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Sammanfattning	  
	  

Axis	  är	  en	  av	  världens	  största	  leverantör	  av	  nätverksbaserade	  övervakningskameror	  
med	  sina	  samarbetspartners	  i	  179	  länder.	  Axis	  har	  under	  de	  senaste	  åren	  upplevt	  en	  
försämrad	  ökning	  av	  försäljningstillväxten	  på	  den	  Turkiska	  marknaden,	  trots	  prognoser	  
som	  visar	  på	  hög	  marknadspotential.	  I	  samband	  med	  detta	  har	  Axis´s	  distributör	  och	  
återförsäljare	  i	  landet	  uttryckt	  missnöje	  över	  företagets	  processer	  för	  import	  och	  
hantering	  av	  defekta	  varor.	  	  
Undersökningen	  syftade	  till	  att	  kartlägga	  processerna	  för	  import	  till	  Turkiet	  samt	  
hantering	  av	  defekta	  varor	  för	  att	  skapa	  en	  objektiv	  bild	  över	  situationen	  och	  föreslå	  
potentiella	  förbättringsåtgärder	  för	  dessa	  processer.	  	  
	  
Kartläggning	  av	  Axis´s	  flöden	  i	  Turkiet	  har	  utförts	  och	  utifrån	  Just-‐In-‐Time	  och	  Supply	  
Chain	  Management-‐litteratur	  har	  potentiella	  icke-‐värdeskapande	  aktiviteter	  
identifierats.	  Axis	  har	  blivit	  rekommenderade	  att	  införa	  nya	  mätpunkter	  för	  bättre	  
uppföljning	  av	  processerna	  för	  import	  och	  hantering	  av	  defekta	  varor	  i	  Turkiet	  och	  på	  
sikt	  kunna	  eliminera	  icke-‐värdeskapande	  aktiviteter.	  	  
Föreslagna	  mätpunkter:	  	  

• Mätning	  av	  ration	  mellan	  det	  skeppade	  varuvärdet	  och	  administrativa	  kostnader	  
för	  dess	  import.	  

• Ledtiden	  för	  distributörens	  behandling	  av	  kundernas	  ärenden	  för	  defekta	  
produkter,	  från	  kundens	  anmälan	  till	  att	  ärendet	  behandlats.	  	  

Med	  hjälp	  av	  ovanstående	  mätningar	  kan	  initiativ	  till	  förbättringar	  skapas	  och	  en	  rad	  
åtgärder	  tas.	  Exempel	  på	  sådana	  är:	  	  

• Konsolidering	  av	  skeppningar	  för	  låga	  ration	  för	  varuvärden	  och	  administrativa	  
kostnader,	  se	  figur	  7	  och	  8	  (sid.	  19).	  	  

• Frakt	  av	  importdokument	  direkt	  till	  distributören	  parallellt	  med	  utskeppning	  av	  
varor	  för	  att	  slippa	  fördröjningar	  vid	  tullen.	  

• Hålla	  ett	  begränsat	  färdigvarulager	  för	  defekta	  produkter	  hos	  distributör	  för	  att	  
snabbt	  kunna	  ersätta	  kundens	  defekta	  varor.	  	  
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Abstract	  
	  
Axis	  is	  one	  of	  the	  world's	  largest	  providers	  of	  network	  based	  surveillance	  cameras	  with	  
partners	  in	  179	  countries.	  Axis	  has	  over	  the	  past	  years	  experienced	  a	  deterioration	  of	  
sales	  growth	  in	  the	  Turkish	  market	  despite	  forecasts	  showing	  high	  market	  potential.	  In	  
mean	  time	  Axis´s	  distributor	  and	  retailer	  have	  expressed	  dissatisfaction	  with	  Axis´s	  
processes	  for	  import	  and	  handling	  of	  faulty	  units.	  Therefore	  the	  research	  was	  designed	  
to	  map	  the	  processes	  for	  importation	  into	  Turkey	  and	  process	  for	  faulty	  units	  handling,	  
to	  get	  an	  objective	  view	  of	  the	  situation	  and	  suggest	  potential	  improvements.	  
	  
Mapping	  of	  Axis's	  processes	  in	  Turkey	  has	  been	  done	  and	  based	  on	  Just-‐In-‐Time	  and	  
Supply	  Chain	  Management	  literature	  the	  research	  has	  found	  potential	  non-‐value	  adding	  
activities.	  Axis	  has	  been	  recommended	  to	  introduce	  new	  performance	  measurement	  
points	  to	  be	  able	  to	  follow	  up	  and	  improve	  the	  importation	  and	  faulty	  units	  handling	  in	  
Turkey,	  and	  eventually	  eliminate	  these	  non-‐value	  adding	  activities.	  
Suggested	  measurements:	  	  

• Ratio	  between	  the	  value	  of	  goods	  shipped	  and	  administrative	  costs	  for	  its	  
imports.	  

• The	  lead-‐time	  for	  the	  distributor	  to	  replace	  a	  faulty	  unit	  from	  its	  first	  encounter	  
with	  customer.	  	  
	  

With	  help	  of	  these	  measurements	  initiatives	  can	  easier	  be	  taken	  and	  action	  be	  made	  to	  
improve	  the	  situation.	  Some	  suggestions	  for	  improvements	  are:	  

• Consolidation	  of	  shipments,	  see	  Figure	  7	  and	  8	  (p.	  19),	  for	  low	  ratio	  on	  value	  
goods	  and	  administrative	  expenses	  .	  

• Delivery	  of	  import	  documents	  directly	  to	  the	  distributor	  in	  parallel	  with	  the	  
shipment	  of	  the	  goods	  to	  avoid	  delays	  at	  customs.	  

• Keep	  a	  limited	  inventory	  for	  replacement	  of	  defective	  products	  for	  quick	  
replacement.	  

	  
	  
	  



Förord	  
Studien	  utfördes	  i	  samband	  med	  kursen	  Examensarbete	  inom	  Produktframtagning	  och	  
Industriell	  Ekonomi	  MG105X	  (Grundnivå)	  vid	  Kungliga	  tekniska	  Högskolan	  i	  Stockholm,	  
Sverige.	  Undersökningen	  utfördes	  i	  form	  av	  fallstudie	  tillsammans	  med	  företaget	  Axis	  
Communications	  AB,	  delvis	  i	  Lund,	  Sverige	  och	  dels	  i	  Istanbul,	  Turkiet.	  	  
	  
Jag	  skulle	  vilja	  rikta	  ett	  stort	  tack	  till	  Axis	  Communications	  AB	  för	  all	  stöd	  och	  vägledning	  
under	  projektets	  gång,	  speciellt	  tack	  till	  min	  handledare	  Pallavi	  Aiyar	  Panchmatia	  samt	  
Roberth	  Lindroth	  och	  Christian	  Loftorp	  som	  agerat	  styrgrupp.	  Ett	  stort	  tack	  även	  till	  alla	  
som	  ställt	  upp	  på	  intervjuer	  och	  Axis	  Turkiet,	  Gürhan	  Yildiz	  och	  Ayse	  Subasi,	  som	  hjälpt	  
mig	  boka	  alla	  mina	  möten	  i	  landet.	  	  
	  
Jag	  vill	  också	  tacka	  mina	  handledare	  på	  KTH,	  Hakan	  Akillioglu	  och	  Bo	  Karlsson,	  för	  
vägledning	  och	  kloka	  idéer	  under	  arbetets	  gång.	  	  	  
	  
Stockholm	  2015-‐05-‐19	  
	  
Oytun	  Yildirimdemir
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1. Introduktion	  
	  

1.1 Bakgrund	  
För	  ett	  globalt	  företag,	  vilket	  Axis	  Communications	  AB	  (vidare	  benämnda	  Axis)	  är,	  kan	  
distributionen	  och	  returhanteringen	  av	  produkter	  ha	  en	  avgörande	  betydelse	  för	  hur	  väl	  
företaget	  ska	  prestera	  på	  en	  marknad.	  Processerna	  styrs	  av	  rådande	  lagstiftningar	  och	  
tullprocesser	  samt	  befintliga	  marknadsaktörer,	  vilket	  förklarar	  marknadsvariationer.	  	  
Axis	  är	  världsledande	  inom	  främst	  digital	  kameraövervakning	  och	  har	  produkter	  inom	  
premiumsegment	  som	  av	  marknaden	  anses	  hålla	  hög	  kvalitet	  och	  lång	  livslängd.	  Axis	  
affärsmodell	  bygger	  på	  en	  partnerskapsmodell	  som	  innebär	  att	  Axis	  endast	  säljer	  
gentemot	  distributörer,	  som	  i	  sin	  tur	  säljer	  vidare	  till	  återförsäljare	  eller	  
systemintegratörer	  och	  slutligen	  till	  slutkund.	  Produkter	  som	  säljs	  till	  den	  Turkiska	  
marknaden	  sänds	  från	  Axis	  konfigurations-‐	  och	  logistikcenter	  i	  Europa	  och	  når	  
distributören	  (=import)	  som	  i	  sin	  tur	  säljer	  vidare	  inrikes.	  Alla	  reklamationsärenden	  
kopplade	  till	  Turkiet	  hamnar	  så	  småningom	  i	  Axis	  reparationshubb	  i	  Europa	  (=export)	  
där	  ärendet	  behandlas	  och	  helt	  ny	  ersättningsprodukt	  återinförs	  till	  landet.	  	  
	  

1.2 Problematisering	  
Axis	  kunder	  i	  Turkiet	  har	  uttryckt	  missnöje	  över	  ineffektivitet	  i	  reklamationsärenden.	  
Situationen	  i	  landet	  kan	  ha	  en	  negativ	  inverkan	  på	  Axis	  goda	  anseende	  och	  försämra	  
kundupplevelsen.	  Däremot	  är	  det	  viktigt	  att	  vara	  kritiskt	  inställd	  till	  kundernas	  bild	  av	  
situationen	  eftersom	  det	  kan	  vara	  ett	  sätt	  för	  dem	  att	  vinna	  förmåner	  gentemot	  Axis.	  	  
Studiens	  fokus	  kommer	  därför	  ligga	  i	  att	  förstå	  procedurerna	  för	  export	  respektive	  
import	  av	  Axis	  produkter	  i	  Turkiet.	  Mer	  specifikt	  kommer	  studien	  att	  gå	  in	  på	  de	  
påtalade	  ineffektiva	  processerna,	  reda	  ut	  och	  kartlägga	  dessa	  samt	  utifrån	  
litteraturstudien	  föreslå	  möjliga	  förbättringsåtgärder.	  Forskningen	  kommer	  ta	  Turkisk	  
lagstiftning	  och	  tullprocesser	  i	  beaktning	  för	  att	  avgöra	  om	  problematiken	  utgörs	  av	  
myndigheternas	  restriktioner	  eller	  om	  de	  har	  andra	  rotorsaker.	  
	  

