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!!
Abstract!!!
The new customs regulation, Union Customs Code (UCC), with the goal of electronic 
customs handling within the European Union will apply 1 May 2016. The Union 
Customs Code means electronic customs handling both between business and 
customs Administration and between member states' customs administrations. The 
law aims to simplify disclosure and customs management for businesses, which 
requires an extensive upgrade of IT solutions for both business and customs 
administrations.!!
Quality of the data transferred to Customs' Tariff System (TDS) is assumed will have 
greater importance than today as the UCC places a greater emphasis on traceability. 
Organisations should therefore optimize the quality of the data associated with 
declarations submitted to Customs. It is to avoid any future problems. Optimal data 
quality is achieved through efficient administrative processes.!!
This paper has therefore through a case study, studied factors that prevent efficient 
administrative processes. The results show that the business system's substandard 
functionality, data quality's unreliability, loss of internal communication and a lack of 
standard in operating procedures are affecting the efficiency of the administrative 
processes negatively. !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Keywords: Union Customs Code, ERP, communication, skills development and 
standardised working methods.  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!
Sammanfattning!!!
Den nya tullagen Union Customs Code (UCC) med målet elektroniskt tullhantering 
inom unionen kommer att börja tillämpas 1 maj 2016. Tullkodex för unionen innebär 
elektroniskt tullhantering såväl mellan näringslivet och Tullverket som mellan 
medlemsstaternas tulladministrationer. Syftet med lagen är att förenkla 
uppgiftslämning och tullhantering för företag vilket kräver omfattande 
uppgradering av IT-lösningar för både näringslivet och Tullverket. !!
Kvalitet på de uppgifter som överförs till Tullverkets tull-system (TDS) antas ha 
större betydelse än tidigare då det genom UCC läggs en större vikt på spårbarhet.  
Organisationer bör därför optimera kvaliteten på de uppgifter som i samband med 
deklarationer lämnas till Tullverket. Detta för att undvika eventuella problem i 
framtiden. Optimal datakvalitet erhålls genom effektiva administrativa processer. !!
Denna uppsats har därför genom en fallstudie studerat faktorer som förhindrar ett 
effektivt administrativt arbete. Resultatet visar att affärssystemets undermåliga 
funktionalitet, datakvalitetens opålitlighet, utebliven intern kommunikation samt 
avsaknad av standardiserade arbetsrutiner påverkar effektiviteten på de 
administrativa processerna negativt.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nyckelord: Tullkodex för unionen, ERP, kommunikation, kompetensutveckling och  
standardiserade arbetssätt.  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Ordförklaring!!
Varukod: Används för att fastställa tullsats. Varukoder finns på Taric-söksystem och 
visar vilka bestämmelser som gäller för godset.!!
Klassificering: Varuklassificering är att bestämma varukod för import- och 
exportgods. Företag är skyldiga att klassificera sina produkter rätt. Fördelen med rätt 
klassificering är bland annat att de betalar rätt tullavgifter och samtidigt bidrar till 
korrekt handelsstatistik. !!
TDS: En förkortning för Tulldatasystem, en datasystem som används för deklaration 
av import- och exportärenden.!!
Tullvärde: Är värdet på de importerade varornas värde. Till det läggs även kostnader 
för transport, lastning, lossning och försäkring fram till EU-gränsen.!!
Tullsats: Anges vanligtvis i procent och beräknas på tullvärdet. Den anger summan 
som ska betalas i tullavgifter (Tullverket u.å.). !
 !
AEO- certifikat: Authorised Economic Operator, godkänd ekonomisk aktör (AEO) är 
ett EU-gemensamt certifieringsprogram. AEO-certifikatet ger företaget och dess 
handelspartner många fördelar bland annat mindre risk för kontroll, lättare 
uppgiftslämning samt enklare tillståndshantering (Tullverket u.å.). !!
Förenklingar: Förenklade tullförfaranden som kan ansökas av företag som innehar 
AEO-certifikat. Tullverket inför UCC-implementeringen ser över samtliga 
tillgängliga förenklingarna (Tullverket u.å.).!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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1. Introduktion!!
Ett avsnitt på grundläggande fakta och bakgrund kring det studerande området. !!
1.1 Bakgrund!
 !
Den nya tullagstiftningen, Tullkodex för unionen (UCC), (Tullverket 2013) beslutad 
av Europeiska unionen har ställt många krav på Sveriges Tullmyndighet och 
näringsliv. Lagen sammandragen handlar om att all tullhantering inom kort skall 
utföras elektroniskt. Skälet, enligt Tullverket, är att öka säkerheten för internationell 
handel. Lagen kommer även att förenkla tullhanteringen för verksamheter.!!
Då den elektroniska tullhanteringen gäller såväl mellan näringsliv och 
tullmyndigheter som tullmyndigheterna emellan kommer företag inte att tvingas 
lämna samma uppgifter upprepade gånger (Tullverket u.å.). !
Vägen till en helt elektroniskt genomförd tullhantering inom unionen är lång. 
Tullverket har i samarbete med unionens tullmyndighet satt några milstolpar för 
tillämpning och implementering av lagen. Planerad avslut för UCC-implementering 
är år 2020 (Tullverket 2014). !!
Tullverket anger i sin hemsida att implementeringen kommer att kräva mycket nära 
samarbete mellan tullmyndigheten och näringslivet. Eftersom lagen handlar om 
elektronisk hantering av tullärenden kommer både näringsliv och tullmyndigheter 
att tvingas uppgradera sina nuvarande affärssystem och IT-lösningar (Tullverket 
u.å.).!!
1.2 Problemdiskussion!!
De UCC-tillämpade krav som idag är fastställda från Tullverkets sida är att företag 
kommer att behöva uppgradera sina IT-lösningar. Utöver det kommer lagen innebära 
helt nya rutiner vid tullhantering. De hittills bestämda förändringarna är att många 
förenklingar i samband med import- och exporthantering kommer att upphöra 
(Tullverket u.å.). !!
Skribentens tolkning av syftet med lagstiftningen är att den Europeiska unionen vill 
öka spårbarheten på försändelser/gods som passerar EU:s gränser. En viktig 
förutsättning för företag för att enklare kunna jobba efter de nya ännu okända 
rutinerna är att de idag har välfungerande processer och arbetsrutiner. Med 
processer menas de administrativa processerna som resulterar i utfall (data) som 
överförs via TDS till Tullverket. Utfallet ska vara av högsta kvalitet eftersom det är 
grunden för spårbarheten. Varierande och felaktiga uppgifter kommer att spärra 
spårbarheten vilket dels är oacceptabelt från Tullverkets sida och dels försvårar 
kontrollerna. Utebliven spårbarhet och avvikelser i samband med kontroll stör och 
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försenar varuflödet. Förseningar är kostsamma och icke önskvärda för företag. 
Frågan här är; vilka är förutsättningarna för företag som strävar efter en problemfri 
övergång till UCC-tillämpade rutiner? Närmare bestämt, vad krävs rent praktiskt 
från näringslivet för en smidig övergång? Frågan kan ännu inte besvaras exakt 
eftersom tillämpning av UCC fortfarande pågår och det saknas ett klart besked, från 
Tullverket, angående den praktiska innebörden av UCC. Forskaren har därför valt att 
genom en fallstudie komma fram till de faktorer som skulle kunna förhindra en 
smidig övergång till nya av Tullverket bestämda arbetsrutiner. !!
Genom en kortare förstudie samt diskussion om möjliga förhinder med chefen för 
logistikutveckling inom ett storföretag har två forskningsfrågor valts. Storföretaget 
Koncernen tillät en undersökning i nämnt område med syfte att hinna förbättra sina 
processer innan lagen träder i kraft. !!
Skribenten har valt att inte utlämna företagsnamn och namn på det affärssystem som 
används i företaget, därför har hon använt orden Koncern och affärssystem i 
rapporten. !!
1.3 Företagsfakta!!
Företaget Koncernen är ett företag bestående av fem bolag/affärsområden. Koncernen 
är, enligt uppgifter på dess hemsida, den största leverantören av 
industriförnödenheter och industrikomponenter samt därtill relaterade tjänster till 
industri- och byggsektorn i Norden. Koncernen har ingen egentillverkning utan 
skaffar sina produkter från sina underleverantörer, vilka den har långvariga 
relationer med. Underleverantörerna är placerade mestadels i Asien. !!
I koncernen ingår det en avdelning som ansvarar för affärsområdenas 
logistiktjänster, IT och hantering av produktinformation. Logistiktjänsterna bland 
annat inkluderar tullhantering. De inköpta produkterna förvaras i koncernens  
tullager, placerad i Sverige, i väntan på att säljas . Tullagret har ekonomiskt sett stor 
betydelse för Koncernen, för förklaring på tullager se avsnitt 3.1.3 i rapporten. !!
Koncernen innehar ett AEO-certifikat vilket innebär att de, idag, får använda sig av så 
kallade förenklingar vid tullhantering. Förenklingarna har olika innebörd beroende 
på vilken sort tullförfaranden de berör.!
 !
1.4 Syfte!!
Rapporten ämnar att presentera eventuella förhinder till effektivare administrativt 
arbete hos storföretag. Skribenten kommer även att ge förslag om förbättringar som 
leder till effektivisering av storföretagets administrativa processer. !!
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1.5 Forskningsfrågor!!
Forskningsfrågorna lyder så här:!!
I. Vilka faktorer orsakar ett ineffektivt administrativt arbete i ett storföretag?!
II. Vilka förbättringar är nödvändiga för storföretaget inför övergripande 

systemuppgradering och administrativ rutinförändring?!!
1.6 Avgränsning!!
Undersökningen kommer enbart att omfatta informationsflödet mellan koncernens 
affärsområden, fyra av totalt fem, och koncernens tullavdelning.!!!!!!!!!!!!!!
!

"3



2. Metod!!
Kapitlet kommer beskriva skribentens tillvägagångssätt under studiet. !!
2.1 Undersökningsmetod!!
Ett forskningsarbete görs vanligtvis för att belysa ett problem. Problemet behöver 
inte tolkas som något problematisk utan det kan vara ett intressant område att 
undersöka i och  att skaffa kunskap om. Det undersökningsuppläggning som har 
används i detta arbete är fallstudie. Fallstudier baseras på att samla information av 
olika karaktärer med syftet att skapa bättre förståelse om samt att ge en klar bild av 
fallet. Intervjuer, observationer och enkäter är några exempel på lämplig 
datainsamlingsmetod. !!
En forskning kan vidare med avseende på mätningsvariabelns slag uppdelas i två 
huvudsakliga grupper, kvantitativ och kvalitativ. Grunden för en kvantitativt 
inriktad forskning är insamling av mätbar data som bearbetas statistiskt medan 
underlag till en kvalitativt inriktad forskning är  verbaldata som samlas genom 
observationer och intervjuer (Patel, Runa 2003).!!
2.2 Kvantitativt inriktad forskning!!
En kvantitativ inriktad forskning kännetecknas av hypotesformulering, 
datainsamling och analys, den är baserad på teori. Utifrån teorierna formuleras en 
hypotes som sedan med hjälp av någon datainsamlingsmetod förstärks eller 
förkastas. Den logiska arbetsgången inom en kvantitativ forskning är teori, som 
används som grund för forskningen och utifrån teorin bestäms frågeställningar som 
formuleras och beprövas i form av hypoteser. Nästa steg är datainsamling och 
observationer följt av analys och tolkning. Resultatet kommer slutligen att kopplas 
tillbaka till teorin som varit underlag för hela forskningen (Alan Bryman 2012).!!
2.3 Kvalitativt inriktad forskning!!
Med kvalitativ inriktad forskning menas en undersökning där datainsamlingen 
består av verbaldata. En forskare, genom intervjuer och observationer, sammanfattar 
sin uppfattning av problemet. Patel &  Davidson (Patel, Runa 2003) anser det vara 
praktiskt att analysera det insamlade materialet löpande under arbetet. Fördelarna 
anses vara analys av observationer från ett färskt minne samt att en löpande analys 
kan medföra nya bättre inriktningar inom forskningen, sådant som tidigare hade 
missats av forskaren. Att avsluta en kvalitativ inriktad forskning innebär att 
genomläsa det insamlade materialet flera gånger för att sedan dra en slutsats (Patel, 
Runa 2003).!!
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2.4 Datainsamling!!
Det finns olika metoder för datainsamling, nedan presenteras de aktuella metoderna 
för rapporten. !

