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Sammanfattning  

Syftet med detta arbete är att öka förståelsen för hur kärnprocesser kan förbättra lagerhållningen i 

ett företag. Genom att först kartlägga vilka företagets kärn- och stödprocesser är och sedan 

undersöka hur kärnprocesserna påverkar lagerhållningen kan syftet uppnås. Därmed besvaras 

problematiseringsfrågan  som är följande; 

På vilka sätt kan lagerhållningen, genom identifiering av kärnprocesserna förbättras på ett 

företag med E-handel? 

Arbetet har genomförts på ett av koncernen Nordic E-Commerce Groups dotterbolag, Nordic Inc 

som är ett E-handelsföretag som säljer bläckpatroner och kontorsmaterial till både företag och 

privatpersoner. 

Inledningsvis genomfördes en kartläggning av Nordic Incs processer genom observationer och 

intervjuer med koncernens VD. När kartläggningen var sammanställd visade det sig att de 

kärnprocesser som fanns på Nordic Inc var Lager, Inköp och Kundservice. Dessa behandlades 

sedan mer ingående genom intervjuer med cheferna för varje kärnprocess för att se hur 

kärnprocesserna påverkar lagerhållningen. 

Det visade sig vara på sådant sätt att kundservice inte påverkar lagerhållningen på något sätt. 

Snarare tvärt om då kundservice blir lidande på grund utav den bristande lagerhållningen. 

Tillvägagångssätten på lagret påverkar lagerhållningen genom bristande artikelplacering, 

svårtillgänglighet, bristande kontroll över lagersaldo och artiklarnas skick. Vilket i sin tur 

påverkar kostnader för inventarier och personal. 

 Inköp är den kärnprocess som påverkar lagerhållningen mest då beslut som tas i inköpsprocessen 

återspeglas i den bristande lagerhållningen. 
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Abstract  

The purpose of this study is to increase the understanding of how primary activities can improve 

the inventory management in an E-commerce company. 

By first identifying the company's primary and support activities, and then exam how the primary 

activities affect  the inventory management, the purpose is achieved and the thesis question can 

be answered which is; 

 By identifying the primary activities, in what ways could the inventory management be improved 

in an E-commerce company? 

The study has been carried out at Nordic E-commerce Group’s affiliate Nordic Inc. The affiliate 

is an E-commerce company that sells ink cartridges and office supplies to both businesses and 

individuals. 

Initially, the different processes of Nordic Inc.’s were found through observations and interviews 

with the CEO. When the analyze of the processes  was completed, the primary activities found at 

Nordic Inc were inventory in the warehouse, purchasing and customer service. These were then 

processed thoroughly, by interviews with the managers of each activity to discover how each one 

effect the inventory management.  

The results showed that customer service does not affect inventory in any way. Instead the 

opposite could be found as customer service is suffering because of inventory. The approaches 

when working with inventory affect the inventory management through a lacking article 

placement, inaccessibility, lack of control over stock levels and the condition of articles. This in 

turn affects the cost of products and personnel. 

Purchase is the primary activity that affects inventory the most, as the decisions taken in the 

purchasing process  are reflected in inventory. 
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Sammanfattning 
 

Syftet med detta arbete är att öka förståelsen för hur kärnprocesser kan förbättra 

lagerhållningen i ett företag. Genom att först kartlägga vilka företagets kärn- och 

stödprocesser är och sedan undersöka hur kärnprocesserna påverkar 

lagerhållningen kan syftet uppnås och problematiseringsfrågan besvaras som är 

följande; 

På vilka sätt kan lagerhållningen, genom identifiering av kärnprocesserna 

förbättras på ett företag med E-handel? 

 

Arbetet har genomförts på ett av koncernen Nordic E-Commerce Groups 

dotterbolag, Nordic Inc som är ett E-handelsföretag som säljer bläckpatroner och 

kontorsmaterial till både företag och privatpersoner. 

Inledningsvis genomfördes en kartläggning av Nordic Incs processer genom 

observationer och intervjuer med koncernens VD. När kartläggningen var 

sammanställd visade det sig att de kärnprocesser som finns på Nordic Inc var 

Lager, Inköp och Kundservice. Dessa behandlas sedan mer ingående genom 

intervjuer med cheferna för varje kärnprocess för att se hur kärnprocesserna 

påverkar lagerhållningen. 

 

Det visade sig vara på sådant sätt att kundservice inte påverkar lagerhållningen 

på något sätt. Snarare tvärt om då kundservice blir lidande på grund utav den 

bristande lagerhållningen.  

Tillvägagångssätten på lagret påverkar lagerhållningen genom bristande 

artikelplacering, svårtillgänglighet, bristande kontroll över lagersaldo och 

artiklarnas skick. Vilket i sin tur påverkar kostnader för inventarier och personal. 

Inköp är den kärnprocess som påverkar lagerhållningen mest då beslut som tas i 

inköpsprocessen återspeglas i den bristande lagerhållningen.  
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Summary 

 
The purpose of this study is to increase the understanding of how primary 

activities can improve the inventory management in an E-commerce company. 

By first identifying the company's primary and support activities, and then exam 

how the primary activities affect the inventory management, the purpose is 

achieved and the thesis question can be answered which is; 

  

By identifying the primary activities, in what ways could the inventory 

management be improved in an E-commerce company? 

 

The study has been carried out at Nordic E-commerce Group’s affiliate Nordic 

Inc. The affiliate is an E-commerce company that sells ink cartridges and office 

supplies to both businesses and individuals. 

Initially, Nordic Inc.’s different processes were found through observations and 

interviews with the CEO. The primary activities found at Nordic Inc were 

inventory in the warehouse, purchasing and customer service. These were then 

processed thoroughly, by interviews with the managers of each activity to 

discover how each one affect the inventory management.  

 

The results showed that customer service does not affect inventory in any way. 

Instead the opposite could be found as customer service is suffering because of 

inventory. The approaches when working with inventory affect the inventory 

management through a lacking article placement, inaccessibility, lack of control 

over stock levels and the condition of articles. This in turn affects the cost of 

products and personnel. 

Purchase is the primary activity that affects inventory the most as the decisions 

taken in the purchasing process are reflected in inventory. 

The recommendations proposed to the company are to improve the business 

system for purchasing forecasts and provide a workable article system in 

inventory. 
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1. Introduktion 

 Detta kapitel introducerar bakgrunden till arbetet. En diskussion hålls om 

problematiseringen, följt av de problemfrågor som arbetet syftar att svara på. 

Avslutningsvis beskrivs även de avgränsningar som finns i arbetet. 

 

1.1 Bakgrund 

I all tid har människan handlat med varor och tjänster. Handeln förändras 

konstant och det introduceras ständigt nya verktyg för att förenkla processer 

inom exempelvis transportsystem, administration och finansiering. Det kan 

emellertid ofta ta tid att införa moderna metoder, eftersom många människor 

tvekar inför det de upplever som nytt och osäkert och väljer att fortsätta att 

använda sig av det invanda som de upplever som säkrare. Elektroniska affärer är 

ett tydligt exempel på detta. Dessa startade redan på 1960-talet men användes då 

enbart för elektroniska betaltjänster åt stora företag. Den elektroniska handeln, 

som vi känner till den idag, då både konsumenter och företag har möjlighet att 

handla via nätet, startade först på 1990-talet i samband med att webbläsaren 

lanserades (Fredholm, 2002). 

2012 hade 89 procent av Sveriges befolkning tillgång till internet, vilket är en 

drastisk ökning från 1995, då enbart två procent hade detsamma. Detta är 

naturligtvis en bidragande orsak till att den elektroniska handeln etablerat sig 

starkt i Sverige. 2012 omsatte den över 30 miljarder kronor, vilket är en ökning 

med tretton procent från föregående år (Findahl, 2012).  

Elektronisk handel har utvecklats till att bli en metod för att automatisera 

manuella rutiner och göra ekonomiska besparingar, då kunden vanligtvis 

genomför köpet själv. Detta medför stora ekonomiska besparingar för företagen, 

då man till skillnad från butiker inte har kostnader för hyra av lokal och 

butikspersonal (Fredholm, 2006). 
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Idag är hela värdekedjor sammankopplade för att dela på resurser som system för 

lager, planering och produktion. Lagerkontroll är vitalt för kapital användningen 

men även för kundservice och inköp. Då brister i lager visar sig även i dessa 

delar av företaget (Rollof, 2010). 

Inom elektronisk handel finns det ständiga flöden av information, produkter och 

ekonomiska transaktioner mellan företaget och dess leverantörer och kunder 

(Kalakota, 2001).  För att företag i dagens samhälle ska överleva samt vara 

konkurrenskraftiga krävs att dessa flöden ständigt effektiviseras. En filosofi som 

arbetar för denna effektivisering är Lean Production, som strävar efter att uppnå 

perfektion genom att eliminera slöserier i företagen. På så sätt skapas ett värde 

för kunden, som inte behöver betala för tidigare slöserier i värdekedjan 

(Harrison, 2011). 

Kundvärde kan enligt Porter delas in i kärnprocesser, stödprocesser och 

ledningsprocesser. Kärnprocesser är de som har direkt med företagets 

kärnverksamhet att göra och ger ett direkt kundvärde då de är händelsestyrda 

(Liker, 2009).  