1.3 Syfte	  
Syftet	  är	  att	  undersöka	  och	  kartlägga	  distribution-‐	  och	  returprocesser	  i	  Turkiet	  på	  
företaget	  Axis,	  med	  målet	  att	  bidra	  till	  forskningsområdet	  om	  effektiva	  flödesprocesser.	  
Rapporten	  ska	  även	  besvara	  på	  frågan	  om	  hur	  Axis	  bör	  utforma	  sina	  flödesprocesser	  i	  
Turkiet	  baserad	  på	  lokala	  marknadsförhållanden.	  
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1.4 Frågeställningar	  
Huvudfrågeställning:	  Vilket	  är	  Axis´s	  optimala	  flöde	  för	  effektiv	  import	  samt	  hantering	  
av	  defekta	  varor	  i	  Turkiet?	  	  
Delfrågeställningarna:	  -‐	  Hur	  ser	  processflödet	  ut	  för	  distribution	  ur	  ett	  informations-‐	  
respektive	  produktflöde?	  –	  Hur	  ser	  processerna	  för	  hanteringen	  av	  Axis´s	  defekta	  varor	  
ut	  i	  Turkiet?	  
	  

1.5 Avgränsningar	  
Detta	  examensarbete	  kommer	  endast	  att	  behandla	  flöden	  för	  nätverkskameror	  och	  mer	  
specifikt	  nätverkskameror	  från	  Axis.	  Med	  anledning	  av	  tidsbegränsning	  har	  arbetet	  
exkluderat	  lösningar	  för	  hela	  distributionsnätverk.	  



2. Litteraturstudie	  

2.1 Supply	  Chain	  Management	  SCM	  
Supply	  chain	  beskriver	  organisationens	  flöden	  av	  pengar,	  material	  och	  information	  
genom	  dess	  kanaler;	  från	  komponentleverantören,	  genom	  produktionen	  och	  
distributören	  och	  fram	  till	  allra	  sista	  slutkunden.	  	  Med	  den	  anledningen	  översätts	  
uttrycket	  ibland	  till	  flödesekonomi	  och	  har	  tre	  uppdelningar	  av	  flödesströmmar	  

• Produktflöde	  
• Informationsflöde	  
• Penningflöde	  

	  
Styrningen	  av	  dessa	  flödesströmmar	  benämns	  vid	  Supply	  Chain	  Management,	  SCM,	  
vilket	  är	  begreppet	  som	  används	  hädanefter	  i	  denna	  rapport.	  	  
Enkelt	  uttryckt	  är	  målet	  med	  SCM	  att	  involvera	  organisationens	  samtliga	  parter	  och	  
genom	  dessa,	  direkt	  eller	  indirekt,	  tillfredsställa	  kundernas	  önskemål	  [Chopra	  &	  Maindl	  
2013,	  s.	  13].	  För	  att	  uppnå	  detta	  menar	  Chopra	  och	  Maindl	  att	  varje	  Supply	  Chain	  bör	  ha	  
som	  mål	  att	  maximera	  sitt	  värdeskapande	  [Chopra	  &	  Maindl	  2013,	  s.	  15].	  Alltså	  att	  
marginalnyttan,	  den	  upplevda	  nyttan	  av	  kund,	  för	  den	  levererade	  produkten	  är	  större	  än	  
marginalkostnaden	  för	  dess	  Supply	  chain.	  Ju	  större	  detta	  belopp	  är,	  desto	  lyckad	  är	  dess	  
Supply	  Chain.	  	  
	  
Inom	  SCM	  finns	  det	  olika	  nivåer	  för	  beslutsfattande	  beroende	  på	  hur	  frekventa	  
beslutstagandena	  är.	  Samtliga	  har	  det	  gemensamma	  målet	  att	  öka	  den	  positiva	  
skillnaden	  mellan	  marginalnytta	  och	  marginalkostnad.	  	  
Denna	  forskning	  kommer	  främst	  behandla	  Supply	  Chain	  Design,	  vilket	  innebär	  att	  
undersökningen	  kollar	  på	  uppbyggnad	  av	  Supply	  Chain,	  hur	  resurser	  allokeras	  och	  
prestandamätningar	  för	  varje	  moment.	  	  
	  

2.1.1 Design	  av	  distributionsnätverk	  
Distributionen	  kan	  anses	  vara	  en	  viktig	  del	  av	  varje	  organisations	  nätverk	  eftersom	  den	  
spelar	  en	  nyckelroll	  för	  Supply	  Chain-‐kostnaderna	  och	  har	  en	  direkt	  påverkan	  på	  
kundnyttan	  [Chopra	  &	  Maindl	  2013,	  s.	  80].	  	  
Chopra	  och	  Maindl	  tar	  upp	  olika	  typer	  av	  distributionsnätverksdesign	  som	  
organisationer	  kan	  anamma	  men	  den	  här	  studien	  har	  valt	  att	  avgränsa	  sig	  till	  att	  titta	  
närmare	  på	  Distributionslager	  med	  leverans	  genom	  transportföretag	  (Distribution	  
Storage	  With	  Carrier	  Delivery).	  
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Faktorer	  som	  påverkar	  distributionsnätverksdesignen	  	  
Olika	  kostnadsfaktorer	  har	  av	  Chopra	  och	  Maindl	  tagits	  fram	  för	  att	  enklare	  kunna	  
jämföra	  olika	  nätverksdesign	  och	  avgöra	  vilka	  kombinationer	  som	  skapar	  mest	  
kundnytta	  och	  ger	  sänkta	  Supply	  chain-‐kostnader.	  Dessa	  är	  

• Lager	  (Inventory)	  
• Transport	  	  
• Faciliteter	  (Facility)	  
• Information	  

	  
Sambanden	  mellan	  dessa	  beskrivs	  av	  figur	  1	  nedan.	  	  
	  
	  
	  

	  
Figur	  1:	  Relation	  mellan	  antal	  fabriker	  och	  logistikkostnader	  [Chopra	  2001]	  

	  
På	  samma	  sätt	  har	  författarna	  beskrivit	  vilka	  faktorer	  som	  direkt	  eller	  indirekt	  påverkar	  
kundnytta.	  Exempel	  på	  en	  sådan	  faktor	  är	  responstiden,	  alltså	  tiden	  det	  tar	  för	  kunden	  
att	  ta	  emot	  sin	  order.	  Denna	  beskrivs	  av	  figur	  2	  nedan	  där	  den	  totala	  logistikkostnaden	  
(Total	  Logistics	  costs)	  är	  summan	  av	  totalkostnaderna	  för	  lager,	  transport	  och	  
faciliteter.	  	  
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Figur	  2:	  Compatitive	  Performance	  of	  Delivery	  Network	  Design	  [Chopra	  2001]	  

	  
	  

Nätverksdesign	  med	  distributionslager	  
Distributionslager	  med	  leverans	  genom	  transportföretag	  innebär	  att	  färdigvarulager	  
hålls	  vid	  distributören	  istället	  för	  hos	  tillverkaren	  och	  det	  är	  med	  hjälp	  av	  
transportföretag	  som	  leverans	  sker	  till	  slutkund	  [Chopra	  &	  Maindl	  2013,	  s.	  89].	  	  
Fördelarna	  som	  denna	  nätverksdesign	  är	  att	  responstiden	  blir	  högre	  i	  jämförelse	  med	  
färdigvarulager	  vid	  tillverkningsfabriken	  eftersom	  distributören	  oftast	  är	  närmare	  
slutkunden.	  Resonemanget	  leder	  till	  att	  varor	  med	  hög	  efterfrågning	  lämpar	  sig	  extra	  
bra	  för	  en	  sådan	  nätverksdesign.	  	  
Kundupplevelsen	  blir	  dessutom	  bättre	  eftersom	  det	  endast	  är	  en	  skeppning	  som	  når	  
kunden	  med	  samtliga	  orderrader,	  vilket	  inte	  behöver	  vara	  fallet	  för	  tillverkningslager	  då	  
skeppningarna	  kan	  utgå	  ifrån	  olika	  fabriker.	  	  
Returbarheten	  är	  ur	  kundens	  perspektiv	  bra,	  enligt	  Chopra	  och	  Maindl,	  eftersom	  kunden	  
oavsett	  hur	  många	  olika	  tillverkare	  varorna	  härstammat	  från	  kan	  kunden	  alltid	  vända	  
sig	  åt	  en	  och	  samma	  distributör.	  Denna	  typ	  av	  nätverksdesign	  är	  lämplig	  för	  allt	  ifrån	  
seg-‐	  till	  snabbrörliga	  varor	  [Chopra	  &	  Maindl	  2013,	  s.	  91].	  	  
Ett	  alternativ	  till	  samma	  nätverksdesign	  fast	  med	  annorlunda	  transportsätt	  tas	  upp	  av	  
Chopra	  och	  Maindl	  som	  sistamilen-‐leverans	  (last-‐mile	  delivery).	  Konceptet	  innebär	  att	  
kunden	  får	  varorna	  levererade	  enda	  fram	  till	  dörren.	  Det	  ger	  i	  sig	  en	  högre	  servicekänsla	  
och	  responstid,	  men	  förutsätter	  att	  distributörens	  lager	  ligger	  relativt	  nära	  kunden.	  	  
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2.2 Just-‐in-‐time	  (JIT)	  	  
Just-‐in-‐time	  är	  en	  produktionsmetod	  som	  introducerades	  i	  Japan	  i	  början	  på	  1960	  och	  
1970-‐talet	  utvecklad	  av	  Toyota	  som	  Toyota	  production	  system	  (TPS),	  och	  har	  sedan	  
dess	  anammats	  av	  organisationer	  världen	  över.	  JIT-‐produktion	  var	  från	  början	  tänkt	  att	  
användas	  i	  produktionen	  med	  huvudsyftet	  att	  minska	  genomloppstiden	  för	  
produktionen	  samtidigt	  som	  förbättring	  av	  responstiden	  skede	  från	  leverantörer	  fram	  
till	  kund.	  	  
Det	  finns	  olika	  tolkningar	  om	  huvudsyftet	  med	  JIT	  är	  men	  Malakooti	  beskriver	  några:	  	  

• Reducerade	  ställtider.	  Med	  hjälp	  av	  LEAN-‐verktyget	  SMED	  kan	  ställtiderna	  
minskas	  och	  en	  effektivare	  produktion	  erhållas	  

• Bättre	  flöden	  av	  varor	  från	  fabrik	  till	  kund.	  	  
• Bättre	  planering	  och	  synkronisering	  i	  produktionen	  rätt	  mängd	  produceras	  

vid	  rätt	  tillfälle.	  	  
• Bättre	  relationsskapande	  med	  leverantörer	  eftersom	  intill	  obefintliga	  

lagernivåer	  innebär	  att	  större	  vikt	  läggs	  vid	  leverantörerna.	  	  
• Mindre	  behov	  av	  lagerutrymme.	  [Malakooti	  2013]	  

	  
	   	  

Pull-‐Push-‐styrning	  
Pull	  respektive	  push-‐baserad	  styrning	  innebär	  ett	  system	  där	  rörelsen	  av	  materialet	  
triggas	  av	  operationen	  innan	  respektive	  efter.	  Inom	  JIT	  tas	  oftast	  Kanban	  upp	  med	  dess	  
pull-‐stryning	  som	  innebär	  att	  steget	  innan	  i	  tillverkningen	  ska	  lägga	  en	  order	  till	  steget	  
ovanför,	  som	  i	  sin	  tur	  lägger	  order	  till	  steget	  ovanför	  osv.	  D.J.	  Lu,	  1985].	  Samma	  system	  
finns	  inom	  SCM	  och	  det	  innebär	  exempelvis	  att	  distributören	  får	  en	  order	  av	  sin	  kund	  
och	  lägger	  sedan	  själv	  en	  order	  hos	  sin	  leverantör	  och	  det	  är	  inte	  fören	  då	  som	  
produktionen	  sätter	  igång.	  Motsvarigheten,	  Push,	  innebär	  att	  distributören	  lägger	  
beställningar	  baserade	  på	  prognoser.	  	  
	  

