga. för lång lagringstid. Flytande placeringssystem, ett komplicerat administrativt 
prioriteringssystem styr godset placering i lagret. Flytande placering utnyttjar lagerytan upp 
till 40 % bättre än fastplatssystemet och man minskar inkuransrisken väsentligt eftersom 
lagerutrymmet alltid töms. Blandsystemet har fasta plockplatser medan buffertplatserna är 
flytande. 

Lagring

Vid lagring placeras godset på buffertplats eller plockplats efter olika kriterier. Plockplatsens 
placering i lagret styrs främst av fyra parametrar: uttagningsfrekvens, artikelvolymen, 
uttagningskvantiteten och artikelkvantiteten. Buffertens placering är relaterat till godsets 
storlek.

Omlagring

När godset flyttas från buffertplats till plockplats sker en omlagring. Omlagring kan ske på 
olika sätt från företag till företag men mest effektivt är att datasystemet automatiskt genererar 
påfyllnadsorder när plockplatsens lagersaldo sjunker till en viss nivå. Det viktigaste är att 
omlagringen sker snabbt för att undvika restorder.

Plockning

Vid plockning av varor används en plocklista. Vanligtvis innehåller listan information om 
lagerplats, artikelnummer och kvantitet. Viktigt är att listan är tydlig så plockaren snabbt kan 
läsa den (Aronsson et al 2003). Plocklistan kan skrivas ut mer eller mindre effektivt och 
därmed till olika kostnad. Genom att skriva ut de beställda artiklarna i viss ordning på listan 
kan gångvägen på lagret minimeras. Om listan är lång och lagret stort är den senare aspekten 
troligen betydelsefullare än den direkta kostnaden för att producera listan. (MA-handboken)

Emballering, märkning och godsavsändning

Om företaget har en lång distributionskedja med ett flertal olika distributionscentraler krävs 
det att produkternas förpackning/emballage håller en hög kvalitet. Varje omlastning och 
hantering innebär en ökad risk att godset skadas. Ingen förpackning kan göras så effektiv så 
att det utgör ett heltäckande skydd. Ju mer effektiv en förpackning görs desto dyrare blir den 
normalt, samtidigt som skadekostnaderna minskar (Lumsden 1998). Viktigt är dock att
emballeringen och märkningen är rätt utförd så att godset är lätt att identifiera och klarar 
vidare transporter utan skador. För att undvika att använda mer av lagerutrymmet än 
nödvändigt vid godsavsändning bör man styra flödet så att transporterna avgår jämt över hela 
dagen (Aronsson et al 2003).

3.6 Kvalitetsbrister

Kvalitetsbrister uppstår då en vara eller tjänst inte uppfyller kundens samtliga behov. Man kan 
se kunder på olika sätt, dels som de externa kunderna, köparna, och dels som de interna 
kunderna, medarbetarna. Det gör att situationen blir komplicerad och många behov ska 
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uppfyllas, vilket gör att man lätt missar vissa kundbehov. Därför bör man endast se på brister 
ur kundens perspektiv (Sörqvist 2001).

Ett vanligt kvalitetsproblem är enligt Sörqvist (2001) att verksamheten inte bedrivs på ett 
effektivt sätt. Kvalitetsbristkostnaderna kan vara höga även om de externa kundernas 
kvalitetsbehov uppnås, t.ex. genom omfattande kontroll. Kvalitetsproblemen kan delas in i två 
grupper, tillfälliga och kroniska problem, se fig. 8.

Fig. 8: Tillfälliga och kroniska problem. Fritt efter Sörqvist (2003)
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De tillfälliga problemen är de fel och brister som uppstår och åtgärdas dagligen. Detta 
korrigeringsarbete pågår i hela verksamheten och utförs oftast av dem som drabbas av 
problemet. Avvikelser från den normala kvalitetsnivån är oacceptabla och orsakar direkt 
reaktioner, detta till skillnad från de kroniska problemen som är betydligt svårare att upptäcka 
eftersom de ofta är både dolda och accepterade. De kroniska problemen är fel och brister som 
avviker från den optimala nivån. Det är problem som man har lärt sig att leva med, t.ex. 
ineffektiviteter, angreppssätt och kommunikationsbrister, och medarbetarna reagerar inte på 
dem. Därför kommer de kroniska felen att finnas kvar så länge verksamheten drivs på samma 
sätt. För att upptäcka de kroniska problemen behöver man oftast göra en omfattande analys, 
även om de tillfälliga problemen kan ge en indikation. De kroniska problemen elimineras 
genom ett systematiskt förbättringsarbete, och det är också då som de största ekonomiska 
vinsterna görs, se fig. 9 (Sörqvist 2001).   

Fig. 9: En förbättring innebär ett genombrott, dvs. att man går från en viss accepterad nivå av kroniska problem 
till en ny lägre nivå. Fritt efter Sörqvist (2003)

3.6.1 Kvalitetsbristkostnader
Kvalitetsbristkostnader kan enligt Sörqvist (2001) definieras som de totala förluster som 
uppstår genom att ett företags produkter och processer inte är fullkomliga. Resultatet från en 
kvalitetsbristkostnadsanalys kan användas för att förändra synsätt och konkretisera 
kvalitetsbegreppet, påvisa problemområden och prioritera mellan dessa samt att följa upp och 
utvärdera arbetet. 

Kvalitetsbristkostnader delas in i tre kostnadskategorier. Kontrollkostnader är kostnader för 
att kontrollera att rätt kvalitet levereras i alla led, t.ex. kontroll, inspektion, övervakning och
revision (Sörqvist 2001). Bergman & Klefsjö (2001) räknar även mottagningskontroll och 
slutkontroll hit. Interna felkostnader definieras som förluster orsakade av avvikelse från 
önskad kvalitetsnivå som upptäcks före leverans till kund, t.ex. kostnader för omarbete, 
kassationer, förseningar, ineffektiviteter, felanalys och omkontroll. Externa felkostnader är 
förluster orsakade av avvikelse från önskad kvalitetsnivå som upptäcks efter leverans till 
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extern kund, t.ex. reklamationer, garantier, återkallanden, rabatter, förlorade intäkter och bad-
will (Sörqvist 2001).

Kundernas kostnader är de förluster som drabbar den externa kunden på grund av bristande 
kvalitet i något led, som orsakas av de varor som har sålts till dem (Sörqvist 2001).

4. Empiri

Empirikapitlet är en beskrivning av situationen idag på H&M MO. Det finns bakgrundsfakta 
om H&M, deras logistik, organisation och postorder. Även en kartläggning av material- och 
informationsflödet, lagrets aktiviteter, nyckeltal och kvalitetsbrister finns med. Kapitlet syftar 
till att kartlägga det aktuella problemet, och svara på tidigare ställda frågor.

4.1 Om H&M

Den första Hennesbutiken öppnade den 13 september 1947 i Västerås, startad av köpmannen 
Erling Persson. Han hade sedan tidigare butikskedjan Pennspecialisten (sedermera Ur&Penn), 
och upptäckte en helt ny sorts klädaffär under en USA-resa 1947. Butiken hade hög 
omsättning och höll låga priser. Att Erling Perssons butik fick namnet Hennes, var helt enkelt 
för att de från början enbart sålde damkläder. (Pettersson)

Under 1950- och 1960-talen växte Hennes stadigt. Under åren öppnade ett flertal 
Hennesbutiker i landet, alltid på bästa skyltläge. 1965 köpte Erling Persson AB jakt- och 
vapenbutiken Mauritz Widforss, och 1969 utökade man och började sälja herrkläder. Då bytte 
man även namn till Hennes&Mauritz. 1964 öppnade man den första butiken utanför Sveriges 
gränser, i Norge, och 1967 var det Danmarks tur. 