Kärnprocesser omfattar även leverantörer och kunder och är därför viktiga i ett 

värdeflödesperspektiv. Då kärnprocesserna är tvärfunktionella är det även viktigt 

att man har tydliga rutiner och kontroll över kostnaderna. Stödprocesser och 

ledningsprocesser bidrar indirekt till kundvärde då dessa ska stödja 

kärnprocessen och initieras genom planering, ledningsbeslut och prognoser 

(Mattson, 2012). 
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1.2 Problematisering 
 

De tvärfunktionella kärnprocesserna omfattar som tidigare nämnts förhållandet 

mellan företaget och dess leverantörer och kunder, vilket skapar 

beroendeförhållande.  

Detta beroende har alltid existerat men har ökat de senaste åren då företag 

alltmer vill undvika lagerhållning och har större krav på tidseffektivisering av 

kärnprocesserna, vilket man strävar efter, då liten lagerhållning tillsammans med 

minskade kundorderleveranser bidrar till ett starkare samband mellan företaget 

och dess kunder och leverantörer (Mattsson, 2012).  

Företag vill idag undvika lagerhållning för att det binder upp kapital som då inte 

kan investeras på andra vis, å andra sidan är lagerhållning positivt då ett stort 

lager ger bra service till kunder som inte behöver vänta på sina varor. ( Rollof, 

2010). 

Kapitalbindningen i lager är beroende av hur samarbetet mellan leverantörer och 

kunder fungerar, men även med vilka metoder flödena i värdekedjan styrs och 

hur dessa är utformade. Kapitalbindning kan förorsakas av brister i 

informationsutbytet både inom företaget och mellan kunder och leverantörer 

vilket skapar osäkerhet som medför att man försöker utjämna behoven och 

efterfrågesvängningarna med hjälp av lagerhållning (Bjornland, 2003). 

Hur kan effektiviserade kärnprocesser bidra till att lagerhållningen på ett E-

handel företag förbättras?  

 

 

 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att öka förståelsen för hur kärnprocesser kan förbättra 

lagerhållning i ett E-handelsföretag. 
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1.4 Frågeställningar 
 

För att uppfylla syftet och besvara problematiseringsfrågan behöver följande 

frågeställningar besvaras. 

 

Vilka är företagets kärn- och stödprocesser? 

Hur påverkar kärnprocesserna lagerhållningen? 

 

1.5 Avgränsningar 
 

Fallstudien har på grund av arbetets omfattning genomförts på Nordic Inc, ett av 

dotterbolagen inom Nordic E- Commerce Group.  

Intervjuer har genomförts med personal som har chefs befattningar och på de 

processer som visade sig vara kärnprocesser i Analys I. 

Med respekt för företagets sekretess nämns inga namn på de intervjuade 

personerna. 
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2. Metod 

Detta kapitel beskriver teorier kring metod och motiverar tillvägagångsätten 

som tillämpats och valen som gjorts under arbetets gång. Slutligen diskuteras 

arbetets validitet och reliabilitet. 

 

2.1 Vetenskapligt förhållningsätt 
 

Det vetenskapliga förhållningsättet beskriver vilka två grundläggande filosofier 

som används för att ta fram ny kunskap. 

 

2.1.1 Grundfilosofier 
 

Från början utvecklades hermeneutik för att tolka och förstå texter av olika slag 

(Bryman, 2011).  Idén för detta synsätt är att eftersträva en förståelse av de 

frågor som ställs genom att tolka informationen med vetskapen av att den har en 

viss kontext, därför ser man till helheten och inte enbart till delar av 

informationen. Med ett hermeneutiskt synsätt blir den som tolkas egen kunskap 

och intryck ett komplement för den subjektiva tolkningen av informationen 

(Kvale, 2009). För att visualisera det hermeneutiska synsättet används vanligtvis 

den hermeneutiska spiralen som förklarar att tolkning växer fram genom 

förförståelse som individen redan besitter tillsammans med nya erfarenheter och 

idéer. Detta i sin tur ger ny förförståelse nästa gång en tolkning sker. 

Spiralformen symboliserar att kunskapen blir djupare för varje gång en tolkning 

sker (Yin, 2009). 
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Inom positivismen används istället mestadels naturvetenskapliga metoder när 

verkligheten ska studeras. Syftet med det positivistiska synsättet är att skapa 

hypoteser som testas för att få fram ny kunskap (Bryman, 2011).  Detta används 

för att man inom positivismen anser att kunskap enbart är det som kan uppfattas 

av våra sinnen och måste vara helt objektiv. Därför får ingen personlig kunskap 

eller intryck användas eftersom ett likadant resultat ska vara möjligt om en annan 

person studerar samma område (Bryman, 1997).   

 

 

2.1.2 Val av vetenskapligt förhållningsätt 
 

Den grundfilosofi som används är till största del den hermeneutiska eftersom 

syftet för studien är att få en ökad förståelse och ingen hypotes testas. Arbetets 

struktur kommer således vara uppbyggt genom en förstudie som görs för att 

skapa en grundförståelse. Där presenteras Teori I med valda teorier för att 

genomföra en kartläggning. Därefter följer Kartläggning i Empiri I som 

analyseras i Analys I för att få fram kärnprocesserna. Kunskapen om vilka kärn- 

och stöd processerna är gör det möjligt att i andra delen av arbetet gå vidare med 

en fördjupning i varje kärnprocess för att få information om de olika 

kärnprocessernas tillvägagångsätt. I andra delen av arbetet följer Teori II som 

syftar att ge underlag för intervjuer. Intervjuerna presenteras sedan i Empiri II 

och analyseras i Analys II. Slutligen presenteras resultat, diskussion och slutsats 

med rekommendationer där både Analys I och II används. 
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2.2 Vetenskapligt angreppsätt 
 

Det vetenskapliga angreppsättet beskriver hur relationen mellan forskning och 

teori ser ut, som vanligtvis delas in i induktion, deduktion och abduktion som är 

en blandning mellan dessa.  

 

2.2.1 Relationen mellan forskning och teori 
 

Då induktion används blir teorin resultatet av de empiriska studierna då man 

genom observationer skapat en generaliserbar regel som i sin tur förklarar teorin. 

Vid deduktion skapas istället hypoteser utifrån teori som empiriskt granskas och 

översätts i utforskningsbara företeelser för att bekräfta eller förkasta teorin som 

var underlag för hypotesen (Bryman, 2011). Vid abduktion som är en blandning 

mellan de två ovannämnda formuleras en hypotes utifrån ett specifikt fall som 

sedan testas på nya fall för att uppnå en mer generell utvecklad teori (Patel, 

2011). 

 

2.2.2 Val av vetenskapligt angreppssätt 
 

Angreppsättet som har använts i arbetet är mestadels deduktivt, utifrån teorin har 

underlag för intervjuer tagits fram. Det empiriska underlaget har sedan granskats 

och jämförts med teorin för att få en förståelse för hur teori och empiri 

överensstämmer. Vissa induktiva inslag uppkom i tidiga stadier av studien då 

observationer gjordes för att få en helhetsbild 

 

 

2.3 Undersökningsmetod 
 

Undersökningsmetoden beskriver hur undersökningen ska läggas upp, det vill 

säga vem ska medverka, vilka tekniker ska användas och när studien ska 

genomföras. De stora huvudmetoderna är surveyundersökning och fallstudie. 

 

 

 

 



  
 

8 

 

2.3.1 Surveyundersökning och fallstudie 
 

Surveyundersökning används på en större avgränsad grupp med hjälp av enkäter 

eller intervjuer. Denna metod används för att få fram kvalitativ eller kvantitativ 

data som rör flera variabler för att hitta ett samvariationsmönster (Bryman, 

2011). När en fallstudie utförs är det istället på en mindre avgränsad grupp där 

utgångspunkten är från ett helhetsperspektiv. Vanligtvis används fallstudie när 

en process eller förändringar ska studeras eftersom det är möjligt att samla in 

data från både enkäter, intervjuer och observationer (Patel, 2011). 

 

 

2.3.2 Val av undersökningsmetod 
 

Fallstudie är den undersökningsmetod som är relevant i arbetet då det är en 

process som kartläggs och en mindre grupp individer deltar i intervjuer.  

Fallstudie är även lämpligt att använda då en helhetsbild av företaget 

eftersträvas. 

 

2.4 Vetenskaplig metod 
 

Vetenskaplig metod beskriver på vilket sätt informationen bearbetats, det finns i 

huvudsak två metoder som används, kvalitativ och kvantitativ metod.  

 

2.4.1 Kvalitativ och kvantitativ metod 

 

En kvalitativ metod kännetecknas av att insamlingen av information och analys 

av denna är mer inriktad på ord än på siffror där teorin genereras på grundval av 

insamlade data. När en kvalitativ metod används eftersträvas en förståelse av den 

sociala verkligheten så som deltagarna i undersökningen tolkar denna.  

En kvantitativ metod kännetecknas istället av att kvantifiera insamling och 

analys av information. Tyngden ligger på att pröva teorier och utgör en yttre 

objektiv verklighet (Bryman, 2011). 
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2.4.2 Val av vetenskaplig metod 

 

Metoden som använts är kvalitativ då inga beräkningar utförts. De siffror som 

används är för omsättning och hur många leverantörer företaget sammarbetar 

med, vilka tillhandahållits från företaget. Intervjuerna har genomförts med 

utvalda personer inom varje kärnprocess, lager, inköp och kundservice för att få 

en djupare förståelse för hur dessa fungerar. I ett tidigt stadium av studien 

gjordes en kartläggning av företagets struktur genom observationer tillsammans 

med koncernens VD. 