2.3 Icke-‐värdeskapande	  aktiviteter	  inom	  SCM	  och	  JIT	  
Inom	  samtliga	  behandlade	  filosofier	  SCM	  och	  JIT	  är	  målet	  att	  reducera,	  ur	  kundens	  
perspektiv,	  icke-‐värdeskapande	  aktiviteter,	  Waste.	  Reduceringsmålet	  beror	  på	  önskan	  
av	  att	  sänka	  lagernivåerna,	  utgöra	  utrymme,	  använda	  färre	  resurser	  och	  tid	  till	  att	  
tillverka	  mer	  samtidigt	  som	  kunden	  alltid	  är	  i	  huvudfokus.	  [ZEBRA	  TECH	  2013]	  	  
Här	  behandlas	  två	  typer	  av	  Icke-‐värdeskapande	  aktiviteter	  som	  är	  nära	  kopplade	  till	  
varandra,	  dels	  inom	  SCM	  och	  dels	  JIT.	  	  
	  
Inom	  Toyota	  Production	  System	  finns	  det	  sju	  erkända	  icke-‐värdeskapande	  aktiviteter	  
som	  senare	  skrivits	  om	  och	  anpassats	  av	  Sutherland	  och	  Benett	  [Sutherland	  &	  Bennett	  
2009].	  Dessa	  har	  från	  början	  varit	  fokuserade	  på	  just	  produktionen	  men	  har	  senare	  
anpassats	  till	  att	  passa	  i	  Supply	  Chain.	  	  
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1. Överproduktion	  
• Tillverkar	  mer	  än	  vad	  som	  behövs	  för	  slutkunden	  
• Beställning	  av	  komponenter	  tidigare	  än	  nödvändigt	  

2. Utrymme	  
• Icke-‐optimal	  lastning	  av	  lastbil	  
• Förpackningar	  som	  inte	  fylls	  till	  fulla	  kapacitet	  
• Ineffektiv	  användning	  av	  fabriksytor	  

3. Förseningar/Väntan	  (Delay)	  
• Väntan	  på	  att	  lasta	  av	  eller	  lasta	  på	  
• Försening	  mellan	  kundorder	  uppfyllelse	  av	  ordern	  

4. Transport	  
• Onödiga	  returer	  
• Extra	  rutter	  
• Felaktig	  placering	  av	  snabbomsatta	  varor	  

5. Lager	  
• För	  höga	  lagernivåer	  på	  grund	  av	  tidiga	  leveranser	  
• Tagit	  emot	  större	  beställningar	  än	  nödvändigt	  

6. Rörelser	  (Motion)	  
• Onödiga	  rörelser	  av	  människor	  

7. Felaktigheter	  (Error)	  
• Skador,	  defekter	  
• Fel	  i	  inverteringen	  

	  
Sutherland	  och	  Benett,	  och	  därmed	  TPS,	  menar	  på	  att	  för	  eliminering	  av	  icke-‐
värdeskapande	  aktiviteter	  behöver	  det	  skapas	  en	  öppen	  kultur	  inom	  organisationen	  där	  
återkoppling	  är	  acceptabelt	  och	  syftet	  är	  tydligt.	  En	  annan	  viktig	  del	  av	  
implementeringen	  är	  att	  rätt	  saker	  mäts	  så	  att	  önskade	  effekter	  kan	  träda	  fram	  och	  
observeras	  [Sutherland	  &	  Bennett	  2009].	  
	  
	  



3. Metod	  
Studiens	  fokus	  låg	  från	  början	  i	  att	  undersöka	  och	  kartlägga	  fallorganisationens	  
processer	  och	  aktiviteter	  i	  Turkiet,	  för	  att	  på	  så	  sätt	  skapa	  förutsättning	  till	  att	  förstå	  
dess	  potential	  bättre.	  Initiativet	  till	  forskningen	  kom	  från	  fallorganisationens,	  Axis	  AB’s,	  
sida	  då	  många	  kunder	  i	  landet	  hade	  uttryckt	  missnöje	  över	  organisationens	  processer	  
vad	  gäller	  import	  samt	  hantering	  av	  defekta	  varor	  och	  man	  befarade	  att	  påtalade	  
ineffektiva	  processer	  hämmade	  tillväxten	  för	  företaget	  på	  den	  turkiska	  marknaden.	  	  
	  
I	  samband	  med	  företagets	  problemdefiniering	  formulerades	  en	  huvudfrågeställningen:	  
Vilket	  är	  Axix’s	  optimala	  flöde	  för	  effektiv	  import	  samt	  hantering	  av	  defekta	  varor	  i	  
Turkiet,	  med	  de	  två	  underfrågeställningarna:	  Hur	  ser	  processflödet	  ut	  för	  distribution	  ur	  
ett	  informations-‐	  respektive	  produktflöde?	  och	  Hur	  ser	  processerna	  för	  hanteringen	  av	  
Axis´s	  defekta	  varor	  ut	  i	  Turkiet?	  
	  
Datainsamlingen	  för	  denna	  forskning	  har	  skett	  genom	  kvalitativa	  metoder	  med	  
intervjuer,	  kontextuell	  förståelse	  och	  rika	  data.	  

Intervjuer	  
Datainsamling	  genom	  intervjuer	  har	  utgjort	  störst	  underlag	  för	  denna	  forskning.	  Urvalet	  
för	  intervjuerna	  gjordes	  i	  förtid	  genom	  att	  först	  bestämma	  nyckelpersoner	  hos	  Axis’s	  
högkvarter	  i	  Lund	  för	  att	  få	  en	  snabb	  insyn	  i	  företaget	  och	  dess	  olika	  departement.	  Här	  
skedde	  1-‐2	  timmarsmöten	  med	  nyckelpersoner	  från	  följande	  departement:	  

• Order	  
• Tull	  
• Logistik	  
• RMA/defekta	  varor	  
• Operations	  
• Produktion	  

	  
Därefter	  identifierades	  nyckelpersoner/intressenter	  i	  Turkiet.	  Det	  var	  i	  förväg	  svårt	  att	  
planera	  in	  möten	  med	  dessa.	  Enklare	  blev	  det	  väl	  på	  plats	  i	  Istanbul	  och	  oftast	  skedde	  
samtalen	  om	  mötesbokning	  dagen	  innan	  eller	  samma	  dag.	  Väl	  på	  plats	  skedde	  mindre	  
formella	  intervjuer.	  Intressenterna	  i	  Turkiet	  var:	  

• Axis	  Turkey	  Key	  Account	  manager	  
• Axis	  Turkey	  Sales	  Engineer	  
• Axis	  Turkey	  Office	  Manager	  
• Axis	  UED	  Sales	  Engineer	  Director	  
• Anixter	  Turkey	  Operations	  Manager	  
• Anixter	  Turkey	  Faulty	  Unit	  Manager	  
• Systemintegratörer	  	  
• Slutkunder	  
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Det	  har	  varit	  svårt	  att	  väga	  substansen	  i	  intressenternas	  påståenden	  eftersom	  de	  inte	  
riktigt	  kan	  vara	  objektiva	  till	  situationer	  där	  de	  är	  direkt	  berörda.	  Sådana	  felmarginaler	  
har	  försökt	  minimerats	  med	  fler	  antal	  intervjuer.	  	  
Samtliga	  intervjuer	  följde	  ingen	  intervjumall	  utan	  var	  som	  öppna	  diskussioner.	  	  
	  
Rika	  data	  
Förutom	  intervjuerna	  hade	  forskaren	  full	  tillgång	  till	  Axis´s	  intranät	  med	  väldigt	  mycket	  
statistik	  och	  information	  om	  olika	  produkter,	  departement,	  processer	  etc.	  inom	  
organisationen.	  Datan	  visade	  sig	  vara	  till	  stor	  hjälp	  i	  början	  för	  att	  komma	  in	  i	  
organisationen	  och	  förstå	  sig	  på	  de	  olika	  processerna	  inom	  Axis,	  om	  exempelvis	  hur	  
returhanteringen	  borde	  sett	  ut.	  	  
	  
Efter	  datainsamlingen	  kunde	  litteraturundersökningen	  börja	  för	  det	  var	  inte	  fören	  då	  
litteraturområdet	  blev	  uppenbart.	  Med	  hjälp	  av	  litteraturen	  och	  insamlad	  data	  kunde	  nu	  
informationen	  analyseras	  och	  resultat	  presenteras.	  	  
	  
Rekommendationer	  för	  eliminering	  av	  icke-‐värdeskapande	  aktiviteter	  har	  framförts	  
tillsammans	  med	  slutsatserna	  av	  arbetet.	  
	  
	  
	  



4. Empiri	  

4.1 	  Om	  företaget	  

4.1.1	  Företaget	  Axis	  
Axis	  Communications	  grundades	  år	  1984	  av	  Mikael	  Karlsson,	  Martin	  Gren	  och	  Keith	  
Bloodworth.	  Axis	  verkar	  inom	  säkerhetsbranschen	  med	  fokus	  på	  
nätverksvideokameror.	  Företaget	  har	  verksamhet	  i	  över	  179	  länder	  och	  har	  
distributörer	  i	  70	  länder	  utspritt	  över	  hela	  världen.	  	  Axis	  nätverksvideoprodukter	  
används	  främst	  i	  flygplatser,	  tåg,	  motorvägar,	  universitet,	  fängelser,	  banker	  etc.	  Axis	  har	  
idag	  närmare	  2000	  anställda	  och	  en	  försäljning	  på	  5,450	  M	  SEK	  för	  år	  2014	  [Axis.com,	  
2015].	  
	  