H&M börsnoterades redan 1974. Från 1982 till 1998, som var en period av stark expansion, 
var Erling Perssons son Stefan Persson VD för H&M. Sedan 1998 är Stefan Persson 
arbetande styrelseordförande och Rolf Eriksen är VD sedan 2000. (Pettersson)

Idag säljer H&M kläder och kosmetika i mer än 1 400 butiker i 28 länder världen över. Deras 
affärsidé är, och har varit sedan starten, att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris. De har 
drygt 100 egna designers som tillsammans med ett team bestående av 60 
mönsterkonstruktörer, 100 inköpare och ett antal ekonomer skapar H&Ms klädkollektioner
för dam, herr, barn och ungdom (www.hm.com). H&M äger inga fabriker utan arbetar istället 
med cirka 700 fristående leverantörer i främst Asien och Europa. De har ett 20-tal 
produktionskontor, belägna i Europa, Asien och Afrika. Hela H&M-koncernen har drygt 
60 000 medarbetare, och omsättningen 2006 uppgick till MSEK 80 081 (Årsredovisning 
2005).

4.1.1 H&M och logistik
H&M är ett av de svenska företag som utmärker sig mest i den globala konkurrensen genom 
att ha fullständig kontroll på sina varuflöden. De lade redan från början stor vikt vid att 
kontrollera sina material- och informationsflöden. Logistiksystemet som stödjer flödena är i 
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stort sett egenutvecklat och anses vara oerhört effektivt. 2007 fick H&M ta emot Postens stora 
logistikpris för den ”mest effektiva, innovativa och kreativa logistiklösningen” (Ny Teknik, 
2007).

Postens motiverig löd som följande: ”H&Ms verksamhet baseras på ett extremt effektivt 
logistikmaskineri, som koordinerar design och planering till inköp, produktion, distribution 
och försäljning. Med ett koncernövergripande logistikansvar och en ny struktur, med en 
kombination av distributionscenter och så kallade call-off center, har H&M skiftat från den i 
branschen förhärskande push-filosofin till en pull-filosofi för logistiken, som nu är en naturlig 
del av företagets strategi. H&M kan försörja sina marknader och butiker mer effektivt än sina 
konkurrenter, vilket bidrar till ökad försäljning och en oöverträffad lönsamhet, och skapar 
förutsättningar för snabb expansion till nya marknader.” 
(http://www.posten.se/img/cmt/PDF/replik0207_bilaga.pdf).

Som det framgår i motiveringen arbetar numera H&M mot en mer efterfrågestyrd strategi där 
kreativa logistiklösningar genomsyrar alla led. H&M har egen design, egna lager och egna 
butiker endast transporter och tillverkning köps in externt (Ny Teknik, 2007). H&M MOs 
logistikflöden förklaras närmare i avsnittet material- och informationsflöden. 

4.1.2 H&M Mail Order Division

1980 köpte H&M postorderföretaget Rowells i Borås, och H&M Mail Order Division 
startades. Från början var det enbart postorder, men 1998 kunde svenskarna börja handla 
kläder på Internet. E-handeln utvecklades, och 1999 lanserade man online-shopen i Danmark 
och Finland. 2001 var det Norges tur, sedan följde Holland 2006. Efter den goda starten i 
Holland börjar man under hösten 2007 med e-handel även i Tyskland och Österrike. Som 
komplement till distributionscentralen för postorder i Borås har H&M öppnat ett nytt 
centrallager i Poznan, Polen som togs i drift under 2007. Den nya anläggningen betjänar de 
nya e-handelsländerna Holland, Tyskland och Österrike, men även butikerna i Polen.

Varje år släpper H&M två stora kataloger, en vår- och en höstkatalog. Dessutom kompletteras 
de med flera mindre kataloger med olika inriktningar under säsongen, för att hålla ordernivån 
på en jämnare nivå (Årsredovisning 2005). Katalogerna är fortfarande viktiga, även om allt 
fler postorderkunder handlar direkt via Internet. Sortimentet i katalogerna är i stort sett 
detsamma som butikernas, men genom katalogen kan kunden få inspiration och överblick 
över hela sortimentet. Postorder är idag ett starkt komplement till butikerna, även om man tror 
att huvuddelen av försäljningen även i framtiden kommer att ske i butik.
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Organisationsschemat över H&M MO kan ses i fig. 10.

Organisationsschema, H&M mail order division Borås

Fig. 10: Organisationsschema H&M Mail Order Division, Borås. Baserat på Claes Holms ritning.

4.2 Flödeskartläggning

Syftet med en flödeskartläggning är att genom kartläggning av material- och 
informationsflödet förtydliga hur många aktiviteter, lagerpunkter m.m. som flödet innehåller, 
vilka alternativa flödesvägar som finns och vilka personer eller avdelningar som är inblandade 
i flödet.

4.2.1 Materialflödet
Materialflödet startar med att inköpsavdelningen i Stockholm lägger en inköpsorder till 
leverantören. Största delen av varorna levereras sedan till transitlagret i Hamburg med lastbil, 
fartyg eller flyg, vid enstaka tillfällen går transporterna direkt till distributionscentralen i 
Poznan eller direkt till lagret i Borås. Direkt till Borås går främst promotionvaror eller varor 
som säljer väldigt bra. Från Hamburg transporteras varorna med lastbil till distributionslagret 
i Poznan. Även här kan det gå varor direkt till Borås. Finns det ingen prognos på varorna 
lagras de in i buffertlagret i Poznan. Från buffertlagret plockas hela kartonger och skickas till 
Borås, eller så plockas de av expeditionen. I expeditionen plockar man både till sina egna 
kunder och till styckesplock som ska skickas till Borås i en mixad låda. Finns det en prognos 
skickas hela kartonger från buffertlagret eller direkt från leverantör till Borås.  

Vanligtvis avgår två lastbilar från Poznan varje dag, en som lastas på morgonen och en som 
lastas på eftermiddagen. Varuflödet genom lagret i Borås kartläggs närmare i kapitel 4.3, 
lagrets aktiviteter. Det finns ett visst returflöde från Borås till Poznan som sköts genom 
manuella flyttningar, det är inget som systemet stödjer automatiskt. Returflödet förväntas 
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minska för varje säsong samarbetet med Poznan fortgår, eftersom man hela tiden lär sig hur 
man ska hantera flödet (Källa: intervju).

4.2.2 Informationsflödet
Även informationsflödet börjar med att inköpsavdelningen i Stockholm lägger en order hos 
leverantören, samtidigt registreras följande information i stordatorn: ordernummer, leverantör, 
mängd, beräknad ankomst till lager, transportsätt (flyg, fartyg eller lastbil), typ av emballage 
samt övrig information. 

Information om leveranser till Poznan från Hamburg fås av Stock Control5 i Borås samt 
importavdelningen i Poznan. Information om leveranser från Hamburg till Borås fås via 
H&Ms Sverigelager i Eskilstuna, som i sin tur får den från Hamburg. 

Information om vilka varor och vilken kvantitet som ska levereras till Borås från Poznan 
baseras på prognoser eller manuella flyttar. Detta görs i stordatorn och går via LOMAS.