 

2.5 Genomförande 
 

2.5.1 Kvalitativa intervjuer 
 

Syftet med en kvalitativ intervju är att frågorna ska vara så pass öppna att 

intervjupersonen får chans att svara öppet och med egna ord för att det ska vara 

möjligt att upptäcka olika egenskaper och uppfattningar om företeelser. 

Kvalitativa intervjuer är därför ofta inte helt strukturerade, då det är omöjligt att i 

förväg veta vad intervjupersonen kommer att svara. ( Patel, 2011).  Det finns tre 

vanliga tillvägagångsätt vid intervjuer, strukturerade, ostrukturerade och 

semistrukturerade intervjuer.  

Vid en ostrukturerad intervju kan man gå igenom olika teman som den som 

intervjuar håller i tankarna. Man kan även enbart ställa en fråga för att 

intervjupersonen ska kunna associera helt fritt och inte på något sätt hämmas i 

sina svar. På så sätt liknar denna typ av intervju ett vanligt samtal då den som 

intervjuar ställer följdfrågor utifrån intervjupersonens svar (Bryman, 2011). 

 

Under strukturerade intervjuer används ett frågeformulär som är baserat på ett 

förutbestämt och standardiserat antal uppsättning frågor. Intervjuaren läser upp 

varje fråga och sedan registreras svaret på ett standardiserat schema, vanligtvis 

med för-kodade svar. Frågorna läses upp exakt som de står och i samma tonfall 

så att ingen snedvridning indikeras (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). 
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Semistrukturerade intervjuer är flexibla, men här utgår intervjun ifrån en 

intervjuguide där de olika frågorna som ska beröras är nedskriva, ibland efter en 

viss ordning men detta är inte nödvändigt (Patel, 2011).  Det är inte heller 

nödvändigt att alla frågor i guiden ställs och det kan även förekomma frågor som 

inte fanns med i guiden från början men som uppkommit under samtalets gång 

(Bryman, 2011). 

 

2.5.2 Tillvägagångsätt 

 

Det tillvägagångssätt som har använts i intervjuerna är till största del 

semistrukturerat, då målet var att få svar på specifika frågor för att fullfölja 

arbetets syfte. Frågorna var väldigt öppet formulerade vilket medförde att 

intervjupersonerna väldigt många gånger började berätta om ämnen som rörde 

andra frågor i intervjuguiden, innan de nämnts. Därför följdes inte intervju 

guiden helt utan var mer som ett stöd i samtalet.  

 I tidiga skeden av undersökningen samlades information in genom ett 

introduktionsmöte med koncernens VD, där inga frågor sammanställdes i förväg, 

samtalet kan således ses som en ostrukturerad intervju. Koncernens VD fick 

själv berätta om företaget och lämnade även ut dokument med information. 

 

2.6 Datainsamling 

 
Datainsamling syftar till vilka källor som använts, dessa kan vara av primär 

eller sekundär art. 

 

2.6.1 Primär- och sekundärkällor 
 

Primärkällor är information som forskaren själv observerat eller samlat in. 

Sekundärkällor är information som andra forskare samlat in. De positiva 

aspekterna med sekundära källor är bland annat att datainsamlingen redan är 

gjord vilket sparar mycket tid, samt att de ofta är av hög kvalitet om de kommer 

från erkända källor. En existerande datainsamling medför även möjligheter att 

utföra en ny analys vilket kan leda till nya tolkningsmöjligheter.  
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Nackdelarna däremot är att datainsamlingen ofta är väldigt omfattande vilket 

medför svårigheter eftersom den nya forskaren inte är bekant med materialet. 

Det är inte heller alltid säkert att datainsamlingen är av hög kvalitet för det 

utsatta syftet för den nya analysen, det är därför viktigt att  med en sekundärkälla 

se till att datainsamlingen inte gjorts i ett helt annat syfte (Bryman, 2011). 

 

2.6.2 Val av datainsamling 
 

För litteraturstudien har sekundära källor använts i form av litteratur. De 

kvalitativa intervjuerna är av primär art då informationen erhållits direkt från 

personerna som blivit intervjuade. Även observationerna är av primär art då en 

av observationerna var att själv arbeta på lagret under en arbetsdag och de andra 

har skett i samband med guidade företagsbesök. Vissa siffror i det empiriska 

underlaget är av sekundär art då dessa tagits fram av företaget i efterhand.  

 

2.7 Sanningskriterier 
 

För att styrka hur sanningsenlig forskningen är ska två kriterier uppfyllas, dessa 

är reliabilitet och validitet 

 

2.7.1 Reliabilitet, validitet och sambandet mellan dessa 
 

Reliabilitet handlar om huruvida underlaget i undersökningen är pålitligt och 

skulle bli detsamma om den skulle genomföras igen. Och om den på något sätt 

påverkas av slumpmässiga eller tillfälliga händelser (Bryman, 2011). I 

kvalitativa studier innebär detta inte att studien skulle sakna reliabilitet om 

samma intervjuperson svarar olika på samma fråga vid olika tillfällen, då 

möjligheten finns att intervjupersonen ändrat sin uppfattning eller fått ny 

kunskap som ändrat dennes synsätt. Av denna anledning använder vissa 

kvalitativa forskare sig inte av reliabilitets begrepp, istället får validitets begrepp 

en vidare innebörd (Patel, 2011). 

 

Validitet handlar om huruvida undersökningen studerat det som syftas att 

studeras (Bryman, 2011). I kvalitativa studier mäts validiteten genom hela 
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arbetet genom att se om underlaget som samlats in är tillräckligt för att tolkas på 

ett trovärdigt sätt. Det är även viktigt att vara medveten om att valen om hur 

informationen hanteras kan påverka resultatet, exempelvis om det sker någon 

påverkan vid transkriberingen av intervjuerna eller inte.  För att styrka 

validiteten på en undersökning är en möjlighet att låta huvudpersonerna för 

undersökningen granska materialet för att se om de anser att tolkningarna är 

rimliga. (Patel, 2011). 

Sambandet mellan validitet och reliabilitet visualiseras i figuren nedan. 
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2.7.2 Diskussion kring arbetets sanningskriterier 
 

 

Reliabiliteten i arbetet har tydligt påverkats av att en av intervjupersonerna 

uppenbart inte velat dela med sig av information under intervjuns gång. 

Intervjupersonens svar var väldigt korta och det krävdes många följdfrågor för 

att få fram några svar. I de andra två intervjuerna var svaren mycket mer öppna 

och personerna som blev intervjuade vågade prata om brister och processer som 

inte fungerar optimalt i dagsläget. Detta var något som den första 

intervjupersonen inte ville medge på något sätt. Under de egna observationerna 

blev det väldigt tydligt att svaren under intervjun skilde sig mot hur rutiner och 

processer egentligen såg ut på företaget. 

Trots allt har personerna som blivit intervjuade chefspositioner och man måste  

utgå ifrån att informationen är sanningsenlig om än i viss mån förskönad. 

 

Således skiljer sig svaren på vissa frågor som var gemensamma avsevärt. Detta 

behöver inte enligt teorin betyda att arbetet saknar reliabilitet, men det går inte 

att svara på om den första intervjupersonen möjligen svarat mer utförligt i en 

annan miljö eller inför en person med mer erfarenhet av intervjuer. Den första 

personen som intervjuades är en av de som var med och startade företaget och 

kan således påverkats av detta och inte vilja se eller erkänna företagets brister.  

 

Validiteten i studien stärks av att intervjumallen genomgått en granskning innan 

intervjuerna ägt rum, underlaget för dessa har tagits utifrån  analysmodellen som 

i sin tur genererats från teorier som rör ämnet. Således har studien behandlat det 

som syftades studera även om det hade genererats mer utförliga svar om 

personalen på företaget varit uppriktigare.  
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2.8 Sammanfattning 
 

Nedan presenteras en sammanfattning av metodkapitlets disposition och vilka 

tillvägagångssätt som använts till största del inom varje område. Reliabilitet och 

validitet används i så hög grad som möjligt i alla steg. 
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3. Teori I 

Detta kapitel beskriver de teorier som är nödvändiga för att genomföra 

karläggning och identifiering av kärn- och stödprocesser. Efter varje teoriavsnitt 

följer punkter där det viktigaste ur texten tagits ut. Dessa sammanfattas sedan 

avslutningsvis i en analysmodell som följer efter teoriavsnitten. Analysmodellen 

används sedan vid analysen av teori och datainsamling från observationer och 

intervjuer. 

 

3.1 Flöde 
 

Flöden finns i hela värdekedjan av ett företag, från  leverantör tills dess att 

kunden betalar för varan. Flödet för den fysiska varan går uppåt i värdekedjan 

men information som rör varan och inblandade parter flödar ständigt både upp 

och ner i värdekedjan. För att dessa flöden ska vara så effektiva som möjligt, 

försöker företag minska slöseri av tid och arbetskraft, kassation och lagerhållning 

(Mentzer, 2004). 