2.4.1 Intervju!

!
En användbar metod för datainsamling inom en kvalitativ forskning är intervjuer. 
Med intervju menas vanligtvis att intervjuaren och intervjupersonen träffas för en 
kortare frågestund. (Patel, Runa 2003). Bertil Carlsson (Bertil Carlsson 1991) påstår 
att det ibland istället för kvalitativ intervju används beteckningen djupintervju. 
Anledningen anser han vara det att intervjuaren försöker få “djup”-information 
istället för “bredd”. !!
I denna fallstudie har tre olika frågeformulär förberetts och tilldelats respondenter 
med olika arbetsuppgifter. Intervjuerna har mestadels genomförts personligen med 
några undantag då frågorna besvarade via telefon och e-post. Anledning har varit 
geografiskt avstånd eller fullbokade arbetskalendrar. !!
Frågorna var formulerade i tre kategorier. Den första kategorin berör medarbetarnas 
arbetserfarenhet inom koncernen samt deras kännedom om koncernen i stort. Nästa 
grupp frågor handlade om det praktiska arbetet och den tredje kategorin berörde 
den interna kommunikationen.   !

2.4.2 Observationer!

!
Observation inkluderar inte enbart det som forskaren själv ser utan även vad som 
förmedlas genom intervju och samtal under arbetet (Bertil Carlsson 1991).!
 
Merparten av datainsamlingen i arbetet har varit genom observationer och 
intervjuer. Genom ett aktivt deltagande i företagets (avdelningens) arbete har en 
djupare förståelse i undersökningsområdet erhållits. Djup förståelse och kunskap 
ansågs vara nödvändig för att kunna tolka observationerna rätt samt att kunna dra 
korrekta slutsatser.!!
I samband med varje arbetstillfälle har informationer, funderingar och nya tankar 
kring undersökningen förts in i en dagbok. Meningen har varit att kunna gå tillbaka 
och fräscha upp minnet under undersökningens gång. !!
Rapporten är en kvalitativ inriktad forskning där underlag har bestått mestadels av 
observationer och intervjuer. Intervjufrågorna har skickats till en del av Koncernens 
medarbetare inom försäljning, inköp, produktansvariga samt alla i 
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tulladministrationen, i god tid innan intervjuerna ägde rum. För att säkerställa 
validiteten av datainsamlingen samt för att kunna ställa följdfrågor har intervjuerna 
hållits vid förbestämda möten med undantag för ett par intervjuer. De genomfördes 
istället elektroniskt på grund av tidsbrist och fullbokade scheman.!!
Intervjufrågorna har medvetet ställts vid olika tillfällen och sammanhang för att 
säkerställa lämpliga svar samt en korrekt tolkning av dessa svar. !!
2.5 Metodkritik!!
Skribenten har under studien lagt stor vikt vid pålitligheten av datainsamlingen och 
studieresultatet. Nedan beskrivs vilka metodkritik som skribenten har använt sig 
utav. !

2.5.1 Validitet och reliabilitet!

 
Begreppen validitet och reliabilitet har enligt många forskare samma innebörd inom 
en kvalitativ forskning då de innebär att kunna upptäcka, analysera, tolka och förstå 
forskningsobjektivet. Validitet inom kvalitativ inriktad forskning avser hela 
forskningsprocessen och inte enbart datainsamlingen (Patel, R. 2003).!!
Inför rapportskrivningen hade en förstudie i form av dialog med Koncernens chef för 
logistik gjorts. Undersökningen startades med genomgång av processer och rutiner 
vid Koncernens tullavdelning. Baserad på den information och förståelse som 
skribenten då hade fått bestämdes vidare forskning i Koncernens andra avdelningar. 
Anledningen har varit skribentens försök på att följa problemet, vilket kommer att 
förklaras längre fram i rapporten, och kunna identifiera orsaken till det. !!
Med syftet att öka sin förståelse av problemet, utan att leda samtalen mot en specifik 
riktning , försökte skribenten att formulera frågorna så öppna som möjligt. Motivet 
var att kunna få in information på olika sätt och från olika synvinklar för att 
möjliggöra för forskaren att se på problemområdet med ett bredare perspektiv. 
Fortsättningsvis har hänsyn tagits till andra aspekter som ökar undersökningens 
validitet  , exempelvis triangulering. Triangulering, inom kvalitativ forskning, är ett 
sätt att säkerställa validiteten av datainsamlingen  och innebär att forskaren i 
samband med datainsamling, använder sig av olika datainsamlingsmetoder eller 
olika datakällor för att öka undersökningens validitet. Patel och Davidsson (Patel, R. 
2003) fortsätter att triangulering även kan erhållas genom att ett forskningsområde 
undersöks av flera forskare (Patel, Runa 2003).!!
Vid informationssökning har databaser och sökmotorer som Borås akademiska 
digitala arkiv (BADA), uppsatser.se , Google scholar, Pro Quest samt Tullverkets 
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hemsida använts, där sökord har varit bland annat: UCC, import- och 
exportdeklaration, Organization , Communication, ERP och standardiserat arbetssätt. !!!!!!!!!
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!
3. Teoretisk referensram!!
Ett kapitel av teorier som har utgjort uppsatsens referensram.!!
3.1 Tullverket!!
Tullverket är en statlig myndighet som lyder under finansdepartementet, vars 
uppgift bland annat är att kontrollera in- och utförsel av varor till och från Sverige. 
Syftet med myndigheten är att förenkla legal handel och stoppa illegal handel och 
därmed bidra till en konkurrensneutral handelsmiljö för näringslivet. Andra 
uppgifter för tullverket är att ta in rätt tull, skatt och moms (Tullverket u.å.) . 
Tullverket styrs av lagar och förordningar framtagna av riksdagen och regeringen 
men även gemenskapsförordningar, beslutade av Europeiska unionen (Tullverket 
u.å.). !

3.1.1 Import och export!

!
Import innebär att en vara införs till Sverige från ett land utanför EU. Legalisering av 
varuinförseln eller eventuellt vidareförsäljning av den kräver förtullning. Förtullning 
innebär en tulldeklaration i samband med importtillfället samt betalning av korrekt 
tulltaxa och andra eventuella skatter. Tulldeklarationen kan lämnas av ett godkänt 
ombud (Tullverket 2015).!!
Export innebär att det förs ut en unionsvara från EU. En unionsvara är en vara som 
är förtullad i EU eller en vara som är tillverkad inom EU, det gäller då att materialet 
också är förtullat eller har ursprung inom EU. Tulldeklarationen kan även här lämnas 
av ett godkänt ombud. Vid exportdeklaration skall en varukod hämtas från 
Tulltaxan. Tulltaxan innehåller varukoder och tullsatser och finns i tullverkets 
söksystem, Taric (Tullverket 2015). !

3.1.2 Taric-söksystem!

!
I söksystemet Taric finns tulltaxa som är en förteckning över varor, varukoder, 
tullsatser, aktuella växelkurser, import- och exportbestämmelser. I Taric framkommer 
det även hur tulltaxan bör tolkas med hjälp av allmänna bestämmelser. Söksystemet 
är kostnadsfritt och tillgängligt för allmänheten på tullverkets hemsida (Tullverket 
u.å.). Systemet kommer att ersättas av ett annat standardsystem under våren 2015. 
Ersättningssystemet används idag av några EU-medlemsländer (Tullverket 2015). !!!
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3.1.3 Tullager!

!
Tullager enligt tullverket (Tullverket u.å.) är ett godkänt lager där oförtullat gods kan 
lagras. Det finns olika sorters tullager men här beskrivs enbart en kategoridelning av 
många, nämligen privat och allmänt tullager. Ett privat tullager är i stora drag en 
från tullverket godkänd plats där det går att lagra sina egna eller någon annans varor 
medan ett allmänt tullager, även kallad tullager A, är ett lager som kan användas för 
lagring av sina egna varor men även allmänhetens. Företag kan genom användning 
av tullager slippa ligga ute med tullavgifter och skatter innan de har sålt varorna. 
Andra fördelar med ett sådant lager är att det går att lagra gods på tullager även om 
alla importrestriktioner inte är uppfyllda. Importlicens under lagringstiden är ett 
exempel på importrestriktioner. Vidare gäller att gods kan lagras på ett tullager utan 
tidsbegränsning. !!
Krav som ställs från tullverket för beviljat tillstånd till tullager är bland annat att 
företaget är etablerat i EU och att det har ekonomiskt behov av tullager, företaget ska 
ha en godkänd lagerbokföring och tullverket måste kunna kontrollera lagret 
(Tullverket u.å.). !

3.1.4 Elektronisk tull!

!
Elektronisk tull är tullverkets program för genomförande av den nya EU-
gemensamma tullagstiftningen UCC, som har till syfte att möjliggöra 
förändringsarbetet inför UCC-tillämpning. Tullmyndigheterna inom den Europeiska 
unionen har stiftat en ny tullag, Tullkodex för unionen, som kräver att all 
informationsöverföring mellan företag och tullmyndigheterna inom kort ska ske 
elektroniskt. De menar att lagstiftningen kommer att resultera i förenklad 
tullhantering för respektive näringsliv och tullmyndigheter inom EU. Det 
elektroniska informationsutbytet gäller såväl mellan näringsliv och myndigheterna 
som mellan tulladministrationerna inom den Europeiska unionen. EU har sedan år 
2000 startat arbetet med att modernisera lagstiftningen som då hade benämningen 
Modernised Customs Code, MCC (Tullverket u.å.). Lagen bytte senare namn till 
Union Customs Code (UCC) och beslutades den 27:e september 2013 . !