LOMAS är ett datorverktyg som är kopplat till stordatorn och som endast används för att 
skriva ut plocketiketter. Man har i och med LOMAS möjlighet att välja i vilken ordning man 
vill skriva ut etiketterna samt om man vill slå ihop flera mottagare eller var och en för sig.

Även information om returer läggs in i stordatorn och går via LOMAS. Flyttarna från Borås 
till Poznan sker manuellt eftersom man har ett väldigt litet returflöde, som egentligen inte 
borde finnas alls.

                                                
5 Stock Control är den avdelning i Borås som är länken till inköparna i Stockholm
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4.3 Lagrets aktiviteter

Inom lagret i Borås kan man följa materialet genom de olika avdelningarna. Mellan 
avdelningarna sker det materialförflyttningar, både via transportbanan, med truck eller 
manuellt. Plockavdelningarna består av gångar med hyllor. På övervåningen lagras varor som 
inte säljer så bra eller som snart är slut, vilket gör att det är ett ständigt pågående arbete att 
planera och strukturera om lagret. Lagret är logiskt uppbyggt, flera transportbanor 
transporterar kartonger i lagret och man slipper mycket manuell hantering. Dock måste man 
lägga kartongerna på hyllplatsen manuellt. Flödet på transportbanorna kan ses som gröna pilar 
i fig. 11. 

Fig. 11: Lagerlayout H&M Mail Order Division, Borås. Fritt efter Arbetsmanual
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4.3.1 Lagerflöde Borås
Flödet inom lagret i Borås kan beskrivas enligt fig. 12. Kartongerna kommer till 
godsmottagningen, läggs på transportbanan och går till kranlagret via en transportbana. I 
kranlagret lagras allt som inte ligger på en plockplats, men det finns även vanliga plockhyllor 
i anslutning till kranen som fylls på automatiskt. Från kranlagret går ytterligare en 
transportbana ut till lagerpåfyllningen. Därifrån fyller man manuellt på plocklagret med varor.

Plockrundorna kan se olika ut, vanligast är att de börjar i H-lagret och fortsätter till A, B, C 
och D på övervåningen. Sedan plockar man från hyllorna J-K  och X-Z på nedervåningen.
Slattplatser6 finns på andra våningen på lagerplatserna C och D. Där saknas angiven 
kartongplats, det står bara gång, sektion och hylla på plocketiketten.

Efter att man plockat och packat en kundorder, läggs den på transportbanan, och går via 
viktkontrollen till utleveransen. De kundreturer som kommer tillbaka, tas emot i utleveransen 
och skickas vidare till returavdelningen. Därifrån läggs de returnerade varorna tillbaka på 
lagerplatserna. 

Fig. 12: Lagerflöde H&M Mail Order Division, Borås. Fritt efter ritning (Rares Bota, gruppledare)

Godsmottagning

När varorna kommer till Borås lastas de av i godsmottagningen och kartongerna får ett unikt 
ID-nummer. Där läggs kartongerna på transportbanan, streckkoden scannas och om allt 
stämmer transporteras de vidare in i kranlagret. Om kartongen är defekt av någon anledning, 
förs den ut på ett sidospår och kommer tillbaka. Kranen är mycket känslig för avvikelser i vikt 
och trasiga kartonger, det leder till stopp. 

                                                
6 Varor med bara ett fåtal artiklar kvar
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Man använder två olika kartongstorlekar, SK2 (L61xB31xH41) och SK4 (L61xB42xH41).
Kartongen får inte väga mer än 20kg för att kranen ska kunna hantera den, om den väger mer 
får man öppna och packa om den.

Felkällor: Oläslig streckkod, fel storlek/vikt/form på kartongen, trasig kartong. 

Expeditionen

Det första som görs på morgonen är att plocklistorna för dagens batch skrivs ut. Plockarna tar 
en vagn och en plocklista, och börjar sin runda på lagret. Artiklarna på plocklistorna är 
sorterade i den ordning de ligger på lagret, så man slipper gå fram och tillbaka när man 
plockar. Beroende på hur många plagg varje order är på, lägger man olika många kundorder i 
varje vagnsfack. Upp till fyra kunder kan det ligga i varje fack, som mest hanterar man då 196 
kunder sammanlagt i en vagn. På plocketiketten står vilket fack i vagnen som varan ska in i, 
och olika symboler sorterar kunderna i facket. 

När vagnen är färdigplockad är det dags att packa kundorderna. Eftersom man vill ha rotation 
på arbetsuppgifterna packar oftast plockaren sin egen vagn. På kundordern finns en 
rekommendation om storleksval på påse/kartong, men man väljer alltid minsta möjliga 
emballage. När ordern är färdigpackad, läggs den på transportbanan till utleveransen och går 
igenom viktkontrollen.

Om man har plockat fel eller om det saknas varor när packningen är klar läggs paketet i 
justeringsvagnar som är märkta ”saknad vara” eller ”felplock”. Dessa vagnar går sedan till 
justeringen som kompletterar varje order.

Inom expeditionen har man även hand om Polenmixen7. De gånger man behöver beställa 
enstaka varor kommer de i en mixad låda från Polen. Det går åt mycket arbetskraft för att 
sortera, räkna och lägga ut dessa varor på lagret. Plaggen misshandlas även pga. att de 
hanteras mycket. Om Polen har plockat fel antal eller fel vara, måste man manuellt ändra 
lagersaldot både i Borås och i Polen.

Felkällor: Tomt på hyllan, fel låda/innehåll på hyllplatsen, plockfel, fel antal/artikel i 
Polenmixen.

Viktkontrollen 

Viktkontrollen är den sista anhalten innan paketen lämnar H&M för transport till kund. Alla 
paket scannas och vägs automatiskt när de läggs på transportbanan till utleveransen. I 
datasystemet finns information om vilka varor som finns i paketet och hur mycket det ska 
väga. Om vikten stämmer sorteras de vidare automatiskt för att hamna i rätt lands 
transportbur. Vid skillnader i förväntad och verklig vikt hamnar påsarna och kartongerna i 
viktkontrollen.

Där får man scanna dem för hand, för att se i datorn vad de ska innehålla och vad de ska väga. 
De vägs manuellt, och om vikten är fel, öppnar man paketet och jämför antalet varor med 
antalet på följesedeln. Är det mindre än 20g avvikelse läggs paketet i buren utan att öppnas 
och tillbaka på bandet igen. Små påsar med liten vikt kan dock behöva öppnas och 
kontrolleras ändå. Sedan kontrollerar man att det är rätt vara, storlek och färg jämfört med 
plocketiketten som sitter på varan. Om allt stämmer läggs påsarna i en bur och sedan på banan 

                                                
7 Låda med blandade lösa varor som beställts styckevis från Polen
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igen. Korrekta kartonger läggs inte i en bur utan direkt på banan. Ca 1 % av alla order som 
går ut till kund är felaktiga, men det är svårt att veta exakta siffror eftersom en del kunder 
kanske väljer att behålla den felaktiga varan istället för att byta.

Om en vara är fel eller om det fattas en vara i paketet, lägger man påsen/kartongen i en vagn.
Batchnummer8, vagnsnummer och antal felplock fylls i på ett felregistreringsblad. Den 
felaktiga varan läggs tillbaka på lagret av returen. Vagnen går till justeringen som restorder, 
tillsammans med en justeringsbricka med plocketiketterna där man även har noterat vilket 
vagnsfack ordern ligger i. 