 

Resurser kan vara statiska eller rörliga, de statiska resurserna är exempelvis 

byggnader, maskiner och kunskap. De rörliga resurserna i flödet är sådana 

resurser som antingen förbrukas eller går i omlopp, exempelvis arbetskraft och 

fordon. För att få ett så högt resursutnyttjande som möjligt och på så sätt högre 

effektivitet bör resurs- och materialflödet vara anpassade efter varandra 

(Mattsson, 2012). 

 

3.1.1 Analysmodell  

 

Hur ser företagets värdekedja ut? 

Vad har företaget för resurser? 
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3.2 Processer 
 

Processer finns i hela värdekedjan. Dessa processer kan sedan i sin tur delas in i 

aktiviteter som rör relationen med leverantörer, men även alla aktiviteter som på 

något sätt är direkta eller indirekta fram tills dess att företaget erhåller en 

betalning av kund  

(Karlöf 1997). 

 

Porter menar att alla värdeskapande aktiviteter kan delas in i fysiska och tekniska 

aktiviteter, vidare menar Porter att det även går att dela in alla aktiviteter i 

kärnprocesser och stödprocesser (Weele, 2010). Kärnprocesser är som tidigare 

nämnts de processer som har en direkt relation till varan fram till dess att den når 

kunden. Stödprocesser däremot är de aktiviteter som har en indirekt relation till 

varan men är nödvändiga för att kärnprocesserna ska fungera (Karlöf, 2009). 

 

Enligt Porters modell som illustreras nedan, menar Porter att det finns fem olika 

sorters kärnprocesser; intern och extern logistik, hantering, inköp och marknad 

samt service. 

 

 

 Intern logistik handlar om hur den interna transporten ser ut, lagerkontroll och 

materialhantering. Extern logistik berör ämnen som hur varan når kunden, vart 

färdiga produkter ställs i lager samt orderprocesser. Hantering handlar om hur 

proceduren ser ut fram till dess att produkten är färdig detta kan vara packning, 

montering underhåll med mera. Inköp och marknad berör aktiviteter så som 

reklam, inköp, val av distributionskanaler och relationen med leverantörer och 

kunder. Kärnprocessen service handlar om aktiviter som ger kunden den service 

som krävs för att behålla nöjda kunder, exempel på detta är installation, 

reparation och reklamation.   

 

Stödprocesserna i sin tur kan delas in i företagets infrastruktur, förvärvning, 

utveckling och personalledning. Förvärvning innebär byggnader, redskap, 
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maskiner och annan teknik som är nödvändig för att de anställda ska kunna göra 

sitt jobb.  

Teknikutveckling, är nödvändigt eftersom alla aktiviteter i någon mening 

innehåller teknik enligt Porter. Personalledning är den aktivitet som hanterar 

anställning, upplärning och utveckling av personalen.  

Slutligen infrastuktur som stödjer alla funktioner i hela företaget med exempelvis 

management, planering, finansiering och kvalitet (Weele, 2010). 

 

 

3.2.1 Analysmodell 

 

Har företaget kärn-och stödprocesser? 

Hur ser deras version av dessa processer ut, vad ingår? 
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3.3 Sammanfattad analysmodell 
 

Här presenteras en sammanfattande analysmodell för Teori I. 

 

 

 

 

           Analysmodell II 
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4. Empiri I 

 

Detta kapitel ger inledningsvis en presentation av den koncern och det 

dotterbolag som arbetet genomförts på. Vidare beskrivs kartläggningen där 

uppbyggnaden av företagets struktur och arbetsmoment presenteras. 

Informationen i detta kapitel har samlats in utifrån observationer och 

ostrukturerade intervjuer med NEGs VD.  

 

 

4.1 Koncernen Nordic E-Commerce Group 
 

Nordic E-Commerce Group (NEG) är en koncern belägen i Växjö som består av 

tre dotterbolag inom e-handel, NordicInc (NI)som säljer kontorsmaterial, 

NordicFeel som säljer skönhetsprodukter och PetsOnline som säljer tillbehör till 

smådjur. NEG består utav en VD, samt en styrelse bestående av fem ordinarie 

och tre supplerande ledamöter. Dotterbolagen inom NEG delar på vissa resurser 

så som kundservice, administration och vissa funktioner inom logistik. Utöver 

det har varje bolag en egen VD och arbetar med sina egna resurser och 

funktioner. Dessa ser dock lika ut på varje bolag, varje dotterbolag har en egen 

Lager- samt Inköp- och Säljfunktion.  
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Visionen för NEG är att vara bland de ledande E-handelsföretagen inom sina 

sortiment och man räknar med en expansion med minst femtio procent inom det 

närmsta året inom Sverige samt även att börja expandera i norden. 2012 omsatte 

NEG 138 miljoner kronor. NEG strävar efter att alla dotterbolag ska visa en 

uthållig vinstnivå och ett positivt eget kapital. Företaget vill även ha de nöjdaste 

kunderna inom varje dotterbolag vilket mäts genom kontinuerliga 

kundundersökningar. Samtidigt strävar NEG ständigt efter att vara ledande inom 

logistik med avseende på kostnadseffektivitet och precision samt efter att ha 

branschernas mest kostnadseffektiva marknadsföring.  

NEG har egen logistik i Växjö logistikcenter med mestadels egenutvecklade 

systemlösningar som de själva anser ger hög effektivitet och service. Det 2500 

kvm stora logistikcentret ger NEG stora expansionsmöjligheter internt.  

 

4.2 Problematik hos NEG 
 

Koncernens VD menar att NEG trots sin höga omsättning är en liten 

organisation. Eftersom företaget expanderar väldigt snabbt har man inte varit 

medveten om hur processerna och strukturerna förändrats. Detta har medfört att 

arbetssättet har varit fortsatt oförändrat i alla år.  Det är inte klart och tydligt hur 

arbetsuppgifterna är fördelade, eller hur företagets struktur och arbetsmoment ser 

ut. Vidare menar företagets VD utrymmena inte tas till vara på, idag använder 

man sig enbart av 60-70 % av den totala lagerytan. Det har medfört att företaget 

nu är väldigt måna om att få ordning på denna struktur och få en överblick över 

hur det verkligen ser ut på de olika dotterbolagen som i stora drag har liknande 

struktur och tillvägagångsätt i sina arbetsmoment.  

 

Vid de guidade turerna på NI var det tydligt att det inte fanns någon ordentlig 

struktur, personalen hade många arbetsuppgifter som de inte kunde fullfölja fullt 

ut eftersom tiden inte räckte till. NEGs VD påpekade ständigt hur företaget 

expanderat men att man i personalen och styrelsen inte hunnit med i samma takt. 
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Koncernens VD menade vidare att det finns en rädsla för att vissa arbetsmoment 

och försumma andra som är nödvändiga för att klara av expanderingen. 

 

4.3 Nordic Inc 
 

NordicInc startades redan 1998 men då som ett skolprojekt där syftet var att sälja 

påfyllningsbläck till bläckpatroner. Företaget utvecklades och expanderade och 

gick 2011 med i NEG koncernen. 2012 vann NI pris för bästa e-handel företag 

inom bläck och toner och har idag över 160000 kunder, både privatpersoner och 

företag. Idag säljer NI original och kompatibla produkter till skrivare, 

datatillbehör samt kontorsmaterial till både företag och privatpersoner. 2012 

omsatte NI 53 miljoner kronor.  

 

Figuren nedan visar de olika avdelningar som finns på företaget. NI har en egen 

VD som tar beslut för NI men som även sitter med i styrelsen för NEG. 

Logistikavdelningen delas med NEG, däremot har NI en egen lagerchef för 

produkter inom NI. Administration och kundtjänst är avdelningar som även de 

delas med NEG koncernen, övriga arbetar enbart för NI. 
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Inköp och Försäljning är egna funktioner för NI där samma personal arbetar med 

båda processer.  Inköp baseras på prognoser samt kontroller av kundorder som 

inte gått igenom på grund av bristen på artikeln i lagret. Försäljning arbetar man 

mest med genom internetbaserad marknadsföring då man enbart har en virtuell 

kontakt med sina kunder.  Inköp och försäljning arbetar även med företagets 

hemsida och med att utveckla nya program och affärssystem för alla dotterbolag 

inom NEG. De sköter även relationen med leverantörer både inom Sverige och i 

utlandet för NI.  

 

Lagerchefen ansvarar för artiklar i lager som rör NI men behöver vid brist på 

personal även arbeta med övriga dotterbolags lagerhantering då lagret inte är 

uppdelat efter dotterbolag. Samtidigt arbetar lagerchefen även med att packa 

kundorder för att alla order ska skickas iväg i tid vilket medför att övriga 

uppgifter försummas när många order ska ut till kunder. Lagret är fyllt med 

pallar och kartonger överallt i gångarna. Vid packborden låg det högar av 

färdigpackade artiklar som ska skickas iväg. Inleveranser kontrolleras inte för att 

man har väldigt stor tillit till sina leverantörer. En annan av lagerchefens 

arbetsuppgifter är att packa upp dagliga inleveranser och ge placering till 

artiklarna. Något som ofta måste skjutas upp på grund av tidsbrist. 

 

Kundservice, administration och logistik är arbetsområden där resurserna delas 

med övriga dotterbolag där man delar upp arbetstiden ungefär lika på de tre 

dotterbolagen. Kundservice ansvarar för alla kundärenden, support, 

returhantering och reklamationer. Tilliten till kunden är väldigt hög då man 

skickar nya produkter innan returen skickats tillbaka till företaget. Inom 

logistikavdelningen delar NEG sin lagerpersonal, lageryta och utleveranskorgar 

med alla dotterbolag.  

