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Sammanfattning  

Kurs: Ämnesfördjupande arbete i logistik, 2FE25E, VT 2018 

Författare: Melita Gredelj, Marcus Källberg, Emine Sadikaj  

Handledare: Petra Andersson 

Titel: Konsumenternas krav på flexibilitet i order- och leveransprocessen inom E-handeln - En 

fallstudie på PostNord Ljungby Strålfors 

Bakgrund: Flexibilitet eller förmågan att reagera på osäkerhet i omgivningen utan att det 

medför brister i tid, ansträngning, kostnader eller prestationer, har blivit allt viktigare. 

Flexibilitet i en leverans innebär att företagen ska ha förmågan att genomföra förändringar i en 

pågående leverans för att uppfylla konsumentens behov.  

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka vilka krav konsumenterna har på flexibilitet 

inom e-handeln, samt hur företag som verkar inom e-handeln kan anpassa sig efter och bli bättre 

på att hantera konsumenternas krav på flexibla leveranser. Även hur företag inom e-handel kan 

utveckla förändringsförmåga i en omvärld som är i ständig förändring.  

Metod: Studien utgår från en kvalitativ forskningsmetod och har genomförts genom en 

fallstudie. Studien har genomförts genom en semistrukturerad intervju på fallföretaget men 

även genom mejlintervjuer och enkäter till fallföretagets 3PL-kunder. Studien har ett realistiskt 

synsätt och ett deduktivt angreppssätt.  

Slutsats: Det finns olika brister i PostNords order-och leveransprocess: Brist på integration 

med 3PL-kunderna, brist på hur leveransen ska ske, brist på att leverera same-day, brist i 

tidsintervaller och brist i uppföljning efter leverans. Dessa kan bland annat åtgärdas genom att 

öka integrationen med 3PL-kunderna genom system och avtal, öka konsumenternas valfrihet i 

tid och plats genom exempelvis collect-in-store, snabbrörlighet, affärsutveckling för att 

konsumenter ska kunna delta i uppfyllandet av kraven inom flexibilitet, self-collecting för att 

minska antalet misslyckade leveranser, prestationsmatriser för att fastställa en 

kundservicestrategi och genom att anställa mer personal. 

Nyckelord: Flexibilitet, Krav, Order - och leveransprocess, 3PL-leverantör, 3PL-kunder 
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Abstract 

Course: Subject Profounding Work in Logistics, 2FE25E, Spring 2018 

Authors: Melita Gredelj, Marcus Källberg, Emine Sadikaj,  

Tutor: Petra Andersson 

Title: Consumer Requirements for Flexibility in the Order and Delivery Process in E-

Commerce - A Case Study at PostNord Ljungby Strålfors 

Context: Flexibility, or the ability to respond to uncertainty in the environment without causing 

shortcomings in time, effort, cost or performance has become increasingly important. 

Flexibility in a delivery means that companies should be able to implement changes in an 

ongoing delivery in order to meet customer needs.  

Purpose: The purpose of this study is to investigate what requirements consumers have on e-

commerce flexibility, and how e-commerce companies can adapt to and be better at managing 

consumer demand for flexible deliveries. Even how e-commerce companies can develop 

changeability in an environment that is constantly changing. 

Method: The study is based on a qualitative research method and has been conducted through 

a case study. The study has been conducted through a semi-structured interview at the case 

company, but also through email interviews and surveys to the case company's 3PL customers. 

The study has a realistic approach and a deductive approach.  

Results: There are various shortcomings in PostNord's order and delivery process: Lack of 

integration with 3PL customers, lack of how delivery should be done, lack of delivery of same-

day, shortage of time intervals, and lack of follow-up after delivery. These can be resolved by 

increasing integration with 3PL customers through systems and agreements, increasing 

consumer choice in time and place through collect-in-store, agility, business development to 

enable consumers to participate in meeting the requirements of flexibility, self -collecting to 

reduce the number of failed deliveries, performance matrices to determine a customer service 

strategy and by hiring more staff. 

Keywords: Flexibility, Demands, Order- and delivery process, Third Party Supplier, Third-

party customer.   
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1. Inledning 

 

Inledningskapitlet påbörjas med en bakgrundsbeskrivning om PostNord och kring 

begreppet flexibilitet e-handel, vilken sedan mynnar ut i en problemdiskussion. 

Problemdiskussionen behandlar konsumenternas krav på flexibilitet och de 

utmaningar det medföljer vid e-handel. Detta följs av två problemformuleringar, 

syfte och avslutas med studiens vidare disposition.  

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Företagsbeskrivning 

“PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och 

inom Norden. I över 370 år har Posten varit en del av det svenska samhället och kanske också 

blivit en del av den svenska folksjälen” (Postnord.se 2018e). 

 

Sedan den svenska posten bildades 1636 har företaget konstant genomgått omvälvande 

förändringar. Den svenska posten har alltid anpassat sig till den nya tiden. Skillnaden idag är 

att förändringarna sker i en helt annan takt och hoten är därmed betydligt större. Den tekniska 

utvecklingen har accelererat efter andra världskriget, markant inom området kommunikation 

och varudistribution. Svenska befolkningen har gått från att skicka fysiska brev till att istället 

kommunicera digitalt och handla genom internet. År 2016 skickades det i Sverige 768 miljoner 

A-brev, medan den siffran år 2000 var 1,77 miljarder, en minskning på 57%. E-handeln har 

dock samtidigt i Sverige ökat med 306 % de senaste 10 åren. I samband med den kraftiga 

ökningen har PostNord idag 1 650 postombud i Sverige där befolkningen kan hämta ut sina 

paket (Postnord.se 2018e). 

 

E-handeln har som tidigare nämnt ökat med marginaler, dock fick denna kraftiga ökning sin 

fart redan i början av 2000-talet då posten blev en stor del av e-handeln. Postombuden som 

tidigare fått stor kritik av den svenska befolkningen blev istället en av postens främsta 

tillgångar. Samtidigt som e-handeln har ökat så har brevvolymerna minskat, detta i följd av 

digitaliseringen och dess påverkan på vissa branscher. Digitaliseringen inledde sin allvarliga 
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verkan när Posten AB och Post Danmark påbörjade sitt samarbete. Digitaliseringen har lett till 

att exempelvis köp av fysiska skivor och filmer har konkurrerats ut av företag som Amazon och 

Adlibris. Konsekvensen av detta blev att ett antal terminaler avvecklades vilket resulterade i 

kvalitetsstörningar samt till kritik som än idag är aktuellt främst i media (Postnord.se 2018c). 

 

PostNord är idag Sveriges största 3PL-aktör i Sverige med en lageryta på 400 000 kvadratmeter 

utspritt över 20 stycken lager med 2000 anställda och en omsättning på 2000 miljoner kronor 

(se bilaga 7.1). PostNord Strålfors är en del av PostNord sedan 2006 då de köptes av den 

dåvarande svenska posten. Företaget som grundades 1919 i Ljungby jobbar idag inom 

informationslogistik, omnikanallösningar, print och kuvertering. Med huvudkontor i Solna och 

över cirka 800 anställda omsätter PostNord Strålfors 3900 miljoner årligen. Även om 

digitaliseringen har haft stor inverkan på de minskade volymerna har Strålfors anpassat sig till 

teknikskiftet. Detta genom att ta fram användbara lösningar för att kunna kommunicera med 

konsumenter genom elektroniska kanaler, exempelvis med internetfakturor, sms eller e-mail 

(Postnord Strålfors.se 2018). 

 

Vi har i denna studie valt att undersöka följande aktörer som visas i figur 1; 

 

(Figur 1, Aktörer valda för denna studie, egen illustration) 
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1.1.2 Flexibilitet i e-handel 

E-handel är och har de senaste åren utvecklats inom IT-området, inte minst inom logistiken. E-

handel förknippas ofta med försäljning som sker på internet och är riktad mot konsumenter. Det 

finns tre olika varianter. En relation mellan en säljare och konsument kallas B2C (Business to 

Consumer). I handel mellan företag kallas det B2B (Business to Business) och när det sker 

mellan konsumenter som till exempel på olika webbsidor kallas det C2C (Consumer to 

Consumer) (Fredholm 2013). 

 

Omsättningen för svenskarnas e-handel år 2017 var 83,4 miljarder kronor, där kläder och skor 

var den största faktorn med 37%. Skönhet och hälsa har också blivit allt mer populärt att e-

handla. Ungefär en tredjedel av handeln sker över landsgränserna där dem vanligaste länderna 

att handla ifrån är Storbritannien, Tyskland, USA och Kina. (Postnord.se 2018a) 

 

Figur 2 visar att omsättningen sedan 2014 har ökat från 54,8 miljarder kronor till 83,4 miljarder 

kronor i den svenska e-handeln (Postnord.se 2015).  

 

(Figur 2,  E-handelns utveckling i Sverige 2015-2018 - PostNord.se 2018a, egen illustration) 
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Den ekonomiska globaliseringen, utvecklandet av informationsteknik och diversifieringen av 

kundkrav har lett till att företagen idag står inför en marknad som präglas av en hög volatilitet 

och osäkerhet. Det har uppkommit på grund av kortare produktlivscykler och frekventa och 

oväntade förändringar i efterfrågan. Flexibilitet eller förmågan att reagera på osäkerhet i 

omgivningen utan att det medför brister i tid, ansträngning, kostnader eller prestationer, har 

blivit allt viktigare (Yu, Cadeaux & Song, 2012). Flexibilitet i en leverans innebär att företagen 

ska ha förmågan att genomföra förändringar i en leverans för att uppfylla kundens behov (Cox 

& Dale 2001). 

 

Eftersom att digitaliseringen har ökat konsumtionen så har även kraven ökat för flexibilitet. 

Konsumenterna har ökade krav på vart varorna ska levereras; till butik, hem eller ombud, när 

varorna ska vara levererade, hur och när varorna ska returneras. Detta ökar i sin tur kraven på 

företagens styrning och helhetssyn för att det ska bli så flexibelt som möjligt för konsumenten. 

Konsumenter vill ha mer  kontroll av varuflöden, transporter och leveranser. De vill till exempel 

veta om varan finns i lager, när varan finns i lager och hur långt varan har transporterats. 

Sammanfattningsvis vill de ha mer kontroll över hela order- och leveransprocessen. 

Värdekedjan blir allt mer integrerad med konsumenterna för att uppfylla deras förväntningar 

(Sundström & Ericsson 2015).  

 

Enligt PostNords undersökningar anser 35% av konsumenterna att det är viktigt att det finns 

möjlighet att lägga till extra tjänster i samband med sin leverans. Det kan exempelvis röra sig 

om att få tunga varor inburna eller att få produkter installerade, till exempel vitvaror. 24% anser 

även att det är viktigt att kunna ändra leveranssätt under tiden som varan levereras, exempelvis 

byta leveransadress eller ändra från hemleverans till utlämningsställe (Postnord.se 2017b). 

1.2 Problemdiskussion 
Det finns många anledningar till varför e-handel ökar men de främsta är att konsumenterna 

upplever att utbudet är större, det är vanligtvis lägre priser och konsumenterna kan välja att 

handla när de vill. Konsumenterna börjar sköta mer själva, både innan leveransen i form av 

sökande av information för att kunna jämföra olika erbjudanden, men också under och efter 

leveranser då de har större kontroll vid själva köpet (Postnord.se 2017a). 
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I dagens samhälle sker stora förändringar i konsumtionsmönster där digitala tekniker, som till 

exempel mobilen, har blivit en stor del av butiksbesöket, och det blir svårare att se gränserna 

mellan e-handel och fysisk handel. Konsumenterna ställer krav på erbjudanden när det gäller 

priser, information, leverans och servicevillkor och därför utvecklas också olika applikationer 

för att underlätta för konsumenten, till exempel vid betalning. Förståelsen för konsumenternas 

köpbeetende blir allt viktigare (Sundström & Ericsson 2015).  

 

Konsumenterna vill bestämma hur leveranserna av de inhandlade varorna ska ske men de anser 

att leveranserna idag inte är tillräckligt bekväma, i form av att de inte har tillräcklig valfrihet 

vid leveransen. Det är problematiskt för leveransen utgör en betydelsefull del av konsumentens 

köpupplevelse. Enligt undersökningar som PostNord genomfört i figur 3, anser 83% av 

konsumenterna i Sverige att det är viktigt att få möjligheten att välja det leveransalternativ som 

passar konsumenten bäst, men att bara 43% ansåg sig få den möjligheten vid deras senast 

inhandlade varor. Effekterna av det kan bli att konsumenter avstår från ett köp eftersom det 

föredragna leveransalternativet inte finns att tillgå (Postnord.se 2017b). 

                             

(Figur 3, Valmöjlighet vid leverans, Postnord 2017b)         
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PostNords utmaningar idag ligger inte i att endast förbättra infrastrukturen, utan det är främst 

hur leveranserna av paket ska gå till, vilket hela tiden förändras. Idag levereras cirka 60% via 

ombud. PostNord har tagit fram en egen mobilapplikation för att försöka göra leveranserna mer 

effektiva. Målet med den är att öka flexibiliteten vid hemleveranser, där konsumenterna ska 

kunna välja dag och tid, och kunna ta emot leveranser även om de inte är hemma, till exempel 

att en granne eller släkting tar emot leveransen istället (Postnord.se 2017b). 

 

En tredjedel av konsumenterna tycker att det är fördelaktigt att få sina leveranser inom två dagar 

och av dessa tycker 80 % att det är viktigt att välja leveranssätt själva. Många företag utvecklas 

inom detta och några exempel på pilotprojekt i samarbete med PostNord är:  

➔ ICA, som kommer att leverera mat direkt till kylskåpet. 

➔ Volvo Cars, som kommer att leverera e-handlade varor direkt till mottagarens bil  

(Di.se 2017). 

1.3 Problemformuleringar 
➔ Vilka brister i flexibilitet finns i PostNords order-och leveransprocess? 

➔ Hur kan PostNord åtgärda dessa brister i flexibilitet? 

1.4 Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka vilka krav konsumenterna har på flexibilitet inom e-

handeln, samt hur företag som verkar inom e-handeln kan anpassa sig efter och bli bättre på att 

hantera konsumenternas krav på flexibla leveranser. Även hur företag inom nämnda bransch 

kan utveckla förändringsförmåga i en omvärld som är i ständig förändring. Detta kommer att 

göras i form av en processkartläggning av order- och leveransprocessen 

 

1.5 Avgränsningar 
PostNord levererar i hela Norden och det finns både likheter och skillnader mellan dem olika 

länderna vad gäller leveranssätt. Vi kommer enbart att fokusera på e-handeln i Sverige, dels för 

att andelen konsumenter som handlar på̊ internet i Sverige är den högsta i de nordiska länderna. 

Dessutom har svenskarna visat sig vara de mest villiga att prova nya hjälpmedel för att 

effektivisera sina inköp och på så sätt förenkla sin vardag (Postnord.se 2018a).  
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Fokus kommer att läggas på PostNord i Ljungby där vi kommer att genomföra en fallstudie, 

och detta kommer att göras på order- och leveransprocessen. Däremot kommer studien inte 

behandla djupet av den sista delen i order- och leveransprocessen som behandlar returer.  

    

1. 6 Studiens disposition  

 

(Figur 4. Studiens disposition, egen illustration)                                                                                     
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2. Metod 

 

I detta kapitel beskrivs olika metoder och tillvägagångssätt som sedan presenterar 

de alternativ som valts för utförandet av studien.  

2.1 Vetenskapligt synsätt 

En epistemologisk eller kunskapsteoretisk frågeställning innefattar vad som är eller kan ses som 

acceptabel kunskap. Det finns tre dominerande vetenskapliga synsätt; positivism, realism och 

interpretivism (Bryman & Bell 2017). 

 

Positivism  

Positivism innebär att naturvetenskapliga metoder används även där sociala verkligheter och 

dess aspekter studeras. Det som anses som kunskap är enbart det som kan bekräftas via sinnena. 

Syftet är att generera hypoteser som kan prövas och vetenskapen ska vara objektiv, det vill säga 

fri från värderingar (Bryman & Bell 2017). 

 

Realism 

Realism delar två egenskaper med positivismen, den första är föreställningen att samma 

tillvägagångssätt bör användas vid insamling och analys av data, oavsett om det handlar om 

natur- eller samhällsvetenskap. Den andra egenskapen som delas är att det finns en yttre 

verklighet oberoende av det mänskliga medvetandet som forskarna ska fokusera mot. Realism 

kan delas in i två olika kategorier, empirisk realism och kritisk realism. Empirisk realism 

innefattar att lämpliga metoder kan hjälpa till att förstå verkligheten. Då bortses varaktiga 

strukturer som kan ligga till grund för och orsaka observerbara fenomen och händelseförlopp. 

Den andra formen av realism benämns som kritisk realism. Kritiska realister anser att förståelse 

och förändring av den sociala verkligheten endast kan ske om dem strukturer som är i 

verksamhet, som ger upphov till dessa skeenden och diskurser, identifieras (Bryman & Bell 

2017). 
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Interpretivism  

Interpretivism eller tolkningsperspektiv innebär till skillnad från positivism, som letar 

förklaringar till varför människors beteende är på ett speciellt sätt, att förståelse till människors 

beteende ska undersökas. Det inkluderar även en empatisk förståelse för människors handlande 

istället för att bara fokusera på de orsaker som påverkar det (Bryman & Bell 2017). 