3.1.5  Tullkodex för unionen, UCC!

!
Tullkodex för unionen är en ny lagstiftning, beslutad av den Europeiska unionen 
som i stort innebär elektronisk tullhantering. Tullverket har genom ett program 
planerat förändringsarbetet inför tillämpning av denna lag, vilken kommer att träda i 
kraft maj 2016 (Tullverket 2013). Förändringsarbetet är uppdelat och det finns en 
tidsplan för när respektive del bör vara färdig. Delarna består av: lagstiftning, IT-
system och standardisering. Lagen kräver mycket arbete och ganska stora 
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investeringar i bland annat IT-lösningar av både tullmyndigheter och näringslivet 
men resultatet kommer vara betydligt enklare tullhantering och mycket färre 
störningar i varuflödet på grund av kontroller. Vidare kommer lagstiftningen 
innebära mer effektiv tullhantering då företag slipper lämna samma uppgifter 
upprepade gånger. Som det framkom i förra avsnittet innebär UCC att det 
elektroniska informationsutbytet gäller även mellan medlemsstaternas 
tullmyndigheter vilket möjliggör förenklingen vid uppgiftslämningar. Enligt 
Tullverket (Tullverket u.å.) kommer företag att kunna lämna sin tulldeklaration till 
ett tullkontor även vid de fall som godset ska komma in i eller lämna EU från en 
annan medlemsstat. Anledningen är de planerade ändringarna som innebär 
elektronisk informationsöverföring mellan tulladministrationerna inom EU. !!
3.2 Tredjepartslogistik!!
Lieb, Millen och Van Wassenhove (Lieb, Robert C. 1993), definierar tredjepartslogistik 
(TPL) som att låta alla eller delar av logistikfunktionerna utföras av externa företag. 
Skjoett-Larsen (Skjoett-Larsen, T. 2000) tolkar Liebes definition av tredjepartslogistik 
som utläggning av logistikverksamhet som tidigare har gjorts inom samma 
verksamhet. Rosén (Rosén, P. 1999) menar att ett TPL-företag antingen använder 
kundens processer för att utföra logistiktjänster eller själva äger processerna. Studier 
visar att efterfrågan på TPL-företag har ökat och trenden anses inte ändras negativt i 
någon större omfattning. Vidare visar studien en ökning av efterfrågan på 
värdeskapande tjänster då en del av de företag som ingick i studien och som redan 
hade erfarenhet av TPL-företag, skulle komma att lägga ut ytterligare tjänster på 
sådana företag (Svensson, Jenny 2011). !!
Då TPL-företag arrangerar bland annat lagerhållning, prismärkning, orderhantering, 
distribution ,  transport (Palmquist, Anna 2005), inköpsavrop och leveransbevakning 
(Ahl, Göran 2002) för organisationer , så har de en viktig roll i att verksamheternas 
försörjningskedja håller ett jämnt och oavbrutet flöde. !!
! “ I en tredjepartssamverkan utgör tredjepartslogistikern en viktig part (del) i 
! uppdragsgivarens värdekedja och således även arbetet med att koordinera 
! den.”  (Haraldson, S. 2008).!!
Genom en studie på egenskaperna hos tredjepartslogistik har de viktigaste och mest 
effektiva indikatorerna avseende verksamhetens konkurrensfördelar tagits fram. 
Driftkapacitet, företagskultur, tekniska möjligheter och tjänsternas omfång är några 
exempel (Hui, Wang 2008). !!!!!
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3.3 Affärssystem!!
Enterprise resource planning systems (ERP), eller affärssystem är  en samling av 
mjukvarulösningar som integrerar företagets samtliga processer och funktioner i 
syfte att presentera verksamheten i helhet genom endast en information och IT-
struktur (Klaus, Helmut. 2000). Affärssystem har den huvudsakliga rollen i en 
organisations styrning och informationsbehandling eftersom alla strategiska och 
operativa transaktioner lagras i systemet. Meningen med en gemensam databas är 
enklare åtkomst av data vilket underlättar analys och kritiska beslutsfattanden. En 
sådan databas inkluderar utöver redovisningstransaktioner även information om 
ordermottagningar, leverantörsuppgifter, ledtider, artikelinformation, lagersaldon 
etc. Ett välutvecklat affärssystem enligt Niels Bjørn Andersen, professor vid 
Handelshögskolan i Köpenhamn, är “en förutsättning och nödvändighet för att 
bedriva en verksamhet.”  (Hedman, J., Nilsson, F., Westelius, A. 2009).!!
Det råder delade meningar om affärssystemens roll och betydelse i styrning och 
förvaltning av verksamheter. Granlund och Mouritsen (Granlund, Markus 2003) 
påstår i sin artikel om förvaltningskontroll och IT att affärssystemen är mer 
utvecklade på andra aspekter av tillverkning och distribution än just att ge stöd åt 
verksamhetsstyrning. Längre fram i artikeln tar de upp ERP-leverantörernas 
påståenden om att ett affärssystem ska betraktas som ett operativt 
informationssystem vars relevanta data med hjälp av andra system kan omvandlas 
till användbar styrinformation. !!
Enterprise Resource Planning systems som har blivit populära IT-investeringar 
(Aubert, B. 2013), definieras på olika sätt, nedan följer ett citat som av 
rapportskribenten ansågs vara den mest kompletta. !!
! “A useful tool that businesses are turning to, in order to build strong !
! capabilities, improve performance, undertake better decision-making and !
! achieve a competitive advantage is Enterprise Resource Planning (ERP) !
! Software.”   (Al-Mudimigh, A. 2001).!

3.3.1 Krav på affärssystem!

!
Vilka krav måste ställas på TPL-verksamheters affärssystem då det ofta behöver 
klara hantering av flera organisationers logistik? !
Svensson och Hetekivi (Svensson, Jenny 2011) har i sin uppsats genomfört en 
övergripande studie över vilka krav som nödvändigtvis ska ställas på affärssystem 
för tredjepartslogistik-verksamheter. Arbetet beprövar olika egenskaper och krav på 
ovannämnda system och slutligen presenterar elva systemkrav för affärssystem, 
implementerade i TPL-företag, för hantering av flera organisationers logistik. 
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Författarna uppmärksammar vikten av en bra systemfunktionalitet för en lyckad 
hantering av logistiska tjänster för flera organisationer.!!
Flexibilitet, pålitlighet, funktionalitet, snabbt lönsamhet, användarvänlighet, 
öppenhet och transparens är bland de huvudsakliga systemkraven framtagna i 
rapporten. För mer utförlig och specifik beskrivning av systemkrav för TPL-
verksamheter hänvisas till Svensson och Hetekivi:s kandidatuppsats (Svensson, 
Jenny 2011). !!
3.4 Datakvalitet !!
Kvalitet på data anses ha stor betydelse i dagens informationssamhälle (Gertz, M 
2004) Det finns många definitioner på datakvalitet, uppger Palmquist (Palmquist, 
Anna 2005) i sin kandidatuppsats. Strong, Lee och Wang definierar datakvalitet som: 
“ We define high-quality data as data that is fit for use by data consumers.” (Diane 
M. Strong 1997).!!
I sin uppsats har Palmquist (Palmquist, Anna 2005) sammanställt anledningar till 
undermålig datakvalitet. Nedan presenteras några av dem: !!
I. Dålig datainmatning.!
II. Saknad data i databasfält.!
III. Användning av flera databaser i en och samma organisation.!
IV. Avsaknad av standardrutiner.!
V. Kommunikationsbrist. !!
3.5 Kommunikation !!
En grundförutsättning för organisationsöverlevnad och organisationsutveckling är 
kommunikation. Alltså, relationen mellan organisation och kommunikation är 
principiell. Organisationens kultur, värderingar , rutiner och normer kommer inte 
fortleva ifall kommunikationen mellan organisationens medarbetare skulle upphöra 
(Heide, Mats. 2005). Organisationsmedlemmar genom kommunikation erhåller 
information och beslutar hur de ska reagera i olika situationer. Conrad och Poole 
(Conrad, Charles R. 2011) fortsätter att genom kommunikation organisationer 
uppstår, upprätthålls samt förändras. Kommunikation har vuxit jämsides med 
datorteknik, den möjliggör för information att flöda mellan olika funktioner och 
försörjningskedjans parter (McAdam, Rodney 2001). !!
En kontinuerlig kommunikation i syfte till informationsutbyte mellan 
försörjningskedjans diverse parter är det enda sättet att övervinna geografisk distans 
(Singh, Janak 1996). Han anser ändå att information i sig inte är tillräcklig för en 
välfungerande försörjningskedja utan det är medlemmarna i kedjan som ska 
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använda informationen på rätt sätt. “ Information does not “do” anything. People 
use information to do things.” (Singh, Janak 1996).!!
I en undersökning om organisationsförändring och vikten av kommunikation i en  
lyckad förändring har Edblad (Edblad, Linnea 2011) kommit fram till att en 
undermålig kommunikation skapar oklarhet och tvetydighet vad gäller 
medarbetarnas framtid. Hon påstår att den bristfälliga informationen varit anledning 
till en påtaglig ryktesspridnig i verksamheten. Andra studier har visat att 
kommunikation har  ett positivt samband med arbetsglädje, engagemang och god 
arbetsklimat inom organisationer (Abu Bakar, Hassan 2013). !
Tench och Yeomanz (Tench, R. 2009) gör en djupare undersökning i begreppet 
kommunikation och definierar den interna kommunikationen som ett sätt att öka 
organisationens effektivitet. Detta anses kunna åstadkommas genom ömsesidiga 
relationer mellan medarbetarna.!!
3.6 Kompetensutveckling och förbättringsarbete!!
Vad är kompetens? Svaret till denna fråga är en artikeltitel som kort och koncist 
beskriver frågan. “Kompetens är kunskap i handling” (Enström, Nina 2008). 
Kompetens är konsten att kunna använda sin kunskap i olika situationer. För 
organisationer är personal de viktigaste resurserna (Arnell, Maria. 2013) och alla 
företag har idag förstått att personalens kompetens skall bevaras då den är en viktig 
förutsättning för företagens överlevnad och utveckling (Hellquist, Jessica. 2013). 
Organisationer bör tänka på att dels utnyttja medarbetarnas kompetens och dels bör 
de försöka öka deras befintliga kompetens. Studier visar en positiv effekt som 
kompetensutveckling har haft på anställda i en organisation då de ansåg att den 
resulterade i nytänk vid genomförande av de dagliga arbetsuppgifterna (Arvidsson, 
Mikaela. 2014).!!
Collin och Ericsson (Collin, Isabelle. 2012) tolkar kompetensutveckling som ett 
verktyg för att utveckla individuella kompetenser till sådana som kommer 
organisationen till nytta. I en annan studie har det tagits fram vilka faktorer som 
möjliggör och vilka som förhindrar kompetensutvecklingen. Bland de styrkande 
förutsättningarna står det om medarbetarens positiva syn på utvecklingsmöjligheten 
samt dennes delaktighet i sin egen kompetensutveckling. Faktorer som kan förhindra 
utvecklingen har enligt författarna varit brist på motivation hos medarbetaren samt 
brist på tid och monetära medel (Lundin, Cia. 2010). !!
Larsen och Sennemark (Larsen, Theresa 2007) uppger i sin rapport att ett sätt för 
verksamheter att stödja och förstärka individens lärande är att starta 
arbetsplatsträffar för sina medarbetare. De menar att träffarna möjliggör 
informations- och kunskapsdelning mellan medarbetarna. Kunskapsdelning har i 
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andra studier visat ökad organisationseffektivitet vilket enligt forskaren i fråga 
korrelerar positivt med organisatoriskt lärande (Yang, Jen-te 2007). !!
Ett undersökt utbildningsevenemang har visat mycket bra resultat. Evenemanget i 
det undersökta företaget innebär några tillfällen per år, “ Training days”, med 
kompetensutvecklings aktiviteter. Studien påvisar goda effekter av evenemanget 
eftersom det har förbättrat effektivitet, prestation och kvalitet på medarbetarnas 
genomförda arbetsuppgifter (Arvidsson, Mikaela. 2014). !!
Kompetensdelning och optimal utnyttjande av resursernas kompetens påstås gynna  
företagens förbättringsarbete (Ramström, Therése 2008). I sin uppsats presenterar 
författarna cirka 60 framgångsfaktorer för lyckat förbättringsarbete. Deras studie 
inkluderar litteraturstudier och en multipel fallstudie som visar liknande resultat, 
nämligen framgångsfaktorer i förbättringsarbete. Att utse förbättringsgrupper som 
styrs av en utbildad ledare anses gynna företagets utveckling förutsatt att ledaren 
sätter nya mål som mäts och uppföljs. Resultaten bör snabbt åskådliggöras och 
belönas eftersom det visats öka gruppmedlemmarnas motivation. Slutligen 
uppmanas gruppledaren att skapa rutiner och struktur för förbättringsarbetet. !!
Womack och Jones (Womack, James P 2010) skriver att förbättringsarbete och ett 
ständigt strävan efter perfektion är ett oändligt arbete. De menar att det alltid finns 
ett bättre sätt att utföra arbetet på. Renberg (Renberg, Elin 2006) använder boken 
Ständiga förbättringar av Sörqvist (Sörqvist, Lars 2004)  i sin uppsats och uppger att 
grupper utför förbättringsarbeten effektivare än individer. Organisationer uppmanas 
därför att skapa arbetsgrupper för att utföra förbättringsarbeten. !!
3.7 Standardiserade arbetssätt!!
Process definieras som en kedja av aktiviteter (Persson, Gerhard 2010) som utförs 
med syftet att skapa värde för att kunna tillfredsställa kundernas behov (Damij, 
Nadja. 2014). Damij och Damij fortsätter med att varje organisation är uppbyggd av 
olika funktionella områden och att output av en process kan vara input till en annan 
process alternativt är outputen en slutprodukt. Ahlgren (Ahlgren, Anders 2004) har i 
sitt arbete angivit orsaker till systemberoende problem i processer, däribland 
metodfel. Han menar att individer kan tolka rutinbeskrivningar på olika sätt och 
därmed prestera olika effektivt. !!
En metod med vilken variation i prestation kan reduceras är standardiserade 
arbetssätt. Jang och Lee (Jang, Young 1998) definierar standardisering av processer 
som i vilken utsträckning regler, rutiner och riktlinjer formuleras och följs. De menar 
att standardisering av de uppgifter som utförs regelbundet, ökar effektiviteten (egen 
översättning). !!
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Variation i processutfall kan bero på variation i medarbetarnas utbildning, erfarenhet 
och kompetensnivå. Forskaren föreslår här att studera utfallen och välj de bäst 
genomförda.  Genomförandet ska då dokumenteras och arbetssättet ska läras ut till 
andra medarbetare. Det är ett förslag på hur ett arbetssätt standardiseras. Genom att 
dokumentera den bästa prestationen kan verksamheter utveckla standardiserade 
arbetssätt och därmed minimera variation i utfallen (Ungan, Mustafa C. 2006).!!!!!
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!
4. Empiri!!
Refererad till rapportens metodbeskrivning, har denna undersökning baserats på 
observationer och intervjuer som har hjälpt skribenten att formulera och tolka sin 
uppfattning av problemet. Med denna utgångspunkt har undersökningen startats 
vid koncernens tullavdelning där det enligt logistikchefen förekom problematik. 
Logistikchefen var medveten om att ovannämnd avdelning ej varit källa till 
problemen men eftersom avdelningen påverkades mest  av problemen ansågs den 
vara lämpligast för start av studien. En annan anledning till varför tullavdelningen 
valdes som undersökningens startpunkt har varit den nya lagstiftningen som 
kommer främst att påverka denna avdelnings arbetsrutiner omfattande. !!
4.1 Nulägesbeskrivning!!
Det här kapitlets disposition har valts sådant att den avspeglar studiens genomgång. 
Författaren anser det vara viktigt då det hjälper läsaren att uppleva samma händelser 
som författaren och det i rätt turordning. Vikten med det enligt författaren, grundar 
sig på undersökningens metod. Läsaren ska ges samma förutsättningar som 
rapportskribenten, enligt rapportskribenten, så att denne kan förstå hur skribenten 
tänkt och varför hon har tolkat händelserna som hon gjort. !!
4.1.1 Fas I!!
Första dagarna av arbetet har ägnats åt att skaffa förståelse av tulladministrationens 
arbetsrutiner. En kortare rundvandring genom koncernens tullager, vilket är ett privat 
tullager, kom passande för att öka förståelsen av organisationens struktur och 
processer. Det sitter sammanlagt fem tulladministratörer  vid tullavdelningen varav 
en är ansvarig för Norges tullhantering och samtliga andra administratörer delar på 
resten av förekommande tullprocedurer.!