Det kan även vara så att allt i paketen stämmer, men att vikterna är fel i systemet. Det beror på 
att man i Polen inte lägger in korrekt vikt från början. Om man ändrar vikterna syns det i 
systemet att de är ändrade en gång, även om det går tillbaka till den gamla vikten igen. Då är 
det lätt att se det nästa gång den varan kommer, och man kanske inte behöver öppna paketet. 

Felkällor: streckkoden går inte att läsa, fel vikt i systemet, påsarna kommer för tätt och vägs 
fel eller att påsarna ramlar ner i fel bur.

Justering

En av justeringens uppgifter är att inventera lagret. Det görs enligt ett rullande schema. Då 
plockar man ut lagersaldot i datorn, och räknar sedan plaggen manuellt för att se om det 
stämmer. Det är viktigt att kontrollera vilken batch som plockas, annars finns det risk för 
differenser vid inventeringen.

Justeringen ansvarar också för att ställa felplacerade lådor på rätt plats, och att lägga tillbaka 
felplockade plagg från viktkontrollen på hyllan. Det händer ofta att plockare kommer med 
lådor som har fel innehåll eller ligger på fel plats i lagret, justeringen får då rätta till felet.

Från viktkontrollen får justeringen en justeringsvagn med de kundorder som inte har kunnat 
skickas iväg, pga. att det fattas eller ligger fel plagg i påsen/kartongen. Då är det upp till 
justeringen att komplettera dem, och gå ut på lagret för att leta efter de saknade varorna. I 
vissa fall finns de inte, och man får då försöka ta reda på varför. Har de inte kommit från 
Polen? Ligger de på fel plats? Är det slut på hyllan och inte påfyllt från kranlagret? De varor 
som finns tar man med sig och lägger i respektive kunds påse/kartong. Sedan läggs de klara 
kundorderna på transportbanan till viktkontrollen och utleveransen för vidare transport till 
kund.

Justeringen kan i systemet se vilken i batch en vara flyttades. Man kan även söka på gamla 
lagerplatser samt om personen som flyttat noterat någon avvikelse i förväntat antal på platsen. 

Om påfyllningen är klar, men det saknas varor på lagerplatsen, kan man i systemet se om
inläggaren gjort någon anteckning om den saknade kartongen, t.ex. om den inte kommit från 
Polen eller om det är fel kartongstorlek. Om kartongen bör vara på lagerplatsen söker man 
igenom plockgången samt närliggande gångar. Upphittad kartong räknas och kontrolleras och 
ställs på rätt plats. Om det är fel färg eller vara i kartongen lämnas den till godsmottagningen 
för korrigering, då kan man beställa en ny kartong till platsen från kranlagret för att undvika 
fler korrigeringar. 

Felkällor: Fel låda på hyllan, fel innehåll i lådan, fel antal i systemet, restorders.

                                                
8 Varje dag har ett eget batchnummer, för att man ska veta vilken dag ordern har behandlats på.
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Utleverans 

I utleveransen packar man manuellt de kartonger från banan som ska ut till kund i burar eller 
pallar. Påsarna sorteras automatiskt från transportbanan i burar. De paket som vågen inte 
klarar måste scannas och sorteras för hand. Sedan flyttar man de fulla pallarna/burarna till 
lastbryggan, för vidare leverans till respektive land. Det finns olika pallar/burar beroende på 
vilket land det ska till och vilken sorts försändelse det är. För att de olika ländernas 
försändelser inte ska blandas ihop, håller man isär dem i olika lastbilar. Det finns även 
skillnader inom vissa länder, och beroende på om det är påsar eller kartonger.  

Returen 

Till returavdelningen kommer alla paket som kunden av någon anledning returnerar. Många 
av returerna är finska. Det beror på att i Finland har man gratis returfrakt, och ca 23 % av 
finska order kommer tillbaka. Returerna från Sverige står för 13-14 % av skickade order, 
vilket ger ett medelvärde på 16-17 % totalt.

Det första som görs med returpaketen är att de öppnas. Varorna läggs i burar och förs till 
returbehandlingen. Där scannar man streckkoden på returnotan som kunden skickat med och 
byter till rätt vara i systemet enligt kundens önskemål. Då bokas den rätta varan, och den 
returnerade uppdaterar lagersaldot. När bokningen är klar, sätts returetiketterna på varorna 
och de skickas ner till plastaren för omplastning. Man kan också annullera hela beställningen 
om kunden vill det.

De returnerade plaggen kontrolleras, viks ihop och plastas om. Det kontrolleras noga att det 
inte finns några spår som tyder på att varan redan varit ute hos kund en gång. Man sätter på en 
ny etikett, sedan läggs de på en transportbana där streckkoden scannas ytterligare en gång. 
Plaggen förs sedan via transportbanan till rätt fack, beroende på vilken lagerplats de ska till. 
Manuellt läggs plaggen i en bur för att sedan föras ut till lagerplatsen. Varan stoppas sedan in 
i kartongen på lagerplatsen. Om någon defekt upptäcks, läggs varan i sin gamla påse. Bokaren 
får då korrigera gentemot befintligt lager. De plagg som är felaktiga skickas till välgörenhet i 
Vitryssland, eller säljs som andrasortering till personalen.

Felkällor: Felaktiga returer, defekta returplagg.

4.4 Kvalitetsbrister 

De största kvalitetsproblemen som har identifierats i Borås lager har sitt ursprung i problem 
med leveranser från Poznan, t.ex. felleveranser, felaktig lastning och packning eller att 
leveranserna inte kommer på utsatt tid. Detta leder till merarbete och att restorder skapas. 
Restorder i sig är den i särklass största kvalitetsbristen, och orsaker till restorder är för långa 
planerade leveranstider, slutsålda varor, försenade leveranser, ej uppackade varor pga. 
personalbrist i godsmottagningen och kvalitetsproblem (Buijs, 2007). Restorder resulterar i att 
kunderna får vänta på sina beställningar, och det blir merarbete i justeringen pga. att alla 
kundorder inte kan skickas iväg. Oftast väntar man i tre dagar innan man skickar kundens 
paket. Har den saknade varan inte kommit skickar man den senare i ett separat paket. Detta
leder också till ökade kostnader för transporter.
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4.5 Nyckeltal

Nyckeltalen kan delas upp i flödesrelaterade nyckeltal; genomloppstid, ledtid och 
lageromsättningshastighet, samt servicerelaterade nyckeltal; leveransservice, 
leveranspålitlighet och lagertillgänglighet. Med hjälp av dessa kan man mäta och jämföra 
prestationer och tider, i syfte att förbättra sitt arbete.

Ledtider och genomloppstider

Ledtiden från inköpsorder till transitlagret i Hamburg kan variera. Ledtiden beror på var i 
modetriangeln9 ett plagg befinner sig i. Basplagg planeras långt i förväg och kan därför ha en 
ledtid upp till sex månader. Trendplagg däremot kan ha en ledtid från ritbord till kund på tre 
veckor (Ny Teknik, 2007).

Genomloppstiden inom transitlagret i Hamburg är normalt 1-3 dagar. Ledtiden för transporten 
mellan Hamburg och Poznan är 2-5 dagar, variationen beror ofta på externa faktorer som 
H&M inte kan påverka t.ex. väder eller om lastbilen går sönder. Genomloppstiden inom lagret 
i Poznan är normalt mer än fyra dagar. Ledtiden för transporten mellan Poznan och Borås är
2-3 dagar, externa faktorer som kan påverka ledtiden är storm, framförallt vid transporter som 
använder färjor, vädret i allmänhet t.ex. snö eller halka. Lastbilen eller färjan kan även gå 
sönder. Genomloppstiden inom lagret i Borås är tre till fyra dagar. Leverans till kund tar från 
2 dagar, beroende på vilket land leveransen ska till. Den totala ledtiden från att varan anländer 
till transitlagret i Hamburg till att kunden får sin leverans tar i bästa fall 13 dagar.