Studiens vetenskapliga synsätt 

Denna studie kommer följa ett kritiskt realistiskt synsätt, då det som studeras är konsumenternas 

krav och förväntningar på flexibilitet vid e-handel och hur PostNord ska hantera dem kraven. 

Vår studie är kvalitativ och svaren kommer därför att tolkas genom förståelse för förändringar 

av den sociala verkligheten.  

 

2.2 Vetenskapligt angreppssätt  

Enligt Bryman och Bell (2017) finns det tre olika sätt att se på förhållandet mellan teori och 

praktik, antingen deduktiv teori, induktiv teori eller abduktiv teori.  

 

Deduktion  

Vid ett deduktivt angreppssätt råder vanligtvis en linjär process, där processen genomförs steg 

för steg. Deduktion beskrivs som  “bevisföringens väg”, utifrån den teori som finns,  formuleras 

en eller flera hypoteser som sedan ska testas med hjälp av statistiska analysmetoder. Resultatet 

som uppnås, leder till att hypoteserna antingen kan accepteras eller förkastas (Bryman & Bell 

2017).  

 

Induktion  

Induktiv teori är det motsatta, där råder en icke-linjär process. Det benämns som “upptäcktens 

väg” där det empiriska resultatet leder till teorin och generaliserbara slutsatser dras utifrån 

observationer (Bryman & Bell 2017).  
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Abduktion 

Med ett abduktivt angreppssätt undviks de begränsningar som förekommer i det induktiva och 

deduktiva angreppssätten. Svagheter gällande ett deduktivt angreppssätt  är att den anses lita på 

en strikt logik av prövningar. Detta på teorier och hypoteser och att det skapas problem eftersom 

att det blir svårt att välja ut den teori som ska prövas. Med ett induktivt angreppssätt, ligger 

svårigheten i att ingen mängd data kan garantera att teorier kan formuleras. Abduktion förklarar 

först problemet och sedan väljs den bästa konkurrerande förklaringen eller tolkningen av data 

(Bryman & Bell 2017).  

Studiens vetenskapliga angreppssätt 

Angreppssättet för denna studie är det deduktiva. Detta för att det är en linjär process där vi steg 

för steg skrivit de olika kapitlena. Utifrån den teori vi skrivit har vi formulerat analysmetoder 

för att uppnå ett resultat. Vi använder inte induktion för att empirin inte kommer att formuleras 

före teorin och inte heller abduktion som kompletterar teorin under processens gång. Detta för 

att vi följer den linjära strukturen.  

 

2.3 Forskningsstrategier 

Det finns två olika forskningsstrategier; kvantitativ eller kvalitativ metod (Bryman & Bell 

2017).  

 

Kvantitativ forskning 

Kvantitativ forskning förespråkar siffror vid datainsamling och analys. Det innefattar ett 

deduktivt synsätt där vikten ligger i att pröva teorier, med naturvetenskapliga modeller och det 

anses att den sociala verkligheten är en yttre och objektiv verklighet (Bryman & Bell 2017).  

 

Kvalitativ forskning  

Kvalitativ forskning fokuserar på ord framför siffror vid insamling och analysering av data.  

Denna typ av forskning använder främst ett induktivt synsätt där vikten ligger på 

teorigenerering. Kvalitativ forskning betonar vikten av individernas uppfattning och hur de 
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tolkar sin sociala verklighet. Den sociala verkligheten ses som en egenskap i ständig förändring 

som hör till individernas skapande och konstruerande förmåga (Bryman & Bell 2017). 

 

Studiens forskningsmetod 

Den här studien kommer att genomföras med kvalitativ metod eftersom fokus främst kommer 

att ligga på kvalitativa data. Vi har använt oss av kvalitativ data på respondent på PostNord i 

Ljungby och på deras 3PL-kunder för att med hjälp av dem kunna besvara de frågeställningar 

som formulerats. Detta har vi gjort för att på ett korrekt sätt uppfatta respondenternas 

upplevelser. Utifrån de frågeställningar som formulerats anser den här studiens författare att 

den kvantitativa metoden inte skulle besvara våra frågeställningar lika bra som den kvalitativa 

metoden då den främst förespråkar siffror.  

 

2.4 Undersökningsdesign 

Bryman och Bell tar upp fem olika forskningsdesigner: experimentell design, tvärsnittsdesign, 

longitudinell studie, fallstudiedesign och komparativa eller jämförande design (Bryman & Bell 

2017).  

 

Experimentell design 

Den så kallade “klassiska experimentella designen” innefattar att två objekt eller grupper 

studeras. Där den ena gruppen, experimentgruppen, får genomgå en manipulation av en 

oberoende variabel och den andra gruppen, kontrollgruppen, som inte genomgår den 

behandlingen. Genom att mäta den beroende variabeln innan och efter, kan resultat och 

eventuella skillnader mellan grupper jämföras och dem kan då hänföras till manipulationen av 

den oberoende variabeln  (Bryman & Bell 2017).  

 

Tvärsnittsdesign  

Tvärsnittsdesign går ut på att data samlas in från flera fall, vid en specifik tidpunkt, för att kunna 

få fram data till två eller fler variabler för att undersöka samband mellan dem  (Bryman & Bell 

2017).  
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Longitudinell design 

Longitudinell design innebär att ett urval undersöks en gång, och följs sedan upp en gång till 

vid ett senare tillfälle, detta för att se om det skett några förändringar. Longitudinella studier 

kan genomföras på två olika sätt, antingen med en panelstudie där ett urval som ska vara 

representativt för ett land används. Det andra sättet är genom en kohortstudie där grupper som 

har något gemensamt används, till exempel  personer som är födda samma vecka eller har 

upplevt arbetslöshet  (Bryman & Bell 2017).  

 

Fallstudie 

En fallstudie grundas på en ingående studie av ett enda specifikt fall, i form av en organisation, 

en plats, en person eller en specifik händelse (Bryman & Bell 2017). 

En fallstudie är att rekommendera när aktuella händelser ska studeras men väsentliga beteenden 

inte kan manipuleras. Fallstudien innefattar också vanligtvis en direkt observation av de 

händelser som ska studeras och intervjuer med de som upplevt händelseförloppet. Styrkan med 

fallstudier är framförallt att den möjliggör en hantering av många olika typer av empiriskt 

material, som exempelvis dokument, artefakter, intervjuer och observationer (Yin 2007).  

 

Jämförande design  

Med en komparativ eller jämförande design används i stort sett identiska metoder för att 

undersöka två olika fall. Anledningen till detta är att det anses vara underlättande att förstå 

sociala företeelser bättre om vi kan jämföra dem med två eller flera motsatta eller olikartade 

fall  (Bryman & Bell 2017).  

Studiens undersökningsdesign 

I denna studie bygger undersökningsdesignen på en fallstudie. Detta för att vi ingående valt att 

studera ett fall, en organisation, vilket är PostNord. Vi jämför inte olika tidsperioder, variabler, 

fall eller urval och därav blir det mest effektivt att göra en fallstudie. Dessutom passar det vår 

studie eftersom den aktuella händelsen som ska studeras är konsumenternas krav på flexibilitet 

vid order och leverans, vilket är ett beteende som är svårt för en organisation att styra över. Det 

handlar mest om hur organisationen, PostNord i det här fallet, ska anpassa sig för att kunna 
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uppfylla de kraven. 3PL- kunder kommer också att undersökas för att få en helhet över hela 

flödet från slutkonsument till 3PL- kund och sedan PostNord som är 3PL- leverantör.  

2.5 Datainsamling  

För att samla in data finns det två tillvägagångssätt, insamling av primär- eller sekundärdata 

(Bryman & Bell 2017).  

 

Primärdata 

Primärdata är data som samlas in, genom exempelvis intervjuer eller observationer och tolkas 

av forskaren själv. Det faktum att data inte tolkats innan av någon annan, är en stor fördel när 

forskare försöker förhålla sig objektiva till det som ska studeras  (Bryman & Bell 2017).  

 

På intervjuerna kan de frågor som ställs antingen vara öppna eller stängda. Stängda frågor 

innebär fasta svarsalternativ och personen som blir intervjuad är mer bunden i sina svar medan 

de öppna frågorna är ledande och personen som blir intervjuad har större frihet i sina svar  

(Bryman & Bell 2017).  

 

Sekundärdata  

Sekundärdata är data som samlats in av någon annan än forskaren, denna typ av data behöver 

inte användas i samma syfte som den ursprungligen var avsedd för. Sekundärdata har sina 

fördelar i form av besparing av tid och pengar samtidigt som att den mestadels är av god 

kvalitet.  Nackdelar med sekundärdata kan exempelvis vara att kunskapen om materialet inte 

blir lika bra som om data har samlats in för just det specifika fallet som studeras. Det finns även 

en risk att väsentliga variabler saknas i materialet. Eftersom att data har samlats in av någon 

annan, betyder det att den sannolikt även har tolkats av någon annan, vilket kan påverka 

objektiviteten (Bryman & Bell 2017).   

Studiens datainsamling 

I denna studie har vi tillämpat både primärdata och sekundärdata. Primärdata har samlats in i 

samband med att en semi- strukturerad intervju genomförts med information om vilka brister i 

flexibilitet som finns i PostNords order- och leveransprocess, vilka utmaningar det medför och 
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hur det ska hanteras. Dokument från fallföretag och 3PL- kunder, både från hemsidan samt 

undersökningar som de genomfört står för den sekundära delen av datainsamlingen.  

 

2.6 Datakällor  

I fallstudier finns det sex olika datakällor som är användbara; direkt observation, deltagande 

observation, fysiska artefakter, intervjuer, dokument och arkivmaterial (Yin 2007). 

 

Direkt observation 

Direkt observation innebär att en situation eller ett föremål observeras. Det finns både formella 

datainsamlingar och mindre formella datainsamlingar. Vid formella datainsamlingar kan bland 

annat observationsprotokoller utformas och mätning av olika beteenden mätas under bestämda 

tidsperioder. Mindre formella datainsamlingar kan vara till exempel intervjuer och 

observationer (Yin 2007). 

 

Deltagande observation  

I deltagande observationer gör forskaren observationer på olika situationer. Forskaren använder 

sig av den rollen som passar bäst för den studerade organisationen. Deltagande observationer 

kan användas för att observera antropologiska studier av sociala grupper eller i större 

organisationer  (Yin 2007). 

 

Fysiska artefakter  

När en verksamhet är invecklad eller ogenomförbar att göra en direkt observation på så är det 

lämpligt att studera fysiska artefakter, det som verksamheten eller aktiviteten har producerat, 

till exempel en produkt. Bilden blir då mer mångfaldig (Yin 2007). 

 

Intervjuer 

Det finns både strukturerade och semi-strukturerade intervjuer, där semi-strukturerade 

intervjuer är vanligast. I genomförandet av en fallstudie är de båda typerna en viktig 
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informationskälla. Det är viktigt att intervjun alltid följer samma ordning till olika personer för 

att det inte ska förekomma någon form av förvrängning i fallstudieprotokollet (Yin 2007). 

Dokument 

Dokument finns i olika karaktärer; personligt meddelande, dagordning, administrativa 

dokument och tidningsklipp. De är oftast relevanta i fallstudier. Dokument måste däremot 

bekräftas av andra källor då de kan innehålla skevheter som leder till att de inte är pålitliga (Yin 

2007). 

 

Arkivmaterial  

Arkivmaterial kan vara material som till exempel datafiler och register. Det kan mer specifikt 

vara kundregister, organisationstablåer, budgetar, kartor, förteckningar och personliga register. 

Dessa kan användas i kombination med andra källor. Även arkivmaterial är viktigt att göra mer 

tillförlitliga genom att se vilket syfte det har för att det ska finnas användbarhet för materialet 

(Yin 2007). 

 

Studiens datakällor 

Studien innehåller data från en semi- strukturerad intervju på PostNord med en intervjuguide 

innehållande frågor inom temat konsumenternas krav på flexibilitet i order- och 

leveransprocessen. Det har varit öppna frågor för att respondenten skulle kunna svara med stort 

utrymme och för att vi skulle kunna ställa följdfrågor. Frågorna behandlade områden inom 

PostNords brister i order-och leveransprocessen, vilka utmaningar som finns och hur dessa 

hanteras. Författarna valde initialt att mejla frågor till Adlibris som är en av Nordens ledande 

e-handelsbutiker med ett brett utbud inom böcker, pyssel & DIY (do it yourself), leksaker och 

kontor (Adlibris.com 2018), för att få deras bild  av situationen, då de befinner sig tidigare i 

kedjan med PostNord som deras huvuddistributör. Syftet med att kontakta Adlibris var att se 

om bilden kring konsumenter som kräver flexibla leveranser som PostNord hade, delas även av 

Adlibris. Detta medför stor relevans för studiens syfte i samband med att flexibla leveranser 

studeras utifrån ett annat perspektiv. Utöver Adlibris kontaktade författarna senare även andra 

ledande e-handelsbutiker som främst har PostNord som 3PL- leverantör. Författarna valde att  

endast skicka ut en enkät via mejl som 3PL- kunderna hade möjligheten att svara på. Syftet med 

denna enkät var att se hur dessa utvalda 3PL- kunder tolkade flexibilitet i en order- och 



22 

 

leveransprocess utifrån utvalda alternativ författarna ansåg resulterade i flexibilitet. Information 

samlades också in via 3PL kundernas hemsidor, detta då ett flertal av dessa utvalda 3PL- kunder 

inte besvarade enkäten. Totalt så besvarade endast Nordicfeel på enkäten, resterande bifogade 

vidare enkäten till andra avdelningar vilket resulterade i att författarna inte fick någon respons. 

För att få något underlag att utgå ifrån valde författarna att inta rollen att agera som en kund. 

Genom att gå in på 3PL- kundernas hemsidor och lägga in varor i kassan för att sedan se vilka 

möjligheter som finns kunde författarna i sin tur göra antaganden om erbjuden flexibilitet hos 

respektive 3PL-kund. Denna typ av informationssamling utförde författarna på samtliga 3PL-

kunder som inte svarade på enkäten. Med hjälp av figur 5 kan aktörer avläsas som författarna 

har haft kontakt med under arbetets gång. PostNord är 3PL- leverantören och resterande är 3PL- 

kunder. 

Olika observationer kommer inte att göras och inte heller kommer det finnas fysiska artefakter 

då denna studie inte avser att endast observera respondenterna, det ska finnas utrymme för dem 

att kunna tolka utifrån deras erfarenheter. Det är en verksamhet som kommer att undersökas 

och inte en produkt, vilket är en anledning till att fysiska artefakter inte kommer att tillämpas.  
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(Figur 5, Urval intervjurespondenter, egen illustration) 
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2.7 Urval  

För urval av respondenter finns det två olika sätt att göra detta på, genom ett sannolikhetsurval 

eller icke-sannolikhetsurval  (Bryman & Bell 2017). 

 

Sannolikhetsurval  

Tillämpning av sannolikhetsurval bygger på en slumpmässig grund. Detta innebär att individer 

väljs från en population och vem som helst har chansen att bli vald då urvalet är representativt 

för hela populationen. Sannolikheten för att en viss individ blir vald kan fastställas (Bryman & 

Bell 2017). 

 

Icke-sannolikhetsurval 

Icke-sannolikhetsurval bygger inte på någon urvalsram därmed finns inte möjligheten att räkna 

ut sannolikheten att en viss individ blir utvald. Två vanligt förekommande metoder i detta urval 

är: bekvämlighets- och snöbollsurval. Ett bekvämlighetsurval innebär att forskaren utför 

undersökningen med dem objekt som finns tillgängliga. Denna metod fungerar främst som en 

förberedelse inför vidare forskning då resultat som tas fram inte kan generaliseras. 

Snöbollsurval bygger på att forskaren tar kontakt med en eller ett fåtal individer som är 

relevanta för studien. Detta för att vidare sedan bli hänvisad till andra individer som är aktuella 

för intervju. På så vis uppnås en så kallad snöbollseffekt (Bryman & Bell 2017). 

Studiens urval 

I denna studie har kvalitativa intervjuer använts med ett icke-sannolikhetsurval då vi har 

intervjuat specifika personer som har kunskap om temat. Det är ett bekvämlighetsurval då 

undersökningen gjorts på tillgänglig person på Postnord i Ljungby som ansetts vara relevant 

för denna studie. Intervjuer och enkäter har skickats ut via mejl till Postnords 3PL- kunder. 

Intervjuer med olika personer ger en större helhetsbild. I studien använde vi inte 

sannolikhetsurval då den inte ska bygga på en slumpmässig grund. Studien är en förberedelse 

inför vidare forskning.  
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2.8 Analysmetod  

Vid analys av en fallstudie finns det fem olika tekniker (Yin 2007). 

 

Mönsterjämförelse  

Mönsterjämförelse är en önskvärd teknik som bygger på användning av logik vid jämförelse 

mellan ett empiriskt grundat mönster och ett förväntat eller förutsagt mönster. Den interna 

validiteten kan stärkas om mönstren stämmer överens med varandra. (Yin 2007). 

  

Bygga upp förklaringar  

Den andra tekniken som Yin (2007) tar upp är, att bygga upp en förklaring, vilket beskrivs som 

en form av mönsterjämförelse. Analysen av data sker genom att formulera eller bygga upp en 

förklaring av fallet.  