4.1.1.1 Intervju!
!
Efter att ha varit på plats och fått relativ god förståelse för processer och rutiner 
ansågs det vara dags för intervjuer. Det bestämdes till en början att intervjua 
tulladministratörerna var för sig för att verifiera hittills anskaffat 
undersökningsmaterial samt för att ge administratörerna chansen att fundera igenom 
sina vardagssysslor och eventuellt komma med andra tankar och problem. Samtidigt 
bestämdes det att intervjua några innesäljare från respektive affärsområde, med 
syftet att ta itu med de förekommande problemen. Eftersom implementering av den 
nya lagstiftningen kommer att kräva en omfattande systemuppgradering har det 
även lagts vikt vid att forska i koncernens affärssystem. Meningen var att kunna 
synliggöra eventuella fel eller brister i systemet. Detta förklarar även varför en fråga 
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om affärssystemets funktionalitet trängdes in i frågeformuläret. Intervjufrågorna 
skrevs så generella och öppna som möjligt och skickades elektroniskt till berörd 
person och avdelning. !!
För sammanfattning av några frågor som varit gemensamt för alla utförda intervjuer 
under examensarbetet hänvisas till slutet av detta kapitel.!

4.1.1.2 Arbetsuppgifter- Tulladministratör!
!
Tullavdelningen är en del av den tredjepartslogistik som ägs av Koncernen och som 
enbart  hanterar koncernens logistiktjänster. Tullavdelningens huvudansvar är att ha 
full kontroll över gods som passerar tullagrets portar. Alla transaktioner oavsett sort 
skickas till tullverkets tullsystem. Eventuella avvikelser kontrolleras och korrigeras 
omgående. De tullprocedurer som görs på avdelningen och som är relevanta för 
rapporten är: import- och exportdeklarationer, registrering av ankommande gods 
som ska läggas upp på tullagret samt registrering av sålt gods som ska tas ut från 
tullagret. !

4.1.1.3 Arbetsuppgifter- Innesäljare!
!
Innesäljarna arbetar huvudsakligen med operativt orderläggning. De har direkt 
kontakt med kunder och fungerar som kundsupport. I deras arbete ingår även 
rådgivning till kunderna i samband med beställning. !

4.1.1.4 Intervjusammanfattning- Tulladministratörerna!
!
Frågan avseende kännedom om koncernens varuflöde från kundordermottagning till 
leverans besvarades på olika sätt. Frågan handlade om elektroniska händelser under 
varuflödet. Fyra av fem intervjupersoner angav att de hade god kännedom av 
processen varav tre personer beskrev processen utförligt. Endast en person erkände 
kunskapsbrist på orderläggningsprocessen. Kunskap om den administrativa 
tullhanteringen besvarades som god av hela gruppen. Alla intervjupersonerna var 
eniga i svar om affärssystemet nämligen att systemet var trögt och krångligt. Då 
avdelningen arbetar i fler än ett affärssystem påstods det att systemen ibland hade 
sämre interaktion.!!
Administratörerna sade att de ibland behöver korrigera eller ändra i några uppgifter. !
Korrigeringen beskrevs bero på återanvändning av befintlig artikelnummer och 
förekomst av samma ordernummer under flera fakturor i en och samma sändning. 
Dessa korrigeringar som enligt avdelningspersonalen endast syftar till att uppfylla 
krav på spårbarhet från Tullverket anses leda till ineffektivt arbete. Arbetet innebär 
manuell inmatning av några produktuppgifter i tullsystemet. 
Informationsöverföringen mellan tullavdelningen och Tullverket är väldigt känslig 
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där fel absolut inte får förekomma. De anger även att affärsområdena behöver se 
över sina rutiner vid val av varukod. !!
Nästan samtliga intervjupersoner angav att kommunikation mellan koncernens 
affärsområden och dess tullavdelning varit undermålig medan en påstod att den 
varierade per bolag. Det uppgavs även att förståelsen av diverse arbetsprocesser 
mellan bolagen och tullavdelningen varit liten.!

4.1.1.5 Intervjusammanfattning- Innesäljarna!
!
Av de sex personer som kontaktades, besvarade alla frågan om kännedom om 
varuflödet med samma svar, nämligen med en komplett processkarta. Inga utav 
intervjupersonerna hade kunskap om tullhanteringen eftersom samtliga ansåg att 
den inte berörde deras arbete. Till följdfrågan om deras bolag hade egen tillverkning 
eller ej, svarade alla med att det mesta köps från Kina och Pakistan. En annan 
anledning, som kom på tal, till varför  deras sysslor inte berörde tullhanteringen varit 
att de ej jobbade med export!!!
Affärssystemet beskrevs, förutom två personer som tyckte det fungerade bra, som 
krånglig, stelbent och väldigt styrt. Fyra utav intervjupersonerna påstod att 
sökfunktionen i affärssystemet är opraktisk och tidskrävande. De exemplifierade sina 
påståenden genom förklaring av svårigheter i att ändra i en befintlig order och 
operatörens förtvivlan då den var tvungen att ange exakta tecken, siffror och ord för 
att kunna hitta det de letade efter i systemet.!
 !
Frågan om felinmatningar och problem i orderhantering besvarades olika. En 
intervjuperson påstod sig ha sett inkorrekt ordernummer vid några tillfällen medan 
en annan sade att ordernummer skapades automatiskt och det gick inte att ändra i 
det. Intervjupersonen fortsatte med att enbart kundmärkning, en text som skrivs 
efter kundens begäran, kunde skrivas manuellt vilket enligt denne var orsaken till  
en ineffektiv uppsök av data i systemet. Resterande intervjupersoner hade upplevt 
inkorrekt artikelregister. En person av den sistnämnda gruppen som jobbade med 
fakturafrågor hade även upplevt att fakturanummer inte stämde överens med  
inköpsnummer. Anledningen ansåg denne vara felmärkning. !!
Kommunikationen mellan bolagen ansågs vara god på ledningsnivå men de flesta 
upplevde inget behov av att kontakta koncernens tullavdelning. En intervjuperson 
hade ibland, vid behov kontaktat tullavdelningen och beskrev bemötandet som gott. !!!!!
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4.1.2 Beslutspunkt I!

!
Genomgång och analys av material som skribenten hittills hade erhållit grundade 
underlaget till undersökningens riktningsval. Skribenten kände ändå behov av att 
följa problemen vidare till källan då det fortfarande fattades pusselbitar för att kunna 
formulera  en möjlig teori. De problem som beskrevs av intervjupersonerna verkade 
ha ursprung i andra delar av kedjan. Skribenten valde därför att fortsätta med sin 
undersökning i andra avdelningar som verkade ha påverkan i problemområdet. !
För en utförlig analys av insamlad data hänvisas till nästa kapitel. !

4.1.3 Fas II!

!
Andra avdelningar som verkade ha effekt på datakvaliteten var Inköpsavdelningen 
och produktansvariga. Inköpsavdelningen, då de lägger in order i affärssystemet för 
hemtagning av produkter och produktansvariga, eftersom de registrerar nya 
produkter i affärssystemet. Två frågeformulär till respektive avdelning skapades. Då 
kontaktuppgifter på personal från ovannämnda avdelningar saknades på hemsidan 
kunde skribenten med hjälp av en avdelningschef få tag på namn och emailadress till 
berörda personer. Antal personer som ingick i studien från inköpsavdelningen och 
avdelning för produktansvariga var sex respektive sju personer. Frågorna skickades 
per email med en kort förklaring av studiens syfte och det faktum att inkommande 
svar kom att behandlas anonymt. Inom kort bokades möte med intervjupersonerna 
för en kort frågestund.!