Lageromsättingshastighet

Idag har H&M MO Borås inget eget säkerhetslager, det är numera beläget i Poznan. Borås 
datasystem ger indikation på när det är dags att beställa fler varor. Prognos görs minst en gång 
i veckan på förväntad försäljning med ca 2 veckors framförhållning. I lagret har man varor för 
2 veckors försäljning (Källa: intervju).

Leveranssäkerhet

H&Ms leveranssäkerhet ut till kund är enligt dem själva bra. Av alla order de levererar är ca 1 
% fel, men det är svårt att veta exakt eftersom en del kunder kanske väljer att inte returnera 
den felaktiga varan. 

Vad gäller leveranser från Poznan till Borås finns det en hel del att förbättra. Innan man 
öppnade lagret i Poznan hade man en omfattande kvalitetskontroll på godsmottagningen i 
Borås. Man vägde, mätte, räknade och kontrollerade innehållet i kartongerna genom 
stickprov. Det gjorde att färre felaktiga kartonger hamnade på hyllan än vad det gör nu. Det är 
en viktig anledning till att arbetstiden i justeringen har ökat. Nu utför man detta arbete i 
Poznan istället, och där har man ännu inte den erfarenheten som krävs för att göra ett riktigt 
bra arbete. Vissa problem med fel innehåll i lådorna beror dock på den ursprungliga 
leverantören.

                                                
9 Används för att identifiera framtida favoritplagg genom att dela in en triangel i tre delar. Toppen är 
trendplaggen, mitten är det rådande modet och basen är bredden i sortimentet med plagg som säljer i stora 
volymer. (Kan samma expansionsstrategi fungera på olika marknader? Malin Levén, magisteruppsats Lunds 
universitet Vt. 2005)
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Leveranspålitlighet

H&M är ganska tidskritiska. Eftersom de lovar en viss leveranstid till kunden vid beställning, 
måste varorna från Poznan komma enligt prognosen. Annars blir det en restorder. Efter tre 
dagar skickar man ordern oavsett till kunden, och då drabbas man, som det har berättats 
tidigare om, av ökade kostnader i form av merarbete och transporter. Det kan även vara så att 
kunden väljer att annullera beställningen om det är för lång leveranstid, eftersom det är lätt att 
gå till en butik och köpa det på plats istället. Det betyder inte att de går till en H&M-butik, 
utan de kan lika gärna gå till någon konkurrent. Man vill heller inte att leveranserna från 
Poznan ska komma för tidigt, då man har ont om lagringsutrymme i Borås. 

Lagertillgänglighet

Lagertillgängligheten hos H&M har försämrats sedan Poznan öppnade. Detta kan bero på att 
man inte har något säkerhetslager på plats i Borås. När man mäter lagertillgängligheten 
studerar man antal kompletta order och antal ankommande order, och redovisar resultaten i 
procent.

5. Analys

Analysen är en kombination av teorikapitlet och empirikapitlet, där man sammanställer 
frågeställning och nuläge i en analys genom att utgå från teorin.

5.1 Logistikflödet

H&Ms logistikkedja anses vara en av Sveriges mest välutvecklade och informationssystemet 
är till stor del egenutvecklat för att passa alla delar i organisationen. H&M MOs logistikflöde 
är precis som flödet i hela organisationen väldigt effektivt. Enligt Aronsson et al (2003) är det 
viktigt att ha en så jämn kapacitet som möjligt mellan de olika funktionerna i en organisation. 
Det är inte bara det fysiska flödet som ska fungera på ett tillfredställande sätt utan det är lika 
viktigt med en genomtänkt styrning och planering. 

Sedan öppnandet av distributionscentralen i Poznan har flödet inte fungerat på ett så 
tillfredställande sätt som man önskat. Det interna flödet i Poznan fungerar i vissa fall som en 
flaskhals till Borås. 

För att hålla beställningarna på en så jämn nivå som möjligt, släpper man förutom två 
huvudkataloger, även flera kampanjkataloger, t.ex. midseason och christmas. Man har även 
aktiviteter och reor på Internet. Detta gör att man får ett jämnt flöde genom lagret i Borås, 
med små toppar och dalar.

Om företaget har en lång distributionskedja med ett flertal olika distributionscentraler krävs 
det att produkternas förpackning/emballage håller en hög kvalitet. Varje omlastning och 
hantering innebär en ökad risk att godset skadas. Sedan man öppnade lagret i Poznan, har 
antalet skadade kartonger ökat. Detta analyseras mer ingående i kapitel 5.3.
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5.1.1 Servicerelaterade nyckeltal
För att undersöka hur de servicerelaterade nyckeltalen har förändrats sedan öppnandet av 
distributionscentralen i Poznan har statistik från år 2006 jämförts med statistik från år 2007. 
Syftet med att räkna ut servicerelaterade nyckeltal är enligt Aronsson et al (2003) grunden till 
lyckade förändringar.

Som underlag för att räkna ut lagertillgänglighet och leveranspålitlighet måste man först 
beräkna hur många kompletta order som levereras i någorlunda tid. Begreppet någorlunda tid 
kan uppfattas som vagt men det är svårt att räkna exakt vilka leveranser som är ”i tid” 
eftersom ”i tid” kan uppfattas olika. Enligt Aronsson et al (2003) varierar det från företag till 
företag när en vara anses vara i tid, beroende på att olika verksamheter och produkter är olika 
tidskritiska. 

Kompletta order i någorlunda tid har beräknats genom att ta antal ankommande order – totalt 
antal restorder och visas i fig. 14. Totalt antal restorder har beräknas genom skapade restorder 
+ helt restade, och kan ses i fig. 13. 
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Fig. 13: Totalt antal restorder. Baserat på uppgifter från Jan Kantola, H&M Mail Order Division.

Som man kan se i diagrammet i fig. 13 har antalet restorder ökat under hösten 2007. Detta 
beror troligtvis på öppnandet av lagret i Poznan. Det är svårt att jämföra de olika säsongerna 
med varandra, för att få en rättvis bild bör man bedöma hösten 2006 med hösten 2007 och 
likadant med vårsäsongerna. Anledningen till att det skiljer sig mellan vår 2006 och vår 2007, 
trots att Poznan ännu inte tagits i bruk, är försenade leveranser från leverantören. Därför kan 
man inte helt skylla problemen på Poznan, men omlagringen i Poznan gör att Borås får vänta 
ytterligare några dagar på varorna.
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Kompletta order i någorlunda tid
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Fig. 14: Kompletta order i någorlunda tid. Baserat på uppgifter från  Jan Kantola, H&M Mail Order Division.

Som fig. 14 visar har antalet leveranser i någorlunda tid minskat sedan öppnandet av 
distributionslagret i Poznan räknat under hösten 2007 jämfört med hösten 2006. Man kan 
även se skillnad mellan våren 2007 och våren 2006, trots att förutsättningarna i lagret var 
desamma. Enligt Aronsson (2003) borde styrningen och kontrollen av det fysiska flödet bli 
enklare om den kan skötas från ett centralt lager eftersom detta ger stordriftsfördelar.
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Lagertillgängligheten

Lagertillgängligheten är ett mått på hur stor andel som finns tillgänglig i lager när kunden 
lägger en beställning. Man kan mäta både på artikelnivå och på ordernivå, beroende på vad 
som är viktigast för kunden. Lagertillgängligheten mäter antal levererade kompletta order i 
procent (Aronsson et al 2003). H&Ms lagertillgänglighet kan ses i fig. 15 och har beräknads 
genom kompletta order i någorlunda tid/ankommande order *100. 
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Fig. 15: Lagertillgänglighet. Baserat på uppgifter från Jan Kantola, H&M Mail Order Division.