 

Tidsserieanalys 

En annan teknik för att analysera data är att genomföra en tidsserieanalys, den används främst 

när olika mönster och samband ska jämföras över tid (Yin 2007). 

 

Programlogiska modeller 

Programlogiska modeller är den fjärde tekniken. Den används främst i fallstudier där det 

genomförs utvärderingar. Den används genom att empiriskt observerade händelseförlopp 

jämförs eller matchas med teoretiskt förväntade händelser (Yin 2007). 

 

Syntes utifrån olika fall  

Den sista tekniken är syntes utifrån olika fall och den är till skillnad från de tekniker som nämnts 

tidigare, bäst lämpad för flerfallsanalyser, det vill säga minst två fall. Fördelen med att studera 
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flera fall är att analysen troligtvis blir enklare och att resultaten blir mer hållbara än om endast 

ett fall undersöks (Yin 2007). 

Studiens analysmetod 

Analysmetoden som valts är mönsterjämförelse eftersom analysen kommer att genomföras 

genom jämförelser mellan empiri och teori. Utifrån det empiriska materialet kommer 

jämförelser göras för att hitta eventuella brister och områden som kan förbättras utifrån det 

teoretiska materialet som samlats in. Detta har gjorts genom att jämföra fallföretaget PostNord 

med de olika 3PL- kunderna. Resterande analysmetoder är inte applicerbara då studiens syfte 

inte är att bygga upp förklaringar, jämföra samband och olika mönster över tid, genomföra 

utvärderingar eller att utföra flerfallsanalyser.  

 

2.9 Kvalitetsmått 

Det finns både kvantitativa och kvalitativa kvalitetsmått (Bryman & Bell 2013). 

 

Kvantitativa kvalitetsmått  

Kvantitativa kvalitetsmått beskriver  två viktiga kriterier som används för forskning; validitet, 

och  reliabilitet. Det har diskuterats av forskare hur pass relevanta de termerna är i en kvalitativ 

studie, eftersom  mätningarna där inte står i fokus  (Bryman & Bell 2013).  

 

Kvalitativa kvalitetsmått  

Bryman och Bell (2013) hänvisar till forskarna LeCompte och Goetz som försökt omvandla 

begreppen till kvalitativa studier utan att ändra deras betydelse men däremot ta mindre hänsyn 

till frågor gällande mätning. LeCompte och Goetz delar upp begreppet reliabilitet i två delar, 

extern och intern reliabilitet.  

 

Reliabilitet 

Där extern reliabilitet syftar till om studien kan replikeras, vilket vanligtvis är svårt i kvalitativa 

studier, eftersom att de inte går att frysa en social miljö och dess sociala betingelser. Intern 
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reliabilitet syftar till att forskarna enas om hur de ska tolka det de ser och hör (Bryman & Bell 

2017). 

 

Validitet 

Även begreppet validitet delas upp i intern och extern. Intern validitet innebär att forskarens 

observationer och de teoretiska idéer som denne utvecklar skall stämma överens. Extern 

validitet, innefattar i vilken utsträckning resultaten kan generaliseras till andra sociala miljöer 

och situationer (Bryman & Bell 2017). 

 

Det finns dock forskare med andra synpunkter gällande om reliabilitet och validitet ska 

användas inom kvalitativ forskning. Bryman och Bell (2013), hänvisar till Guba och Lincoln 

(1994) som anser att kvalitativa och kvantitativa studier ska bedömas och värderas utifrån olika 

kriterier. De rekommenderar att två andra kriterier ska användas vid kvalitativ forskning, 

trovärdighet och äkthet (Bryman & Bell 2017). 

Trovärdighet 

Kriteriet trovärdighet brukar delas upp i följande fyra delkriterier, tillförlitlighet, överförbarhet, 

pålitlighet och konfirmering eller bekräftelse (Bryman & Bell 2017). 

 

Tillförlitlighet 

Forskare kan komma fram till olika skildringar av hur verkligheten ser ut och då är det hur hög 

trovärdighet skildringen har, som bestämmer hur andra personer kommer se på det. För att 

skapa tillförlitlighet behöver en kontrollering av forskningen utförts enligt gällande regler och 

att det stäms av med de personer som deltagit i studien för att säkerställa att dem som forskare 

har uppfattat det på ett korrekt sätt. Det brukar gå under namnet respondentvalidering eller 

deltagarvalidering (Bryman & Bell 2017). 

 

Överförbarhet 

Inom kvalitativ forskning kan överförbarhet, det vill säga hur bra resultaten kan appliceras i en 

annan situation eller sammanhang, eller i samma sammanhang men vid ett senare tillfälle, vara 
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en utmaning. Inom kvalitativ forskning studeras ofta små grupper eller enskilda personer som 

har något gemensamt för att åstadkomma så kallad thick descriptions, som innebär täta 

redogörelser för dem detaljer som ingår i en kultur (Bryman & Bell 2017). 

 

Pålitlighet 

För att bedöma en studie enligt kriteriet om pålitlighet, föreslås forskarna anta ett granskande 

synsätt. Det innefattar att det ska finnas en fullständig redogörelse tillgänglig för alla faser av 

forskningsprocessen, från formulering av forskningsfrågor, till val av intervjupersoner, 

fältanteckningar, intervjuutskrifter, beslut angående analysen av data med mera. 

Under forskningens gång och i slutfasen kan sedan kollegor granska arbetet för att bedöma 

kvaliteten. Detta är dock inte vanligt inom företagsekonomisk forskning eftersom att kvalitativa 

undersökningar vanligtvis innehåller väldigt mycket data, vilket gör att det blir ett krävande 

arbete för de personer som ska granska det (Bryman & Bell 2017). 

 

Konfirmering/Bekräftelse 

Konfirmering eller bekräftelse innebär att forskaren försöker garantera att han eller hon agerat 

i god tro, för att det är väldigt svårt att nå fullständig objektivitet inom forskningen. Forskaren 

vill därför tydligt bevisa att genomförandet och tolkningen av resultatet inte har påverkats av 

personliga värderingar eller forskarens egna teoretiska inriktning (Bryman & Bell 2017). 

 

Äkthet 

Även det andra kriteriet äkthet kan delas upp i delkategorier, rättvis bild, ontologisk autenticitet, 

pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet och taktisk autencitet.  

➔ Ger studien en rättvis bild av de studerade personernas åsikter: Exempelvis kan det 

finnas skillnader mellan hur chefer och medarbetare uppfattar olika situationer.  

➔ Ontologisk autencitet: Ställer frågan, har de medverkande personerna fått en större 

förståelse för sin situation och den miljö de verkar i genom studien?  

➔ Pedagogisk autencitet: Har undersökningen gjort att deltagarna fått en större förståelse 

för den resterande delen av gruppens upplevelser? 
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➔ Katalytisk autencitet: Har deltagarna med hjälp av studien kunnat påverka och förändra 

sin situation? 

➔ Taktisk autencitet: Har de medverkande personerna tack vare studien fått bättre chanser 

att utföra dem förändringar och åtgärder som krävs? (Bryman & Bell 2017). 

 

Studiens kvalitetsmått 

I denna studie har vi använt oss av kvalitativ metod och vi har därför utgått ifrån de kvalitativa 

måtten. Studien har fått en bättre kvalitet och pålitlighet från opponeringar och handledningar. 

Vi har inte lagt in våra egna värderingar, utan bara presenterat relevant data, vilket ger studien 

större möjlighet att styrka och bekräfta.  

 

2.10 Generalisering  

Teorigenerering utgör vilken nivå resultatet från fallstudien kommer att generaliseras på. Det 

finns olika  typer av generalisering; analytisk och statistisk (Yin 2007). 

 

Statistisk generalisering  

Statistisk generalisering, som är den vanliga formen vid surveyundersökningar och experiment 

men inte i fallstudier, drar slutsatser om en population genom empirisk data från 

urvalsinsamlingar. Genom statistisk generalisering finns det tillgång till kvantitativa formler för 

att genomföra konfidensprövningar på olika generaliseringar som oftast orsakas av 

populationens och samplets storlek och inre variation (Yin 2007). 

 

Analytisk generalisering  

Analytisk generalisering jämför resultat från olika fallstudier genom mallar som kommer från 

redan utvecklad teori. Om flera resultat ger stöd åt samma teori så kan dessa replikeras, och det 

empiriska resultatet blir då starkare. Analytisk generalisering är en vanlig riktning för fallstudier 

(Yin 2007). 
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Studiens generalisering 

En statistisk generalisering kan inte utföras då studien är en fallstudie och kommer därför inte 

att kunna appliceras på flera företag än det vi undersökt. Vi kommer inte att dra slutsatser om 

populationer då bara ett litet urval av intervjuer kommer att göras, på bestämda personer. 

Resultatet är istället en förståelse över ämnet och hur det ser ut för företaget idag. Denna 

undersökning kan fortsättningsvis  användas för vidare forskning men även av andra företag 

som kan relatera till studien. De resultat och slutsatser som dras kommer skapa förutsättningar 

för företag som vill bli mer flexibla med sina leveranser. Analytisk generalisering kommer inte 

heller vara relevant för denna studie då vi inte kommer att jämföra olika fallstudier. Detta hade 

kunnat göras i framtida forskning. .  

2.11 Etiska överväganden  

Bryman och Bell (2017) tar upp sex olika etiska principer, vilka är: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitets- och anonymitetskravet, nyttjandekravet, falska 

förespeglingar och att deltagarna inte ska ta någon skada.  

 

➔ Informationskravet: Vilket innebär att de personer som ska medverka i studien ska få 

reda på studiens syfte och vad som ingår i den (Bryman & Bell 2017).  

➔ Samtyckeskravet: Innefattar att personerna ska få veta att deras medverkan i studien är 

frivillig och att de har rätt att tacka nej om dem skulle vilja det (Bryman & Bell 2017). 

➔ Konfidentialitets- och anonymitetskravet: Berör området kring sekretess och att 

personuppgifter måste förvaras på en säker plats utan åtkomst för obehöriga (Bryman 

& Bell 2017).  

➔ Nyttjandekravet: Innefattar att de personuppgifter som samlas in endast får användas i 

syftet för forskningen (Bryman & Bell 2017).  

➔ Falska förespeglingar: innebär att de medverkande personerna inte ska få falsk eller 

vilseledande information av forskarna (Bryman & Bell 2017).  

➔ Deltagarna inte ska ta skada av undersökningen: Är den sjätte och sista etiska 

principen som nämns av (Bryman & Bell 2017).  

 

Studiens etiska överväganden 

Innan vi började med våra intervjuer skickade vi via mejl ut information om studiens syfte, och 

berättade även under intervjutillfället vad syftet med studien är. Detta för att ta hänsyn till 
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informationskravet. Alla respondenter får på detta sätt samma förutsättningar. När detta gjordes 

kunde respondenterna även tacka ja eller nej enligt samtyckeskravet. Om respondenterna ville 

vara anonyma kunde de även vara det enligt anonymitetskravet. Nyttjandekravet uppnåddes då 

insamlad material endast användes för studiens skull och inte för att dela med det till någon 

utomstående. Studien kommer även ta hänsyn till att det inte ska vara falska förespeglingar eller 

att deltagarna tar skada av undersökningen.  

 

2.12 Studiens tillvägagångssätt  

 

 

(Figur 6, Studiens tillvägagångssätt, egen illustration) 
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2.13 Studiens arbetsfördelning 

Under arbetet med studien har vi tillsammans diskuterat vilka områden som är relevanta att 

skriva om och utefter detta har vi delat upp arbetet för en ökad effektivitet av arbetet. 

Inledningskapitlet har alla bidragit med genom att öka kunskapen om flexibilitet och öka 

förståelsen för hur PostNord arbetar med flexibilitet Detta har vi gjort genom att söka efter 

litteratur, vetenskapliga artiklar och andra källor vi ansett vara trovärdiga. Inledande tog Emine 

kontakt med PostNord Strålfors Ljungby för att finna en kontaktperson som skulle bidra med 

material under arbetets gång. Vilka metoder vi skulle använda i studien diskuterade vi också 

tillsammans, för att alla skulle vara eniga. Marcus bidrog till störst del i metoden. I kapitel tre 

bidrog Melita och Emine till den största delen av teorin medan Marcus bidrog till störst del av 

teorin i kapitel fyra, där vi enskilt sökte upp relevant teori och vetenskapliga artiklar.  För att 

kunna skriva en empiri gjorde Melita och Marcus en telefonintervju med Nordic e-commerce 

advisor på PostNord och transkriberade detta, vilket täcker stora delar av empirin i både kapitel 

tre och fyra. Samtidigt skickade Emine ut mejlenkäter till 3PL- kunder, vilka hon har haft störst 

ansvar för. Analysen i kapitel tre har vi delat upp och i kapitel fyra bidrog Melita med större 

delen av analysen. Emine har gjort studien mer tydlig genom olika illustrationer samt layout. 

Slutsatsen har vi delat upp. Under arbetets gång har vi hela tiden kommunicerat vad som är 

relevant för att vi hela tiden ska ha samma uppfattning. Melita och Emine har haft kontakt med 

PostNord samtidigt som vi tillsammans har deltagit i handledningsmöten med handledaren som 

Melita haft mest kontakt med.  
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2.14 Metodsammanfattning 

 

 

(Figur 7, Metodsammanfattning, egen illustration) 
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3. Frågeställning 1 - Vilka brister i flexibilitet finns i 

PostNords order-och leveransprocess?

 

I kapitel tre kommer den första frågeställningen att studeras. Det kommer  inledas 

med  relevant teori som utgör grunden för att besvara studiens första 

problemformulering. Teorin som kommer att tas upp består främst av litteratur och 

vetenskapliga artiklar. Dessa områden tas upp i figur 8 . Därefter kommer empiri 

insamlad från PostNord och deras 3PL-kunder och sedan avslutas kapitlet med en 

analys  

3.1 Teoretisk referensram 

Teoridelen beskriver relevanta teorier för studiens problemformulering. Teorier som behandlas 

är processkartläggning, order- och leveransprocessen, leveransflexibilitet i e-handeln och 

3PL- kunder för att få en större förståelse för ämnet.  

 

(Figur 8, Disposition för den första frågeställningens teori, egen illustration) 
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3.1.1 Processkartläggning   

 

En process beskrivs vanligen som “en kedja av aktiviteter”, ett antal aktiviteter i en viss 

ordningsföljd och hur de aktiviteterna hänger ihop och påverkar varandra 

Det kan påstås att bakom varje resultat ett företag presterar finns en eller flera processer.     För 

att definieras som en process måste följande kriterier uppfyllas:    

➔ Ett tydligt syfte: Som klargör varför processen finns och är en förutsättning för hur den 

ska namnges. Ett krav för att lyckas med det är att förstå vem kunden är, vilket resultat 

processen ska uppnå och hur det uppfyller kundens behov 

➔ En tydlig startpunkt: Kundens behov sätter igång processen 

➔ En tydlig slutpunkt: När kunden får sitt behov uppfyllt  (Ljungberg & Larsson 2012). 

 

Ljungberg och Larsson, (2012) använder fem nyckelord som ingår i en process, som illustreras 

i figur 9, vilka är: 

➔ Objekt in: Är triggern, det som startar processen, det kommer från den närmast 

föregående aktiviteten eller processen. Utan ett objekt in kommer processen/aktiviteten 

inte att påbörjas. Kan t.ex. vara en order till processen “hantera en order” (Ljungberg & 

Larsson 2012). 

➔ Aktivitet: Den verksamhet som förädlar objekt in eller annan input, med hjälp av 

information och resurser till objekt ut. Den serie av handlingar som använder sig av 

befintliga resurser  (Ljungberg & Larsson 2012). 

➔ Resurser: Vad som behövs för att aktiviteten ska kunna utföras. Resurserna är bestämda 

till specifika processer och aktiviteter och följer inte objekten genom processen. 

Resurser kan t.ex. vara personer, utrustning, anläggningar m.m. Aktiviteter och resurser 

har stor påverkan på vilken kvalitet det blir på objekt ut (Ljungberg & Larsson 2012). 

➔ Information in/ut: Det som stödjer och / eller styr processen. Information är inte ett 

krav för att för att kunna påbörja processen men den underlättar genomförandet och 

påverkar utförandet (Ljungberg & Larsson 2012). 

➔ Objekt ut: Resultatet av förädlingen och objekt inför nästa aktivitet i processen 

(Ljungberg & Larsson 2012). 
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(Figur 9, Processkartläggning, Processens grundläggande komponenter; Ljungberg & Larsson 

2012) 

En processkartläggning är en karta över de processer som sker i ett företag, med en tydlig början 

och ett tydligt slut. Det kan ses som ett hjälpmedel för att förstå och visualisera de processer 

som sker och hur sambandet mellan dem ser ut för att få en överblick över verksamheten. 

Tanken är att den ska underlätta för de som arbetar i flödet att förstå och skapa en gemensam 

bild för den nuvarande processen, hur den kan kopplas till andra processer och hur de samverkar 

för att skapa värde för kunden (Ljungberg & Larsson 2012). 