4.1.3.1 Arbetsuppgifter- Operativ Inköp!
!
Koncernens logistikavdelning har bland annat i uppgift att hantera bolagens inköp. 
Inköpshanteringen utförs av operativ inköpare vilka beställer hem produkter i takt 
med bolagens försäljning och behov av påfyllning. Dessa inköpare följer enbart 
bolagens prognoser och försäljningssiffror. Inköpsavtal och val av leverantörer ingår 
inte i deras arbetsuppgifter. !

4.1.3.2 Arbetsuppgifter- Produktansvarig!
!
Huvuduppgiften för en produktansvarig är att säkerställa att all produktinformation 
i samtliga affärssystem är korrekta. En produktansvarig ska även arbeta med 
produktadministration och kvalitetssäkring samtidigt som denne ska stödja 
marknadsföring och säljkanalerna vid behov. !

4.1.3.3 Intervjusammanfattning- Operativ Inköp !
!
Samtliga Intervjupersoner förklarade alla moment i orderläggningsprocessen på 
samma sätt. Processen börjar med att inköparen får inköpsförslag från affärssystemet 
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för inköp.  Detta system är skilt från koncernens huvudsakliga affärssystem. 
Inköpssystemet är programmerat sådant att det jämför prognoser för försäljning med 
de verkliga försäljningssiffrorna. Därefter beräknar systemet en ny prognos vilken 
sedan fördelas på hela försäljningsperioden. I systemet finns det också information 
om ledtider, leverantörer och lagernivåer. Ett inkommande förslag granskas och 
godkänns sedan av inköpspersonalen. Det godkända förslaget går över till 
koncernens huvudsakliga affärssystem där det automatiskt skapas ett ordernummer.!!
Enligt intervjupersonerna, vid varje  inköpstillfälle skapades det ett ordernummer av 
affärssystemet. Samtliga påstod att det gäller ett ordernummer per 
beställningstillfälle och att numret följer med i alla händelser. Återanvändning av 
ordernummer kan enligt intervjupersonerna endast ske vid delleveranser. 
Ordererkännande skickas direkt, elektroniskt, från leverantören så att inköparen kan 
uppdatera ordern med de aktuella leveransuppgifterna. Tidsmässiga avvikelser 
ändras manuellt och smidigt medan avvikelser i antal, restorder och dylikt,   ändras 
inte lika smidigt. Operatören tvingas radera ordern och lägga in den på nytt med de 
aktuella leveransuppgifterna. Anledningen till varför det inte ansågs vara smidig 
besvarades med att de egentligen skulle kunna dela en orderrad och redigera den.!!
Frågan om kunskap om tullhantering besvarades av fyra personer med ett nej. 
Resterande hade sedan tidigare arbetserfarenheter, kunskap i området. 
Affärssystemet upplevdes av hälften av intervjupersonalen som välfungerande 
medan den andra halvan tyckte det fanns bugg i systemet, att sökfunktionen var 
krångligt och tidskrävande samt att det inte gick att rad-dela en order vid 
delleveranser. Andra exempel på problematik kring affärssystemet var att rader på 
en gammal order kunde försvinna, aviseringar uppdaterades inte med korrekt 
datum och manuella säkerhetslager som varit kvar i systemet kunde skapa och 
skicka automatiska ordrar till leverantören. !!
Det förekom olika svar till frågan om kommunikation mellan koncernens samtliga 
affärsområden och dess tullavdelning. Tre personer av totalt sex intervjuade 
upplevde den som god medan resterande inte hade någon kontakt alls. !

4.1.3.4 Intervjusammanfattning- Produktansvarig!
!
Frågan avseende produktspecifikationer som i samband med ny artikelregistrering 
matas i affärssystemet har besvarats med olika detaljnivåer. De uppgifter som i 
samband med nyregistrering matas i systemet är bland annat artikelbenämning, 
artikel- och produktgrupp, enhet, storlek, vikt, EAN-kod, varukod, 
leverantörsuppgifter, ursprungsland, ledtid, pris samt ansvarig inköpare. Ett 
artikelnummer skapades manuellt enligt samtliga intervjupersoner.!!
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Frågan om underlag till produktklassificeringen, alltså varukod, besvarades med det 
att varukoden kunde kopieras från liknande produkter och/eller från en mall som 
finns tillgänglig på affärssystemet. Mallen troddes inte uppdateras utan fanns där 
som hjälpmedel. Några påstod att de för att vara på den säkra sidan brukade söka 
varukoden i tullverkets söksystem, Taric. En intervjuperson tyckte det var viktigt att 
kolla upp varukoden i Taric-systemet eftersom bolaget hade försäljning i Norge 
också. Personen i fråga tyckte att det spelade mindre roll vid försäljning inom 
Sverige. En annan intervjuperson påstod att denne inte förstod vad frågan menade 
med produktklassificering. Skribenten förklarade att frågan handlade om val av 
varukod men intervjupersonen verkade inte ha någon uppfattning av det heller! !!
Alla personer som tillfrågades menade att återanvändning av artikelnummer som 
utgått från sortimentet skulle kunna skapa problem. Förklaringen var om en kund 
ville beställa produkten. De menade att bara för att vi väljer bort produkter från vårt 
sortiment behöver det inte betyda att produkten är borta från kundens lagerhyllor. 
En intervjuperson menade att förutsättningen för att kunna återanvända ett sådant 
artikelnummer är att produkten är ur systemet, “ Produkten måste vara död. ” som 
denne förklarade. En annan sade att det gick att återanvända men dennes råd var 
“helst ingen återanvändning”. !!
Frågan om kunskap om tullhantering besvarades av de flesta med ingen kunskap 
alls. Några påstår sig ha haft kurs  om tull- statistiska numret. Några anger att det 
har förekommit klagomål om felaktigt val av varukod och en uppger att kunskap i 
tullhantering kommer till hjälp enbart om en produkt ska skickas till Norge, alltså 
utanför EU.!!
Affärssystemet tycktes fungera bra för alla förutom för en person som menade att 
systemet var komplext och omodernt. Personen i fråga påstod att systemet kunde 
både förenklas och förbättras då denne upplevde det som tidskrävande och 
ineffektivt. Slutligen kom det olika svar på frågan om den interna kommunikationen 
mellan bolagen och koncernens tullavdelning. Några intervjupersoner saknade 
uppfattning i frågan medan någon annan tyckte att kommunikationen hade blivit 
mycket bättre under de senaste två åren och en uppgav att denne hade daglig 
kontakt och att det verkade fungera riktigt bra. Enbart en person besvarade frågan 
som: “ Man vet t.ex. om man har fyllt i tullstat nr kan företaget betala fel tullsats.”!!

4.1.4 Beslutspunkt II!

!
Genomgång och analys av samtliga intervjuer och skribentens egna observationer  
tydde på att vidare datainsamling skulle vara onödigt. För att kunna svara på 
forskningsfrågorna hade författaren samlat tillräckligt med material och i ett försök 
på vidareundersökning hittades samma orsaker, som tidigare hade noterats, till de 
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identifierade problemen. Forskningen hade vid det laget nått sin mättnad och det var 
då dags att dra en slutsats. !