 NEGs VD ansvarar för logistiken i sin helhet hos NEG exempelvis 

distributionsmedel och distributionskanaler. Inom administrationsavdelningen 

hör både ekonomi, reception och övriga administrativa uppgifter.  
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5. Analys I  
 

Detta kapitel jämför teori I med undersökningsmaterialet som tagits fram i 

empiri I, för att kartlägga företagets struktur och processer. 

 

 

5.1 Flöde 
 

Teori 3.1 beskriver att det finns flöden som går både uppåt och nedåt i 

värdekedjan. Enligt teorin går artikeln uppåt men information kan gå åt båda 

håll. På NI går artikeln från leverantören till NIs lager där den lagerhålls för att 

vid en order packas och skickas iväg till kund.  Eventuella bakåtflöden sker av 

artikeln när en kund skickar den till NI för reklamation. Informationsflödena går 

hela tiden fram och tillbaka internt mellan företagets olika delar. Externt sköter 

inköp informationsutbytet med leverantörerna efter att ordersystemet skickat en 

signal till inköp att en artikel inte finns tillgänglig för en order. Inköp baseras 

även efter inköpsprognoser. Övriga informationsutbyten mellan företaget och 

leverantörer går även de via inköp. Informationsutbytet mellan kund och 

företaget sker via kundtjänst. Men även genom marknadsföring av deras 

produkter via försäljningsavdelningen. Värdekedjan kan illustreras enligt figuren 

nedan. 
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Vidare beskriver Teori 3.1 att det finns statiska eller rörliga resurser. NIs statiska 

resurser är deras 2500kvm stora logistikcenter som de har tillgång till. Även om 

de enbart använder 60-70 % av sin lageryta idag finns det stora möjligheter för 

dem att expandera och få ordning på sitt lager. Då NI inte är ett tillverkande 

företag finns det inga maskiner till förfogande, vilket inte heller är nödvändigt 

för företaget. De har däremot stora resurser av kunskap. Företaget har funnits i 

många år och använder sin kunskap för att hela tiden utvecklas. Det är tydligt att 

NI tar vara på sina kunskaper, detta syns exempelvis genom att de utvecklar sina 

egna affärssystem och egen hemsida. Detta är en ekonomisk besparing då NI inte 

behöver anlita någon extern part eller köpa in färdiga affärssystem. 

 

De rörliga resurserna enligt teorin är sådana som förbrukas eller går i omlopp. 

Arbetskraften på NI är en rörlig resurs men är inte så effektiv då många anställda 

har för många arbetsuppgifter på för kort tid vilket medför att de inte kan 

fullfölja allt och viktiga delar försummas. Enligt Teori 3.1 ska resurs och 

materialflödet vara anpassade efter varandra. På NI är det tydligt att det inte är 

så. Detta tydliggörs exempelvis av att lagerchefen utöver sina vanliga 

arbetsuppgifter måste packa kundorder för att dessa ska hinna skickas iväg i tid. 

Men även genom att materialflödet inte är anpassat eftersom artiklarna inte 

hinner packas upp och står kvar i gångar och runt packborden. 

 

5.2 Processer 
 

Enligt Teori 3.2 om Porter är kärnprocesser sådana processer som har en direkt 

relation till artikeln fram till att den når kunden. Hos NI kan dessa urskiljas med 

hjälp av figuren i kapitel 5.1 där det tydliggörs vilka processer av företaget som 

har en direkt koppling till artikeln. Lager, eftersom artikeln hanteras där och 

skickas iväg till kund. Kundservice, då denna process hanterar returerna och 

även har en direktkontakt med kunden. Inköp, eftersom de hanterar efterfrågan 

direkt från kund och ser till att kvaliteten på artikeln håller standarden som 

företaget önskar att ge sina kunder. Försäljningsprocessen är inte så tydlig på NI 

eftersom all handel sker virtuellt och inte genom försäljare som på reella företag. 
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Försäljning har enligt figuren i kapitel 5.1 en koppling till kunden på grund av 

marknadsföringen som sker virtuellt på olika hemsidor. På NI kan således 

försäljning ses som en stödprocess som enligt teorin är sådana som har en 

indirekt relation med artikeln, men nödvändig för att kärnprocessen ska fungera. 

Försäljning i sig är nödvändigt för att företaget ska överleva, men som process i 

företaget arbetar personalen inte mycket med det, just för att företaget är 

virtuellt. 

 

 Administrationsprocessen kan ses som en stödprocess på NI, där finns ingen 

direkt kontakt med artikeln men den är nödvändig för att företaget ska fungera 

som det ska. Logistikprocessen på NI kan även den kategoriseras som en 

stödprocess eftersom dess funktion på NI enbart rör distribution och uppdelning 

av lagrets resurser mellan de olika bolagen hos NEG. Övriga funktioner som rör 

logistik och lager sker i lagerprocessen som på NI är en kärnprocess.  

 

Enligt Porter kan kärnprocesserna i sin tur delas in i fem olika områden. Intern 

logistik, hantering, extern logistik, marknad och försäljning samt service.  Hos 

NI är den interna logistiken inte särskilt strukturerad, detta visar sig i den 

bristande lagerkontrollen. Det finns ingen ordning på artiklarna eller kontroll 

över inleveranser. Den externa logistiken fungerar väl på NI om man ser till 

orderprocessen. Lagerpersonalen strävar efter att få iväg alla order så snabbt som 

möjligt och kunden kan närsomhelst på dygnet beställa varor eftersom NI är ett 

e-handelsföretag. Sett till distributionen av artiklarna är detta på NI en 

stödprocess och inte en kärnprocess. Hanteringsprocessen i sig är ingen egen 

kärnprocess på NI utan är utspridd på andra processer. På lager är 

hanteringsprocessen inte ultimat då det är väldigt trångt runt packborden och 

färdiga order samlas i stora högar innan de samlas ihop för att skickas iväg. Av 

Inköp, Försäljning och Marknadsföringsprocessen är enbart Inköp en 

kärnprocess men de styrs av samma personal, där det finns en väldigt stor tillit 

till leverantörer men även till sina kunder.  
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Tillvägagångsättet vid inköp slår ofta fel eftersom dagliga beställningar måste 

göras till leverantörer för att tillgodose efterfrågan. Den sista kärnprocessen 

service har NI i form av sin kundtjänstfunktion där man återigen litar väldigt 

mycket på sina kunder vid returer.  

 

Porter menar att det finns fyra olika stödprocesser hos företag. Stödprocessen 

förvärvning visar sig hos NI i de egenutvecklade affärssystemen som man 

använder sig av, det finns även stora ytor för lager och kontor som inte används 

på bästa möjliga sätt men som det finns stor potential för. De egenutvecklade 

affärssystemen går även in under stödprocessen teknikutveckling då NI hela 

tiden försöker uppdatera sina befintliga affärssystem. Infrastrukturen styrs från 

NEG som tar ekonomiska beslut i samråd med NIs VD som även sitter i NEGs 

styrelse. Då NI är underbemannat försummas management och 

planeringsmoment eftersom denna personal måste arbeta med att få iväg order 

eller göra beställningar hos leverantörer. 

Således kommer Porters modell för kärn- och stödprocesser se annorlunda ut för 

NI, vilket illustreras i figuren nedan 
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6. Teori II 

Detta kapitel beskriver de teorier som berör de kärnprocesser som har 

kartlagts i Analys I. Kapitlet beskriver även de teorier som är nödvändiga för att 

upptäcka eventuella brister i processerna.  

 

6.1 Inköp 
 

6.1.1 Partistorlek 
 

Det finns både för och nackdelar med att köpa in stora partier av varor, stora 

partier kan medföra kvantitetsrabatter och fördelaktiga beställning och 

fraktkostnader, det är även positivt ur miljösyndpunkt om avstånden mellan 

leverantörer och företaget är korta. Nackdelarna är att det bildas 

lagringskostnader och risken för inkurans kan vara stor vid alltför stora partier. 

Små beställningar som görs enbart i de volymer som krävs den närmsta 

framtiden medför därför att lagerkostnaderna minskar, däremot ökar i sin tur 

beställning och mottagningskostnaderna. För att underlätta inköpen bör företaget 

ha snabba effektiva rutiner för att få ständiga uppdateringar av lagersaldo, 

olevererade order och efterfrågan (Rollof, 2010). 

 

6.1.2 Leverantörer 
 

Överskottslager beror många gånger även på att inköpen har blivit uppdelade på 

flera olika leverantörer (Rollof, 2010).  Få leverantörer bidrar till att företaget 

blir en större kund som tas mer hänsyn till när inköpen sker, det medför även att 

relationen till leverantörerna kan förbättras då bristande kontakt mellan 

leverantör och kund anses vara en stor orsak till bristande inköp. En bra relation 

med leverantörer kan skapa förmåner av olika slag, tekniska kunskapsmässiga, 

sociala och ekonomiska (Jonsson, 2009). 
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Den negativa aspekten över få leverantörer är att en beroende situation skapas. 