I artikeln “Process” definierar Stevenson en process som en ryggrad för en rad misslyckade 

utredningar och att utan en process blir det enligt honom kaotiskt. Han menar att oavsett hur 

innovativa och bra produkter ett företag än gör så kan det bli utmanande och vilseledande utan 

en process och en grundläggande överenskommelse om tillämpningar av tekniken och den 

effektiva användningen av nyligen tillgänglig data i företagens utredningar. Stevenson hävdar 

att en genom processer kan få erfarenheter och utvecklas ytterligare vilket i sin tur leder till en 

konkurrensfördel (Stevenson 2014). 

 

3.1.2  Order-och leveransprocessen 

En order- och leveransprocess är två flödesscheman som startar när en kund vill tillfredsställa 

sitt behov genom att lägga en order hos en säljare. Dessa två flödesscheman består av ett antal 

aktiviteter, från att ordern har lagts tills att den har levererats till slutkund. Enligt Oskarsson, 

Ekdahl & Aronsson (2013) beskrivs order- och leveransprocess i sex sammanknutna steg, vilka  
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går att se i figur 10. De tre första stegen utgör orderprocessen resterande beskriver 

leveransprocessen (Oskarsson, Ekdahl & Aronsson 2013).    

   

 

(Figur 10, Flödesschema över order- och leveransprocessen, Oskarsson, Ekdahl & Aronsson 2013) 

 

 

➔ Steg 1: Orderläggning 

En orderläggning uppstår när kunden lägger en order. Tidpunkten när ordern behöver läggas 

samt storleken av ordern bestämts av kunden utifrån lagersaldot samt behovet. Ordern meddelas 

sedan vidare antingen via brev, e-post, fax, EDI (electronic data interchange) eller telefon 

(Oskarsson, Ekdahl & Aronsson 2013).  

➔ Steg 2: Ordermottagning 

I nästa steg sker det en ordermottagning hos leverantören för att ordern sedan kunna hanteras 

samt jobbas vidare antingen i ett datoriserat administrativt system eller manuellt. För att kunden 

sedan ska vara medveten om att ordern har anlänt skickar leverantören en orderbekräftelse. 

Kunden har vid den här tidpunkten även möjligheten att leveransbevaka ordern (Oskarsson, 

Ekdahl & Aronsson 2013). 

 

➔ Steg 3: Orderbehandling 

Sista steget i orderprocessen är att behandla ordern köparen har lagt en beställning på. Här tar 

materialförsörjaren över för att planera så att produktionen har all material de behöver för att 
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starta produktionen. Vidare förbereder produktionen ordern för vidare distribution (Oskarsson, 

Ekdahl & Aronsson  2013). 

 

➔ Steg 4: Färdigställande av order 

Färdigställande av order är det första steget i en leveransprocess. Genomföring av detta kan ske 

på två olika vis beroende på vad det är för produktbeställning. Är det en kundspecifik produkt 

det rör sig om så är det ett par steg man går igenom, från att beställa hem material till 

slutmontering. Finns produkten redan i lager handlar det vanligtvis om att packa, plocka samt 

avsändning av order (Oskarsson, Ekdahl & Aronsson 2013). 

 

➔ Steg 5: Transport & spedition 

Nästa steg är att transportera, detta kan utföras på diverse vis beroende på hur kontraktet ser ut 

mellan kunden samt leverantören. Ansvar och aktivitet kan både innehas av leverantören samt 

kunden. Dock överlåter man vanligtvis själva utförandet till ett transportföretag som tar hand 

om leveransen. Även vid detta stadium möjliggör transportföretaget det för kunden att få 

information om var i flödet leveransen befinner sig (Oskarsson, Ekdahl & Aronsson 2013). 

 

➔ Steg 6: Inleverans till kund 

Det avslutande steget när leveransen anländer är vanligtvis hyfsat omfattande då kunden 

behöver utföra godsmottagning, ankomst- och kvalitetskontroll samt lagring. Utöver detta 

rapporterar kunden även de inkommande produkterna i sitt affärssystem för att registrera 

produkterna tillgängliga för företaget samt för att se om rätt produkter levererats. Slutligen kan 

material behövas packas samt märkas om, men order-och leveransprocessen avslutas med att 

produkterna som levererats lagerförs (Oskarsson, Ekdahl & Aronsson 2013). 

 

3.1.2.1 Terminalens roll 

I distribution kan en terminal vara en värdeadderande resurs. En terminal är en anläggning dit 

transportering av varor sker för att sammanställas och/eller delas upp i andra partier för att sedan 

omlastas för transportering till kund. I distributionsstrukturer har terminaler en central roll då 

de minskar de gap som är vanligt förekommande mellan de som producerar samt dem som 
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konsumerar produkten. I till exempel PostNords terminaler är en vanligt förekommande 

aktivitet sortering. Uppsamlade brev och paket sorteras i terminaler för att sedan vidare 

distribueras till antingen en terminal som är lokaliserad närmare mottagaren eller direkt till 

mottagaren  (Jonsson & Mattsson 2011). 

Paket och gods kommer in till terminalen för att sorteras och snabbt lastas vidare på nästa länk 

i transportkedjan, exempelvis från en fjärrbil till en närtransport eller vice versa. För att uppnå 

en hög grad av effektivitet är det viktigt att snabbt kunna identifiera, väga, kontrollera volym 

och sortera varje kolli. Traditionellt lämnade chaufförerna fraktsedlar i pappersformat när de 

anlände med godset. Det är en stor fördel om kunden bokar elektroniskt så att planeringen kan 

äga rum innan godset anländer till terminalen. Det ger möjligheter till kortare ledtider och risken 

för fel minskar, när informationen skickas mellan system istället för att knappas in manuellt. 

Transportinstruktionen skickas via ett EDI-meddelande som innehåller information som behövs 

för att planera och genomföra transporten. Därefter märks paket och gods med en streckkod för 

att varje kolli ska kunna identifieras vilket även gör det möjligt att sammankoppla den fysiska 

försändelsen med informationen från transportinstruktionen. Identiteten på kollit läses in både 

vid ankomst och vid avgång från terminalen vilket gör det möjligt att skicka vidare den 

informationen till konsumenterna så att de kan följa försändelsen (Fredholm 2013). 

En ytterligare terminalaktivitet är ompaketering till lastning och omlastning. Mellanlagring kan 

vid sådana fall vara nödvändigt för terminaler eftersom det kan vara svårt att hantera samtliga 

ingående samt utgående transporter tidsmässigt synkroniserade. Till följd av detta anses 

lastning och lossning som en flaskhals i terminaler i form av köbildning. För att hantera denna 

obalans tvingas terminaler genomföra beslut som inte alltid är optimala ur en 

transportplaneringssynvinkel (Jonsson & Mattsson 2011). 

3.1.3 Leveransflexibilitet i e-handeln  

3.1.3.1 Kundservice 

Värden kan tillföras i olika aktiviteter, till exempel i leveransen. Logistiksystemet utformas och 

styrs utifrån vilka mål företag lägger på kundservicen för att uppfylla konsumenternas behov. 

Kundservicen påverkas både före, under och efter leveransen (Jonsson & Mattsson 2011).  

Kundservice kan delas in i fyra olika faser vilket kan ses i figur 11: 
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➔ Före order: Förutsättningar för att en kund ska lägga en order och information om dessa 

förutsättningar som till exempel leveranstider och lagernivåer. Det är viktigt att vara 

öppen och ha information för att kundservicen ska vara god.  

➔ Från order till leverans: Enkelheten i att lägga en order och anpassning efter kundens 

önskemål vid orderrutiner. Även information till kunden om något händer med ordern 

under processens gång är viktigt för en bra kundservice. Exempel på detta är 

leveransförseningar, hantering av förändrade kundkrav som till exempel leveranstider 

och leveransvolymer. Detta kallas för leveransflexibilitet.  

➔ Vid leverans: Kundservice vid leverans kan vara till exempel hur fullständig och korrekt 

leveransen är och hur bra leveranstider har följts.  

➔ Efter leverans: Kundservice efter leverans handlar till exempel om spårning av 

ursprungsmaterial till levererade produkter, att i behov kunna få tag på reservdelar och  

hur reklamationer, returer och återvinning av förbrukade produkter och förpackningar 

hanteras och omhändertas (Jonsson & Mattsson 2011). 

 

 

(Figur 11, Kundservice, Jonsson & Mattsson 2011) 

 

Logistikrelaterade tjänster och materialflödesinformation kan också påverka kundservicen. 

Materialflödesinformation kan före ordern ge information om leveranstider, leveranskvantiteter 

och lagersaldon, vilket ger mervärde för kunden. Från order till leverans och under leveransen 

handlar det till exempel om leveransförseningar och vart i en transport en leverans befinner sig. 

Efter leverans kan till exempel handla om information om reservdelar. För att lägga till 

ytterligare kundvärde kan logistikrelaterade tjänster göra det enklare för kunden när de till 

exempel ska lägga en order eller annat hanteringsarbete (Jonsson & Mattsson 2011).  
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Genom att synkronisera produktleverans med kundens krav möjliggör flexibiliteten en 

överlägsen kundservice. Det kan till exempel vara att reagera snabbt på behov av leverans 

genom att planera och styra flödet från ursprungsstället  till konsumtionspunkten, både inom 

och mellan organisationer. Detta ökar företagets förmåga att reagera på marknadsförändringar 

genom att eliminera överflödiga aktiviteter och minska svarstider. Det underlättar även till 

exempel efterfrågeinformation (Zhang, Vonderembse & Lim 2005). 

 

För att snabbare svara på konsumenternas krav krävs koordinering av olika typer av 

informationsflöden som efterfrågan, kapacitet, lager och schemaläggning. Detta medför också 

lägre kostnader då processen påskyndas. Informationsteknik är en nyckel till en ökad flexibilitet 

och förbättrad kundservice. Företag bör även utveckla sätt att dela material information på ett 

effektivt sätt. Materialflöden och informationsflöden måste förbättras för att kundservice och 

tillfredsställelse ska förbättras (Zhang, Vonderembse & Lim 2005). 

 

3.1.3.2 Leveransservice 

Utifrån det breda begreppet kundservice kan mer fokus läggas på de olika delarna rörande själva 

leveransen av produkten, vilket brukar benämnas som leveransservice. Leveransservice har stor 

betydelse inom logistikområdet och det innefattar samverkan med konsumenter både före, 

under och efter transaktionen är genomförd. För företag som vill konkurrera med 

leveransservice är det viktigt att identifiera och förstå:  

➔ vilken leveransservice som kunden värdesätter 

➔ hur leveransservicen kan förstärkas och förbättras 

➔ vad som försvårar för konkurrenter att imitera företagets position  (Sandberg 2015). 

 

Leveransservice är ett begrepp som definieras utifrån kundens uppfattning och innefattar vilken 

kvalitet som råder på leverantörers logistikprocesser (Björklund 2012). 

Leveransservice är den service som genomförs i order- och leveransprocessen och är vanligast 

att genomföras i faserna order till leverans och under leveransen. Ett exempel på leveransservice 

är leveransflexibilitet, vilket är förmågan att hantera och uppfylla kundens förändrade önskemål 
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i en pågående order för att anpassa sig till konsumenternas förändrade behov. Det kan till 

exempel handla om att ändra leveranstidpunkter, orderkvantiteter eller innehåll och prestanda i 

en produkt som redan är levererad. Leveransflexibilitet kan skiljas åt beroende på om det 

handlar om före en order eller under en order. Före en order kan leverantören anpassa sig utifrån 

kundens önskemål, även om det inte är de angivna kraven. Exempel på detta är att acceptera 

andra leveranstider, andra minimikvantiteter och andra produktönskemål. Leveransflexibilitet 

under order är mer komplext då anpassningen till ett förändrat kundönskemål  kräver en 

kortsiktig förmåga. Leverantören kan till exempel tidigarelägga utleveranser, leverera större 

kvantiteter av en order som redan är under produktion eller göra produktförändringar i en redan 

påbörjad tillverkning (Jonsson & Mattsson 2011). Det finns forskare som benämner 

leveransflexibilitet som förmågan att tillhandahålla utbredd och intensiv distributionstäckning. 

Den definitionen har vissa brister eftersom att det inte innefattar begreppet flexibilitet som 

förmågan att förändra sig till sin omgivning. Utbredd distributionstäckning kan snarare ses som 

en möjlig konsekvens av leveransflexibilitet (Yu, Cadeaux & Song 2012). Yu, Cadeaux och 

Song (2012) definierar leveransflexibilitet som, förmågan att ändra leveransprocesser på ett 

effektivt sätt för att anpassa sig, till både direkta och indirekta kundkrav.  

 

Flexibilitet i leveranser kan omfatta aktiviteter som att organisera inkommande och utgående 

leveranser. Företag kan fördröja engagemang, göra förändringar och finjustera leverans för att 

möta konsumenternas specifika behov. Alla parter i en marknadsorienterad strategi arbetar 

tillsammans för att skapa en snabb, effektiv och pålitlig försörjningskedja (Zhang, 

Vonderembse & Lim 2005). 

 

Det är kundorderpunktens position, alltså den punkt från vilken produkten är unik och bestämd 

till en viss kund som bestämmer måttet på flexibiliteten inom organisationer. Flexibilitet 

handlar därför om att flytta fram kundorderpunkten så nära kunden som möjligt, i vissa fall 

ligger den till exempel i distributionen. En hög grad av flexibilitet kräver flexibla rutiner och 

operationer. Beroendet av prognoser och den osäkerhet som det medföljer, minskar med 

flexibel distribution (Abrahamsson & Karlöf  2011). 

Flexibilitet är en faktor som ska vara framåtriktad i organisationers strategi, beteenden, 

processer och teknik. Målet är att den flexibilitetsstrategi en organisation väljer leder till 
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kundtillfredsställelse samtidigt som organisationens egna kostnader minskar.  Både kundens 

och organisationens utveckling är i fokus för flexibiliteten (Naim, Potter, Mason & Bateman 

2006). 

     

3.1.4 3PL- kunder 

3PL står för tredjepartslogistiker och fungerar som en tredje part mellan en köpande och 

säljande part för att i sin tur sätta samma transporttjänster. Transportsamordnade företag 

överlåter transporterna till olika transportörer som tar ansvar för transporterna. Exempelvis 

genomför åkerier lastbilstransporter (Jonsson & Mattsson 2011). 
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3.2 Empiri                                                                                                                                                                                                   

Empiridelen börjar med en processkartläggning och beskr ivning av hur PostNords 

order- och leveransprocess ser ut. Därefter följer PostNords flexibilitet. Sedan 

följer en undersökning författarna valde att genomföra som presumtiva 

konsumenter, för att se vilka flexibla kundkrav som erbjuds av olika e -

handelsföretag som är 3PL-kunder till PostNord.  Detta kan ses i figur 12.  

(Figur 12, Disposition för den första frågeställningens empiri, egen illustration) 
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3.2.1 Konsumenternas krav på PostNords order-och leveransprocess  

 

(Figur 13, PostNords order och leveransprocess, egen illustration) 

Beskrivning av symboler:  

Symboliserar beslutspunkt 

   Symboliserar vilken aktör som utför aktiviteterna 

   Symboliserar en aktivitet i processen 

   Symboliserar ett dokument  
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Symboliserar svarsalternativ 

Symboliserar vart i processen aktiviteterna sker 

 

I figur 13 beskrivs PostNords order-och leveransprocess utifrån en processkarta, med 

tillhörande beskrivningar av vad symbolerna betyder. Det börjar med att orderläggningen 

uppstår när kunden lägger en order. Ordern går då in i ett ordersystem hos e-handlaren som 

kallas för order management system (OMS) och sedan vidare till ett warehouse management 

system (WMS). Utifrån detta skapas en plocklista hos 3PL- kunder som plockar och skannar 

varorna i lagret för att vara medvetna om lagersaldot. Detta registreras i WMS-systemet som 

sedan skrivs ut som en transportetikett, eller label, utifrån ett transportadministratörsystem (TA-

system). Sedan sätts det fast på ordern och 3PL- kunden skickar en elektronisk fil (EDI-fil) till 

PostNord som innehåller bland annat information om vilka paket som kommer till terminalen. 

Paketen förvaras i lagret tills 3PL- kunderna hämtar paketen (Nordic E-commerce Advisor, 

PostNord). 

 

Ordermottagning sker sedan hos leverantören vid en fast tidpunkt som är överenskommen 

mellan 3PL-konsumenten och PostNord. Paketen hämtas av PostNords chaufförer hos den 3PL-

konsument som slutkonsumenten beställt varan/varorna ifrån. Om det är en liten konsument  

går paketen oftast till en upphämtningspunkt först, där flera paket samlas ihop från flera 

konsumenter och sedan finns det en stor bil i en inhämtande terminal. Paketen förs in på 

terminalen där de vägs och mäts för att inte överskrida den fraktdragande vikten som är  det 

högsta värdet som PostNord för in. När paketen vägs och mäts så kontrollerar PostNord att 

antalet paket stämmer. EDI-fil skickas över från 3PL- kunden som sedan räknas av mot det som 

har skickats in. EDI-filen har två syften, vilket är att den underlättar genom:   

 

➔ 1. Förhandsinformation: Planering av kapacitet kan ske genom förhandsinformation 

om hur mycket paket som kommer.  
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➔ 2. Avisering: När 3PL-konsumenten skickar EDI-filen kan den kopplas ihop med en 

orderbekräftelse i form av exempelvis ett sms till mottagaren att paketet är packat och 

påväg (Nordic E-commerce Advisor, PostNord). 