4.1.2	  Affärsmodell	  
Axis	  affärsmodell	  bygger	  på	  att	  företaget	  
använder	  sig	  av	  externa	  distributörer	  som	  
dels	  agerar	  lager	  och	  dessutom	  Axis	  enda	  
transaktionspunkt	  i	  landet.	  
Axis	  jobbar	  därmeot	  direkt	  mot	  
SystemIntegratörer	  och	  återförsäljare	  i	  

marknadsföringssyfte	  och	  kan	  på	  så	  sätt	  knyta	  
starka	  band	  till	  sina	  distributörer	  och	  samtidigt	  
vara	  nära	  kund.	  
	  
4.1.3	  Axis	  Turkey	  
Axis	  har	  en	  filial	  i	  Turkiet	  men	  som	  endast	  jobbar	  i	  marknadsförings-‐	  och	  
utbildningssyfte.	  Inga	  finansiella	  transaktioner	  i	  samband	  med	  köp	  av	  varor	  mellan	  Axis	  
AB	  och	  distributören	  går	  genom	  Axis	  Turkey.	  Filialens	  huvudsakliga	  syfte	  är	  att	  vara	  i	  
kontakt	  med	  Systemintegratörer	  och	  återförsäljare	  för	  att	  berätta	  om	  Axis	  produkter	  
och	  tillhandahålla	  teknisk	  kunskap	  om	  produkterna.	  På	  Turkietkontoret	  hos	  Axis	  jobbar	  
det	  två	  Key	  Account	  Managers	  (KAM)	  en	  Sales	  engineer	  (SE)	  med	  teknisk	  kompetens	  
och	  en	  Office	  manager.	  Axis	  Turkey	  tillhör	  region	  Middle	  East	  and	  Africa	  med	  huvudsäte	  
i	  Dubai.	  
	  

4.2	  Handel	  med	  Turkiet	  
Den	  här	  sektionen	  beskriver	  data	  rörande;	  import	  och	  export,	  tillhörande	  skatter	  och	  
avgifter,	  handelsbarriärer,	  handelsavtal	  och	  statliga	  handelsinitiativ.	  Dessa	  faktorer	  kan	  
hjälpa	  till	  med	  förståelsen	  för	  utformningen	  av	  flödet	  för	  distribution	  och	  returer.	  
	  

Figur	  3:	  Axis	  affärsmodell	  [Axis.com,	  2015]	  
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4.2.1	  Import	  och	  export	  från	  och	  till	  EU	  
Gränsöverskridande	  handel	  i	  Turkiet	  har	  varit	  begränsad	  i	  många	  år	  fram	  till	  1996,	  då	  
en	  tullunion	  med	  EU	  inleddes	  som	  innebar	  fri	  handel	  för	  all	  varuhandel	  [Regeringen,	  
2012].	  	  Vid	  EU-‐toppmötet	  i	  Helsingfors	  år	  1999	  blev	  Turkiet	  förklarad	  som	  kandidatland	  
för	  EU	  vilket	  också	  innebar	  att	  landet	  fick	  anpassa	  sin	  nationella	  lagstiftning	  till	  EU:s.	  
Med	  anledning	  av	  anpassningen	  kan	  stora	  likheter	  hittas	  mellan	  Turkiets	  import-‐	  och	  
exportreglering	  med	  EU:s	  egna	  [intervju	  1,	  2015].	  	  
De	  skatter	  och	  avgifter	  som	  appliceras	  för	  varje	  import	  in	  i	  landet	  baseras	  på	  
Harmonized	  Commodity	  Description	  and	  Coding	  System	  of	  Tariff	  Nomenclature	  (HSN)	  
som	  bestäms	  av	  World	  Customs	  Organization,	  WCO	  [PwC,	  2012].	  	  HSN	  är	  ett	  
klassificeringssystem	  som	  inleddes	  under	  Customs	  Tariff	  Act	  år	  1985	  med	  anledning	  att	  
ha	  gemensamma	  principer	  över	  hela	  världen	  och	  därmed	  underlätta	  
gränsöverskridande	  handel.	  Trots	  gemensamma	  grunder	  kan	  dock	  den	  praktiska	  
tillämpningen	  skilja	  sig	  åt	  länder	  emellan	  vilket	  skapar	  svårigheter	  för	  företag	  som	  
bygger	  sin	  verksamhet	  på	  global	  gränsöverskridande	  handel	  [Intervju	  3,	  2015].	  Rådande	  
HSN-‐kod	  bestäms	  av	  den	  Turkiska	  tullmyndigheten	  första	  gången	  produkten	  tas	  in	  i	  
landet.	  Den	  kan	  då	  jämföras	  med	  liknande	  produkters	  HSN-‐kod	  och	  justeras	  efter	  
specifikationer	  och	  behov	  [Intervju	  1].	  För	  varje	  import	  in	  i	  landet	  krävs	  det	  att	  HSN-‐
koderna	  stämmer	  överens	  med	  den	  rådande	  lokala	  bestämmelsen	  samt	  att	  all	  övrig	  
dokumentation	  är	  komplett.	  	  
Sedan	  år	  2010	  har	  Turkiet	  infört	  Risk-‐based	  trade	  control	  systems,	  TAREKS,	  vilket	  syftar	  
till	  att	  skapa	  en	  kvalitetsstandard	  för	  produkter	  inom	  diverse	  segment	  [Republic	  of	  
turkey	  ministry	  of	  economy,	  2015].	  Företagen	  som	  avser	  importera	  TAREKS-‐omfattande	  
produkter	  behöver	  certifieras,	  vanlig	  giltighetstid	  är	  1	  till	  2	  år.	  	  
	  
För	  att	  slippa	  straffavgifter	  och	  andra	  komplikationer	  kan	  det	  vara	  av	  stor	  vikt	  vid	  
importprocessen	  att	  alla	  dokument	  och	  klassificeringar	  är	  i	  sin	  ordning.	  För	  att	  
handskas	  med	  detta	  anlitar	  företag	  vanligtvis	  en	  Tullagent	  (Customs	  Broker)	  i	  landet	  
som	  kontrollerar	  och	  kompletterar	  samtliga	  dokument	  och	  information.	  När	  importen	  
godkänds	  av	  Tullmyndigheten	  och	  samtliga	  skatter	  och	  avgifter	  är	  betalda	  sker	  
importen.	  	  

Importrelaterade	  skatter	  och	  avgifter	  
De	  skatter	  och	  avgifter	  som	  appliceras	  för	  import	  i	  Turkiet	  baseras	  på	  ett	  
beskattningsunderlag,	  s	  k	  CIF-‐faktor,	  som	  omfattar	  produktens	  pris	  plus	  tillhörande	  
transportkostnader.	  	  
De	  huvudsakliga	  skatterna	  för	  import	  till	  Turkiet	  består	  utav	  tre	  av	  varandra	  oberoende	  
delar:	  
	  

• Basic	  Customs	  Duty	  (BCD)	  
• Value	  Added	  Tax	  (VAT)	  
• Special	  Consumption	  Tax	  (SCT)	  
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Den	  grundläggande	  Tullskatten,	  BCD,	  skiftar	  mellan	  0-‐20%	  beroende	  på	  den	  
importerade	  produkten	  men	  har	  en	  genomsnittlig	  procentsats	  på	  5%.	  I	  och	  med	  det	  
nämnda	  samarbetet	  mellan	  EU	  och	  Turkiet	  sker	  all	  import	  från	  EU	  med	  en	  
grundläggande	  tullskatt	  på	  0%.	  	  
	  
Standardtaxan	  för	  mervärdesskatten,	  VAT,	  ökade	  år	  2001	  från	  10%	  till	  18%	  i	  Turkiet.	  
Mervärdesskatten	  kan	  variera	  beroende	  på	  produkt.	  Exempelvis	  är	  denna	  8%	  för	  
spannmålsprodukter	  och	  1%	  för	  rå	  bomull.	  VAT	  betalas	  vid	  varje	  transaktionssteg	  från	  
den	  initiala	  handeln	  till	  försäljningen	  till	  slutkund.	  [Revenue	  Administration	  TR,	  2007].	  	  	  
	  
Special	  Consumption	  Tax,	  SCT,	  är	  en	  specialskattetaxa	  som	  varierar	  mellan	  7-‐40%	  och	  
främst	  är	  avsedda	  för	  vissa	  lyxprodukter	  och	  motorfordon	  [USCIB,	  2015].	  Taxan	  
bekostas	  oftast	  av	  tillverkare,	  exportörer	  eller	  försäljare	  av	  de	  produkter	  som	  omfattas	  
av	  taxan.	  	  
	  
Utöver	  de	  ovan	  nämnda	  skatterna	  tillkommer	  avgifter	  som	  hör	  till	  varje	  import.	  Vissa	  av	  
dessa	  avgifter	  är	  fasta	  och	  andra	  är	  beroende	  av	  importens	  storlek.	  Dessa	  avgifter	  består	  
exempelvis	  av	  avgifter	  till	  tullagent,	  administrativa	  kostnader	  som	  lagerplats	  och	  
dokumentation,	  transportkostnader,	  tullrelaterade	  kostnader	  etc.	  [intervju	  3,4].	  
Uppskattningsvis	  uppgår	  administrativa	  kostnaderna	  till	  400-‐600	  USD	  för	  varje	  import.	  
[intervju	  4].	  

Krav	  på	  dokument	  
För	  varje	  gränsöverskridande	  handelssituation	  finns	  fyra	  aspekter	  att	  ta	  hänsyn	  till	  och	  
som	  medföljande	  dokument	  måste	  kunna	  besvara:	  

Ø Produkt:	  Vad	  är	  det	  som	  skeppas?	  
Ø Legalt:	  Vilka	  regler	  gäller?	  	  
Ø Finans:	  Vad	  har	  försändelsen	  för	  värde?	  Vem	  betalar?	  Vem	  tar	  betalt?	  
Ø Logistik:	  Hur	  skeppas	  försändelsen?	  Vem	  skickar?	  Vem	  tar	  emot?	  

	  
Dokument	  som	  svarar	  på	  dessa	  frågor	  måste	  vara	  på	  plats	  innan	  importen	  kan	  påbörjas.	  	  
För	  import	  till	  Turkiet	  från	  EU	  gäller	  det	  att	  försändelsen	  innehåller	  följande	  dokument:	  

• Commercial	  Innvoice	  som	  tas	  fram	  av	  exportören	  och	  innehåller	  obligatorisk	  
information	  som	  avsändare	  och	  mottagare,	  upplysning	  om	  de	  transporderade	  
varorna	  och	  transaktionsvärdet,	  Harmonized	  System-‐koderna	  och	  upplysning	  om	  
ursprungsland	  (country	  of	  origin,	  COO).	  	  	  