Diagrammet i fig. 15 visar att det är en markant skillnad mellan höstsäsongerna 2006 och 
2007.  Lagertillgängligheten var betydligt högre innan man öppnade distributionslagret i 
Poznan. Enligt Aronsson (2003) bör lager på fler nivåer leda till högre lagertillgänglighet 
eftersom ett centrallager kan ha ett kompletterande sortiment tillgängligt. Låg 
lagertillgänglighet orsakas många gånger av att säkerhetslagret har en begränsad förmåga att 
möta variationer i tillförande och efterfrågan. Restorder och låg lagertillgängligt kan indikera 
att företaget har svårt att hantera ett brett sortiment (MA-handboken). Skillnader i 
lagertillgänglighet mellan de olika länderna beror troligtvis hur stor mängd varor som skickas. 
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Leveranspålitlighet 

Leveranspålitlighet är enligt Lumsden (1998) ett sätt att mäta verkligt utfall jämfört med lovat 
inom vissa tidsintervaller. Aronsson et al (2003) använder formeln: antal leveranser i tid/totalt 
antal leveranser uttryckt i procent. H&Ms leveranspålitlighet har beräknats genom kompletta 
order i någorlunda tid/avgående order*100 och visas i fig. 16. 
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Fig. 16: Leveranspålitlighet. Baserat på uppgifter från Jan Kantola, H&M Mail Order Division.

Det är även i detta diagram stora skillnader mellan de olika säsongerna vår och höst 2006 och 
2007. Diagrammet visar att leveranspålitligheten har försämrats betydligt sedan öppnandet av 
distributionslagret i Poznan. Enligt Aronsson et al (2003) borde leveranspålitligheten ha ökat, 
trots det ökade avståndet. Leveransbeskeden borde också vara säkrare och snabbare tack vare 
bättre kontroll när alla artiklar är samlade på ett ställe. Även här kan skillnaderna mellan 
länderna förklaras med mängden varor som skickas.

Leveranssäkerhet

Enligt Jonsson och Mattsson (2005) ger låg leveranssäkerhet upphov till aktiviteter som 
annars varit onödiga, medan en hög leveranssäkerhet eliminerar stora delar av det arbete som 
utförs på kundens godsmottagning. Kriterierna för vad som anses vara en komplett och felfri 
leverans kan variera. Vissa företag väger även ihop leveranspålitlighet och leveranssäkerhet 
till ett gemensamt mått, leveransprecision. Leveransprecisionen mäter andelen kompletta 
felfria leveranser i tid (Aronsson  et al 2003). 

Eftersom H&M inte kan beräkna exakt hur många felfria leveranser som går ut till kund pga. 
att kunden inte alltid reklamerar en felaktig leverans, kan man inte heller beräkna 
leveranssäkerheten. Däremot uppskattar man att siffran är ca 99 %.

Leveranssäkerheten mellan Poznan och Borås har beräknats genom att analysera antalet 
skadade kartonger av totalt antal levererade under september månad 2007. 
Leveranssäkerheten beräknas då till 96 %. En mer utförlig analys av leveranssäkerheten kan 
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inte göras eftersom väsentlig information saknas om kompletta felfria leveranser. Idag finns 
ingen statistik över hur stor del av artiklarna som levereras i fel färg, kvantitet, storlek osv.  

5.1.2 Tidsrelaterade nyckeltal
Tiden har en stor inverkan på både kostnader och leveransservice, enligt Aronsson et al 
(2003) är en reduktion av tiden något som ofta påverkar såväl kostnader som leveransservice 
positivt. Därför är tidsrelaterade nyckeltal mycket relevanta att analysera. 

Ledtider och genomloppstider 

Enligt Aronsson et al (2003) är genomloppstid ett vanligt och användbart tidsmått. 
Genomloppstiden beskriver den tid det tar för en produkt eller ett ärende att gå igenom ett 
visst flödesavsnitt. Genomloppstiden kan innehålla flera ledtider, precis som en ledtid kan 
byggas upp av flera genomloppstider. Enligt fig. 17 kan man se att genomloppstiden i 
Hamburg är 1-3 dagar, i Poznan från 4 dagar och i Borås 3-4 dagar. Ledtiderna mellan lagren 
variera lite, men ligger mellan 2-5 dagar. Från Borås till kund tar det minst 2 dagar, beroende 
på vilket land paketet ska skickas till.   

Fig. 17: Ledtider och genomloppstider

Lageromsättningshastighet

Lageromsättningshastigheten är ett sätt att räkna ut hur ofta man byter ut den genomsnittliga 
artikeln i lagret (Aronsson et al 2003). För att räkna ut lageromsättningshastigheten har inte 
hänsyn tagits till enskilda artiklar, utan beräkningen grundar sig på en genomsnittlig 
genomloppstid. I Borås har man lager för 2 veckors försäljning, därför är 
lageromsättningshastigheten således 52/2≈26 gånger/år.

Kapitalbindningsrelaterade nyckeltal är liksom tidsrelaterade nyckeltal en del av de 
flödesrelaterade nyckeltalen. Till kapitalbindningstalen hör medellagernivån, 
medellagervärde, produktvärde och produkter i arbete (Aronsson et al 2003). Anledningen till 
att kapitalbindningstalen inte analyseras är att det inte finns några siffror på detta. 
Medellagernivån baseras på säkerhetslager och orderkvantitet. Eftersom man inte har något 
säkerhetslager i Borås och man beställer enligt prognos på förväntad försäljning, kan man inte 
använda de siffrorna på H&M. En annan anledning till att man inte använder sig av 
medellagernivån är att man byter hela kollektionen när man byter säsong, och det är då svårt 
att hinna mäta på varje enskild produkt. Eftersom man inte mäter medellagernivån, kan man 
heller inte mäta medellagervärdet. Produktvärdet och produkter i arbete är inte intressant 
enligt syftet med uppsatsen.   

  

Hamburg, 
1-3dagar

Borås, 
3-4dagar

Poznan, 
från 4dagar

2-5 dagar 2-3 dagar Från 2dagar 
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5.2 Flödeskartläggning

Enligt Aronsson et al (2003) är det viktigt att ha insikt om vart företaget står idag för att 
kunna avgöra om alternativa lösningar kommer att leda till förbättring. Det första steget i en 
nulägesbeskrivning är att kartlägga material- och informationsflödet. Flödeskartläggningen av 
H&M MO i Borås förtydligar hur både material- och informationsflödet ser ut från de att 
inköpsavdelningen på huvudkontoret i Stockholm lägger en order till det att varorna anländer 
till Borås. Fig. 18 visar en mer detaljerad bild av hur materialflödet ser ut mellan Poznan och 
Borås. Enligt Aronsson et al (2003) är det ofta onödigt att hela flödeskartläggningen är 
noggrant detaljerad, det är viktigare att fokusera på de delar som ger störst utbyte. 