 

När paketet kommer in på terminalen och förs in på sorteringsbanorna och de har märkts så styr 

PostNords produktionssystem paketen till den ort de ska till, beroende på streckkoderna eller 

labeln. Paketen lastas sedan vidare till den bilen som ska till rätt ort. Om ett paket exempelvis 

ska till Ystad sorteras det till terminalen i Malmö. Maskinerna sorterar upp emot 20 000 paket 

i timmen. Det tar sedan fem till tio minuter innan lastbilen kör iväg till spridande terminal. 

Bilarna lastas med så lite utrymme som möjligt för att spara på både miljö och pengar. De 

största och tyngsta paketen staplas i botten. När paketet i nästa steg har levererats till spridande 

terminal sorteras de på nytt i en maskin. Till skillnad från den inhämtande terminalen, där alla 

paket sorterades i tio olika riktningar, sorteras paketen nu i upp till 700 olika riktningar. Dessa 

motsvarar ett ombud, en skåpbil som ska till ett område där paketen ska levereras direkt till 

dörren, eller en större mottagare. Paketen läses av och mottagaren får återigen ett meddelande 

om vart paketet är, en så kallad uppdatering. Slutkonsumenterna uppskattar att få dessa 

uppdateringar då de vill ha kontroll över vart deras paket är. Konsumenterna håller ofta reda på 

vart paketet befinner sig, inte på grund av att de tror att det är sent, det har istället blivit ett 

beteende för att kunna ha kontroll (Nordic E-commerce Advisor, Postnord). 

 

När paket på spridande terminal har transporterats till rätt banor så förs de vidare till olika 

distributionspunkter, vilket finns flera för en ort, exempelvis är Örebro indelad i olika punkter. 

Där finns det ytterligare distributionsbilar som distribuerar på den rundan de har, antingen 

genom hemleverans eller genom ombudsleverans. När paketet har transporterats färdigt får 

kunden en avisering om vart paketet befinner sig. Ombudsleverans kommer till olika ombud 

där ombudet läser av alla paket de fått. När de lagt in paketen på hyllan skickas en avisering ut 

till mottagaren, via sms eller e-post, att det finns ett paket att hämta ut. Om paketet inte hämtats 

ut efter två dagar, skickas en påminnelse och om det fortfarande inte är hämtat efter sju dagar 

skickas en avisering med brev. När slutkonsumenten hämtar paketet måste denne visa sin 

legitimation för att kunna hämta ut paketet (Nordic E-commerce Advisor, PostNord). 
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3.2.2 PostNords erbjudande flexibilitet 

I figur 14 beskrivs PostNords  heltäckande standardtjänster för valfrihet - till brevlådan, till 

hemmet (aviserad leverans) och ombudleverans. Vid hemleverans kan konsumenter välja både 

dag och tidpunkt. Däremot erbjuds time-slots på kvällen och inte på dagen för att det inte är 

någon hemma på dagarna. Tidigare hade de även hemleverans på dagen men märkte att det inte 

var lönsamt. Beroende på ort kan konsumenter välja mellan olika tider, till exempel 18-19, 19-

20, 18-20. PostNord erbjuder även valfrihet vid hämtställe. Konsumenter kan hämta sitt paket 

i vilket ombud de vill, beroende på vart de befinner sig för tillfället. Detta går även att 

genomföra när paketet redan skickats till ett ombud och kunden vill ha det till ett annat ombud 

och kallas förändrat förfogande (Nordic E-commerce Advisor, PostNord). 

 

 

(Figur 14, PostNords erbjudande flexibilitet,egen illustration) 

Förändringar i order-och leveransprocessen kan ske dygnet runt. PostNord vill ta emot order så 

länge som möjligt på dagen och företag vill ha så sen hämtning av sina paket som möjligt. 

Flaskhalsar kan uppkomma på inhämtande terminal om alla paket kommer på samma gång och 

PostNord inte hinner producera paketen. Paket blir kvar för att de inte hinner levereras och det 

tar även tid att sortera paketen efteråt. Om en order läggs tidigt vid klockan 10 till exempel, kan 

en viss del av volymen hämtas och produceras tidigare för att minska risken för flaskhalsar på 

kvällen. Ju tidigare dem kan hämtas desto mindre flaskhalsar. Producering kan ske under hela 

dagen tills det blir omöjligt att transportera vidare. Leverans kan ske sex dagar i veckan till 
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Stockholm, Göteborg och Malmö och fem dagar i veckan i övriga orter   (Nordic E-commerce 

Advisor, PostNord).  

 

Ledtider är viktiga för PostNord. De ska kunna leverera upp till Sundsvall dag ett och i princip 

hela Sverige inom två dagar. Med hjälp av ett samarbete med Net on net har PostNord personal 

som jobbar på Net on net:s lager, där PostNord har en stålbur in till sitt lager med en 

sorteringsbana, med en scannerbåge. Det gör att paketet kan scannas, vägas och mätas hos Net 

on net, vilket gör att PostNords transportörer kan köra förbi de inhämtande terminalerna och 

istället köra direktbilar till de spridande terminalerna. Det medför att Net on net kan ta emot 

ordrar sent men ändå täcka 93 % av Sverige inom en dag. Det kräver däremot stora 3PL-kunder 

för att kunna göra sådana lösningar. Detta visar på hur PostNord arbetar  för att hitta flexibla 

lösningar till 3PL- kunderna och slutkonsumenter (Nordic E-commerce Advisor, PostNord). 

 

För att PostNord ska kunna möta slutkonsumenternas krav på flexibilitet behöver det även 

finnas flexibilitet mellan de och deras 3PL-kunder. 3PL-kundernas säljorganisation har kontakt 

med deras logistikansvariga för att se om dem kan uppfylla PostNords krav. Skräddarsydda 

lösningar kan uppkomma efter samtal och workshops med slutkonsumenter  (Nordic E-

commerce Advisor, PostNord). 

PostNord erbjuder kundservice både före, under och efter leverans visat i figur 15: 

 

(Figur 15, Kundservice (Jonsson & Mattsson 2011) & PostNords kundservice egen illustration) 



50 

 

 

➔ Före: Före leverans erbjuder PostNord kundservice genom till exempel 

informationslogistik, med “delivery checkout” där e-handlaren får valfrihet på tid, plats 

och andra tilläggstjänster.  

➔ Under: Under leveransen erbjuder PostNord kundservice genom att till exempel lämna 

ut paket till fysiska butiker, såsom Lindex, vilket benämns som click and collect 

➔ Efter: Efter leverans gör PostNord olika undersökningar på konsumenterna för att få 

reda på vad det är de efterfrågar för att kunna utvecklas vidare (Nordic E-commerce 

Advisor, PostNord). 

 

PostNord undersöker främst kundbehov genom e-barometern, en rapport om e-handelns 

utveckling, för att vara medvetna om vad som sker på marknaden. Det är även bra för deras 

3PL- kunder. I e-barometern är det olika teman för olika kvartal. Leveranser är ett tema som 

diskuteras ofta; till exempel hur kunden fick sitt paket levererat, hur kunden skulle vilja få 

paketet levererat, tillgänglighet och valfrihet. De har även ett program som heter “PostNord 

lyssnar” där säljare är ute bland slutkonsumenter för att se vilka krav de ställer på deras 

leveranser. Denna information bygger PostNord sedan vidare på, vilket är grunden till en 

affärsutveckling med slutkonsumenterna (Nordic E-commerce Advisor, PostNord). 

 

En form av kundanalys som PostNord använder är en kundportal som slutkonsumenterna får 

tillgång till som innehåller en instrumentbräda med information om hur mycket som är aviserat, 

hur mycket som inte är aviserat etcetera. Där finns tillgång till all information om aviseringar, 

leveranstider, förseningar - och all annan information som slutkonsumenten vill ha reda på 

(Nordic E-commerce Advisor, PostNord). 

 

3.2.3 PostNords 3PL- kunder 

PostNord arbetar med tredjepartslogistik åt andra företag. Olika lösningar de erbjuder är till 

exempel lagerhållning, ordermottagning, montering och distribution (Postnord.se, 2018b). 
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I figur 16 beskrivs de olika undersökta 3PL-kundernas erbjudande flexibilitet:  

 

(Figur 16, 3PL-kunder och deras leveransvillkor, egen illustration) 

 

Boozt 

Boozt startade sin verksamhet 2009 och är en av dem ledande onlineshopen som säljer kläder, 

skor, accessoarer och skönhetsprodukter för hela familjen. De leveransvillkor som gäller för 

boozt kan avläsas i figur 16. Exempelvis fri frakt för konsumenten om beställningssumman 

överstiger 499 kr annars tillkommer det en fraktkostnad på 49 kr. Leverans till brevlåda är oklart 

då det inte finns någon information om detta, det förklarar den tomma rutan i figur 15. Boozt 

har även ett samarbete med best transport som underlättar genom att kunna erbjuda flexibla 

hemleveranser. Att genomföra förändringar i en redan pågående order är idag inte möjligt på 

Boozt (Boozt.com 2018). 

 

Adlibris 

Adlibris är en av Nordens ledande e-handelsbutiker med ett brett utbud inom böcker, pyssel & 

DIY (do it yourself), leksaker och kontor. Enligt Supply Chain Managern på Adlibrisgruppen 

har de känt av ökade krav på fler alternativ och flexibilitet från konsumenter. Han berättade att 

de idag genomför mätningar om hur många som lägger en vara i korgen och sedan inte 

genomför köpet, vilket enligt honom delvis kunde bero på brist på attraktiva leveransalternativ. 

Vidare berättade han att konsumenter inte kan göra ändringar under leveranstiden idag men att 

de planerar att införa den möjligheten i framtiden. (Supply Chain Manager, Adlibrisgruppen).  

De leveransvillkor samt den totala leveranstiden är beroende på om varorna som beställs finns 
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i lager eller om Adlibris måste beställa hem de i samband med kundens order. Ordern skickas 

när den är komplett. Leveranstiden avgörs av vilket fraktsätt som väljs. Mindre försändelser 

skickas med PostNord, större skickas med Schenker, 14 kronor för standard frakt och 25 kronor 

för snabb frakt. Vid försening skickas ett mejl med information ut till kunden. När boken sedan 

inkommit till lagret, prioriteras den i packningen och skickas så snabbt som möjligt ut till 

slutkund. Detta med det snabbaste leveranssättet oavsett vad som tidigare valdes av 

konsumenten (Adlibris.se 2018). 

 

Guldfynd 

Guldfynd är Sveriges ledande smyckeföretag. Utbudet består bland annat av smycken i guld 

och silver, bijouterier, klockor och ringar. Varorna skickas med Postnord och hämtas hos 

närmaste utlämningsställen, dock så kan postombud inte väljas. Leveransen aviseras genom e-

post eller SMS beroende på det alternativ som kunden valde i kassan vid köptillfället. Vanligtvis 

skickas försändelsen ut från lagret, dagen efter ordern är lagd, med en leveranstid på 2-5 

arbetsdagar. Beställningsvaror har vanligtvis en leveranstid på 5-15 arbetsdagar. Om en vara 

blir försenad eller saknas kontaktas kunden med information, kunden har även rätt att avbryta 

köpet om leveranstiden inte hålls. Fraktkostnad tillkommer på 39 kr och det krävs en giltig 

legitimation för att hämta ut paketet. Det går inte att ändra varken namn eller mottagare på 

paketet i efterhand. Det går inte heller att ändra leveransadress utan den sker till folkbokförd 

adress (Guldfynd.se 2018). 

  

Nordicfeel 

Nordicfeel är en av de tidigare onlinebutikerna i Sverige som specialiserar sig inom skönhet. 

Sedan 2006 har de ständigt utökat deras sortiment samt närvaro på den nordiska marknaden, 

och idag är de en ledande skönhetsbutik i Norden. Nordicfeel erbjuder gratis frakt oavsett 

beställningssumma, däremot  tillkommer det extra avgifter om konsumenten väljer ett snabbare 

fraktsätt. Som det går att utläsa i figur 16 är hemleverans samt ändring i en pågående order 

något Nordicfeel inte erbjuder. Däremot är leverans till brevlådan, val av postombud samt 

spårning aktuellt (Nordicfeel.se 2018). 
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Zalando 

Zalando är ett modeföretag som grundades 2008 i Berlin som idag säljer livsstilsprodukter samt 

modekläder online. Zalando erbjuder gratis frakt, leverans till brevlåda, val av postombud samt 

möjligheter till leveransspårning. Hemleverans samt ändringar i en pågående order är inte något 

Zalando i dagsläget tillämpar (Zalando.se 2018). 

 

Nelly 

Nelly är ett Svenskt företag som är ledande inom mode och erbjuder allt från kläder till skor 

från välkända varumärken. De erbjuder fri frakt för standardleverans när konsumenten handlar 

över 199 kr, för leverans inom 48h tillkommer en extra kostnad. De erbjuder leverans hem till 

brevlådan samt möjligheten till att spåra paketet. Det Nelly inte erbjuder idag är hemleverans, 

att kunna ändra i en pågående order eller att kunna välja valfri postombud (Nelly.se 2018). 

 

Outnorth 

Outnorth är en av skandinaviens ledande nätbutik över hela världen med produkter inom 

friluftsliv och outdoor. De leveransvillkor som gäller för Outnorth är varierande beroende om 

varan är en lagervara eller en beställningsvara. Oavsett vara erbjuds det, fri frakt om 

konsumenten handlar över 395 kr, hemleverans, leverans till brevlådan samt spårning av paket. 

Figur 16 visar att fraktkostnaden är 29 kronor för standardleverans, för prioriterad leverans 

betalar man 49 kronor. Att välja postombud är inte aktuellt och om det går att genomföra 

förändringar i en pågående order finns det ingen information om, vilket tomma rutan i figur 15 

förklarar (Outnorth.se 2018). 

 

Ellos 

Ellos är ett ytterligare svenskt e-handelsföretag som specialiserar sig inom mode, de säljer 

exempelvis kläder för alla åldersgrupper. Ellos erbjuder fri frakt över 499 kr och express24 som 

är ett tillägg om det finns behov av snabbare leveranser. Vidare kan det avläsas i figur 16 att 

exempelvis hemleverans och spårning av leverans tillämpas av Ellos (Ellos.se 2018). 
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Kicks 

Kicks är en av de ledande skönhetskedjorna i Norden, de säljer nästintill allt inom doft, makeup, 

hudvård och hårvård från välkända märken. Kicks leveransvillkor är olika beroende på om 

konsumenten är medlem hos dem eller inte. Figur 16 visar de villkor som gäller oavsett, med 

undantag till frakten. Fri frakt gäller endast vid medlemskap, annars måste beställningssumman 

överstiga 500 kr (Kicks.se 2018). 
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3.3 Analys 

I analysdelen ställs teori mot empiri genom att beskriva brister i  PostNords order- och 

leveransprocess och brister i PostNords flexibilitet. Jämförelser görs även på hur PostNord 

tolkar flexibilitet och hur deras 3PL-kunder tolkar flexibilitet.  

 

 

(Figur 17, Disposition för den första frågeställningens analys, egen illustration) 
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3.3.1 Brister i PostNords order-och leveransprocess 

 

(Figur 18, Brister i PostNords order- och leveransprocess, egen illustration) 

 

 Symboliserar en brist 

 

Som går att se i figur 18, går det att identifiera brister i PostNords order- och leveransprocess, 

rörande vilken flexibilitet som erbjuds till konsumenterna.  

➔ Den första bristen går att hitta före leverans. Där den flexibilitet som erbjuds är 

varierande beroende på vilken 3PL-kund som konsumenten lägger ordern hos, trots att 

alla har Postnord som huvuddistributör.  
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➔ Den andra bristen sker under order till leverans, där flexibiliteten är begränsad i till 

exempel hur leveransen ska ske, i form av exempelvis tid eller plats.  

➔ Den tredje bristen infaller under leveransen och innefattar att PostNord, till skillnad från 

några mindre 3PL-aktörer, inte kan erbjuda konsumenterna same-day delivery. Enligt 

Nordic e-commerce advisor vill företagen ta emot orders så länge det går på dagen och 

att hämtning av paket ska ske så sent som möjligt, vilket försvårar för same-day 

delivery.  

➔ Den fjärde bristen rör time-slots där PostNord kan bli mer flexibla kring vilka 

tidsintervall som erbjuds konsumenterna. De tidsintervall som erbjuds är också 

beroende av vart i landet som konsumenten befinner sig.  

➔ Den femte bristen är att det råder en bristfällig uppföljning efter leverans. Alla författare 

har använt PostNord-applikationen för att följa ett paket och anser att det råder en 

bristfällig uppföljning. Om paketet levereras till ett ombud, får konsumenten rangordna 

hur servicen var när paketet hämtas ut, vilket inte alls behöver överensstämma med vad 

man tycker om leveransen i övrigt. Servicen vid uthämtning kan vara bra även om det 

varit förseningar i leveranstiden, skador på paketet eller fel vara som skickades med 

mera.  

 

 

3.3.2 Brister i PostNords flexibilitet 

 

Leveransflexibilitet är enligt Jonsson och Mattsson (2011) förmågan att hantera och uppfylla 

kundens förändrade önskemål i en pågående order för att anpassa sig till konsumenternas 

förändrade behov. PostNord har enligt Nordic e-commerce advisor olika standardtjänster som 

de erbjuder för sina olika typer av leveranser. 