4.1.5 Intervjusammanfattning- Gemensamma frågor!

!
Gemensamt i alla intervjuer har det frågats om vilket affärsområde intervjupersonen 
arbetar på, Hur många år denne har arbetat inom koncernen samt om personen har 
kännedom om den nya tullagen. Svaret till den första frågan är som det förväntas 
olika beroende på till vilket bolag (affärsområde) intervjupersonen tillhör. Den andra 
frågan visar variationsbredden på arbetserfarenhet inom koncernen. !!
Den lägsta arbetserfarenhet inom koncernen har varit åtta månader medan den 
längsta har varit fyrtiofyra år. En mer detaljerad statistik över intervjupersonernas 
arbetserfarenhet  inom koncernen visar att av de tjugofyra personen som har 
intervjuats har 37,5% arbetat kortare tid än tio år medan 62,5% har arbetat längre än 
tio år inom koncernen. !!
Den allra sista frågan som handlade om personerna kände till den nya lagen, 
Tullkodex för unionen, besvarades av samtliga med ett nej. Tulladministratörerna 
hade kunskap om lagstiftningen men deras kunskap var väldigt begränsad eftersom 
Tullverket ännu inte har presenterat hur lagtillämpningen kommer att se ut och vad 
den kommer innebära i praktiken.!!
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5. Analys!!
De delar och funktioner som har studerats i denna fallstudie har enligt skribenten 
relevans till de område av verksamheter som kommer att beröras mest av 
lagtillämpningen. Tredjepartslogistik har relevans då den hanterar företagets 
logistiktjänster varav tullhantering, affärssystem då den möjliggör dels 
informationsflödet dels korrelationen mellan flera IT-lösningar samtidigt som det 
kommer att behöva uppgraderas (Tullverket u.å.). Datakvalitet har relevans eftersom 
den är grunden för spårbarhet och slutligen kommunikation eftersom den är en 
viktig förutsättning för organisationens utveckling och överlevnad (Heide, Mats. 
2005) speciellt vid förändringsarbete.!!
5.1 Tredjepartslogistik!!
Första tankarna kring studiens innehåll, innan den hade startats var det att 
koncernens tullhantering behövde eventuellt förbättras. Det antogs att felaktigt 
genomfört arbete orsakade ineffektivitet i det administrativa arbetet men en kort tid 
efter studiens uppstart fick skribenten uppleva helt andra saker. Det visade sig att en 
avdelning som denna, tullavdelning, får alltså inte göra saker fel. Å ena sidan är 
informationsöverföringen mellan avdelningen och Tullverket väldigt känslig. Å 
andra sidan har personalen riktigt bra kunskap i området och deras kunskap 
uppdateras ständigt. Personalen går igenom Tullverkets nyhetsbrev, Tull Nytt, följer 
händelser och förändringar på Tullverkets hemsida och deltar i kurser som erbjuds 
från Tullverket. !!
Deras arbete med att hantera hela koncernens tullfrågor är av stor betydelse för 
koncernens varuflöde och framtid. Koncernen består av flera affärsområden vilka i 
stort är grossister. Det vill säga att de köper industriförnödenheter från sina 
underleverantörer och säljer den vidare till en större internationell marknad. Godsen 
beställs mestadels från fjärran Asien och förvaras här i koncernens tullager i väntan 
på att säljas. !!
Koncernen erbjuder ett brett sortiment av industriprodukter, allt från personliga 
skyddsutrustning till dyrare industrimaskiner och verktyg. Förvaring av 
produkterna i ett vanligt lager är för koncernen detsamma som en stor 
kapitalbindning eftersom tullavgifter, skatter och moms ska betalas i så fall i 
samband med importen (Tullverket 2015). Det är anledningen till varför koncernen 
använder sig av tullager. Tullagret har ekonomiskt sett avgörande roll för koncernens 
överlevnad. Fördelen med tullager som det har beskrivits i teorin är just att 
deklaration av importprodukterna görs först när varan är såld och ska lämna 
tullagret (Tullverket u.å.).!!
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Koncernens tullavdelning ska kontrollera samt registrera alla händelser och 
transaktioner av gods både in och ut från tullagret, alla transaktioner skall registreras 
i tullsystemet. Kontroll av transaktioner och tullrutiner görs med jämna mellanrum 
från Tullverket och vid upprepande avvikelser från föreskriften kommer tillståndet 
för tullager att återkallas (Tullmyndigheten TFS 2007:13). Det är ännu ett bevis på 
varför tullavdelningen, som i detta fall ingår i tredjepartslogistiken, har betydelse för 
koncernens fortlevnad.!!
TPL-avdelningen är som tidigare nämnt den avdelning som påverkas mest av den 
nya tullagen, varför det enligt skribenten är väldigt viktig att kolla över dess 
nuvarande rutiner och processer. Meningen är att kunna förbättra processerna till 
mer effektiva informationsflöden inför implementering av UCC.!
Hittills har vikten av TPL-företag, här avdelning, för verksamheter studerats men 
vad krävs det för att kunna erhålla en välfungerande tredjepartslogistik? Hur 
kommer de att påverkas av lagen?!!
Faktum är att det fortfarande är väldigt oklart vilka förändringar som 
implementering av UCC kommer att resultera i eftersom lagtillämpningen ännu är 
ett pågående arbete. Skribenten har genom att följa UCC-nyheterna på Tullverkets 
hemsida samt genom ett intervju med en tullkonsult på företaget KGH Customs 
Services, kunnat skaffa sig djupare förståelse och kunskap i området. Intervjun har 
även hjälpt skribenten identifiera de saker som verksamheter behöver lägga märke 
till och förbättra inför sådant förändringsarbete. !!
En grundförutsättning för en välfungerande TPL-avdelning är ett välfungerande 
affärssystem. En annan viktig del som företag bör granska inför UCC-tillämpningen 
är datakvaliteten och dess tillförlitlighet. Nedan analyseras hur de två 
förutsättningarna fungerar i det företag, Koncernen, som ingår i fallstudien.!!
5.2 Affärssystem!!
Det är väldigt viktig för ett företag som berörs av UCC att ha ett välfungerande, 
användarvänligt och snabbt affärssystem. Koncernens nuvarande affärssystem har 
enligt medarbetarna beskrivits som krångligt och opraktiskt. Många intervjupersoner 
har uppget att affärssystemets sökfunktion inte är optimal. Det har också angivits att 
de olika IT-lösningar som används i koncernen “pratar inte samma språk”. 
Inköpspersonalen upplyste flera problem med affärssystemet vilka förstärker 
hypotesen om att affärssystemet inte är helt optimalt. Vissa medarbetare påstod att 
de hade genom åren lärt sig att hantera sökfunktionen på ett smidigt sätt men 
kriterier, framtagna i en tidigare studie, på ett bra affärssystem är just 
användarvänligt, lätt hanterbart och flexibelt (Svensson, Jenny 2011). !!
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Som det har angivits i intervjuerna används det flera IT-system i koncernen men 
samverkan mellan dessa system verkar inte tillfredsställa personalens förväntningar. 
Koncernen utför idag sina tullärenden elektroniskt vilket underlättar 
förändringsarbete vid UCC-tillämpningen. Skribenten ämnar bara att påminna 
koncernledningen om IT-systemets svagheter i vissa funktioner och vill att dessa 
svagheter ska betraktas som en varning. En varning på eventuella framtida 
problematik i samband med övergång till de nya rutinerna. !!
Viktiga kriterier för ett bra affärssystem inom TPL-verksamheter, som det beskrevs i 
kapitel tre, är pålitlighet, funktionalitet och användarvänlighet (Svensson, Jenny 
2011). Dessa kriterier är framtagna för ett affärssystem inom TPL-verksamheter vilket 
ska hantera flera organisationers logistik. Koncernens nuvarande affärssystem verkar 
inte klara ovannämnda kriterier fullt ut vilket enligt skribenten bör betänkas av 
koncernledningen. Då implementering av UCC sägs innebära stora förändringar i 
nuvarande rutiner och uppgiftslämningar får skribenten en känsla av att en 
övergripande systemuppgradering, avseende hela IT-systemets, kommer att vara 
nödvändig. Skribenten tycker att koncernens nuvarande affärssystem har negativ 
påverkan på effektiviteten i det administrativa arbetet. !!
5.3 Datakvalitet ett dilemma för tulladministratörerna!!
Under studien har skribenten följt hur olika deklarationer och överföringar till 
tullverket utförs. Hon har samtidigt upplevt vilken sort problem som kan 
förekomma och vilken effekt de har på tulladministratörernas arbete.!!
Bland de problem som kan upplevas under tullhantering är brist på datakvalitet. Ett 
exempel är återanvändning av samma ordernummer. Tulladministratörerna menade 
att det från tullverkets sida är väldigt viktigt att en sändning är spårbar. Spårning vid 
tullavdelningen är på fakturanivå och när det förekommer att ett ordernummer 
under samma sändning har olika fakturanummer så kommer spårbarheten att 
försvinna. Tulladministratören förklarade med att vid ankomstregistrering ska 
godset stämmas av mot fakturanumret. Det gör att administratören tvingas dela på 
sändningen för att manuellt kunna mata in rätt artikelnummer med tillhörande 
fakturanummer. Proceduren, enligt tulladministratören kan endast göras manuellt 
vilket anses av denne som tidskrävande och ineffektivt. !!
Andra förekommande fel kan vara återanvändning av en redan befintlig 
artikelnummer. Detta påverkar dels spårning av produkter dels försvårar 
lagerhållningen. Enligt tulladministratörerna kontrolleras detta kontinuerligt på 
lagret av lagerpersonal samtidigt sker det elektroniskt inventering ständigt . !!
Undersökningen visar att datakvaliteten inte är optimal. Som det nämndes i 
intervjuerna tvingas tulladministratörerna omskriva en del uppgifter i tullsystemet 
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och orsaken förklarades vara känsligheten av den information som överfördes till 
Tullverkets tullsystem. Artikel- och ordernummer som används flera gånger leder till 
att spårning försvinner. Spårbarhet kommer i samband med UCC att få ännu större 
betydelse. Hela poängen med lagstiftningen är att underlätta tullhanteringar för 
företag och eliminera störningar i varuflöden. Högre kvalitet på uppgifterna som 
företag lämnar i samband med deklarationer leder till högre träffsäkerhet vid 
eventuella kontroll vilket i sig betyder mindre störningar i varuflödet (Tullverket 
u.å.). !!
Vad som kan tolkas av intervjuerna är att det finns ingen spärr i systemet som gör att 
befintligt artikelnummer inte kan återanvändas. En produkt kan faktiskt ha utgått 
från sortimentet och försäljningssiffrorna kan också verifiera att försäljningen har 
stått stilla sedan en tid tillbaka men vad är det som säger att kunden inte har varan 
kvar hos sig? Medarbetarna är medvetna om de problem som resulteras av 
återanvändning av gamla artikelnummer men enligt intervjupersonerna har de 
förekommit ändå. !!
Skribenten vill göra läsaren uppmärksam på att detta påstående ska inte tolkas som 
att medarbetarna är slarviga med sina arbetsuppgifter utan poängen här är att 
uppmärksamma ledningen på faktorer som behöver förbättras. I det fallet är kvalitet 
på de data som flödar i systemen, såväl inom koncernens informationskedja som 
mellan koncernens och tullmyndigheternas tullsystem (TDS), avgörande för 
koncernens framtida affärsställning.!!
Skribenten vill påstå att datakvaliteten också är en anledning till ett ineffektivt 
administrativt arbete. Notera att det inte handlar om grova fel eller brister på 
datakvaliteten men syftet med undersökningen är att identifiera orsakerna till ett 
ineffektivt arbete för att kunna förbättra koncernens administrativa rutiner. Allt för 
en smidig och felfri övergång till de nya av Tullverket bestämda rutinerna. !
Frågan är vad det är som orsakar att datakvaliteten inte blir optimal? I det här fallet 
anser skribenten att utebliven internkommunikation, outnyttjad kompetens samt 
avsaknad av ett standardiserad arbetssätt (Palmquist, Anna 2005) orsakar att det 
ibland förekommer “fel” i de angivna uppgifterna. !!
5.4 Kommunikation!!
Den interna kommunikationen kan av flera anledningar kritiseras. Som det framgår 
av intervjuerna är kommunikationen på ledningsnivå mycket bättre. Skribentens 
tolkning är att majoriteten av intervjupersonerna känner inget behov av 
kommunikation med andra delar av koncernen. Detta kan bero på många saker. En 
möjlig anledning kan vara det att de problem som upplevs i en del av flödeskedjan 
uppmärksammas inte av andra eftersom avdelningschefer inte lyfter upp problemen. 
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En annan förklaring kan vara det att personalen av diverse anledningar inte upplyser 
om problemen. !!
Skribenten har under studiens gång upplevt ett starkt förtroende från koncernens 
samtliga affärsområden för dess tredjepartslogistik. Detta i sig är positivt men det 
tros ha en negativ påverkan på den interna kommunikationen. Flera 
intervjupersoner sade att de har hittills inte känt behov av att kontakta 
tullavdelningen. Detta återigen förstärker teorin om att det starka förtroendet har 
försvagat den interna kommunikationen. Lägg märke till att studien endast har 
behandlat kommunikationen mellan koncernens diverse affärsområde och dess 
tullavdelning. !!
Nivån på de problem som hittills har diskuterats förstärker teorin om behov av 
förbättring i den  interna kommunikationen. Skribenten vill påstå att sådana problem 
kan lösas genom ett par telefonsamtal. Att lägga en spärr i affärssystemet för att 
undvika återanvändning av redan befintligt artikelnummer är ingen uppgift som 
koncernens IT-avdelning inte kan lösa. Förekomst av samma ordernummer vid flera 
fakturor i samma sändning är heller ingen svår uppgift att lösa. Faktum är att detta 
sker i stort bara vid tullhantering av ett affärsområde vilket skribenten misstänker 
bero på den praktiska orderläggningen. Tulljournalerna har undersökts i syfte att 
hitta liknande “fel” i de andra affärsområdenas fakturor men det kunde inte hittas 
mer än ett exempel.!!
Utebliven internkommunikation som det har beskrivits tidigare resulterar i onödiga 
“fel” i informationsflödet. De inkorrekta uppgifterna som förs vidare i kedjan 
upptäcks i det här fallet av en annan avdelning. Det dels skapar ineffektivt arbete då 
samma uppgifter behöver anges på nytt och dels ifrågasätter datapålitligheten 
överhuvudtaget. Tidigare forskning i detta område har visat samma resultat, vilket 
bekräftar en korrelation mellan intern kommunikation och verksamhetseffektivitet 
(Tench, R. 2009).!!
Det har under studiens gång märkts en viss oro och förtvivlan bland några 
tulladministratörer som antagligen beror på mindre förtroende för de inmatade 
uppgifterna som förs längs kedjan till de. Notera att uppgifterna inte är felaktiga men 
forskaren tror att ansvaret som lagts på tulladministratörerna och känsligheten av 
deras arbete leder till den ständiga oron. Skribenten vill påminna om sensitiviteten 
av de uppgifter som överförs till Tullverket och som ställer större krav på koncernens 
tulladministratörer. !!
5.5 Outnyttjad kompetens!
 !
Tidigare har genom intervjuerna studerats hur den interna kommunikationen mellan 
koncernens tullavdelning och dess fyra av totalt fem affärsområden har varit. 
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Förutom ett par intervjupersoner som ibland kontaktade tullavdelningen, nämnde 
ingen regelbunden kommunikation med avdelningen ifråga. Det har resulterat i 
onödiga, enkla fel i systemet. Faktum är att det finns tillräckligt många resurser med 
rätt kunskap i koncernen, dock används inte deras kunskap fullt ut. Koncernen har 
idag runt 2700 medarbetare vilket betyder enormt mycket “fri” kompetens och 
tillgänglig kunskap.!!
Koncernen verkar inte ha använt sina egna kompetenta resurser till att utbilda eller 
samarbeta med andra medarbetare och avdelningar. Ett exempel på hur dessa 
kompetens kan utnyttjas är om tullavdelningspersonalen samarbetar med 
produktansvariga i samband med produktregistrering. Det skulle innebära 
riskförminskning för fel val av varukod som i sig kan leda till besparingar. Varukod 
bestämmer vilka tullavgifter som ska gälla för en vara (Tullverket u.å.). Observera att 
forskaren har inte undersökt varukoderna och dess medföljande tullavgifter,  
påståendet grundar sig enbart på forskarens egna funderingar. !!
Skribentens uppfattning om en generell kännedom om koncernen bland 
medarbetarna är   att den är ganska låg. Nästan samtliga intervjupersoner tyckte att 
de hade relativt bra kännedom om koncernen, men studien visar motsatsen. Den 
kunskap som de flesta intervjupersoner hade, ansåg skribenten att vara väldigt 
övergripande och generell. Kunskap som skribenten anser vara viktig för 
verksamheten, speciellt inför lagtillämpningen, tycks inte vara tillfredsställande. Det 
användes exempelvis uttryck som “tullfritt lager” vilket överhuvudtaget inte 
existerar, inte i den bemärkelsen i alla fall. Ett annat exempel som skribenten har lagt 
märke till under studien var medarbetarnas kunskap om tullager. Samtliga 
intervjupersoner, utom personalen på tullavdelningen, tyckte att kunskap om 
tullhantering saknade relevans i deras arbete då de inte arbetade med export. Det 
tyder tyvärr på kunskapsbrist i ett för koncernen viktigt området. Skribenten känner 
att medarbetarna behöver informeras om tullager och dess fördelar eftersom  
skillnaden mellan ett tullager och ett lager är just det att gods, under Tullverkets 
bevakning, kan förvaras utan att behöva förtullas vid importtillfället. 
Tulldeklarationer , avseende importavgifter, görs först när godset lämnar tullagret 
(Tullverket u.å.).!!
Låt oss komma ihåg att behov av djupare kunskap i tullhanteringen aldrig har 
upplevts eftersom tullavdelningen hanterar koncernens samtliga tullärenden nästan 
felfritt. Det som skribenten menar här är att en viss nivå av kunskap hade minimerat 
risk för omarbete. Övergripande kännedom av verksamhetens diverse processer och 
delar bör leda till ökad förståelse som i sin tur förbättrar verksamhetens prestation. !!
Vad gäller UCC-tillämpningen kommer det antagligen att ställas större krav på 
tullkompetens för tulladministratörerna enligt tullkonsulten på KGH. Konsulten 
fortsätter i sin intervju med att utbildning kommer vara viktig för tulladministratörer 
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och även på ledningsnivå. Att utbilda alla medarbetare i alla nivåer kan uppfattas 
som orimligt och det kan skribenten också samtycka till, då utbildning i vissa fall 
kräver stora investeringar i tid och pengar. Men verksamheter kan genom 
kunskapsdelning utnyttja sina kompetenta resurser. Tidigare studier har studerat 
olika sätt som verksamheter använt till kunskapsdelning och kompetensutveckling. 
Arbetsplatsträffar (Larsen, Theresa 2007) och “training days” (Arvidsson, Mikaela. 
2014)  är några exempel. !!
5.6 Standardiserad arbetssätt !!
Stora organisationer behöver större arbetskraft för att kunna gå runt och genomföra 
sina vardagssysslor. Men med större antal medarbetare följer även större variation i 
genomförandet. Denna variation är ej eftersträvad av verksamhetsledningen, 
speciellt i fallet för koncernen eftersom det resulterar i omarbete i andra delar av 
kedjan.  !!
Som det tidigare nämndes förekom det samma “fel” i informationskedjan av en och 
samma bolag. Ordet fel är aningen inkorrekt här eftersom det egentligen inte handlar 
om rätt och fel utan vikten här läggs på att göra saker på samma sätt. Författarens 
tolkning är  att affärsområdet genomför orderläggningen på ett annorlunda sätt 
jämfört med resterande bolag. Skribenten förstärker sitt påstående om avsaknad av 
ett standardiserat arbetssätt genom att påminna läsaren om att detta “fel” upplevdes 
främst i ena bolagets tullhantering. Genom att studera och dokumentera 
tillvägagångssättet av det bäst genomförda arbetsuppgiften kan arbetssättet 
standardiseras. Kvarstår blir bara att lära ut det standardiserade arbetssättet till 
berörda avdelningar (Ungan, Mustafa C. 2006). !!
Att ha standardrutiner kommer vara en viktig och förebyggande förutsättning för en 
smidig övergång till de av Tullverket bestämda rutinerna. Koncernen bör innan 
tillämpning av UCC införa standardrutiner för samtliga administrativa processer 
eftersom med UCC kommer också nya rutiner i tullhantering. En smidig övergång 
till de nya rutinerna kräver ett stabilt och variationsfritt flöde i de administrativa 
processerna. Stabila standardiserade processer resulterar i variationsfria utfall av 
information och data i systemen som i sig inom kort kommer att öka tillförlitligheten 
på datakvaliteten. Fördelar av standardiserade arbetssätt är bland annat mindre 
avvikelse i utfall, störfria informationsflöden, effektivare arbete (Jang, Young 1998) 
och bättre verksamhetsprestation.  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!
5.7 Förbättringsförslag!!
I. Uppgradering eller nyanskaffning av ett affärssystem. Systemet skall vara 