Oavsett antal leverantörer är det viktigt att göra ankomstkontroller av varorna, 

både kvantitativa och kvalitativa. Kvantitativa genom att jämföra varorna mot 

följesedel och kvalitativa genom sticksprovskontroller eller totalkontroller av 

kvaliteten på varorna (Mentzer, 2004). 

 

6.1.3 Analysmodell 

 

Hur ser relationen med leverantörerna ut? 

Vad baseras inköp på? 

Hur ser rutinerna för inleverans ut? 

Hur ser rutiner för lagersaldo och efterfrågan ut? 

 

 

6.2 Kundservice 
 

6.2.1 Lojalitet 
 

Det finns en stark koppling mellan lönsamhet och kundlojalitet (Jonsson, 2009). 

Kunder blir alltmer medvetna om och ställer högre krav på de kringtjänster som 

erbjuds dem, elektronisk handel har tagit bort stora delar av den totala 

väntetiden. Många kunder vill kunna erbjudas snabb service när som helst under 

dagen alla dagar om året (Kalakota, 2001). Därför är det av största vikt att 

kunden erbjuds lämplig kundservice och att det finns många olika sätt att för 

kunden till kontakt med företaget. Nivån på denna bör vara behovsstyrd och 

bestäms lämpligen genom att analysera kundernas behov och konkurrenternas 

prestation (Johnsson, 2009). 

 

6.2.2 Relationer 
 

För att kunden ska få tillgång till sina artiklar vid behov krävs en bra relation till 

företagets leverantörer då leveransservice, lagertillgänglighet, leveranstid, 

precision, flexibilitet och säkerhet är något som är viktigt inte bara för företagets 

kunder, utan även viktigt mellan företaget och dess leverantörer (Lumsden, 

2012). 
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Ordermisstag uppkommer ofta vid otillräcklig information om produkten eller 

missförstånd om produktens egenskaper. Dessa uppkommer i försäljningen och 

marknadsföringen men blir kostsamt i leveranscykeln då det bildas ett bakåtflöde 

om produkten behöver skickas tillbaka (Kalakota, 2004). 

 

6.2.3 Kundbehov 
 

Vanligtvis delas bra kundservice in i tre kundbehov, basbehov, förväntade 

behov, och oväntade behov. Basbehoven är sådan kundservice som är självklar 

exempelvis att kunden ska få rätt kvalitet och kvantitet av produkter. De 

förväntade behoven är inte nödvändiga för kunden men är medveten om att det 

finns möjligheter för dessa. Det kan vara kort leveranstid eller ett visst sorts 

emballage, ofta ä dessa behov en förhandlingsfråga som är beroende av pris. 

Oväntade behov är sådant som företaget visar och ger utan förväntningar från 

kunden, exempelvis snabb felhantering. De oväntade behoven har en stor 

påverkan på huruvida kunden kommer tillbaka eller inte (Johnsson, 2009). 

 

6.2.4 Analysmodell 

 

Hur tillmötesgår företaget de olika kundbehoven? 

Hur ser rutinerna för kundservice ut? 

Hur hanterar man fel som uppstår? 

 

 

6.3 Logistik 
 

6.3.1 Lager 
 

Lagerhållning är nödvändigt för att kunna driva företaget optimalt och klarar av 

försäljning och lovade leveranstider. 

Många företag bortser många gånger delvis från att lägga fokus på 

lagerhållningen. De kostnader som följer med lagerhållningen ger ingen direkt 

förtjänst i företaget, brist på densamma kan däremot ur kundperspektiv anses 

som dålig service (Rollof, 2010). 
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6.3.2 Lagerstorlek 

Ett för stort lager ger onödig kapitalbindning och kostnader för försäkringar och 

personal, det kan även medföra inkurans och brist på lagerutrymme efter en tid. 

Stora lager kan i vissa fall även skapa restlager som tar upp utrymme samtidigt 

som kvaliteten försämras på varorna om de lagras under en lång tid. Vid stora 

lagervolymer ökar risken även att artiklarna går sönder eller skadas, vilket bidrar 

till en större risk för reklamationer. Vid stora lager tenderar även kontrollen att 

förloras över antal artiklar vid ut och inleveranser vilket bidrar till ytterligare 

kostnader på lång sikt om detta inte upptäcks i tid. Ett för litet lager å andra sidan 

kan ge upphov till förlorad försäljning och utgifter vid rekvisition (Rollof, 2010). 

 

 6.3.3 Säkerhetslager 

För att säkra osäkerheter i försäljningen så som uteblivna leveranser kan företag 

använda sig av säkerhetslager. Hur stort detta lager blir beror på hur stora risker 

företaget är villiga att ta för att inte kunna fullgöra en order och tära på sin 

kundservice (Lumsden, 2012). Detta är en ständig balansfråga då helt utsålt ofta 

kan medföra extra omkostnader. Väljer man att avvisa ordern helt, går hela 

vinsten förlorad. Väljer man att senarelägga den finns risken att företaget 

kundrykte förstörs. Väljer man att köpa från en annan leverantör, lyckas man 

leverera till kunden men riskerar att förlora både kontakten med den tidigare 

leverantören och vinst från varan (Rollof, 2010). 

 

6.3.4 Kostnader kopplade till lager 

Kapitalbindingen i lager kommer minska om inleveransvärdet minskar, men som 

tidigare nämnts krävs lager för att tillfredsställa marknadens behov.  Det finns 

många kostnader som är kopplade till lager. Transportkostnader är kostnader 

som är relaterade till all rörelse av varorna. Exempel på dessa är skador vid 

felhantering, förflyttning när varor ska packas upp från leverantörer eller ut till 

kund.  
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Packkostnader är sådana som är relaterade till varan, exempelvis märkning, 

returer, lager och administrations kostnader. Vidare bildas det kostnader för hyra 

av lagerlokal och underhåll av denna (Johnsson, 2009). 

 

6.3.5 Artikelplacering och inventering 
 

Oavsett om lagret är stort eller litet är det viktigt att se till att det inte är för långa 

liggtider för varorna, då detta kan medföra förlorad försäljning på grund av 

skadade eller föråldrade varor. Kontinuerliga inventeringar är nödvändiga för att 

avvikelser ska kunna rättas till i tid (Mentzer, 2004).  Har företaget inget system 

för artikelplacering kan varor även försvinna. I en fast placering har alla varor en 

förutbestämd lagerplats. Med en flytande placering kan pallen förflyttas vart som 

helst med hjälp av ett lagersystem som syftar till att förbättra 

plockningseffektiviteten.  

 

Artiklar som plockas ofta kan vara lämpligt att förvara i närhet av varandra. 

Samma sak gäller produkter med liknande egenskaper eller produkter som ofta 

beställs i samma order. Tungaprodukter förvaras lämpligtvis nära utskeppning. 

Plockeffektiviteten påverkas av produktplaceringen i lagret. Därför bör man 

använda sig av någon sorts uppdelning när produktplaceringen sker (Mattsson, 

2012). 

 

6.3.3 Analysmodell 

 

Hur stort är lagret, finns det klara rutiner för lagret? 

Hur ser rutinerna för artikelplacering ut? 

Vad har man för rutiner för inventering och för att upptäcka skadat eller 

utgångna artiklar?  

Hur ser plockeffektiviteten ut? 

Har man säkerhetslager? 

Hur hanteras lagerbrister? 
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6.4 Lean Production Filosofi  
 

Lean Production är en filosofi för företag som syftar till uppnå perfektion genom 

att eliminera slöserier och på sätt skapa kundvärde. Inom Lean Production 

filosofin är tidsperspektivet igenom hela värdekedjan viktigt, man vill vara 

effektiv i sina processer och leverera material (som kan vara allt från råmaterial 

till information) snabbt i alla värdekedjans steg (Harrison, 2011). 

 

6.4.1 Just in time 
 

Just in time (JIT) är ett av Lean productions tankesätt som kan användas för detta 

syfte. Processer ska enbart ske när kunden har ett behov och levereras precis då 

kunden eller nästa steg i en affärsprocess behöver det (Harrison, 2011). 

JIT är bland annat ett hjälpmedel för att veta när och hur mycket som ska 

beställas. 

Det finns två sätt att se på materialflöden enligt JIT, tryckande och dragande. Det 

tryckande systemet går ut på att material skickas från föregående process eller 

steg enligt ett förutbestämt mönster och schema oavsett om det behövs eller inte. 

Detta är positivt då människor ständigt är i arbete men kan påverka negativt då 

det tryckande systemet ofta medför stor lager och varor som inte går åt.  Det 

dragande å andra sidan signalerar när material behövs (Liker, 2009).  

 

6.4.2 Sju slöserier 
 

Inom JIT talas det även om sju slöserier för att hitta källor och orsaker till 

slöserier inom värdekedjan. Det första slöseriet är överproduktion, varor som 

ingen beställt skapar slöseri med transporter och överbemanning. Det andra 

slöseriet är väntan, väntan på kunder varor etc. Tredje slöseriet är onödiga 

transporter, exempelvis dubbelhantering och ogenomtänkta transportsträckor. 

Fjärde slöseriet är överbearbetning, mer arbete utförs än vad kunden förväntar 

sig. Det femte slöseriet är omarbete som uppstår vid defekter och reparationer 

som i sin tur leder till ersättningsproduktion, skrotning och arbetsbelastning. 