• A.TR-‐dokument	  som	  styrker	  på	  att	  varorna	  är	  tillverkade	  eller	  införtullade	  i	  EU	  
och	  kan	  därmed	  importeras	  tullfritt	  om	  de	  omfattas	  av	  tullunionavtalet.	  
(handelskammaren,	  2015).	  	  	  

• AWB	  (flygtransport)/CMR	  (lastbil)	  är	  fraktsedel	  som	  utfärdas	  vid	  transport	  
mellan	  två	  olika	  länder.	  	  

• Pro	  forma-‐faktura	  utfärdas	  i	  förtullningsändamål	  och	  används	  för	  att	  visa	  på	  
transaktionsdetaljerna	  kopplade	  till	  importen.	  	  
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Beroende	  på	  vad	  för	  typ	  av	  import	  det	  gäller	  kan	  ytterligare	  dokument	  behöva	  läggas	  till	  
och	  kompletteras.	  Exempelvis	  kan	  vidare	  certifikat	  och	  licens	  krävas	  för	  
känslighetsklassade	  varor.	  Nedan	  i	  figur	  4	  visas	  tullprocessen	  för	  import	  i	  Turkiet.	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  

Restriktioner	  för	  import	  
Det	  finns	  en	  rad	  restriktioner	  för	  import	  till	  Turkiet.	  Intressant	  för	  Axis	  fall	  är	  att	  kolla	  
på	  restriktionerna	  kring	  import	  av	  reparerade	  varor.	  Enligt	  turkisk	  lag	  är	  det	  förbjudet	  
att	  importera	  reparerade	  varor	  (refurbished)	  om	  reparationen	  har	  varit	  möjlig	  att	  utföra	  
inom	  landets	  gränser.	  (intervju	  4,	  2015).	  Vilket	  gör	  det	  omöjligt	  för	  Axis	  att	  skeppa	  ut	  de	  
defekta	  varorna	  ur	  landet	  för	  att	  sedan	  importera	  som	  reparerade	  varor.	  
	  

4.3	  Distributionsflödet	  i	  Turkiet	  
Denna	  sektion	  beskriver	  data	  rörande	  Axis	  distributionsflöde.	  Första	  delen	  beskriver	  
Axis	  distributionsflöde	  i	  allmänna	  drag	  och	  senare	  mer	  landsspecifikt.	  
	  
	  

Figur	  4:	  Axis’s	  importprocess	  ur	  ett	  informationsflödesperspektiv	  
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4.3.1	  Allmänna	  distributionsflödet	  	  
Axis	  distributionsflöde	  till	  slutkunden	  består	  av	  två	  delar.	  Dels	  flödet	  från	  Axis	  
logistikcenter	  till	  Distributören	  och	  dels	  från	  distributören	  till	  systemintegratörer	  (SI).	  
SI	  som	  i	  sin	  tur	  säljer	  vidare	  slutkund	  enligt	  Axis	  partnersskapsmodell.	  Upplägget	  gör	  
det	  möjligt	  för	  Axis	  att	  vara	  skalbara	  och	  nå	  ut	  till	  flera	  kunder	  utan	  ökade	  
transaktionsmoment.	  	  
Axis	  har	  idag	  en	  distributör	  i	  Turkiet,	  Anixter	  TR.	  Samtidigt	  som	  Axis	  
marknadsföringskontor	  i	  Turkiet	  jobbar	  mot	  SystemIntegratörer	  är	  det	  Anixter	  TR	  som	  
gör	  den	  direkta	  försäljningen.	  Anixter	  TR	  är	  i	  mån	  av	  distributör	  Axis	  lokala	  importör	  
och	  håller	  dessutom	  Axis	  produkter	  i	  lager.	  Alla	  transaktioner	  med	  Systemintegratörer	  
och	  återförsäljare	  i	  Turkiet	  går	  via	  Axis’s	  distributörer	  [intervju	  4]	  	  
Axis	  AB	  säljer	  direkt	  till	  distributören	  Anixter	  i	  Turkiet.	  Distributören	  säljer	  i	  sin	  tur	  
vidare	  till	  Systemintegratören.	  Axis	  Turkey	  har	  inte	  hand	  om	  några	  transaktioner	  utan	  
är	  en	  del	  av	  Axis	  AB	  med	  ändamålet	  att	  marknadsföra	  Axis	  produkter	  mot	  system	  
integratörer.	  Ordrar	  som	  läggs	  av	  distributören	  i	  Turkiet	  sänds	  från	  Axis	  konfigurations	  
och	  logistikcenter,	  CLC,	  i	  Sverige,	  Ungern	  eller	  Tjeckien	  och	  har	  som	  mål	  att	  levereras	  
inom	  tio	  arbetsdagar.	  Godset	  skickas	  via	  UPS	  eller	  Dascher	  till	  distributörens	  lager	  i	  
Turkiet.	  [intervju	  2,4|	  
	  
	  

4.3.2	  Från	  order	  till	  leverans	  i	  Turkiet.	  	  
Systemintegratörer	  lägger	  order	  hos	  Axis’s	  distributör	  Anixter	  i	  Turkiet.	  Anixter	  i	  sin	  tur	  
lägger	  order	  hos	  Axis’s	  orderdepartement	  i	  Lund.	  Efter	  att	  ordern	  lagts	  skickas	  en	  
bekräftelse	  ut	  till	  Anixter	  och	  samtidigt	  får	  CLC	  får	  beställningen	  [intervju	  5].	  Hos	  CLC	  
förberedes	  beställningen	  med	  målsättning	  att	  bli	  färdig	  för	  utskeppning	  inom	  fyra	  
arbetsdagar	  [intervju	  6]Beställningar	  över	  50kg	  fraktas	  med	  lastpallar	  och	  går	  med	  
logistikföretaget	  Daschser,	  övriga	  med	  UPS.	  	  För	  varje	  order	  förbereds	  nödvändiga	  
dokument	  och	  sätts	  fast	  på	  fraktgodset.	  Ibland	  händer	  det	  att	  nödvändiga	  dokument	  för	  
export	  skickas	  separat	  parallellt	  med	  fraktgodset	  direkt	  till	  distributören	  så	  att	  
importproceduren	  kan	  börja	  så	  fort	  som	  möjligt.	  	  
Logistiskt	  så	  finns	  tre	  olika	  alternativ	  för	  skeppningar	  till	  Turkiet,	  det	  kan	  antingen	  ske	  
med	  konsolidering	  eller	  skickas	  separat	  som	  det	  är.	  	  I	  dagsläget	  sker	  skeppning	  utan	  
konsolidering	  vilket	  gör	  att	  exportören	  (Axis	  i	  detta	  fall)	  slipper	  kosta	  på	  sig	  
konsolideringstjänst	  som	  logistikleverantören	  erbjuder	  [intervju	  2[	  	  
De	  olika	  
alternativen	  för	  
transport	  
illustreras	  i	  figur	  5.	  
När	  ordern	  anlänt	  
till	  den	  Turkiska	  
tullmyndigheten	  
tar	  Tullagenten	  

Figur	  5:	  Alternativa	  transportlösningar	  för	  import	  till	  Turkiet	  
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och	  återigen	  kontrollerar	  att	  alla	  dokument	  är	  på	  plats,	  skatter	  och	  avgifter	  betalas	  och	  
därefter	  kan	  importen	  ske.	  När	  importen	  skett	  lastas	  varorna	  över	  till	  kurir	  nummer	  två	  
för	  att	  fraktas	  inrikes	  och	  därmed	  nå	  distributörens	  lager.	  	  	  
	  

4.4	  Retur	  av	  defekta	  varor	  	  
Det	  här	  avsnittet	  kommer	  att	  inleda	  med	  att	  beskriva	  Axis	  allmänna	  processer	  för	  
hantering	  av	  defekta	  varor	  samt	  sedan	  ta	  upp	  data	  rörande	  situationen	  i	  Turkiet.	  	  

4.4.1	  Allmänna	  returhanteringsflöde	  
För	  defekta	  varor	  och	  RMA	  finns	  två	  olika	  scenarion.	  Ena	  är	  de	  fall	  då	  varan	  ej	  passerat	  
garantiperioden	  (In	  warranty,	  IW)	  och	  det	  andra	  fallet	  är	  utanför	  garantiperioden	  (Out	  
of	  warranty,	  OOW).	  När	  kunden	  upptäcker	  en	  defekt	  vara	  kan	  Axis	  TSE	  (technical	  
Support	  Engineer)	  kontaktas	  för	  att	  få	  ett	  ärende	  öppnat.	  	  Med	  hjälp	  av	  RMA-‐verktyg	  
identifieras	  åtgärder	  för	  den	  defekta	  varan.	  Klassas	  varan	  som	  IW	  finns	  det	  två	  olika	  
ersättningsmodeller,	  standard	  replacement	  respektive	  Advance	  Replecement.	  Standard	  
replecement	  innebär	  att	  kunden	  skickar	  in	  varan	  till	  Axis’s	  reparationscentral	  RMA03	  i	  
Ungern	  där	  felet	  repareras	  och	  en	  fungerande	  vara	  sänds	  tillbaka.	  Med	  Advanced	  
Replacement	  görs	  bedömningen	  om	  felet	  på	  distans	  och	  reparationscentret	  RMA03	  
skickar	  en	  ersättningsvara	  i	  förskott	  och	  den	  defekta	  varan	  skickas	  sedan	  in	  av	  kund.	  
Fallet	  för	  OOW	  är	  motsvarande	  fast	  där	  kund	  istället	  bekostar	  samtliga	  fraktavgifter	  och	  
reparationskostnader	  [Axis	  communications	  AB	  2015].	  	  