➔ Leverans till brevlåda 

➔ Hemleverans: Val av dag och tidpunkt (endast på kvällen) 

➔ Ombudleverans: Val av ombudsställe och förändrat förfogande om konsumenten vill 

ändra ombudsställe när den redan har levererats.  

 

Enligt Jonsson och Mattsson (2011) kan värden tillföras i olika faser av leveransen för att bidra 

till en ökad kundservice, som sedan i sin tur leder till ökad flexibilitet. Detta kan göras både 
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före order, från order till leverans, vid leverans och efter leverans. Före ordern handlar det om 

att ge konsumenten förutsättningar för att lägga en order och information om dessa 

förutsättningar. Enligt nordic e-commerce advisor på PostNord gör de detta genom 

informationslogistik och genom “delivery checkout” som ger konsumenten valfrihet på tid, 

plats och andra tilläggstjänster. Genom denna information och olika valfriheter ger PostNord 

konsumenterna förutsättningar för att lägga en order samtidigt som de är informerade om vilka 

alternativ som finns. I detta steg bör konsumenterna ha en större valfrihet, till exempel att 

föreslå andra leveranstider än de som finns. (Jonsson & Mattsson 2011) 

 

Jonsson och Mattsson (2011) beskriver vidare kundservice från order till leverans. De menar 

att det i detta steg är viktigt att det finns en enkelhet för konsumenterna att lägga en order och 

att orderrutinerna bör anpassas till konsumentens önskemål. Det är också viktigt att 

konsumenten blir informerad om när något händer under processens gång. Enligt Nordic e-

commerce advisor på PostNord uppfylls dessa krav genom att erbjuda valfrihet i leverans, 

exempelvis i fysisk butik. Denna valfrihet gäller däremot inte alla PostNords 3PL-kunder, utan 

bara de som dem avtalat med. PostNord har utvecklat en applikation för att konsumenten hela 

tiden ska kunna vara medveten vad som händer mellan order och leverans och för att det ska 

vara möjligt för dem att spåra godset. I framtiden förväntas denna applikation att utvecklas för 

att konsumenten ska kunna göra mer i den, såsom att ändra, returnera och så vidare, för att göra 

vardagen mer bekväm för konsumenten. Leveransflexibilitet under order är enligt Jonsson och 

Mattsson (2011) mer komplext då anpassningen till ett förändrat kundönskemål kräver en 

kortsiktig förmåga. 

 

Vid själva leveransen handlar det om hur korrekt leveransen var och hur väl ledtiderna följdes 

enligt Jonsson och Mattsson (2011) Ledtider är viktiga för PostNord enligt Nordic e-commerce 

advisor och deras mål är att kunna leverera inom en dag till Sundsvall och inom två dagar till 

resten av Sverige. Desto mer e-handeln har utvecklats, desto högre krav har konsumenterna på 

leveranserna. Konsumenterna vill ha snabba leveranser och det finns redan idag mindre åkerier 

som klarar av att leverera på samma dag som ordern läggs, vilket blir konkurrerande för 

PostNord. Om fler konsumenter hade lagt sin order tidigt på dagen, exempelvis vid 10, hade 

risken för flaskhalsar minskat i produktionen på kvällen och transporterna hade kunna ske 

tidigare. Valfriheten minskar även för kunder som inte bor i Stockholm, Göteborg och Malmö 
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dit transporter sker sex dagar i veckan medan det till resterande orter endast sker fem dagar i 

veckan. Detta ökar också väntetiden för konsumenterna om de beställer något just de dagarna 

när paket inte transporteras. 

 

Efter leverans bör spårning av ursprungsmaterial till levererade produkter kunna göras för att 

kunna få tag på reservdelar. Jonsson och Mattson (2011) skriver också att reklamationer, returer 

och återvinning av förbrukade produkter och förpackningar ska kunna omhändertas. Nordic e-

commerce advisor på PostNord menar att de gör olika undersökningar för att få fram 

kundbehov, genom till exempel e-barometern, för att vara medvetna om vad som händer på 

marknaden. Olika teman diskuteras och slutkonsumenter får besvara olika frågor, om till 

exempel leverans, vilket sedan sammanställs. Samma sak gäller programmet “PostNord 

lyssnar” där konsumenter får uttrycka sina åsikter. En affärsutveckling görs tillsammans med 

slutkonsumenterna för att PostNord ska kunna utveckla konsumenternas krav på flexibilitet. 

Bristen som kan uppstå i detta är att detta bara görs på ett urval slutkonsumenter.  

 

Det har blivit allt viktigare för konsumenter att kontrollera sina leveranser enligt Nordic e-

commerce advisor på PostNord. Det är därför viktigt att låta konsumenten få kontroll på olika 

sätt, till exempel genom logistikrelaterade tjänster och materialflödesinformation. Idag får 

slutkonsumenterna sådan information genom en kundportal där de får tillgång till information 

om hur mycket som är aviserat, hur mycket som inte är aviserat etcetera. Där finns tillgång till 

all information om aviseringar, leveranstider, förseningar - och all annan information som 

slutkonsumenten vill ta reda på. Detsamma gäller PostNords applikation som tidigare nämnts. 

Den är fortfarande under utveckling och kommer att bli  mer flexibel när det kommer till att 

konsumenterna kan göra mer självständigt som att ändra i leveransen och returnera leveransen 

genom applikationen. Enligt Zhang, Vonderembse och Lim (2005) är informationsteknik 

nyckeln till en ökad flexibilitet och förbättrad kundservice. Det är viktigt på vilket sätt PostNord 

delar sin information för att det ska bli så effektivt som möjligt.  

 

3.3.3 Olikheter i flexibilitet mellan PostNords 3PL-kunder  

Enligt Nordic e-commerce advisor på PostNord  erbjuder de idag: 

➔ Hemleverans där konsumenten har möjligheten att både välja dag och tidpunkt  
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➔ Time-slots, dock bara på kvällen och inte på dagen för att det inte är någon hemma på 

dagarna.  

➔ Val av postombud, även efter att paketet skickats.  

Som det går att utläsa från figur 19 så erbjuder inte alla dessa utvalda 3PL- kunder samma 

flexibilitet som PostNord erbjuder. Boozt är ett av de ledande företagen som lyckats nå samma 

nivå av erbjuden flexibilitet som PostNord har. Däremot visar figur 16 att andra ledande företag 

som Kicks, Adlibris, Nelly samt Guldfynd inte alls tillämpar dessa erbjudanden som finns att 

ta del av hos PostNord för att öka erbjudandet av flexibilitet. Information om time-slots var inte 

tillgängliga på någon av företagens hemsidor och tolkas därför av författarna att företagen inte 

tillämpar det.  

 

(Figur 19, erbjudande flexibilitet från 3PL- kunder, egen illustration) 

 

Enligt Nordic e-commerce advisor på PostNord behöver det finnas flexibilitet mellan dem och 

deras 3PL-kunder för att PostNord ska kunna möta slutkonsumenternas krav på flexibilitet. Idag 

har 3PL-kundernas säljorganisation kontakt med deras logistikansvariga för att se om de kan 

uppfylla PostNords krav. Skräddarsydda lösningar kan uppkomma efter samtal och workshops 

med slutkonsumenter. Men även om det finns kontakt mellan dem så brister det i integrationen 

mellan 3PL-kunderna och PostNord. Enligt Nordic e-commerce advisor på PostNord stupar 

integrationen oftast hos e-handlaren då det kostar mycket pengar för till exempel IT- konsulter 

samt så är det många intressenter som är  inblandade vilket gör det dyrt. Integrationen mellan 

PostNord och 3PL- kunderna är viktig för att även PostNord ska kunna öka flexibiliteten och 

tvärtom.  
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PostNord har exempelvis ett samarbete med Net on net, där de har personal som jobbar på lagret 

för att förbereda leveranser så att PostNords transportörer kan köra förbi de inhämtande 

terminalerna och istället köra direktbilar till de spridande terminalerna. Det medför att Net on 

net kan ta emot ordrar sent men ändå täcka  93% av Sverige inom en dag. Det kräver däremot 

stora 3PL-kunder för att kunna göra sådana lösningar. Detta visar på hur PostNord arbetar  för 

att hitta flexibla lösningar till 3PL- kunderna och slutkonsumenter.  

När författarna skickade ut enkäterna till 3PL- kunderna svarade Nordicfeel att möjligheten att 

välja leveranssätt medför mest flexibilitet för dem. När vi även vidare sökte information på 

internet så tolkar författarna att ökad flexibilitet för 3PL- kunderna innebär allt det PostNord 

idag redan erbjuder. Att 3PL- kunderna vill erbjuda dessa alternativ men inte är medvetna om 

att de finns tillgängliga PostNord tyder på att kommunikationen inte finns mellan dem. Därmed 

minskar möjligheten att uppfylla de krav konsumenterna har på flexibilitet i en order- och 

leveransprocess. 
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4. Frågeställning 2 - Hur kan PostNord åtgärda dessa brister i 

flexibilitet? 

 

I kapitel fyra kommer den andra frågeställningen att studeras. Det kommer inledas 

med  relevant teori som utgör grunden för att besvara studiens andra 

problemformulering. Teorin som kommer att tas upp består främst av litteratur och 

vetenskapliga artiklar. Dessa områden tas upp i figur 20. Därefter kommer empiri 

insamlad från PostNord och deras 3PL-kunder och sedan avslutas kapitlet med en 

analys. 

 

4.1 Teoretisk referensram 

Teoridelen beskriver relevanta teorier för studiens problemformulering. Teorier som behandlas 

är åtgärder för ökad flexibilitet för att få en större förståelse för ämnet.  

 

(Figur 20, Disposition för den andra frågeställningens teori, egen illustration) 

 



63 

 

 

4.1.1 Åtgärder för ökad flexibilitet 

4.1.1.1 Kundservicestrategier  

Enligt Jonsson och Mattsson (2011) kan följande fem analyssteg  genomföras för att bestämma 

lämpliga kundservicestrategier: 

➔ Kundanalys: 

Kundservice handlar om att förstå konsumenternas behov. Det kan göras genom att identifiera 

vilka leveransserviceelement, informationsutbyten och logistiktjänster som är viktigast för 

kunden. Det handlar inte bara om att uppfylla det kunden efterfrågar, utan även att överraska 

kunden med det verkliga behovet för att höja kundupplevelsen.  

➔ Befintlig kundserviceprestation:  

Uppföljning och mätning av de egna prestationerna krävs för att förbättra de totala 

kundserviceprestationerna. En jämförelse behöver göras på de egna uppfattade 

kundserviceprestationerna och konsumenternas uppfattade kunserviceprestationer. Det är 

vanligt att leverantörer och konsumenternas inte uppfattar detta på samma sätt och det är därför 

viktigt att dem är koordinerade.  

➔ Marknadsanalys: 

Den egna prestationen kan också mätas gentemot konkurrenternas för att bilda sig en 

uppfattning om den egna prestationen är bra eller dålig. En hög prestation jämfört med 

konkurrenterna kan vara kostsamt medan en för låg prestation inte är en långsiktig 

konkurrenskraft.  

➔ Kostnads-och intäktsanalys:  

Kundservice påverkar både kostnader och intäkter. Till exempel kan högre leveransflexibilitet 

innebära en omplanering i form av extra maskinresurser och personal, vilket leder till högre 

kostnader. Intäkterna är svårare att mäta men kan till exempel påverkas av ett högre 

försäljningspris. Det är viktigt att ha kunskap om de förväntade effekterna och nödvändiga 

resursinsatserna för olika åtgärder och kundservicedimensioner.  

➔ Fastställande av kundservicestrategi: 

 För att till slut fastställa en kundservicestrategi kan differentiering göras både på 

kundservicedimensioner och på konsumenter och produkter. Differentiering av 

kundservicedimensioner innebär att fokus läggs på dimensioner som är viktiga  för 
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konsumenterna, där konkurrenskraften är sämst. Det kan generera ett stort mervärde för kunden 

med en liten prestationsökning. För att göra sådana mätningar kan prestationmatriser användas. 

Genom att fylla i denna kan aktuella prestationer som är högre eller lägre än nödvändigt 

upptäckas. Dessa bör åtgärdas för att optimera resursinsatser i förhållande hur viktigt det är för 

kunden. Differentiering av konsumenter och produkter innebär fokus på lönsamma 

konsumenter och produkter för att skapa mervärde till viktiga konsumenter och produkter och 

i sin tur sänka logistikkostnaderna. Detta kan göras genom en ABC-analys som grupperar 

konsumenterna och produkterna i klasser (Jonsson & Mattsson 2011). 

4.1.1.2 Kostnader  

Ett flertal kostnadsposter påverkas i logistiksystemet, exempelvis: 

➔ Fysisk hantering, förflyttning och lagring av material: Personal-, material-, drifts- 

och avskrivningskostnader.  

➔ Planering och styrning av fysiska materialflöden: Administrativ personal och 

informationssystem. 

➔ Bundet kapital längs materialflödet 

➔ Försenade leveranser: Brist- och förseningskostnader för att ersätta den 

uteblivna/försenade leveransen. Dessa är till viss del utbytbara mot kostnader för ökad 

kapacitet i lagret (Jonsson & Mattsson 2011). 

 

Genom att variera produktions- och leveransvolymerna, genom att investera i överkapacitet, 

kan flexibilitetsrelaterade kostnader sänka kapitalbindning (kapital bundet i tillgångar) och öka 

kundservice. Flexibilitet har även en indirekt påverkan på kundservice, kostnader och 

kapitalbindning  (Jonsson & Mattsson 2011). 

4.1.1.3 Last-mile delivery  

Last-mile delivery är den sista delen av leveransprocessen och involverar ett antal aktiviteter 

och processer som är nödvändiga från och med det sista transportnavet till den slutliga 

leveransen. Det vanligaste sättet för last-mile delivery är att paketleveranserna levereras direkt 

hem till slutkonsument. Under senare år har det däremot vuxit fram ett alternativ till 

hemleveranser i form av “self-collecting” det vill säga att operatörerna samlar flera mottagares 

paket vid en servicepunkt där mottagarna sedan får hämta ut paketen. Nämnda servicepunkter 

kan vara stationära; exempelvis i form av butiker, mobila; exempelvis förvaringsutrustade 
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fordon, bevakade; av till exempel en tjänsteman, eller obevakade; i form av helautomatiska 

system  (Yuen, Wang, Wendy & Wong 2018). 

 

Punakivi, Yrjölä och Holmström (2001) tar upp två olika begrepp, reception box och delivery 

box, som alternativ på obevakade leveranser. Reception box är en kundspecifik box med 

kylförvaring för exempelvis livsmedel, som installeras vid kundens garage eller trädgård. 

Medan delivery box är en isolerad och säkrad låda med laddningsmekanism. Däremot riktar sig 

dessa alternativ främst mot en konsument i taget.  

 

Det finns ett flertal fördelar med self-collection jämfört med hemleveranser. Först och främst 

ur operatörernas perspektiv, skulle self-collection leda till ökad orderuppfyllelse 

(orderfullfillment), eftersom att det skulle minska antalet misslyckade leveranser som ofta 

förekommer vid hemleveranser, vilket i sin tur skulle kunna leda till kostnadsbesparingar. 

Uppskattningar som har genomförts i London visar att besparingar motsvarande £850 miljoner 

skulle vara möjliga om alla hemleveranser skulle vara lyckade vid första försöket.  

Från konsumentens sida eliminerar self-collection onödig väntan i samband med hemleveranser 

som vanligtvis sker inom ett tidsintervall på några timmar. För self-collection leveranser, 

skickas aviseringar ut till konsumenterna när paketen har levererats till servicepunkterna. 

Konsumenterna kan då hämta försändelsen när det passar dem, inom ett visst tidsfönster  (Yuen 

et al 2018). 

 

4.1.1.4 Agile 

Agile innebär följsamhet, att ständigt kunna förändras och snabbt och effektivt kunna anpassa 

sig till nya förutsättningar (Abrahamsson & Karlöf 2011). Det handlar om att kunna vara 

flexibel och anpassningsbar. I en värld som är i ständig förändring och med stor variation i 

efterfrågan, kan det i vissa fall vara viktigare att överhuvudtaget kunna leverera än att göra det 

på ett resurssnålt sätt (Sandberg 2015). 

De företag som lyckas med en strategi som är agile kommer att få en konkurrensfördel. För att 

lyckas med det behövs förutom operativ effektivitet, även:  
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➔  Anpassningsförmåga: Vilket innefattar förmågan att kunna läsa, tolka och anpassa sig 

till förändringar som leder till nya förutsättningar på marknaden.  

➔ Transparens: Vilket innebär att försäljningsstatistik ska göras tillgänglig i hela 

försörjningskedjan, till exempel med hjälp av moderna IT-lösningar 

➔ Integration: Försörjningskedjans processer måste integreras mellan företagen i kedjan 

och över verksamhetsgränserna                           

➔ Gemensam konkurrenskraft: Innebär förmågan att konkurrera på marknaden som en 

hel kedja eller ett nätverk istället för som enskilda organisationer (Abrahamsson & 

Karlöf 2011).  

En kundresponsiv och kostnadseffektiv verksamhet krävs för att öka kundnöjdheten. Internet 

är ett exempel på hur flexibilitet kan möjliggöras genom till exempel exakt orderinformation 

(Zhang, Vonderembse & Lim 2005). 