Desto längre tid det tar att upptäcka defekter, desto mer kostsamma blir de.  
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Det sjätte slöseriet är onödiga arbetsmoment, detta kan vara svårtillgänglighet 

som leder till att personalen behöver arbeta i ergonomiskt dåliga positioner, 

tunga varor, skrymande artiklar etc. Det sjunde slöseriet är överlager, som kan ge 

platsbrist, inkurans och kan vara ett tecken på ett dåligt flöde. ( Liker, 2009). 

 

6.4.3 Analysmodell 
 

Har företaget ett dragande eller tryckande system i sina processer? 

Har företaget något av ” Sju slöserier”? 

Kan man upptäcka någon annan form av slöseri på företaget ? 

 

6.5 Obalanser 
 

6.5.1 Värdekedjans obalanser 
 

I värdekedjan skapas nätverk av resurs- och materialflöden som binds samman 

av noder där eventuella förluster uppstår om det finns obalanser. Dessa obalanser 

kan delas in i fem delar; strukturella-, operationella-, tekniska-, kedje- samt 

säkerhetsobalanser (Mattsson, 2009). 

De strukturella obalanserna beror på att efterfrågan inte är likadan i båda 

riktningar i flödet. Operationella obalanser beror på att gods och resursflödet från 

en transportör inte är anpassat exempelvis tidsmässigt. Tekniska obalanser 

uppstår då lastbärarna inte är anpassade till varandra. Kedjeobalanser påverkar 

transporttiden och orsakas av nätverket som transporterna rör sig i. Slutligen 

orsakas säkerhetsobalanser av variationer i efterfrågan av resurser. Detta kan 

synas i överkapacitet och stort säkerhetslager (Lumsden, 2012). 

 

6.5.2 Analysmodell 

Finns det några obalanser i flödet? 
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6.6 Sammanfattad analysmodell 
 

Följande figur visar en sammanfattande analysmodell som är en fortsättning på 

analysmodell I 

 

 

 

 

          Analysmodell I 
 

 

 

 



  
 

35 

 

7.1 Empiri II 

Detta kapitel presenterar den information som tagits fram genom intervjuer 

med chefer för de olika kärnprocesserna. Intervjuerna är baserade på den 

information som tagits fram utifrån analyspunkterna i Teori I och II. 

 

7.1 Inköp och försäljning 
 

Följande information har tillhandahållits genom intervju med Inköpschefen på 

NordicInc. 
 

Kriterierna vid inköpsbeslut är kvalitet, pris och leveranstid. För att göra 

avväganden jämför nya beslut med tidigare inköp. Ofta är det inte särskilt stora 

skillnader mellan leverantörer och då utgår man från priset, NI har dock inga 

leverantörer som de får mängdrabatt hos eller exklusiva priser. Vilken leverantör 

man väljer för produkterna beror helt på deras lagerstatus och leveranstid vilket 

medför att val av leverantörer kan variera från vecka till vecka. En gång om året 

träffar man sina leverantörer i syfte att skapa ett bra band. På inköp anser man att 

det är väldigt ovanligt med felaktiga artiklar och man har väldigt stor tillit till 

sina leverantörer. 

 

NI gör två stora veckobeställningar från två leverantörer där order storleken ofta 

är samanlagt tre till fyra pallar, tar artiklar i lager slut väntar man inte in dessa 

veckoleveranser utan gör beställningar från övriga leverantörer vilket sker 

dagligen på NI. Detta medför att man kan göra en beställning från en leverantör 

på enbart en artikel. 

 

För prognoser använder sig NI av ett egenutvecklat program där man utgår från 

de tre föregående månadernas försäljning och lägger till förväntad 

försäljningsökning. Där kan man även se vilken leverantör som för tillfället har 

de mest förmånliga priserna. Samma system visar även när en order kommit in 

på en vara som är slut i lager för att den ska kunna beställas in snarast möjligt.  

Kompatibla produkter skeppas från Kina och har därför tre månaders leveranstid. 
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Detta medför att inköpen från dessa leverantörer är mer omfattande och att dessa 

prognoser är mer osäkra.  Originalprodukter beställs mestadels från Sverige och 

då levereras dessa vanligtvis redan dagen efter. Om beställningar görs till 

leverantörer i övriga Europa är vanligtvis leveranstiden ett par veckor. 

 

Då branschen för NI ständigt utvecklas är det svårt att veta hur efterfrågan 

kommer att se ut på de olika artiklarna, men man gör en avvägning vid inköp av 

nya artiklar. Vanligtvis vet man att om skrivaren säljer bra kommer även 

tillbehören till densamma att sälja bra. Från affärssystemet görs dagliga 

avstämningar på hur mycket NI säljer för och ökar. Varje månad gör 

administrationsavdelningen avstämningar där resultat för månaden visas. Man 

använder sig även av olika ratingsajter för att se kundrecensioner och hur 

recensionerna för konkurrenterna ser ut. Vid prissättning jämför man ständigt 

med konkurrenternas priser och matchar dessa om det inte är möjligt att gå lägre 

än dem. 

 

På inköp och försäljning menar på att bara de mest populära artiklarna finns i 

lager och att allting på lagret säljer slut. Vidare menar man att det är upp till 

personalen på lager att se till så att inga produkter blir föråldrade då det inte finns 

något system för att visualisera detta automatiskt. NI säljer till både företag och 

privatpersoner då de eftersträvar att täcka en så bred målgrupp som möjligt. 

Omsättningsmässigt ligger företag och privatpersoner väldigt lika men sett till 

antal kunder är privatpersonerna betydligt flera. Detta beror på att företag ofta 

handlar för betydligt större summor per inköpstillfälle. 

 

7.2 Logistik 
 

Följande information har tillhandahållits genom intervju med Lagerchefen på 

NordicInc. 
 

Enligt lagerchefen sker inventering en gång om året, men anser att det hade 

behövts oftare då det är många order som felar på grund av att artiklar inte är på 

sin plats och personalen får leta efter dessa. 
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Det är varje dag några order som felar på grund av att lagersaldot visar att det 

ska finnas en artikel kvar som sedan inte går att hitta.  Det krävs då minst en i 

personalen som letar efter denna, ibland går det inte att finna artikeln eller så 

visar det sig att den ligger kvar hos NIs leverantörer.  

 

Man får dagliga inleveranser, med både påfyllnad och artiklar som ska iväg 

samma dag på grund av en väntande order. Vid inleveranser skrivs följsedelns 

saldo in utan att kontroll sker om det stämmer med den verkliga inkomna 

leveransen. Eventuella fel från leverantörer upptäcks först när en artikel behövs 

vilket ibland kan dröja så pass länge att det inte går att få ersättning från 

leverantören.  

 

Lagerchefen menar vidare att det inte finns någon kontroll över vilka artiklar 

som bör rensas ut och att det är många artiklar som ligger kvar väldigt länge på 

hyllorna. Udda artiklar som inte har en lagerplats lämnas på en vagn och en så 

kallad ”rhylla” dessa bör inventeras ofta, något det inte finns tid till. Närsomhelst 

under dagen sker inleveranser och det finns ständigt nya order som ska packas 

och skickas iväg. Vid inleveranser från Kina krävs väldigt mycket extra arbete då 

artiklarna är helt osorterade och lådorna bara är inkörda i containrarna på 

pappallar som inte är anpassade efter europeisk standard.  

 

Vid kundreturer anländer returerna till lagret som sedan bärs upp till kundtjänst 

för att sedan bäras ner till lagret igen där artiklarna antingen kasseras eller ställs 

tillbaka på hyllan. Då har en ny produkt redan skickats iväg till kunden som får 

en ny produkt utan att behöva skicka tillbaka varan först till NI.  
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7.3 Kundtjänst 
 

Följande information har tillhandahållits genom intervju med Kundtjänstchefen 

på NordicInc. 
 

 

På kundtjänst anser man att bra kundservice först och främst är korrekta, snabba 

svar som är tydliga och tillmötesgående och gärna att man hjälper till lite extra.  

Som regel ska det ta max 24 timmar från att en fråga ställs, tills kunden får svar. 

Alla ärenden ska enligt kundservice lösas, vid svåra fall diskuterar man med 

inköp och försäljning. 

 

Kontakten med kundtjänst sker antingen via telefon eller via ett webbformulär 

som finns på hemsidan. De ärenden som kommer in via webbformulär kallas 

tickets som läggs i ett flöde i datorsystemet. Där kan personalen på kundtjänst 

tilldela sig tickets eller flytta över dessa till någon annan i personalen. 

Tillsammans med en ticket följer tidigare historik med vilket gör att vem som 

helst kan sätta sig in i det gällande ärendet. Tickets delas även in i vad ärendet 

gäller och samlas i ett statistikprogram för att det ska vara möjligt att se vilken 

typ av ärenden som sker mest. De vanligaste är reklamation och support, där det 

är några reklamationer varje dag. 

 

Det genomsnittliga antalet samtal för NIs produkter är 70 samtal per vecka. Det 

genomsnittliga antalet tickets är 268 nya ärenden per vecka samt 638 tickets för 

öppna ärenden som inte slutförts.  För supporthantering har man ingen speciell 

mall utan kundservice hjälper till så gott det går, vanligtvis använder man sig av 

olika sökfunktioner på internet under tiden. Däremot för standard frågor finns det 

mallar som kan användas.  