4.4.2	  Returhandering	  i	  Turkiet	  
Turkietregionen	  omfattas	  av	  ett	  flertal	  restriktioner	  för	  reparationer	  i	  annat	  land	  och	  för	  
import	  av	  reparerade	  produkter	  [intervju	  4].	  Därför	  fungerar	  inte	  returhanteringen	  på	  
samma	  sätt	  som	  i	  det	  allmänna	  fallet.	  Istället	  har	  det	  på	  ett	  organiskt	  sätt	  bildats	  en	  
process	  för	  att	  åtgärda	  problemen	  och	  bibehålla	  kundnöjdhet.	  Vid	  reklamationsfall	  är	  
det	  alltid	  den	  som	  har	  sålt	  varan	  som	  är	  skyldig	  att	  tillhandahålla	  service	  och	  ta	  ansvar	  
för	  sin	  produkt.	  Slutkunden	  vänder	  sig	  till	  Systemintegratören,	  Systemintegratören	  
vänder	  sig	  till	  Distributören	  som	  i	  sin	  tur	  vänder	  sig	  till	  leverantören,	  Axis.	  Därav	  går	  
samtliga	  öppnade	  Case	  för	  defekta	  varor	  genom	  distributören	  Anixter	  i	  Turkiet.	  Hela	  
processen	  beskrivs	  med	  hjälp	  av	  processkartan,	  se	  figur	  9	  (s.	  27)	  .	  Enligt	  turkisk	  lag	  
behöver	  en	  vara	  som	  har	  visat	  sig	  vara	  defekt	  inom	  en	  månad	  efter	  försäljning	  (Dead	  on	  
arrival,	  DOA)	  ersättas	  inom	  10	  dagar.	  För	  övriga	  fall	  gäller	  det	  att	  varan	  ersätts	  inom	  30	  
dagar	  [intervju	  4].	  Eftersom	  de	  turkiska	  lagarna	  förbjuder	  import	  av	  reparerade	  
produkter	  sker	  all	  ersättning	  med	  Advance	  replacement.	  Det	  tar	  vanligtvis	  10-‐15	  
arbetsdagar	  att	  nå	  distributören	  enligt	  statistik	  [intervju	  7].	  Verkligheten	  ser	  
annorlunda	  ut	  eftersom	  distributören	  oftast	  inväntar	  större	  orderkvantiteter	  att	  
konsolidera	  ersättningsvarorna	  med	  direkt	  från	  CLC,	  vilket	  innebär	  att	  kunderna	  kan	  få	  
vänta	  i	  ytterligare	  dagar	  för	  att	  distributören	  ska	  kunna	  få	  så	  låga	  fasta	  kostnader	  som	  
möjligt	  per	  importerad	  vara.	  Resultatet	  blir	  att	  kunderna	  kan	  få	  vänta	  i	  upp	  till	  30	  dagar	  
för	  att	  få	  en	  defekt	  vara	  ersatt	  i	  Turkiet,	  förutsatt	  att	  det	  inte	  är	  en	  DOA.	  [intervju	  8].	  	  



5. Analys	  och	  slutsatser	  
5.1 Processflödet	  för	  distribution	  i	  Turkiet	  

Design	  av	  distributionsnätverket	  
Distributionen	  av	  Axis´s	  varor	  i	  Turkiet	  sker	  genom	  företagets	  i	  dagsläget	  enda	  
distributör	  Anixter	  Turkey.	  Figur	  6	  illustrerar	  samtliga	  flöden	  kopplade	  till	  
distributionen.	  Modellen	  som	  Axis´s	  använder	  sig	  av	  beskrivs	  bäst	  av	  en	  modifierad	  
version	  till	  Meindl	  och	  Chopras	  modell	  Distributor	  Storage	  with	  Carrier	  Delivery.	  [Meindl	  
&	  Chopra	  2013,	  s.	  89].	  Författarna	  beskriver	  processen	  från	  fabrik	  till	  distributör	  eller	  
återförsäljare,	  där	  ett	  färdigvarulager	  hålls,	  för	  att	  i	  sin	  tur	  transporterar	  till	  kund.	  Axis´s	  
distributionsflöde	  sett	  ur	  slutkundsperspektiv	  är	  däremot	  oftast	  en	  kombination	  av	  
detta	  och	  det	  som	  i	  litteraturen	  benämns	  vid	  last-‐mile	  delivery,	  alltså	  leverans	  och	  
installation	  av	  ett	  färdigt	  system,	  vilket	  sker	  genom	  systemintegratörer.	  	  
	  

	  
Figur	  6:	  Axis´s	  produkt-‐,	  information	  och	  pengarflöden	  i	  Turkiet	  
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Sett	  till	  prestationsbehovet	  för	  Axis´s	  distributionsnät	  kan	  vi	  jämföra	  dagens	  
nätverksdesign	  med	  dess	  alternativ	  enligt	  tabel	  l.	  Axis´s	  distributionsnätverk	  omfattar	  
generellt	  en	  bra	  prestation	  över	  samtliga	  faktorer	  jämfört	  med	  dess	  alternativ.	  Exempel	  
på	  en	  variabel	  som	  kan	  vara	  viktig	  för	  en	  leverantör	  av	  varor	  inom	  premiumsegment	  är	  
kundnöjdhet	  (Customer	  experience).	  Enligt	  tabell	  får	  Axis´s	  nätverksdesign	  näst	  högsta	  
betyg	  för	  denna	  faktor.	  Högst	  betyg	  får	  samma	  distributionsuppsättning	  fast	  med	  Last-‐
Mile	  Delivery	  istället,	  vilket	  är	  vad	  de	  flesta	  av	  Axis’s	  slutkunder	  upplever	  enligt	  
resonemanget	  ovan.	  Observera	  i	  tabellen	  att	  dels	  returbarheten	  (Returnability)	  står	  
bland	  de	  sämsta	  i	  jämförelsen	  för	  nuvarande	  uppsättning,	  och	  dels	  att	  responstiden	  
(Response	  time)	  får	  medelmåttigt	  betyg.	  	  
Responstiden	  utgör	  en	  betydelsefull	  del	  av	  Axis´s	  distributionsnätverk	  eftersom	  
distributören	  vill	  hålla	  en	  sådan	  optimal	  lagernivå	  som	  möjligt	  för	  att	  sänka	  sina	  
kostnader,	  vilket	  ställer	  högre	  krav	  på	  nätverksdesignen.	  Distributören	  Anixter	  Turkey	  
ser	  en	  trend	  där	  företaget	  mer	  går	  åt	  att	  bli	  pull-‐styrt	  än	  tidigare[Intervju	  4].	  	  
Responstiden	  kan	  enligt	  Chopra	  och	  Meindl	  ökas	  genom	  att	  ha	  flera	  anläggningar,	  dock	  
till	  priset	  av	  ökade	  logistikkostnader	  [Meindl	  &	  Chopra	  2013,	  s.	  84].	  	  
Axis´s	  tre	  CLC-‐anläggningar	  i	  Europa	  ger	  hög	  flexibilitet	  i	  produktionen	  samtidigt	  som	  
responstiden	  är	  relativt	  hög.	  Ledtiden	  för	  en	  order	  är	  i	  snitt	  10	  arbetsdagar,	  vilket	  är	  lika	  
fördelade	  över	  produktionen	  och	  transporten	  [Intervju	  2].	  	  Ökade	  transportkostnader	  
belastar	  dels	  Axis	  och	  dels	  även	  distributören	  som	  står	  för	  de	  administrativa	  
importkostnaderna	  som	  betalas	  per	  import	  [Intervju	  4].	  	  
	  
Tabell	  1:	  Comparative	  Performance	  of	  Delivery	  Network	  Design	  [Chopra	  2001]	  

	  



	   24	  

Distributionsflödet	  ur	  et	  JIT-‐perspektiv	  
Axis´s	  processflöde	  för	  distribution	  är	  relativt	  välanpassad	  till	  JIT-‐principerna.	  Det	  är	  
inte	  förrän	  kunden	  lägger	  en	  order	  som	  komponenterna	  börjar	  plockas	  ihop	  för	  
montering	  och	  varan	  färdigställs	  [Intervju	  6].	  	  	  
Med	  omnämnda	  omställning	  från	  push-‐styrda	  order	  där	  färdigvarulager	  byggs	  upp	  
baserat	  på	  prognoser,	  till	  att	  bli	  mer	  pull-‐styrt	  kan	  dessutom	  JIT-‐principerna	  enklare	  
anammas.	  Andra	  viktiga	  principer	  för	  JIT	  gäller	  just	  själva	  produkten	  och	  dess	  kvalitet.	  
Axis´s	  produkter	  är	  inom	  branschen	  allmänt	  kända	  att	  hålla	  hög	  kvalitet	  och	  ha	  väldigt	  
låg	  andel	  defekt	  [intervju	  4,	  7,	  12,	  17].	  	  
	  
	  

Icke-‐värdeskapande	  processer	  	  
Axis´s	  Supply	  chain-‐flöde	  indelas	  här	  i	  produkt	  -‐	  respektive	  informationsflöde.	  För	  
produktflöde	  gäller	  resonemanget	  ovan	  om	  fysiska	  skeppningar	  av	  produkter	  vid	  import	  
till	  Turkiet.	  Figur	  6	  (sid16)	  illustrerar	  en	  mer	  detaljerad	  bild	  över	  produktflödet	  som	  
beskriver	  processen	  från	  att	  ordern	  lämnar	  Axis´s	  CLC	  till	  att	  den	  levereras	  till	  kund.	  	  
För	  Axis´s	  exporter	  till	  Turkiet	  kan	  en	  potentiell	  icke-‐värdeskapande	  aktivitet	  finnas	  vid	  
transporten	  enligt	  Sutherland	  och	  Bennet	  [Sutherland	  &	  Bennet	  2009,	  s.	  28].	  Att	  ha	  flera	  
anläggningar	  för	  produktion	  och	  tillämpa	  om	  något	  modifierad	  JIT-‐filosofi	  innebär	  enligt	  
tidigare	  resonemang	  bättre	  responstid	  och	  snabbare	  transporter	  till	  priset	  av	  högre	  
logistikkostnader.	  Situationen	  som	  då	  uppstår,	  som	  även	  tydligt	  visas	  i	  Figur	  6	  (sid16),	  är	  
att	  varje	  försändelse	  måste	  importeras	  för	  sig	  vilket	  innebär	  att	  en	  administrativ	  avgift	  
tas	  ut	  mer	  än	  en	  gång	  oavsett	  om	  kunden	  endast	  lagt	  en	  order	  från	  början	  [Intervju	  3,4].	  
Företeelsen	  kan	  då	  anses	  vara	  icke-‐värdeskapande	  om	  marginalnyttan	  är	  lägre	  än	  
marginalkostnaden	  för	  kund.	  Anixter	  Turkey	  har	  uttryckt	  missnöje	  över	  detta	  gällande	  
mindre	  försändelsen	  där	  varuvärdet	  är	  lågt	  relativt	  de	  administrativa	  kostnaderna	  
[intervju	  4].	  För	  sådana	  skeppningar	  skulle	  en	  alternativ	  lösning	  med	  konsolidering	  av	  
mindre	  försändelser	  enligt	  figur	  7	  eller	  figur	  8	  vara	  lösningen.	  Responstiden	  kommer	  
per	  definition	  bli	  något	  sämre	  i	  och	  med	  detta	  vilket	  även	  Maindl	  och	  Chopra	  visat	  i	  
alternativa	  nätverksdeisgn	  med	  konsolideringspunkt	  [Meindl	  &	  Chopra	  2013].	  
Anledning	  är	  att	  varorna	  behöver	  invänta	  varandra	  för	  konsolidering	  men	  detta	  hade	  
enligt	  Anixter	  Turkey	  vägts	  upp	  av	  den	  åstadkomna	  marginalnyttan	  [Intervju	  4].	  För	  en	  
bestående	  förbättring	  behövs	  rätta	  mätvariabler.	  För	  detta	  ändamål	  kan	  exempelvis	  
mätvärden	  för	  relationen	  mellan	  värdet	  av	  de	  skeppade	  varorna	  och	  de	  administrativa	  
kostnaderna	  mätas.	  Syftet	  är	  att	  sätta	  som	  mål	  att	  inte	  understiga	  den	  nivån	  där	  
leverantör	  och	  distributör	  anser	  att	  marginalnyttan	  är	  högre	  än	  marginalkostnaden.	  	  
	  