utformat för informationsöverföring av flera organisationer. !
II. Uppmana personalen från diverse avdelningar och affärsområden att 

kommunicera mer med varandra. De bör vid osäkerhet i någon arbetsuppgift 
våga ställa frågor till en kollega med bättre kunskap i uppgiften. !

III. Använd intranätet för att informera medarbetarna om nyheter eller eventuella 
förändringar. !

IV. Dokumentera och inför ett standardiserat sätt för datainmatning. Datainmatning 
här avser bland annat orderläggning och produktregistrering. !

V. Utse en grupp av personal med olika kunskap och erfarenheter för att genomföra 
förbättringsarbeten.!

VI. Utse en ansvarig projektledare som följer upp och leder förbättringsgruppen. !!
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!
6. Diskussion!!
Skribenten ämnar i detta kapitel diskutera de förbättringsförslag som presenteras i 
uppsatsen. Det företag som har studerats i studien är idag en välstrukturerad 
organisation med redan välfungerande avdelningar. Skribentens förbättringsförslag 
syftar endast på att få processerna ännu mer effektiva. Inga processer är undersökta i 
detalj och samtliga problem som har diskuterats i uppsatsen grundar sig på de 
problem som observerades av skribenten själv eller som uppmärksammades genom 
intervjuerna. Undersökningen är heller ingen totalundersökning och läsaren 
uppmanas därför att ta hänsyn till det vid sin tolkning av resultaten. Diskussionen 
kommer att följa samma struktur och ordning som kapitlet Analys. !!
Skribentens påstående om vikten av tredjepartslogistik i en verksamhets oavbrutna 
och effektiva försörjningskedja kvarstår. I fallet för uppsatsens studieföretag har TPL-
avdelningen viktiga uppgifter att sköta då de hanterar koncernens samtliga 
logistiktjänster varav tullhantering, IT-lösningar och produktinformation. 
Koncernens prestation och effektivitet beror på TPL-avdelningens prestation varför 
avdelningen ständigt behöver utveckla och förbättra sina processer och arbetsrutiner. 
En annan anledning till varför  den nämnda avdelningen har större betydelse i denna 
uppsats är den nya EU-gemensamma tullagen, UCC, som kommer att påverka dess 
arbetsrutiner och processer övergripande. !
!
Skribentens tolkning av UCC är att verksamheter med internationell handel kommer 
att tvingas uppgradera sina IT-system för att kunna uppfylla lagens krav. Det anger 
både Tullverket och tullkonsulten på KGH Customs Services. Tullkonsulten anger även 
att övergång till de nya rutinerna kommer att vara betydligt enklare för företag som 
redan har avancerade datasystem. Koncernen har idag  sina avancerade IT-lösningar, 
men de behöver förbättras. !!
Syftet med förbättringarna är att kunna åstadkomma informationsöverföringen både 
inom samma affärssystem och mellan olika affärssystem störfritt. Då det uppgavs i 
intervjuerna att IT-lösningarna ibland “pratade inte samma språk” bekräftar 
skribentens teori om att affärssystemet är i behov av förbättring. Ett annat exempel 
som också förstärker teorin är att affärssystemet slutade fungera hos andra 
medarbetare då en kollega varit upptagen med ett specifik uppgift. Dessa 
exempel ,tillsammans med flera andra som har beskrivits under kapitlet Empiri, 
tyder på ett ineffektivt arbete på grund av affärssystemets undermåliga 
funktionalitet. !!
Skribenten tycker att en uppgradering alternativt nyanskaffning av ett affärssystem, 
som uppfyller de specifikationer och krav på ett ERP-system utvecklat för 
användning i TPL-företag, skulle gynna företaget vid övergång till de nya rutinerna. 
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Det är givetvis upp till företagsledningen om de väljer att skaffa sig nya affärssystem 
eller om de anser att en uppgradering skulle vara tillräckligt.!!
Att datakvalitet kan ha påverkan på effektiviteten av administrativt arbete har redan 
diskuterats. Sambandet mellan dessa faktorer är tillräckligt logiskt, varför skribenten 
väljer att inte ha ytterligare diskussion i området. Undermålig datakvalitet i det 
studerade företaget berodde på utebliven intern kommunikation, outnyttjad 
kompetens och avsaknad av standardrutiner. Faktum att dessa faktorer i tidigare 
studier  har bevisats ha koppling till datakvaliteten, förstärker skribentens teori. !!
Genom att uppmana medarbetarna att kommunicera mer med varandra och 
diskutera möjliga/alternativa sätt att utföra en viss uppgift på kan koncernen vinna 
många fördelar på samma gång. Intern kommunikation har i tidigare studier visats 
korrelera positivt med medarbetarnas arbetsglädje och engagemang, samtidigt som 
den skapar en hygglig arbetsmiljö (Abu Bakar, Hassan 2013). Kommunikationen 
inom koncernen antas bland annat vara möjlig via telefon och intranät. !!
Den huvudsakliga anledningen till en bristande datakvalitet är en försumbar intern 
kommunikation. Utebliven intern kommunikation i sig leder till att arbetskraftens 
verkliga kompetens inte nyttiggörs fullständigt. Förbättringar behöver inte alltid 
vara kostsamma, i detta fall kan koncernen genom att dra nytta av sina tillgängliga 
resursers kompetens förbättra och utveckla sina resultat. Skribenten menar att genom 
ett starkare samarbete mellan avdelningarna kan rätt kunskap användas i flera 
områden.!!
Ett sätt på vilket medarbetarnas kompetens och kunskap kan utnyttjas fullt ut är 
genom deltagande i arbetsgrupper.  Arbetsgrupper ska skapas för att genomföra 
förbättringsarbete. Då medarbetare från olika avdelningar med kunskap i olika 
områden samarbetar för att lösa eventuella problem eller att hitta effektivare 
arbetssätt kommer organisationens totala prestation att förbättras. På samma gång 
har organisationens tillgängliga resursers kompetens använts i högre grad. !
 !
Återkommande arbeten och processer effektiviseras enklast genom standardisering. 
Standardrutiner minskar variation i utfall, vilket i detta sammanhang är starkt 
eftersträvat. Ett bra sätt att säkerställa kvalitet på processutfallen är att studera 
resultatet av utförda arbeten och välja det bästa tillvägagångssättet. Arbetssättet ska 
då dokumenteras i detalj samt standardiseras så att alla medarbetare kan genomföra 
arbetet på samma sätt. Ungen (Ungan, Mustafa C. 2006) har i sin artikel presenterat 
ett ramverk om standardisering genom dokumentation som han tror eliminerar 
variation i processutfall. Ramverket har av honom önskats prövas i någon 
organisation för att testa hur väl genomförbart det är. !
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Förslaget om standardiserade arbetssätt leder till en hållbar utveckling av koncernens 
administrativa processer. Det krav som behandlade skribentens matematiska 
kunskaper kunde tyvärr inte tillfredsställas då tillgång till relevant data inte fanns. !!
6.1 Metodkritik!!
En kvantitativ inriktad forskning hade eventuellt givit säkrare resultat i form av 
relevanta mätetal. Forskningen hade då eventuellt kunna lösa ett konkret problem 
istället för att kunna hitta samband mellan olika händelser som brukar härstamma 
från verksamhetens olika avdelningar. Studien är en induktiv forskning och menas 
resultera i teoribildning.!!
Angående intervjuerna vill skribenten påstå att de del av intervjuerna som hölls via 
e-post har aningen lägre kvalitet än resterande. Vid de frågestund som genomfördes 
på plats fick skribenten möjlighet till en djupare förståelse av problemområdet. !!
Skribenten har medvetet låtit några svar från intervjuerna citeras här i rapporten, det 
för att betona otydlighet som förekom i några av de genom e-post genomförda 
intervjuerna. En annan sak som kan ha påverkat respondenternas svar är effekten av 
eventuella interna diskussioner om vissa frågor. Skribenten har ibland anat en svag 
rädsla från en del respondenter för att bli utpekad för att ha gjort något fel. Detta i sig 
kan förklara underlighet hos vissa inkomna svar.  !!
6.2 Framtida forskning !!
Tillämpning och implementering av UCC är i dag i startläge. Arbetet är väldigt stort 
och företag, stora som små, kommer att  behöva lägga mycket energi, investering och 
tid på det. Känsligheten av ämnet gör det ännu svårare för näringslivet, då inga 
företag tros avsiktligt vilja agera avvikande från lagen. Val av uppgradering 
alternativt nyanskaffning av IT-system kommer vara svårt eftersom UCC-
implementering kräver specifika krav, ännu inte kända för näringslivet, på IT-
lösningar som förmodligen innebär större investeringar för företagen. Skribenten 
tycker därför att forskning om IT-system kommer i snar framtid att önskas av både 
tullmyndigheter och näringslivet. !!
6.3 Upplysning!!
Några viktiga punkter som bör uppmärksammas av läsaren:!!
I. Studieresultaten är mestadels skribentens tolkning av intervjuerna.!
II. Studien är ingen totalundersökning.!
III. Ingen specifik avdelning eller individ inom koncernen anklagas missköta sina 