  

4.1.1.5 Dynamisk effektivitet  

Att företagen idag har en hög dynamisk förmåga är av stor vikt för att företag ska kunna skapa 

värde över tid, både kundvärde och aktieägarvärde. För att utveckla konkurrensfördelar behövs 

även, såväl en hög strategisk effektivitet som en hög operativ effektivitet. En hög strategisk 

effektivitet kan företagen uppnå genom att kombinera:  

➔ Differentiering: Att kunna särskiljas från konkurrenter när det gäller marknadsföring, 

inklusive positionering, design och delsystem där produkterna ingår, till exempel 

leverans.  

➔ Segmentering och omdefiniering av marknader: Förmågan att kunna flytta gränser 

inom branschen och skapa en ny spelplan för företagets produkter (Abrahamsson &  

Karlöf 2011)  

Det behövs även en hög operativ effektivitet som kan uppnås genom till exempel:  

➔   En hög förändringskompetens: Vilket behövs för att kunna ändra produktions-, 

distributions- och varuförsörjningstrukturerna för att kunna möta de ständigt ökande 

kraven på kund- och leveransservice på marknader där marginaler fortsätter att pressas 

(Abrahamsson & Karlöf 2011). 

I de studier som Abrahamsson och Karlöf (2011) genomfört, kunde en urskiljning göras mellan 

dem företag som sågs som ”best practice”, vilket var att en hög operativ effektivitet var en bra 
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grund för att uppnå en hög strategisk effektivitet. Den operativa och strategiska effektiviteten 

utgör delar av en gemensam process där dem verkar tillsammans. Processen kan påskyndas 

genom olika bestämda förändringsåtgärder. Det är det som menas med begreppet dynamisk 

effektivitet, att den operativa och strategiska effektiviteten är hög och samverkar i en 

växelverkan som kan genomföras snabbare på grund av medvetna och planerade 

förändringsarbeten. Dynamisk effektivitet är något företag strävar efter, för det skapar 

förutsättningar för att kunna genomföra förbättringsarbeten snabbare som i sin tur leder till ökad 

effektivitet inom företaget vilket leder vidare till ökad  konkurrenskraft  (Abrahamsson & 

Karlöf 2011). 

Flexibilitet, snabbhet och förändringsförmåga inom organisationen är något som krävs i en 

föränderlig och dynamisk omvärld (Abrahamsson & Karlöf 2011). Dynamisk stabilitet 

involverar stabila men flexibla plattformar för processförmåga och företag kan på så sätt  

tillfredsställa ändrade kundbehov men behåller en hög grad av effektivitet (Naim, Aryee & 

Potter  2010).    

4.1.2  Svårigheter med flexibilitet  

Flexibilitet är ett koncept som är komplext, flerdimensionellt och svårt att fånga. Det finns 

förvirringar och tvetydigheter på om flexibilitet är en effektiv implementering. Detta i sin tur 

leder till tveksamma åtgärder och för lite arbete kring flexibilitet. Flexibilitet kan även vara svår 

att förstå och uppnå då det finns skillnader mellan interna och externa kompetenser och hur 

konsumenterna kan värdera dessa. Relationen mellan konsumenten och leverantören bör vara 

stark och leverantören bör förklara de interna kompetenserna (Zhang, Vonderembse & Lim  

2005) 
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4.2 Empiri 

Empiridelen till problemformulering två beskriver åtgärder för ökad flexibilitet 

utifrån PostNords perspektiv.  

 

(Figur 21, Disposition för den andra frågeställningens empiri, egen illustration) 

 

4.2.1 Åtgärder för ökad flexibilitet 

4.2.1.1 PostNords kundservicestrategier  

Kunderservicestrategier utförs ofta med säljorganisationen beroende på vilka konsumenter, 

kundsegment och kategorier som behöver undersökas. Det finns till exempel skillnader mellan 

B2C-konsumenter och B2B-konsumenter. B2B-konsumenter börjar däremot likna B2C mer 

och bli mer inriktade på konsumentbeteenden. Affärsutvecklingsprocesser utgår utifrån 

kundbehovet och görs för att se hur utveckling av tjänster ska ske. Här inkluderas inte 

PostNords behov.  (Nordic E-commerce Advisor, PostNord) 

 

4.2.1.2 Kostnader inom flexibilitet hos PostNord 

En konsekvens för PostNord med konsumenternas krav på ökad flexibilitet är att det ökar 

kostnaderna. Det blir dyrare att producera med stora volymer som är utspridda på fler alternativ 

i den sista delen av leveransprocessen, i  så kallade last-mile delivery. Möjligheten med detta 
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är att PostNord försäkrar sig om att kunden väljer dem när de får vara mer inkluderade. Om 

PostNord kan möta konsumenternas förväntningar får de in större volymer, vilket leder till vinst 

för dem. Det gäller bara att de är snabbrörliga för att hänga med i att ständigt leverera de 

volymerna de får in. Om alla hade velat ha samma produkt hade det blivit mycket mer 

kostnadseffektivt då det inte hade varit lika stor spridning av paketen, men det passar inte längre 

in i ett kundcentrerat samhälle.  (Nordic E-commerce Advisor, PostNord) 

 

4.2.1.3 PostNords konkurrensfördelar  

PostNord anser att en höjd flexibilitet innebär konkurrensfördelar jämfört mot andra 

transportföretag. De satsar väldigt mycket på sin applikation, som har 1,5 miljoner 

nedladdningar i Norden vilket gör den till den mest populära applikationen för konsumenter att 

spåra sina paket. PostNord ser det som ett väldigt viktigt verktyg och tanken är att i framtiden 

uppdatera så mycket som möjligt i applikationen för att kunna ge kunden flexibilitet och kunna 

ändra, returnera och så vidare, som kan göra vardagen enklare och bekvämare. (Nordic E-

commerce Advisor, PostNord) 

Det finns många nischaktörer, främst inom Same day-leveranser, som har en konkurrensfördel 

i och med att de kan leverera snabbare, samma dag som kunden lägger en order. (Nordic E-

commerce Advisor, PostNord) 

 

4.2.1.4 PostNords utveckling av flexibilitet 

Det sker hela tiden förändringar vad gäller flexibilitet, därför försöker PostNord vara delaktiga 

i olika projekt och följa trender som exempelvis vad gäller leverans till boxar med digitala lås. 

En annan trend är att Amazon har börjat kolla om det går att spåra paket via voice, det vill säga 

med rösten istället för med mobilen, vilket är något som PostNord kommer ta del av och 

analysera om det är bra eller inte. Det är viktigt att vara tidigt ute på marknaden eftersom det 

kan öka förtroendet för PostNord som företag. PostNord känner hela tiden av tryck om att vara 

flexibla, det senaste året har det varit mycket prat kring same day-leveranser, de vill säga 

leverans samma dag som orderläggning. Konsumenterna är i behov av snabba leveranser, som 

sker över natten. Det är något som PostNord tittar på, hur de där ska motsvara konsumenternas 

förväntningar. Det är samtidigt en avvägning kring hur stor investering som det kräver, vilka 

kostnader som kommer medfölja och huruvida det är lönsamt att införa det, om inte så är det 
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bättre att välja bort det. Det är även fler och fler e-handelsföretag som anlitar flera olika 

transportföretag, eftersom att ingen kan vara bäst på allt. Det är dock svårt för PostNord att vara 

flexibla eftersom att de har stora fasta tillgångar i exempelvis terminaler och bilar. Det ger 

nischaktörer en fördel, eftersom de kan vara små, flexibla och snabbrörliga - beteenden ändras 

snabbt och mer flexibilitet behövs. Utmaningen ligger i att det tar lång tid att upptäcka nya 

tjänster när beteenden hos konsumenter ändras så snabbt.  (Nordic E-commerce Advisor, 

PostNord) 

 

Det förekommer även ständiga krav från konsumenter på utveckling av produkter och hur de 

ska integreras hos e-handlaren, PostNord har de flesta sakerna. Det stupar ofta på integrering 

hos e-handlaren, det kostar mycket pengar för till exempel IT- konsulter och det är många 

intressenter som är  inblandade vilket gör det dyrt. Tjänsteutbudet finns på marknaden, 

PostNord kan dock bli mer flexibla när det gäller slot-tider. Den stora utmaningen är 

integrationen mellan olika IT-system, PostNord och e-handlarna (B2B) eftersom att 

utvecklingen går snabbt - systemen blir inte så flexibla, vilket leder till att systemen inte kan 

integreras.   (Nordic E-commerce Advisor, PostNord) 

4.2.1.5 PostNords dynamiska effektivitet  

För att öka flexibiliteten krävs det ofta att PostNord är dynamiska i sin hantering av volym 

mellan olika terminaler. Det finns terminaler som redan ligger där de ligger och är fasta 

kostnader, men det finns även terminaler som kan läggas till för att jobba utifrån vad 

marknadens behov är och för att kunna omdirigera volymerna till andra terminaler. Personal är 

det alltid ont om, men de jobbar alltid på att anställa mer för att öka flexibiliteten, speciellt när 

det är säsong. (Nordic E-commerce Advisor, PostNord) 

 

Det finns inga rutiner för att möta flexibilitet. Det blir inte lika flexibelt om detta planeras och 

därför tar PostNord tag i behoven när de ser dem. (Nordic E-commerce Advisor, PostNord) 
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4.3 Analys 

I analysdelen ställs teori mot empiri genom att beskriva hur brister i flexibilitet kan åtgärdas 

på PostNord.  

(Figur 22, Disposition för den andra frågeställningens analys, egen illustration) 

4.3.1 Åtgärder för ökad flexibilitet på PostNord 

4.3.1.1 Åtgärder för ökad flexibilitet på PostNord genom processkartläggning 

I kapitel tre kan brister läsas av i processkartläggningen på order- och leveransprocessen i figur 

18. Dessa brister kan åtgärdas på följande sätt: 

➔ Den första bristen kan åtgärdas genom att ha bättre integration mellan PostNord och 

deras 3PL- kunder i form av system och avtal. PostNord har tillgång till tjänster som 

enligt våra undersökningar inte utnyttjas till fullo av några av de ledande företagen inom 

e-handel. Om dessa tjänster utnyttjas mer, skulle det resultera i ökad valfrihet och 

flexibilitet för konsumenten 

➔ Den andra bristen kan åtgärdas genom Postnords tjänst Collect-in-store vilket innefattar 

att 3PL-kunder som även har fysiska butiker kan möjliggöra för konsumenter att hämta 

och returnera varor i butik. Det är något som förekommer i andra länder, mycket tack 

vare att det underlättar för konsumenten men även kan ge positiva effekter för e-

handelsföretaget. Ur konsumentens synvinkel är det främst möjligheten att kunna 

utnyttja fördelarna med e-handel, som exempelvis att handla i lugn och ro när det passar 
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bäst och ändå  kunna hämta ut paketet fraktfritt i butik. Dessutom kan eventuella fel 

med leveransen lösas direkt i butik innan konsumenten tagit hem paketet. Ur det 

säljande företagets synvinkel består fördelarna i att kunna träffa sina e-handelskunder i 

personliga möten och att det ger möjlighet för merförsäljning i butik när konsumenten 

kommer in för att hämta sitt paket.  

➔ Den tredje bristen kan åtgärdas genom att leverera samma dag som orderläggning, om 

konsumenten och e-handelsföretaget befinner sig i samma region, vilket Besttransport 

gör. I sådana fall måste dock orderläggning ske innan ett visst klockslag 

(Besttransport.se 2018). PostNord måste vara snabbrörliga och få volym eftersom att 

ökad valfrihet och flexibilitet gör att varje paket blir dyrare att leverera. 

➔ Den fjärde bristen kan åtgärdas genom att erbjuda time-slots på dagtid. Två stora 

grupper som e-handlar är yngre personer som exempelvis kan vara studenter och 

personer som är föräldralediga med småbarn som vanligtvis lider av tidsbrist, vilket är 

två grupper som har möjlighet att även ta emot leveranser under dagtid. Även personer 

som jobbar nattskift och helgskift skulle kunna ha den möjligheten.  

➔ Den femte bristen kan åtgärdas genom att konsumenter ska få möjligheten att betygsätta 

hela leveransen och inte bara servicen vid uthämtning.  

 

4.3.1.2 Övriga åtgärder för ökad flexibilitet på PostNord 

Enligt Jonsson och Mattsson (2011) finns det fem olika analyssteg för att bestämma lämpliga 

kundservicestrategier. Första steget är att en kundanalys och utförs för att förstå och 

tillfredsställa konsumenternas behov. I nästa steg behöver en jämförelse göras på den egna 

uppfattade kundserviceprestationen med konsumenternas uppfattade kundserviceprestation. En 

jämförelse behöver även göras med konkurrenternas uppfattade kundserviceprestation, vilket 

görs i det tredje steget. Till sist görs en analys över hur kostnader och intäkter påverkas för att 

sedan fastställa en kundservicestrategi.  

 

Enligt Nordic e-commerce advisor på PostNord görs olika kundservicestrategier beroende på 

vad det är för konsument, kundsegment eller kategori som ska undersökas. 

Affärsutvecklingsprocesser utgår utifrån kundbehovet och görs för att se hur utveckling av 

tjänster ska ske. Genom att undersöka olika kundservicestrategier kan PostNord ta reda på vad 

olika konsumenter, kundsegment eller kategorier anser vara flexibilitet och uppfylla detta. Det 

är viktigt att Postnord inte endast uppfyller konsumentens behov utan att de även överraskar 
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dem med olika logistiktjänster som gör det bekvämare för konsumenten, så att de alltid väljer 

PostNord. Det är viktigt att Postnord har samma uppfattning om vad konsumenternas behov är 

angående flexibilitet för att strategin ska kunna genomföras.  

 

Det är även viktigt att PostNord har något som urskiljer sig från konkurrenterna, Ett sätt 

PostNord har valt för att differentiera sig från sina konkurrenter är att utveckla en egen 

applikation till telefonen. Där kan konsumenterna  följa alla paket som levereras via PostNord 

via uppdateringar kring när paketet har skickats från e-handlarens lager, var i transporten det 

befinner sig och när det förväntas nå mottagaren. Beroende på vilket leveransalternativ som 

valts kan det även vara möjligt att ändra tid och dag för när leveransen ska ske, direkt i 

applikationen. Det är även viktigt att ligga i framkant och delta i olika pilotprojekt som 

PostNord gör, till exempel boxar med digitala lås eftersom att det kan öka förtroendet för 

PostNord som organisation. Det har vuxit fram nya konkurrenter den senaste tiden som är 

mindre och mer snabbrörliga nischaktörer som kan leverera snabbt och flexibelt till 

konsumenterna, redan samma dag som konsumenterna lagt ordern. 

 

Alla investeringar i flexibilitet behöver däremot inte vara fördelaktiga om intäkterna inte 

överstiger kostnaderna. Högre leveransflexibilitet kan leda till en omplanering i form av extra 

maskinresurser och personal, vilket leder till högre kostnader. Därför är det fördelaktigt att 

PostNord är medvetna om detta. Problemet som uppstår för PostNord enligt Nordic e-

commerce advisor är att konsumenterna har krav på den sista delen av leveransprocessen, som 

kallas för last mile delivery enligt Yuen et al (2018), där det är många utspridda alternativ på 

en volym. Detta leder till att det blir dyrare att producera. Yuen et al (2018) menar att det 

vanligaste sättet för last mile delivery är att paketleveranserna levereras direkt hem till 

slutkonsument. Under senare år har det däremot vuxit fram ett alternativ till hemleveranser i 

form av “self-collecting” det vill säga att operatörerna samlar flera mottagares paket vid en 

servicepunkt där mottagarna sedan får hämta ut paketen, exempelvis i form av butiker, mobila; 

exempelvis förvaringsutrustade fordon, bevakade; av till exempel en tjänsteman, eller 

obevakade; i form av helautomatiska system. Punakivi, Yrjölä och Holmström . (2001) tar upp 

två olika begrepp, reception box och delivery box, som alternativ på obevakade leveranser. 

Reception box är en kundspecifik box med kylförvaring för exempelvis livsmedel, som 

installeras vid kundens garage eller trädgård. Medan delivery box är en isolerad och säkrad låda 
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med laddningsmekanism. Däremot riktar sig dessa alternativ främst mot en konsument i taget. 

Dessa alternativ skulle vara fördelaktiga för PostNord för att öka flexibiliteten då det ökar 

konsumentens valmöjlighet och de kan hämta paketen när det passar dem bäst, desto närmre. 

Enligt Yuen et al (2018) finns ett flertal fördelar med self-collection jämfört med 

hemleveranser. Först och främst ur operatörernas perspektiv, skulle self-collection leda till ökad 

orderuppfyllelse (orderfullfillment), eftersom att det skulle minska antalet misslyckade 

leveranser som ofta förekommer vid hemleveranser, vilket i sin tur skulle kunna leda till 

kostnadsbesparingar. Från konsumentens sida eliminerar self-collection onödig väntan i 

samband med hemleveranser som vanligtvis sker inom ett tidsintervall på några timmar. För 

self-collection leveranser, skickas aviseringar ut till konsumenterna när paketen har levererats 

till servicepunkterna. Konsumenterna kan då hämta försändelsen när det passar dem, inom ett 

visst tidsfönster. 