	  
Figur	  7:	  Skeppning	  med	  konsolidering	  vid	  
temporärlager	  hos	  tullen	  

	  
Figur	  8:	  Skeppning	  med	  konsolidering	  vid	  
transportörens	  logistikcentral

	  
	  
När	  vi	  talar	  om	  informationsflödet	  avses	  här	  flödet	  av	  den	  information	  som	  kunden,	  
alltså	  distributören,	  får	  från	  att	  ordern	  läggs	  till	  att	  varan	  nått	  fram	  till	  distributören.	  
Här	  kan	  finnas	  relaterade	  icke-‐värdeskapande	  processer	  för	  fel	  (Error)	  och	  
fördröjningar	  (Delay),	  enligt	  Sutherland	  och	  Bennets	  definition[Sutherland	  &	  Bennet	  
2009,	  s.	  25-‐30].	  Figur	  4	  (s.13)	  visar	  vilka	  steg	  som	  går	  innan	  produkten	  anlänt	  till	  
kunden.	  För	  dokument	  som	  inte	  kommer	  fram	  till	  Tullen	  i	  tid	  eller	  felaktigheter	  i	  
dokumenten	  orsakar	  stora	  förseningar	  och	  ökade	  kostnader	  för	  alla	  inblandade	  parter	  
[Intervju	  3,	  4].	  Samtliga	  dokument	  kommer	  i	  dagsläget	  påklistrat	  på	  utsidan	  av	  det	  
fysiska	  godset	  och	  det	  har	  visat	  sig	  försvinna	  dokument	  på	  vägen	  till	  tullmyndigheten	  i	  
Turkiet	  [Intervju	  2,3].	  Förklaringen	  till	  detta	  kan	  vara	  att	  felaktiga	  papper	  ges	  ut	  vid	  
andra	  tullar,	  exempelvis	  vid	  den	  svenska	  tullen	  där	  exporten	  registreras.	  Konsekvensen	  
blir	  att	  distributörens	  tullagent	  i	  Turkiet	  blir	  tvungna	  att	  kontakta	  distributören,	  som	  i	  
sin	  tur	  behöver	  kontakta	  Axis	  och	  få	  dokument	  kompletterade.	  	  
Axis	  mäter	  idag	  hur	  lång	  tid	  det	  tar	  för	  produkten	  från	  CLC	  till	  kunden[Intervju	  2],	  
således	  kommer	  alla	  förseningar	  med	  i	  statistiken.	  För	  att	  undvika	  felaktigheter	  och	  
fördröjningar	  som	  beror	  på	  avsaknad	  dokument	  kan	  en	  lösning	  vara	  att	  skicka	  dessa	  
dokument	  parallellt	  med	  den	  ordinarie	  försändelsen.	  	  
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5.2 Process	  för	  hantering	  av	  defekta	  varor	  i	  Turkiet	  
Processen	  för	  hantering	  av	  defekta	  varor	  för	  Axis	  i	  Turkiet	  beskrivs	  av	  
processkartläggningen	  enligt	  figur	  9.	  Utifrån	  denna	  kan	  slutsats	  dras	  om	  att	  processen	  
innehåller	  många	  moment	  och	  frågor	  som	  ska	  besvaras	  innan	  beslut	  om	  ett	  byte	  tas	  och	  
ersättningen	  genomförs.	  Komplexiteten	  i	  denna	  process	  leder	  till	  begränsad	  insikt	  i	  
returhanteringen	  vilket	  tenderar	  skapa	  missnöje	  hos	  berörda	  kunder	  [Intervju	  13,	  15,	  
17].	  	  
För	  ett	  fel	  som	  upptäcks	  vid	  slutkunden	  är	  det	  relativt	  många	  aktörer	  som	  involveras.	  
Slutkunden	  vänder	  sig	  till	  systemintegratören	  eller	  återförsäljaren,	  som	  i	  sin	  tur	  mot	  
distributören,	  som	  utför	  en	  felsökning	  och	  kontaktar	  Axis	  AB	  ifall	  varan	  fortfarande	  är	  
inom	  Axis´s	  garantiperiod.	  Denna	  process	  blir	  genast	  icke-‐värdeskapande	  eftersom	  
någon	  sorts	  felsökning	  görs	  flera	  gånger	  under	  processen	  och	  dessutom	  ökar	  ledtiden	  
för	  ersättning	  av	  defekt	  vara	  tillsammans	  med	  antal	  inblandade	  aktörer.	  	  Lösningen	  till	  
det	  potentiella	  problemet	  har	  Axis	  tagit	  fram	  genom	  att	  erbjuda	  support	  direkt	  till	  
tillexempelvis	  systemintegratörerna	  och	  därmed	  förkorta	  ledet.	  Lösningen	  utnyttjas	  
dock	  inte	  i	  Turkiet	  i	  dagsläget	  på	  grund	  av	  språk-‐	  och	  kulturella.	  [Intervju	  4].	  Kunden	  är	  
mer	  bekväm	  med	  att	  gå	  direkt	  till	  den	  person	  som	  varan	  är	  köpt	  av	  istället	  för	  Axis	  
själva,	  där	  det	  dessutom	  saknas	  teknisk	  support	  på	  Turkiska.	  	  
	  
Enligt	  Chopra	  och	  Maindls	  prestationsbetygsättning	  för	  distributionsnätverket	  får	  Axis´s	  
nätverksdesign	  en	  fyra	  för	  returbarhet,	  på	  en	  skala	  ett	  till	  sex	  där	  ett	  (1)	  är	  bäst	  
anpassad	  och	  sex	  är	  värst	  [Meindl	  &	  Chopra	  2013,	  s.	  84].	  Anledningen	  till	  detta	  kan	  vara	  
flera	  men	  en	  förklaring	  är	  dels	  tidigare	  nämnda	  tidsaspekt,	  ledtiden	  för	  ersättning	  av	  
varor,	  och	  dels	  importproblematiken	  för	  varor	  med	  låg	  varuvärde	  i	  relation	  till	  de	  
administrativa	  kostnaderna.	  	  
Turkisk	  lagstiftning	  begränsar	  ledtiden	  för	  ersättning	  av	  defekta	  varor	  till	  10	  respektive	  
30	  dagar	  beroende	  på	  om	  defekten	  uppstått	  i	  ett	  tidigt	  skede	  eller	  inte	  [Intervju	  4,	  8].	  
För	  defekta	  produkter	  som	  ingår	  inom	  DOA-‐garantin,	  alltså	  defekt	  upptäcks	  inom	  en	  
månad	  efter	  försäljning,	  är	  en	  konsoliderad	  skeppning	  mellan	  olika	  CLC	  inte	  möjlig	  på	  
grund	  av	  tidsbegränsning.	  Vid	  konsolidering	  för	  övriga	  ersättningar	  förlängs	  ledtiden	  för	  
kund,	  vilket	  innebär	  Waste	  och	  att	  marginalnytta	  mot	  marginalkostnad	  återigen	  behöver	  
tas	  i	  beaktning,	  eller	  alternativa	  lösningar	  som	  eliminerar	  dessa	  icke-‐värdeskapande	  
processer.	  Ett	  alternativ	  kan	  vara	  att	  hålla	  ett	  mindre	  färdigvarulager	  ägt	  av	  Axis	  AB	  hos	  
distributören	  eller	  Axis	  Turkey,	  just	  avsedd	  för	  att	  ersätta	  dessa	  enstaka	  defekta	  varor.	  
JIT	  handlar	  om	  att	  hålla	  optimal	  lager,	  varken	  för	  mycket	  eller	  för	  lite,	  och	  trots	  att	  en	  
sådan	  lösning	  kan	  se	  ut	  att	  gå	  emot	  principerna	  och	  skapa	  nya	  Wastes	  hade	  det	  kunnat	  
öka	  returbarheten	  för	  Axis	  i	  Turkiet	  och	  skapat	  större	  kundnytta.	  I	  dagsläget	  mäts	  
prestationen	  för	  hanteringen	  av	  defekta	  varor	  på	  antal	  dagar	  som	  det	  tar	  för	  en	  vara	  att	  
bli	  ersatt	  från	  det	  att	  Axis	  har	  blivit	  meddelade.	  För	  att	  få	  bättre	  förståelse	  för	  
situationen	  kan	  data	  samlas	  in	  för	  hur	  lång	  tid	  det	  tar	  för	  distributören	  att	  behandla	  ett	  
sådant	  ärende.	  Genom	  att	  sätta	  mål	  kan	  man	  enklare	  jobba	  för	  att	  hitta	  
förbättringspotential	  inom	  området	  och	  hitta	  optimala	  lagernivåer	  för	  ett	  potentiellt	  
färdigvarulager	  för	  defekta	  produkter.	  
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Figur	  9:	  Axis´s	  processkarta	  för	  hantering	  av	  defekta	  produkter	  
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Slutsatser	  
Forskningens	  huvudfrågeställning	  var:	  Vilket	  är	  Axis´s	  optimala	  flöde	  för	  effektiv	  import	  
samt	  hantering	  av	  defekta	  varor	  i	  Turkiet?	  Med	  delfrågeställningarna:	  -‐	  Hur	  ser	  
processflödet	  ut	  för	  distribution	  ur	  ett	  informations-‐	  respektive	  produktflöde?	  –	  Hur	  ser	  
processerna	  för	  hanteringen	  av	  Axis´s	  defekta	  varor	  ut	  i	  Turkiet?	  
	  
	  
Processflödet	  för	  distributionen	  av	  Axis	  produkter	  i	  Turkiet	  ser	  ut	  enligt	  figur	  6	  (s.16),	  
uppdelad	  över	  informations-‐,	  produkt-‐	  och	  pengaflöde.	  
	  