Fig. 18: Intern flödeskartläggning från Poznan till Borås. Baserat på Claes Holms flödeskartläggning, figurer 
från Aronsson et al 2003. 

5.2.1 Materialflödet
Enligt Mattson & Jonsson (2005) kan det fysiska materialflödet kopplas till fyra olika 
materialflödesrelaterade komponenter beroende på vilken typ av flöde som avses. 
Transporterna mellan anläggningar, materialhanteringen inom en anläggning, transport och 
materialhantering mellan anläggningar och utformningen av förpackningen. Transporterna 
mellan H&Ms lager sker med anlitade transportbolag, vanligtvis anländer varorna först till 
transitlagret i Hamburg från leverantör med fartyg, lastbil eller flyg, sedan till 
distributionslagret i Poznan och slutligen till distributionslagret i Borås. Från Borås går 
varorna sedan ut till kund.

5.2.2 Informationsflödet
Enligt Mattsson & Jonsson (2005) ska informationssystemet innehålla data om befintlig och 
framtida efterfrågan baserat på information om försäljning, prognoser och kundorder. Det ska 
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även innehålla lagerstatus samt leverantörsinformation. H&Ms informationssystem är i stort 
sett egenutvecklat och anpassat till de olika delarna av organisationen. Personalen upplever att 
systemet är lättillgängligt och lättanvänt, och de använder det i det dagliga arbetet. Alla 
avdelningar har inte tillgång till alla sidor i systemet, utan bara de som rör deras arbete. I 
Borås kan man heller inte se vilka inköp som Stockholm har gjort, utan bara förväntade 
leveranser. 

Det är viktigt att informationsflödet stödjer och underlättar för materialflödet. Hur 
informationsflödet är kopplat till materialflödet kan illustreras enligt fig. 19.

Fig. 19: Informationsflöde. Baserat på Claes Holms flödeskartläggning. Figurer från Aronsson et al (2005)

5.3 Kvalitetsbrister

Sörqvist (2001) skriver om tillfälliga och kroniska problem. Problemen med restorder är ett 
kroniskt problem, det är svårt att hitta lösningar till det och man accepterar problemet, man 
till och med nämner det som något positivt. Eftersom kunden har gratis frakt vid leverans av 
restorder, menar man att kunden passar på att beställa mer varor, vilket leder till 
merförsäljning. Men det finns inget underlag för detta påstående, kunden kanske ändå hade 
lagt en ny beställning och betalat full frakt, eftersom man hela tiden skickar ut nya kataloger 
och har aktiviteter på Internet.

Ett annat problem är att det inte finns en handlingsplan för hur man ska lösa 
kommunikationsproblemen med Poznan. Förhoppningsvis är det ett tillfälligt problem som 
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löser sig när alla får lite mer erfarenhet, men risken är att man accepterar det som något 
omöjligt att lösa, och lär sig leva med det. Enligt Sörqvist (2001) är det viktigt att eliminera 
problemen genom ett systematiskt förbättringsarbete, för att slippa kvalitetsbristkostnader.  

När kvalitetskontrollen i Poznan brister, drabbas Borås av felkostnader. Dessa kostnader kan 
delas in i tre olika kategorier. Kontrollkostnader är kostnader för att kontrollera att rätt 
kvalitet levereras, t.ex. kostnader för mottagnings- och slutkontroll, inspektion och 
övervakning. Innan man öppnade lagret i Poznan hade man betydligt fler arbetstimmar på 
godsmottagningen i Borås, eftersom man där även skötte all uppackning och 
mottagningskontroll. Nu lägger man fler timmar på viktkontroll istället. Felkällan i 
viktkontrollen som kan kopplas till bristen på kontroll i Poznan är att det läggs in fel vikt på 
varorna i systemet som sedan inte går att ändra. Detta leder till att många paket fastnar i 
viktkontrollen i onödan. 

Interna felkostnader såsom kostnader för omarbete, förseningar och omkontroll kan också 
kopplas till förändrad fördelning av arbetstiden i Borås. De kartonger som skadats under 
transporten från Poznan måste packas om, liksom om de väger för mycket för kranen. Detta 
genererar omarbete. Omarbete kan även vara om Poznan eller leverantören skickar fel varor, 
såsom fel färg, storlek eller kvantitet. Då måste man manuellt ändra lagersaldot i Borås. En av 
anledningarna till att restorder skapas är att leveranserna från Poznan eller leverantör är 
försenade.      

Om lastbilen är dåligt packad i Polen, kommer det många trasiga kartonger. Dessa måste 
packas om, vilket är ett kostsamt och tidskrävande arbete. Detta måste ställas mot kostnaden 
för att ha bättre och tåligare kartonger.

Externa felkostnader är förluster orsakade av avvikelse från önskad kvalitetsnivå som 
upptäcks efter leverans till extern kund, t.ex. reklamationer, garantier, återkallanden, rabatter, 
förlorade intäkter och bad-will (Sörqvist 2001). Enligt H&M skickas det ut ca 1 % felaktiga 
order till kund, något som kan ge reklamationer. Reklamationerna leder till merarbete och 
ökade kostnader för transporter. Som kompensation till kunden skickar man ibland med 
rabattkuponger i den nya försändelsen. 

Flaskhalsanalys

Flaskhalsarna i Borås kan härledas till bristande kvalitetskontroll i Poznan, och leder till 
ökade kvalitetsbristkostnader i Borås. 

De flaskhalsar som observerats under intervjuer och besök är viktkontrollen och justeringen. 
Arbetstiden i packservicen10 har ökat, vilket indikerar att den totala arbetstiden har ökat. 
Enligt H&M MO har de lagt ner procentuellt mer timmar på packservice i relation med totalt 
antal timmar i expeditionen i år jämfört med föregående år. Enligt intervjuer med anställda, 
har arbetstiden i justering och viktkontroll ökat alarmerande mycket sedan öppnandet av 
lagret i Poznan, men då har ingen hänsyn tagits till den totala ökningen av arbetstiden pga. 
fler kundorder som skickas. Några siffror på detta har dock inte redovisats. Tanken med att 
öppna ett lager i Poznan var att förbättra materialflödet eftersom styrning och kontroll blir 
enklare, samt att kunna ge högre leveranspålitlighet till kunderna, och så bör det bli med ett 

                                                
10 Packservice ser till att det finns emballage tillgängligt för dem som ska packa kundorder, men tar även hand 
om de fel man upptäcker när man ska packa paketen.



45

centrallager enligt Aronsson et al (2003). Förhoppningen är att det rör sig om barnsjukdomar, 
som kommer elimineras med mer erfarenhet och rutin.

Felkällan i viktkontrollen som kan kopplas till hanteringen i Poznan är att det läggs in fel vikt 
på varorna i systemet som sedan inte går att ändra. Detta leder till att många paket fastnar i 
viktkontrollen i onödan. Detta borde vara enkelt avhjälpt genom att utbilda personalen i 
Poznan ytterligare, eller genom att utveckla datasystemets funktioner.

6. Diskussion  

H&M har, som har framkommit i uppsatsen, en mycket bra och välutvecklad logistik. Därför 
kommer denna diskussion att fokusera på de brister och möjligheter till förbättring som har 
kommit fram.

Vi har under arbetets gång lyckats kartlägga flödena, både mellan Poznan och Borås men 
även mellan Borås och kund, och fått en ganska klar bild av hur situationen ser ut idag. Vår 
bedömning är att flödet skulle gå att effektivisera. Eftersom vi inte har varit i Poznan och sett 
arbetet där med egna ögon, utan fått förlita oss till beskrivningar av personalen i Borås, är det 
svårt att göra en rättvis och objektiv bedömning. De siffror som har presenterats för oss har i 
en del fall varit ryckta ur sitt sammanhang, och man har jämfört fel siffror med varandra och 
inte tagit hänsyn till viktiga faktorer.