 

Desto mer PostNord kan möta konsumenternas förväntningar, desto mer vinst får de också, 

även om det är mer komplext med flera krav inom flexibilitet. Fler nöjda konsumenter leder till 

en större volym. Det gäller bara att PostNord ständigt är snabbrörliga och är ett steg före i hur 

konsumenterna tänker och att hela processen fungerar smidigt.  

 

För att PostNord till slut ska kunna fastställa en kundservicestrategi kan de arbeta med olika 

prestationsmatriser, till exempel ABC-analys som grupperar konsumenter och produkter i 

klasser. Detta görs för att se vilka konsumenter som är viktiga och lönsamma för att vidare 

kunna ge dessa mervärden i form av minskade logistikkostnader. Detta kan också göras på deras 

olika 3PL-kunder för att se vilka av dem som är lönsamma att integrera med tillsammans genom 

till exempel olika IT-system. Detta kan leda till minskade slot-tider och därmed snabbare 

leveranser till slutkonsumenterna.  

 

Nordic e-commerce advisor på PostNord menar att de idag försöker vara dynamiska genom att 

exempelvis hantera volym mellan olika terminaler. När det gäller personal har de alltid ont om 

det, vilket är en nackdel då personalen är en viktig resurs för att få order- och leveransprocessen 

att fungera. Det finns idag inga rutiner på PostNord för att planera flexibla leveranser då det 

gäller att kunna göra alla slag av förändringar, det vill säga att vara agila. PostNord måste 
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ständigt förändras och anpassa sig till nya trender på marknaden och vad konsumenterna 

efterfrågar, både deras 3PL-kunder och slutkonsumenter. Därför krävs det att de är agila så att 

de snabbt kan förändras och anpassa sig till nya förutsättningar på marknaden. Eftersom 

PostNord verkar inom tredjepartslogistik är de beroende av att deras konsumenter också följer 

med i marknadsutvecklingen. Enligt Abrahamsson och Karlöf (2011) krävs det att företag har 

en anpassningsförmåga till förändringar, transparens i hela försörjningskedjan med exempelvis 

IT-lösningar, integration mellan företagen och över verksamhetsgränserna och gemensam 

konkurrenskraft som en hel kedja. Detta i sin tur ökar kundnöjdheten menar Zhang, 

Vonderembse och Lim (2005), där internet är nyckeln till framgång. För att lyckas med det och 

kunna erbjuda slutkonsumenter flexibilitet behöver 3PL- kundernas och PostNords system 

integreras på ett effektivt sätt, detta eftersom kunden bedömer kvaliteten på ett köp från lagd 

order till att försändelsen levereras, vilket inkluderar bådas verksamheter.  

 

Enligt Abrahamsson och Karlöf (2011) är en hög operativ effektivitet en bra grund för att uppnå 

en hög strategisk effektivitet. Den operativa och strategiska effektiviteten utgör delar av en 

gemensam process där dem verkar tillsammans. Processen kan påskyndas genom olika 

bestämda förändringsåtgärder. Dynamisk effektivitet är något företag strävar efter, för det 

skapar förutsättningar för att kunna genomföra förbättringsarbeten snabbare som i sin tur leder 

till ökad effektivitet inom företaget vilket leder vidare till ökad  konkurrenskraft. Zhang, 

Vonderembse och Lim (2005) påstår att flexibilitet är ett koncept som är komplext, 

flerdimensionellt och svårt att fånga. Det finns förvirringar och tvetydigheter på om flexibilitet 

är en effektiv implementering. Detta i sin tur leder till tveksamma åtgärder och för lite arbete 

kring flexibilitet.  
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5. Slutsatser 

 

Kapitel fem innehåller de resultat som erhållits genom att besvara problemformuleringarna. 

Slutsatsen innehåller även användbarhet, kritik och etiska överväganden i studien och förslag 

till fortsatt forskning.  

 

5.1 Resultat  

Vilka brister i flexibilitet finns i PostNords order-och leveransprocess? 

I denna studie framkom det att bristerna i PostNords order- och leveransprocess var följande; 

➔ Första bristen: Före leverans är flexibiliteten som erbjuds varierande beroende på 

vilken 3PL-kund som konsumenten lägger ordern hos, trots att alla har Postnord som 

huvuddistributör.  

➔ Andra bristen: Under order till leverans är flexibiliteten begränsad i till exempel hur 

leveransen ska ske, i form av exempelvis tid eller plats.  

➔ Tredje bristen: Under leveransen kan PostNord inte, till skillnad från mindre 3PL-

aktörer, erbjuda konsumenterna same-day delivery.  

➔ Fjärde bristen: PostNord kan bli mer flexibla kring time-slots och vilka tidsintervall 

som erbjuds konsumenterna. De tidsintervall som erbjuds är också beroende av vart i 

landet som konsumenten befinner sig.  

➔ Femte bristen: Det råder en bristfällig uppföljning efter leverans.  

 

Hur kan PostNord åtgärda dessa brister i flexibilitet? 

I denna studie framkom det att åtgärderna för PostNords brister i flexibilitet var följande; 

➔ Öka integration med 3PL-kunder: För att konsumenterna ska ha en större valfrihet 

behöver PostNord integrera sig med sina 3PL-kunder mer genom gemensamma system 

och avtal som gör det mer flexibelt att köpa en vara. PostNord och 3PL-kunderna ingår 

i ett gemensamt flöde och de behöver därför samarbeta och tillsammans utveckla 

flexibiliteten av leveranser. PostNord har tillgång till tjänster som enligt våra 
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undersökningar inte utnyttjas till fullo av några av de ledande företagen inom e-handel. 

Om dessa tjänster utnyttjas mer, skulle det resultera i ökad valfrihet och flexibilitet för 

konsumenten. 

➔ Öka konsumenternas valfrihet: Mer fokus på förbättring bör ligga på hemleverans då 

det endast sker på kvällen. Det bör finnas ett alternativ om att kunna få paket 

hemlevererat på dagen också om så önskas av konsumenten för att öka valfriheten. 

Konsumenterna bör även kunna föreslå andra leveranstider än de som finns. En till 

lösning skulle kunna vara Postnords tjänst Collect-in-store vilket innefattar att 3PL-

kunder som även har fysiska butiker kan möjliggöra för konsumenter att hämta och 

returnera varor i butik. Det är något som förekommer i andra länder, mycket tack vare 

att det underlättar för konsumenten men även kan ge positiva effekter för e-

handelsföretaget. Ur konsumentens synvinkel är det främst möjligheten att kunna 

utnyttja fördelarna med e-handel, som exempelvis att handla i lugn och ro när det passar 

bäst och ändå  kunna hämta ut paketet fraktfritt i butik. Dessutom kan eventuella fel 

med leveransen lösas direkt i butik innan konsumenten tagit hem paketet. Ur det 

säljande företagets synvinkel består fördelarna i att kunna träffa sina e-handelskunder i 

personliga möten och att det ger möjlighet för merförsäljning i butik när konsumenten 

kommer in för att hämta sitt paket. Valfrihet i hur snabb leveransen ska vara bör också 

vara ett alternativ, i vilken stad konsumenten än bor i. Två stora grupper som e-handlar 

är yngre personer som exempelvis kan vara studenter och personer som är föräldralediga 

med småbarn som vanligtvis lider av tidsbrist, vilket är två grupper som har möjlighet 

att även ta emot leveranser under dagtid. Även personer som jobbar nattskift och 

helgskift skulle kunna ha den möjligheten.  

➔ Snabbrörlighet: PostNord måste vara snabbrörliga eftersom att ökad valfrihet och 

flexibilitet gör att varje paket blir dyrare att leverera. En hög operativ effektivitet är en 

bra grund för att uppnå en hög strategisk effektivitet och är i sin tur viktiga för att 

företaget ska ha en dynamisk effektivitet. PostNord behöver ständigt förändras och 

anpassa sig till nya marknader. 

➔ Affärsutveckling: Affärsutvecklingen på PostNord behöver utvecklas mot att alla 

konsumenter ska medverka i en ökad flexibilitet, till exempel genom att konsumenten 

efter en order får fylla i ett formulär om vad som kan förbättras för att PostNord ska 

kunna uppfylla krav som konsumenterna ställer på flexibiliteten. Om paketet levereras 

till ett ombud, får konsumenten rangordna hur servicen var när paketet hämtas ut, vilket 

inte alls behöver överensstämma med vad man tycker om leveransen i övrigt. Servicen 
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vid uthämtning kan vara bra även om det varit förseningar i leveranstiden, skador på 

paketet eller fel vara som skickades med mera. Därför borde det finnas en möjlighet att 

betygsätta hela leveransen och inte bara servicen vid uthämtning. Det är viktigt att 

Postnord inte endast uppfyller konsumentens behov utan att de även överraskar dem 

med olika logistiktjänster som gör det bekvämare för konsumenten, så att de alltid väljer 

PostNord. Det är viktigt att Postnord har samma uppfattning om vad konsumenternas 

behov är angående flexibilitet för att strategin ska kunna genomföras.  

➔ Self-collecting: “Self-collecting”, det vill säga att operatörerna samlar flera mottagares 

paket vid en servicepunkt där mottagarna sedan får hämta ut paketen, exempelvis i form 

av butiker, mobila; exempelvis förvaringsutrustade fordon, bevakade; av till exempel 

en tjänsteman, eller obevakade; i form av helautomatiska system med reception box och 

delivery box som exempel. Dessa alternativ skulle vara fördelaktiga för PostNord för 

att öka flexibiliteten då det ökar konsumentens valmöjlighet och de kan hämta paketen 

när det passar dem bäst, desto närmre. Self-collection leder till en ökad orderuppfyllelse 

(orderfullfillment), eftersom att det skulle minska antalet misslyckade leveranser som 

ofta förekommer vid hemleveranser, vilket i sin tur skulle kunna leda till 

kostnadsbesparingar. Self-collection eliminerar också onödig väntan i samband med 

hemleveranser som vanligtvis sker inom ett tidsintervall på några timmar. För self-

collection leveranser, skickas aviseringar ut till konsumenterna när paketen har 

levererats till servicepunkterna. Konsumenterna kan då hämta försändelsen när det 

passar dem, inom ett visst tidsfönster. 

➔ Prestationsmatriser: PostNord kan genom att arbeta med olika prestationsmatriser 

fastställa en kundservicestrategi, till exempel genom ABC-analys. Detta görs för att se 

vilka konsumenter som är viktiga och lönsamma för att vidare kunna ge dessa 

mervärden i form av minskade logistikkostnader. Detta kan också göras på deras olika 

3PL-kunder för att se vilka av dem som är lönsamma att integrera med tillsammans 

genom till exempel olika IT-system. Detta kan leda till minskade slot-tider och därmed 

snabbare leveranser till slutkonsumenterna.  

➔ Anställa mer personal: Personal är en viktig resurs inom flexibla leveranser och det 

bör därför alltid finnas tillräckligt.  

 

En sammanfattning av bristerna och åtgärderna kan ses i figur 23; 



79 

 

 

(Figur 23, brister och åtgärder, egen illustration) 

 

5.2 Studiens användbarhet 

Studien bidrar med att belysa ett aktuellt ämne och är en bra start för vidare diskussioner om 

konsumenternas krav inom flexibilitet i leveranser och hur det kommer att utvecklas i 

framtiden. Flexibilitet i leveranser kan ses utifrån olika synvinklar och aktörer vilket ger studien 

en större utsträckning och flera användningsområden.  

5.3 Kritik till studien  

Studien är en fallstudie och är därför svår att generalisera. Det hade varit fördelaktigt att 

undersöka flera företag för att göra studien mer generaliserbar. Flera intervjuer inom samma 

företag hade gett studien en större tyngd då olika uppfattningar av ämnet hade kunnat jämföras 

av olika personer på företaget. Att skicka ut fler enkäter till olika 3PL- kunder hade vidare 

bidragit till ännu mer tyngd för arbetet, på så vis hade vi kunnat göra en större jämförelse i 

analysen. Svårigheter med ämnet flexibilitet har uppkommit då det är ett koncept som inte 

undersökts mycket tidigare och är därför svårt att förstå. Däremot ger studien ett bidrag om 

debatten angående hur PostNord, som är den största 3PL- aktören i Sverige, hanterar 

konsumenternas krav på flexibilitet.  
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5.4 Förslag till fortsatt forskning  

Vi har i denna studie fokuserat på flexibilitet i order- och leveransprocessen. I vidare forskning 

hade större fokus kunnat läggas på returhanteringen i slutet av order- och leveransprocessen. 

Denna forskning kan också utvecklas genom att undersöka flexibilitet i andra processer och 

andra områden, exempelvis i materialanskaffningsprocessen. En annan intressant vinkel hade 

varit att göra en flerfallsstudie, istället för fallstudie, för att undersöka och se om det finns 

skillnader mellan olika företag både inom och utanför Sverige i hur de hanterar flexibilitet. 

Vidare hade kostnadsaspekter kunnat undersökas djupare exempelvis vad det kostar att erbjuda 

ökad valfrihet och flexibilitet jämfört med vad företag får ut av det i form av ökad försäljning 

och kundservice. Dessutom har vi endast fokuserat på ledande företag och för fortsatt forskning 

hade det varit intressant att se hur små företag hanterar flexibilitet. Att analysera om kunden 

har samma krav på flexibilitet i en order - och leveransprocess oavsett om företaget är ledande 

eller ej hade medfört ännu mer värde för denna fallstudie. 
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7. Bilagor 

 

7.1 Sveriges 10 största 3PL-aktörer 
 

 

(Plan:s medlemstidning, Intelligent Logistik, nr 2, 2018) 
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7.2 Intervju via mail, Supply Chain Manager, Adlibrisgruppen 

➔ Hur ser processen ut från att en kund gör en beställning tills att den levereras hem till 

kund eller ombud? Och vilka funktioner/parter är inblandade? 

  

➔ Mäter ni på något sätt, hur många som lägger en vara i korgen men sen inte genomför 

köpet när man kommer till kassan? Och i så fall vad tror ni det beror på? 

➔ Har ni känt av några krav från kunder på ökade alternativ och flexibilitet vid 

leverans?. 

➔  Ni erbjuder olika leveransalternativ i form av snabbfrakt, gratisfrakt och hemleverans 

till olika kostnad. Varför började ni med det? Var det efterfrågat av kunderna? 

➔  Kan kunderna göra ändringar under leveranstiden? T.ex byta adress.  

7.3 Telefonintervju, Nordic E-commerce Advisor, Postnord 

➔ Hur ser er order-och leveransprocess ut från när kunden lägger en order till att den 

levereras till ombud/slutkonsument på Postnord? 

➔ Vilka flexibla kundkrav kan konsumenter erbjudas i Postnords order- och 

leveransprocess? Till exempel ändringar i leveransen i form av att ändra tidsfönster, 

adress, extra tjänster med mera.  

➔ Vilka konsekvenser medför dessa olika typer av flexibla kundkrav för Postnord? 

➔ Inom vilka tidsfönster kan förändringar ske i order- och leveransprocessen? 

➔ Hur gör ni för att tillfredställa kundernas behov? Både före, under och efter leverans 

➔ Har ni känt av behovet av att göra någon förändring kring er flexibilitet?  

➔ Anser ni att ni kan vinna konkurrensfördelar genom att höja er flexibilitet i 

leveranserna?  

➔ Anser ni att ni har högre flexibilitet än de andra 3PL distributörerna? Om ja, på vilket 

sätt? 

➔ Hur identifierar ni leveransbehov idag och i framtiden? Undersökningar, enkäter med 

mera? 

➔ Hur utvecklar ni flexibiliteten i framtiden? Är den nuvarande metoden långsiktig eller 

behöver den ändras i framtiden?  

➔ Använder ni er av fasta leveranstider? Om inte, vad använder ni i så fall? Vilka är för-

och nackdelarna?  
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➔ Vad har ni för slags informationsutbyte till kunder före, under och efter leverans?    

Till exempel aviseringar, leveranstider, förseningar, med mera. 

➔ Hur bestämmer ni lämpliga kundservicestrategier för att uppfylla kundernas 

önskemål? Hur går de till? Gör ni uppföljningar och mätningar av dessa? 

➔ Krävs en omplanering av maskin-och personalresurser för att öka flexibiliteten? Är det 

något ni skulle tänka er att göra i framtiden?  

➔ Hur gör ni för att vara mer flexibla i en bransch i ständig förändring? 

➔ Vad har ni för rutiner och operationer för att möta flexibilitet?  

➔ Vad gör ni för att möta era 3PL-kunders flexbilitet för att i sin tur möta 

slutkonsumenternas krav på flexibilitet? 

➔ Vilka krav har ni från kunderna när det gäller flexibilitet? Hur kommer det att se ut i 

framtiden?  

7.4 Enkät till 3PL- kunder 

➔ Vad innebär flexibilitet i order- och leveransprocessen inom E-handeln för er? (välj ett 

alternativ) 

a)  Möjligheten att välja postombud 

b)  Möjligheten att bestämma tidsfönster (tid) 

c)  Möjligheten att bestämma tidspunkt (dag) 

d)  Möjligheten att välja leveranssätt 

e)  Möjligheten att ändra i en pågående order (exempelvis tillägg av allt vi har 

nämnt i ovanstående alternativ) 

  SVAR: 

 