Processen	  för	  hantering	  av	  defekta	  varor	  ser	  ut	  enligt	  figur	  9	  (s.	  21)	  
	  
	  
Kartläggningen	  av	  Axis	  ´s	  distribution	  samt	  hantering	  av	  defekta	  varor	  har	  visat	  att	  
Axis´s	  idag	  har	  en	  väl	  fungerande	  distributionsdesign	  för	  den	  turkiska	  marknaden.	  
Distributionsnätverket	  presterar	  bra	  sett	  till	  etablerad	  forskning	  inom	  Supply	  Chain	  
Management	  och	  LEAN-‐verktyget	  just-‐in-‐time	  och	  i	  jämförelse	  med	  sina	  alternativ.	  Icke-‐
värdeskapande	  aktiviteter	  har	  dock	  identifierats	  inom:	  

• Transporter	  med	  låga	  varuvärden	  i	  relation	  till	  de	  administrativa	  kostnaderna	  
• Varor	  som	  väntar	  för	  behandling	  i	  tullen	  på	  grund	  av	  ofullständiga	  dokument	  
• Relativ	  lång	  ledtid	  för	  ersättning	  av	  defekta	  varor	  till	  kund	  

Det	  har	  framkommit	  i	  möten	  med	  Axis´s	  intressenter	  i	  Turkiet	  att	  dessa	  punkter	  är	  högt	  
värderade	  och	  att	  en	  förbättring	  av	  situationen	  därmed	  är	  önskvärt.	  	  Viktigt	  att	  
poängtera	  att	  det	  bottnar	  i	  ett	  resonemang	  kring	  marginalnytta	  mot	  marginalkostnad.	  
Risken	  är	  att	  prestationshöjning	  inom	  ett	  område	  kan	  innebära	  försämring	  på	  annat,	  i	  
enligt	  med	  Chopra	  och	  Maindl’s	  resonemang	  kring	  olika	  faktorers	  korrelationer.	  	  	  	  
	  
Förslag	  på	  förbättringsåtgärder	  till	  ovanstående	  icke-‐värdeskapande	  aktiviteter	  grundar	  
sig	  därav	  i	  att	  införa	  prestationsmätningar	  (performance	  measurements)	  vid	  relevanta	  
mätpunkter	  och	  därmed	  successivt	  minska	  dessa.	  Förslag	  på	  mätpunkter	  är:	  

• Ration	  mellan	  det	  skeppade	  varuvärdet	  och	  administrativa	  kostnader	  för	  dess	  
import	  

• Ledtiden	  för	  distributörens	  behandling	  av	  kundernas	  ärenden	  för	  hantering	  av	  
defekta	  produkter	  	  
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I	  kombination	  med	  ovanstående	  mätningar	  kan	  en	  rad	  åtgärder	  tas	  för	  att	  därmed	  
uppnå	  optimalt	  flöde	  för	  effektiv	  import	  samt	  hantering	  av	  defekta	  varor	  i	  Turiet.	  Några	  
förslag	  på	  sådana	  åtgärder	  är:	  

• Konsolidering	  av	  skeppningar	  för	  låga	  värden	  på	  ration	  för	  varuvärden	  och	  
administrativa	  kostnader.	  	  

• Postning	  av	  importdokumenten	  direkt	  till	  distributören	  parallellt	  med	  
utskeppning	  av	  varorna	  	  

• Hålla	  ett	  begränsat	  färdigvarulager	  för	  defekta	  produkter	  hos	  distributör	  eller	  
Axis	  Turkey.	  	  

	  
Det	  är	  återigen	  värt	  att	  poängtera	  att	  samtliga	  identifierade	  icke-‐värdeskapande	  
aktiviteter	  bygger	  på	  en	  balans	  mellan	  marginalnytta	  och	  marginalkostnad.	  Med	  hjälp	  av	  
föreslagna	  prestationsmätvärden	  och	  åtgärder	  kan	  nätverksdesignen	  successivt	  
modifieras	  och	  optimeras	  efter	  utslag	  eftersom	  det	  med	  säkerhet	  inte	  går	  att	  förutsäga	  
påverkan	  på	  nätverket	  i	  sin	  helhet.	  Framförallt	  är	  det	  av	  stor	  vikt	  enligt	  JIT-‐filosofin	  att	  
hålla	  en	  öppen	  och	  nära	  relation	  till	  sina	  kunder	  för	  ständig	  återkoppling	  och	  
förbättring.	  	  	  	  	  	  
	  



6. Diskussion	  

6.1 Reflektioner	  
Vid	  starten	  av	  arbetet	  och	  framtagning	  av	  frågeställningarna	  var	  det	  svårt	  att	  sätta	  rätt	  
nivå	  på	  frågeställningen	  för	  att	  inte	  få	  en	  för	  trivial	  eller	  för	  komplicerat	  frågeställning.	  
Den	  osäkerheten	  höll	  i	  sig	  ganska	  långt	  in	  på	  arbetet	  vilket	  fördröjde	  skrivprocessen.	  	  
För	  att	  inte	  göra	  frågeställningen	  allt	  för	  trivial	  gjordes	  istället	  en	  kartläggning	  av	  
fallorganisations	  import	  respektive	  hantering	  av	  defekta	  varor.	  Detta	  försvårade	  
teorisökandet	  eftersom	  det	  var	  en	  längre	  tid	  väldigt	  svårt	  att	  förutsäga	  inom	  vilken	  
litteratur	  möjliga	  lösningar	  på	  potentiella	  problem	  skulle	  kunna	  finnas.	  Det	  var	  inte	  
förrän	  efter	  kartläggningen	  var	  gjord	  som	  relevanta	  teorier	  kunde	  finnas	  och	  appliceras.	  	  
	  
Intervjuerna	  som	  hölls	  var	  tillsammans	  med	  anställda	  och	  kunder	  till	  fallorganisationen.	  
Objektiviteten	  hos	  alla	  parter	  kan	  inte	  ha	  varit	  fullständig,	  speciellt	  inte	  för	  kunder	  som	  
direkt	  berörs	  och	  tidigare	  framfört	  klagan	  till	  fallorganisationen.	  För	  att	  minska	  
felkällorna	  försökte	  det	  hållas	  intervjuer	  med	  flera	  kunder,	  men	  i	  efterhand	  hade	  det	  
kunnat	  vara	  bättre	  att	  hålla	  intervjuerna	  med	  olika	  personer	  inom	  samma	  företag.	  	  
	  
Eftersom	  att	  fallorganisationen,	  Axis	  Communications	  AB,	  är	  börsnoterade	  så	  är	  
försäljningssiffror	  och	  annan	  statistik	  som	  kan	  anses	  vara	  känsliga	  och	  inte	  allmänt	  
kända	  vara	  olagliga	  att	  dela	  med	  sig	  av.	  Med	  den	  anledningen	  finns	  ingen	  ekonomisk	  
data	  med	  i	  forskningen	  vilket	  kan	  tyckas	  vara	  en	  stor	  svaghet,	  speciellt	  vid	  resonemang	  
kring	  marginalnytta	  och	  marginalkostnad	  och	  vinningar	  via	  waste-‐eliminering.	  	  
	  
Forskningens	  styrka	  ligger	  i	  att	  många	  nyckelpersoner	  har	  öppet	  diskuterat	  kring	  
processerna	  och	  sina	  tankar	  kring	  dessa	  samt	  att	  många	  intervjuer	  har	  genomförts,	  
vilket	  gett	  en	  god	  bild	  över	  fallorganisationens	  processer	  och	  dess	  förbättringspotential.	  	  
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6.2 Rekommendationer	  till	  Axis	  	  
JIT-‐filosofin	  föreslår	  att	  en	  av	  de	  viktigaste	  aspekterna	  till	  en	  mer	  LEAN	  och	  
produkteffektiv	  organisation	  är	  genom	  att	  mäta	  rätt	  saker.	  Axis	  rekommenderas	  därför	  
att	  införa	  följande	  mätpunkter:	  	  

• Ration	  mellan	  det	  skeppade	  varuvärdet	  och	  administrativa	  kostnader	  för	  dess	  
import.	  

• Ledtiden	  för	  distributörens	  behandling	  av	  kundernas	  ärenden	  för	  hantering	  av	  
defekta	  produkter	  från	  kundens	  anmälan	  till	  att	  ärendet	  behandlats.	  	  

	  
Med	  hjälp	  av	  ovanstående	  mätningar	  kan	  initiativ	  till	  förbättringar	  skapas	  och	  en	  rad	  
åtgärder	  kan	  tas.	  Exempel	  på	  sådana	  är:	  	  

• Konsolidering	  av	  skeppningar	  för	  låga	  värden	  på	  ration	  för	  varuvärden	  och	  
administrativa	  kostnader,	  se	  figur	  7	  och	  8	  (sid.	  19).	  	  

• Frakt	  av	  importdokument	  direkt	  till	  distributören	  parallellt	  med	  utskeppning	  av	  
varorna	  för	  att	  slippa	  fördröjningar	  vid	  tullen.	  

• Hålla	  ett	  begränsat	  färdigvarulager	  för	  defekta	  produkter	  hos	  distributör	  för	  att	  
snabbt	  kunna	  ersätta	  kundens	  defekta	  produkt.	  	  

	  
Figur	  10	  visar	  på	  det	  nya	  informationsflödet	  vid	  ändrade	  rutiner	  för	  försändelse	  av	  
importdokumenten.	  Nu	  sker	  istället	  kontroll	  av	  kompletta	  dokument	  innan	  skeppningen	  
anlänt	  till	  tullen,	  vilket	  eliminerar	  eventuell	  icke-‐värdeskapande	  väntetid.	  
	  

	  
Figur	  10:	  Axis´s	  processkarta	  för	  informationsflödet	  vid	  ändrade	  rutiner	  för	  dokumentationsförsändelse	  
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Appendix	  A:	  Intervjupersoner	  
	  
Axis	  land	   Affärsområde	   Referens	  ID	  
Axis	  Sverige	   Tull	   1	  
Axis	  Sverige	   Logistik	   2	  
Axis	  Sverige	   Order	   5	  
Axis	  Sverige	   Produktion	   6	  
Axis	  Sverige	   RMA	   7	  
Axis	  Sverige	   Operations	   9	  
Axis	  Sverige	   Operations	   10	  
Axis	  Turkey	   Sälj	   13	  
Axis	  Turkey	   Finans	   14	  
Axis	  Turkey	   Teknisk	   15	  
Axis	  UAE	   Teknisk	  	   16	  

	   	   	  Relation	  till	  Axis	   Position	   Referens	  ID	  

Distributör	  
Operations	  
Manager	   4	  

Distributör	   Sales	  Manager	   11	  
Distributör	   Tech	   12	  
Systemintegratör	   VD	   8	  
Systemintegratör	   VD	   17	  
Tullagent	   Tullagent	   3	  
	  