Ett flertal kvalitetsbrister har identifierats. Ett av de allvarligaste är att en del av personalen i 
Borås ser problemet med restorder som något positivt. De menar att det genererar 
merförsäljning om kunden får vänta på sitt paket, men det finns ingen grund för det 
påståendet. Eftersom man ständigt har kampanjer och aktiviteter, kanske kunden hade lagt en 
ny beställning ändå, och betalat full frakt. Anledningen, enligt H&M MO, till att antalet 
restorder har ökat, är främst förseningar från leverantör. 

Det är vanligt att människor är rädda för förändringar, särskilt sådana som rör deras arbete. 
Alla förändringar ska motarbetas till en början, och nya rutiner kan verka skrämmande. På 
H&M kan det kännas naturligt att skylla alla problem på ”Polen”, trots att allt kanske inte 
beror på dem. Det är dock klart att många problem beror på Poznan, men vi kan bara 
spekulera i vad det beror på. Kanske har de inte fått tillräcklig utbildning, kanske är språket 
ett större hinder än vad man tror, kanske har man i Poznan inte samma syn på kvalitetsarbete 
och de krav på arbetet som medföljer. Det är viktigt att utbilda personalen i Poznan, att ha 
utförliga manualer över arbetet och att se till att de förstår vikten av kvalitet och vad deras 
arbete ger för resultat i Borås. Det är särskilt viktigt att verkligen nå fram med budskapet hela 
vägen till dem som arbetar med detta dagligen.  

Från intervjuer och vår medverkan i arbetet inom viktkontroll och justering, har det 
framkommit att datasystemet inte verkar vara optimalt. Det är ett gammalt datasystem, och 
känslan är att man skulle kunna göra det mer automatiserat och lägga till fler funktioner, t.ex. 
möjligheten att ändra den inlagda vikten på varorna. Detta skulle ju lösa sig av sig självt om 
man var mer noggrann med vikterna i Poznan, men möjligheten borde ändå finnas eftersom 
det skulle minska antalet paket som hamnar i viktkontrollen i onödan. Något som, med IT-
generationens ögon sett, verkar lite märkligt, är att man på H&M lagerplanerar för hand med 
blyertspenna och papper. Eftersom man hela tiden möblerar om i lagret beroende på hur bra 
en vara säljer, är det ett tungt jobb att hålla reda på alla siffror och lagerplatser. Det borde 
också gå att förenkla och integrera med datasystemet.
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På H&M MO rekryterar man nästan enbart internt, vilket gör att det sitter anställda utan 
akademisk utbildning på ganska höga poster. En fördel med att rekrytera internt är att den 
anställde redan känner till företaget och dess värderingar, men det finns risk för att det leder 
till minskad helhetssyn, och att man inte förstår sambanden mellan företagets processer. Det 
har gjort det lite extra svårt för oss att göra oss förstådda, dels när vi pratar om akademiska 
termer, men också vilken typ av information vi behöver. 

I den här uppsatsen har vi endast studerat tids- och servicerelaterade nyckeltal, och inte de 
kostnadsrelaterade. Detta trots att de kostnadsrelaterade nyckeltalen är minst lika viktiga. 
Anledningen till detta är att det är svårt att veta vilka kostnader som är relevanta i ett 
kartläggningsskede, och vi bedömde att arbetet skulle hamna utanför våra begränsade ramar 
om så skedde.

6.1 Fortsatt forskning

Det finns stora möjligheter att ta vid där denna uppsats slutar. Pga. begränsad tid, finns det 
många aspekter på Poznanproblematiken som inte har tagits upp här. Värt att studera mer 
ingående är en djupare analys av nämnda nyckeltal, samt ytterligare nyckeltal som anses 
viktiga. H&M MO har själva tagit fram en rapport om anledningar till restorder, men har inte 
helt kartlagt vilka kostnader och händelser restorder skapar. Man skulle även kunna kartlägga 
lagret i Poznan på liknande sätt som gjorts i denna uppsats, i syfte att förbättra flödet inom 
lagret och i ett senare skede även flödet till Borås.
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7. Slutsats

En av tankarna med att öppna distributionslagret i Poznan, var att förbättra leveranssäkerhet 
och leveranspålitlighet. Enligt analysen av nyckeltalen har det ännu inte blivit så, men det bör 
gå åt rätt håll med mer erfarenhet, utbildning och rutin. Man måste också förstå nyttan av att 
mäta och analysera relevanta nyckeltal. Annars är det svårt att få en holistisk bild av 
situationen, och det är lätt att jämföra fel siffror som är tagna ur sitt sammanhang. Man kan se 
i diagrammen att det har blivit sämre hösten 2007, men även att det är en markant skillnad 
mellan vår 2006 och vår 2007. Det beror enligt H&M MO, till största delen på försenade 
leveranser från leverantör och förhoppningen är att Poznan ska kunna dämpa dessa 
svängningar något. Det gör också att man inte helt kan skylla problemen på Poznan.

Det är viktigt att informationsflödet stödjer och underlättar för materialflödet, och här har 
H&M MO alla förutsättningar på sin sida. Man har ett egenutvecklat, om än lite ålderdomligt, 
system som personalen hanterar med lätthet. Något som borde förbättras är dock att man i 
Borås inte kan se vilka varor som inköp i Stockholm har beställt, utan bara vilka kartonger 
som är på väg, samt möjligheten att ändra en redan inlagd vikt.

Ett stort kvalitetsproblem är kvalitetskontrollen i Poznan. Det gör att Borås drabbas av 
felkostnader. För att komma tillrätta med detta, måste Poznan förstå vad deras arbete ger för 
resultat i Borås. Kartongerna kan lätt skadas under transport på Polens undermåliga vägar. 
Det är därför viktigt att packa lastbilen på rätt sätt, och inte lägga tunga kartonger överst. 
Annars bör man överväga att undersöka om man kan använda lite tåligare kartonger till en 
högre kostnad, för att slippa merarbetet som skapas. Kranen i Poznans lager är inte lika 
känslig som den i Borås, vilket gör att kartongerna som kommer till Borås kan väga för 
mycket eller ha fel ”form”. Att man på något sätt lägger in fel vikt på varorna i Poznan måste 
också förändras, då det drabbar Borås arbete i viktkontrollen negativt.

Syftet med att öppna ett distributionslager i Poznan, var att få ner arbetsbördan i Borås genom 
att minska timmarna i godmottagning och kvalitetskontroll. Dem timmarna har nu flyttats till 
justering och viktkontroll istället, eftersom restorderhanteringen har ökat. Antalet restorder 
bör minskas snarast, eftersom de leder till ökade kostnader genom merarbete och transporter, 
och möjligen förlorade intäkter om kunden väljer att annullera ordern och köpa varorna hos 
någon konkurrent istället.  

Ett stort hinder, och ett problem som ständigt återkommer, är kommunikationssvårigheter och 
kulturskillnader med personalen i Poznan. Det är svårt att förstå varandra, även om man ofta 
har personal från Borås på plats i Poznan. Det gör att det är av största vikt att ge personalen 
adekvat utbildning och att ha utförliga arbetsmanualer, i syfte att förbättra kvalitetsarbetet.
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