arbetsuppgifter.  !
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IV. Rapportens syfte är förbättring av koncernens administrativa processer.!
V. Studieresultatet ska inte generaliseras då processer och arbetsrutiner kan skilja 

sig markant från företag till företag. !!
Syftet med uppsatsen var att kunna presentera förhinder och åtgärder till effektivare 
administrativt arbete. skribenten har försökt att få ut så mycket information som 
tidsmässigt varit möjligt under studien. De faktorer som har i studien påståtts 
försämra effektiviteten i det administrativa arbetet har visat sig ha samband med de 
problem som av intervjupersonerna beskrevs. Skribenten har efter att ha hittat dessa 
förhinder försökt att genom litteraturstudie hitta liknande problem och beprövade 
åtgärder för att kunna, med ett starkare underlag, presentera sina förbättringsförslag. 
Resultatet anses ändå inte kunna generaliseras eftersom det material som har 
använts i uppsatsen är inte hämtat från en totalundersökning. Det vill säga, resultatet 
är skribentens tolkning av intervjuer med en del av koncernens medarbetare. 
Intervju med andra respondenter skulle kunna resultera i en annan teoribildning. 
Huruvida uppsatsen har lyckats stämma med verkligheten avgörs av 
företagsledningen. !!!!!!!
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7. Slutsats!!
De faktorer som verkar förhindra koncernens effektivitet i genomförande av 
administrativa processer är som nedan beskrivs:!!
I. Affärssystemets funktionalitet, kapacitet och användarvänlighet i vissa områden 

kan ifrågasättas. !
II. Datakvaliteten har ibland visat sig behöva förbättras.!
III. En utebliven och/eller svag intern kommunikationen har haft effekt på 

datakvaliteten.!
IV. Avsaknad av standardrutiner i administrativa processer har ökat variation i 

processutfallet. !!
Skribentens förbättringsförslag till företaget avser effektivisering av de processer som 
sannolikt kommer att påverkas av den nya tullagstiftningen, UCC. Tullverket har i 
sin hemsida uppgett att tillämpning och implementering av UCC kommer att 
innebära stora rutinförändringar för både tullmyndigheten och näringslivet. 
Skribenten anser att effektivisering av koncernens nuvarande processer och 
standardisering av vissa arbetsrutiner är grundläggande förutsättningar för företaget 
för att undvika större problem i framtiden. Med framtida problem menas de problem 
som kan upplevas i samband med övergång till de av Tullverket bestämda nya 
rutinerna. En välfungerande och variationsfri process kan enklare justeras. 
Justeringen avser rutinförändringar som kommer att börja gälla från och med maj 
2016, alltså i samband med start av UCC-implementeringen. Förslagen ämnar även 
att förbättra de handlingar som inom kort, förmodligen våren 2016, kommer att 
läggas krav på från Tullverket. !!
De nödvändiga förbättringarna som skribenten föreslår ska startas omgående är:!!
I. Uppgradering eller nyanskaffning av ett affärssystem. Systemet skall vara 

utformat för informationsöverföring av flera organisationer. !
II. Uppmana personalen från diverse avdelningar och affärsområden att 

kommunicera mer med varandra. De bör vid osäkerhet i någon arbetsuppgift 
våga ställa frågor till en kollega med bättre kunskap i uppgiften. !

III. Använd intranätet för att informera medarbetarna om nyheter eller eventuella 
förändringar. !

IV. Dokumentera och inför ett standardiserad sätt för datainmatning. Datainmatning 
här avser bland annat orderläggning och produktregistrering. !

V. Utse en grupp av personal med olika kunskap och erfarenheter för att genomföra 
förbättringsarbeten.!

VI. Utse en ansvarig projektledare som följer upp och leder förbättringsgruppen. !!
!
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9. Bilagor!!
Bilaga 1! Intervjufrågor- Tulladministratörer & Innesäljare!
Bilaga 2! Intervjufrågor- Operativ inköp !
Bilaga 3! Intervjufrågor- Produktansvarig!
Bilaga 4! Intervjufrågor- KHG Customs Services!!
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!
Bilaga 1! Intervjufrågor- Tulladministratörer & Innesäljare !

!!!!!
Hur länge har du arbetat för koncernen? Och hur mycket kunskap känner du att du 
har om koncernen i stort?!

Vilka arbetsuppgifter har du?!

Känner du till processerna från det att en order mottags tills det att den är färdig för 
leverans? Frågan avser endast elektroniska händelser! Beskriv gärna utförligt!!

Har du upplevt problematik orsakad av affärssystem vid orderhantering/
tullhantering? Beskriv gärna utförligt!!

Har du upplevt problem i orderhantering/tullhantering orsakad av fel inmatning av 
ordernummer, artikelnummer eller dylikt? Anledning till felinmatningarna bortses 
det ifrån här! Beskriv gärna utförligt!!

Har du kunskap om det administrativa tullhanteringen? Om ja, i vilken 
utsträckning?!

Hur ser du på kommunikationen mellan koncernens olika bolag och dess 
tulladministration? Finns det ömsesidig förståelse om diverse arbetsprocess?!

Känner du till den EU-gemensamma tullagstiftningen, Tullkodex för unionen (UCC), 
som träder i kraft i maj 2016? Om ja, vad innebär det för ditt bolag?!

!
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!
Bilaga 2! Intervjufrågor- Operativ inköp!

!!!!!
Hur länge har du arbetat för koncernen? Och hur mycket kunskap känner du att du 
har om koncernen i stort?!

Vilka arbetsuppgifter har du?!

Känner du till processerna från det att en order mottags tills det att den är färdig för 
leverans? Frågan avser endast elektroniska händelser! Beskriv gärna utförligt!!

Hur ofta skapas ordernummer vid inköp? Kan ett ordernummer användas vid flera 
tillfällen? Anledning till återanvändningen bortses det ifrån här!!

Har du upplevt problematik orsakad av affärssystemet vid inköp? Beskriv gärna 
utförligt!!

Har du kunskap om det administrativa tullhanteringen? Om ja, i vilken 
utsträckning?!

Hur ser du på kommunikationen mellan koncernens olika bolag och dess 
tulladministration? Finns det ömsesidig förståelse om diverse arbetsprocess?!

Känner du till den EU-gemensamma tullagstiftningen, Tullkodex för unionen (UCC), 
som träder i kraft i maj 2016? Om ja, vad innebär det för ditt bolag?!

!
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!
Bilaga 3! Intervjufrågor- Produktansvarig!

!!!!
Hur länge har du arbetat för koncernen? Och hur mycket kunskap känner du att du 
har om koncernen i stort?!

Vilka arbetsuppgifter har du?!

Vilka produktegenskaper matas det in i systemet i samband med ny 
artikelregistrering? !

Hur väljs artikelnummer för en ny produkt? Automatiskt eller manuellt?!

Matar du in produktklassificering också? Om ja, vart hittar du underlag till det?!

Kan artikelnummer från produkter som utgått från sortimentet återanvändas? !

Hur väl känner du att affärssystemet fungerar?!

Har du kunskap om det administrativa tullhanteringen? Om ja, i vilken 
utsträckning?!

Hur ser du på kommunikationen mellan koncernens olika bolag och dess 
tulladministration? Finns det ömsesidig förståelse om diverse arbetsprocess?!

Känner du till den EU-gemensamma tullagstiftningen, Tullkodex för unionen (UCC), 
som träder i kraft i maj 2016? Om ja, vad innebär det för ditt bolag?!

!
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!
!
Bilaga 4! Intervjufrågor- KGH Customs Services!

!!!!
Vad är tullkodex för unionen, UCC?!
!
Innebär tillämpningen behov av systemuppgradering i större utsträckning? (Större 
investeringar på IT-system osv.)!
!
Vad rekommenderas vid val av system (IT-lösningar)? Ska företagen satsa på att 
driva egna tullsystem eller ska de köpa tjänsten?!
!
Kommer alla förenklingar i tullhanteringen att tas bort?!
!
Vad kommer att ske med tulldeklarationer för företag med tullager? Kommer de att 
kunna fortsätta med samma rutiner som innan UCC-tillämpningen?!
!
Kommer företag att få hjälp med implementeringen av UCC-tillämpade IT-system?!
!
Anser du det blir nödvändigt med utbildning för tulladministratörer?!
!
!
!
!
!
!
!

!!!!
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