 

Kundservice anser att det är lätt att reklamera hos NI som litar väldigt mycket på 

sina kunder då man skickar en ny produkt eller återbetalar utan att kontrollera att 

kunden skickat tillbaka artikeln. Vanligtvis ska kunden stå för fraktkostnaderna 

vid returer men det är vanligt att NI väljer att stå för även denna kostnad och 

skickar med en returfraktsedel till kunden.  
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Originalprodukter ska returneras även om det inte görs någon kontroll om de 

verkligen gör det, då dessa ska skickas tillbaka till leverantörerna för att NI ska 

få ersättning. Kompatibla produkter från Kina skickas däremot inte tillbaka utan 

information om reklamationen samlas i ett dokument som skickas till 

leverantörerna i Kina som i sin tur återbetalar NI. Varje dag kommer returer in 

men dessa behandlas i mån av tid.  

 

De svårigheter som man upplever på kundservice är att tekniken ibland krånglar 

eftersom många system är egenutvecklade på företaget. Det händer exempelvis 

ibland att systemet dubblar ordern utan kundens vetskap osv. Man upplever även 

att man inte alltid får tillgång till all information som krävs vilket kan göra vissa 

ärenden svåra att lösa och tidskrävande. 

Vidare anser man att tilliten till leverantörerna i främst Kina är för stor då det är 

väldigt vanligt att dessa artiklar inte fungerar. Artiklar som sägs vara kompatibla 

visar sig vara icke-kompatibla vilket medför nästan dagliga reklamationer på 

dessa. 
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7.4 Egna observationer 
 

På lagret var det väldigt rörigt, man räknar med att enbart 60-70 procent av lagret 

utnyttjas. Pallar som väntade på att bli uppackade stod i gångarna vilket gjorde 

att personalen inte kunde nå de artiklar som stod på hyllorna bakom.   

Varor från de olika dotterbolagen var blandade med varandra och varorna var 

inte tydligt uppställda, vilket även det var tidskrävande då det var vanligt att man 

fick leta efter artiklar i ordern både på hyllor och i oöppnade kartonger från 

tidigare inleveranser. Man tar inte heller hänsyn till artiklarnas storlek eller vikt 

vid placering. Detta i sin tur medför att väldigt tunga artiklar kan vara placerade 

ovanför hyllor med sköra sådana. Man tar inte heller i beaktande hur långt bort 

från packborden tunga artiklar placeras 

 

 Den bärbara dator som används för att registrera in nya varor, har ingen specifik 

plats att ställas, utan placeras vartsomhelst i lagret, på hyllor och kartonger vilket 

försämrar mobiliteten i lagret. Tomma kartonger från pallar står i gångar vilket 

även det försämrar orderplock. De kartonger som hanteras och pressas ihop på 

pallar för återvinning går inte direkt till återvinning, istället är det överallt i lagret 

synliga pallar av sammanpressad kartong som tar upp plats där artiklar hade 

kunnat placeras istället. Många av dessa pallar av kartong förvaras väldigt nära 

packborden. 

 

När order ska plockas finns det inget korrekt system för artikelplaceringen. 

Plocklistorna visar numrering av artiklar och i vilken gång dessa kan finnas, det 

är ytterst sällan dessa stämmer.  Artiklar placeras där det finns plats om det är 

nya artiklar som saknar artikelplacering vilket medför att deras placering kan 

skilja sig åt från dag till dag, eftersom det är vanligt att man flyttar på artiklar 

från ett ställe till ett annat för att göra plats för en ny artikel. Eftersom dessa 

listor inte stämde överrens med den verkliga placeringen medförde detta många 

onödiga transportsträckor om personen som plockade själv inte placerat ut 

artikeln och visste vart den kunde återfinnas.  
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Alla i lagerpersonalen innehar inte truckkörkort vilket belastar de i personalen 

som innehar ett då många oöppnade pallar som inte står i gångarna är upphissade 

på hyllor högt upp. Många av gångarna är inte tillräckligt stora för att en truck 

ska kunna passera, mobiliteten i gångarna är bristande då personalen ofta krockar 

med varandra med vagnar och truck, vilket även innebär en skaderisk 

 

Vid packborden och i gångarna är det väldigt trångt och svårtillgängligt att köra 

fram de stora plockvagnarna som personalen går runt med när order ska plockas. 

Order emballeras på olika sätt, antingen med NIs egna kartonger med deras 

logotyp på, kartonger från inleveranser eller påsar. Golvet bakom packborden 

fylls med högar av paket som ska skickas iväg samma dag, då färdiga order 

slängs oaktsamt på golvet bakom varje packbord i högar. Vagnar fylls sedan av 

de olika paketen och transporteras till ett område där distributionsfirman 

Schenker eller posten plockar upp det. Med andra ord har man inget specifikt 

utlastningsområde. På samma sätt saknas ett inlastningsområde, vid inleverans 

kan pallar och paket lämnas vartsomhelst i lagret, även i gångar framför hyllor.  

 

Systemet som NEG använder sig av när en order ska iväg är väl genomarbetat då 

ingen order kan packas med felvaror då man använder sig utav ett scanning 

system som känner av direkt om varornas sträckkod inte stämmer överrens med 

orderns sträckkod. En order som registreras innan 16.00 ska i regel levereras 

redan dagen därpå. Leveranstiden kan variera om artikeln är slut i lager men 

detta visas på hemsidan för att kunden ska vara medveten om att det blir en 

längre leveranstid vid köp av just den artikeln. Detta förutsatt att lagersaldo 

stämmer. Det hände vid packning att varor skulle finnas på lager men inte gjorde 

det på grund av felsaldo. Då skickas ett mejl till kunden som sedan själv får välja 

om ordern ska avvisas eller inväntas. 
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NIs inköpsansvarig menar på att man inte har så många leverantörer, vid närmare 

observation visade sig dessa vara 15 stycken varav fyra av dessa belägna i 

Sverige. Av de svenska leverantörerna genomförs en beställning om dagen hos 

tre leverantörer. Den fjärde beställer man från en till tre gånger i månaden. 

Leverantörerna som är belägna utomlands är nio stycken, varav sju som man 

beställer ifrån en till fyra gånger i månaden. Två leverantörer beställer Ni ifrån 

en gång per kvartal och de sista två en gång om året. En sammanställning av 

leverantörer och deras beställningsfrekvens illustreras i figuren nedan. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leverantör Beställningsfrekvens 
Inom Sverige  

A 5ggr/vecka 

B 5ggr/vecka 

C 5ggr/vecka 

D 1-3 ggr/månad 

Utomlands  

E 1-4 ggr/månad 

F 1-4 ggr/månad 

G 1-4 ggr/månad 

H 1-4 ggr/månad 

I  1-4 ggr/månad 

J 1-4 ggr/månad 

K 1-4 ggr/månad 

L 1 ggr/kvartal 

M 1 ggr/kvartal 

N 1 ggr/år 

O 1 ggr/år 
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8. Analys II 
 

Detta kapitel jämför Teori II med undersökningsmaterialet i Empiri II för att 

upptäcka eventuella brister i processerna 

 

 

8.1 Inköp 
 

8.1.1 Partistorlek 
 

 

Enligt teori 6.1.1 finns det både för- och nackdelar med att beställa in stora 

partier av varor. NI får ingen kvantitetsrabatt hos sina leverantörer, och inte 

heller några exklusiva priser. De gör två stora beställningar i veckan som är tre 

till fyra pallar, och utöver det dagliga beställningar på mindre partier eller 

enstaka produkter.  Att beställa så ofta är inte bra ur miljösynpunkt, å andra sidan 

får kunden sin beställda artikel snabbt om den skulle vara slut hos NI. När 

inleverans från Kina sker är det oftast en container fylld med varor. 

Veckobeställningarna och beställningarna från Kina bidrar till att det blir stora 

lagringskostnader. Det är även osäkert om partierna kommer att sälja eftersom 

marknaden är osäker och hela tiden utvecklas. Därför är risken stor att partierna 

blir för gamla och även tar upp onödig plats. Att företaget gör prognoser men 

ändå behöver göra ständiga dagliga beställningar tyder på att något inte står rätt 

till. 

 

 Enligt teori 6.1.1 är det även viktigt att rutinerna för efterfrågan och lagersaldo 

är effektiva. Av det empiriska materialet skulle det möjligtvis kunna vara 

programmet för prognoserna som slår fel. Att inköpen slår fel kan även bero på 

att man inte kontrollerar inleveranserna, vilket medför att lagersaldo inte med 

säkerhet stämmer. Eftersom inleveranserna inte kontrolleras är det fullt möjligt 

att ett fel har skett från leverantörens sida.  Efterfrågan från kund är en process 

som fungerar bra, så fort en kund lägger en order som inte finns i lager går det en 

signal automatiskt till inköp för att de ska kunna beställa artikeln. Enda gången 
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det kan bli fel på den delen för kunden är om lagersaldot visar att den ska finnas 

hos NI, men inte gör det på grund av brister i lagret. 

 

 

8.1.2 Leverantörer 
 

 

NI har många leverantörer, femton stycken. Man gör väldigt många små 

beställningar varje dag och det är hög beställningsfrekvens på i princip alla 

leverantörer. Enligt teorin kan många olika leverantörer leda till överskottslager. 

Något som lagerchefen menar att NI har, men som Inköpschefen nekar till. Om 

man har få leverantörer kan det föra med sig förmåner av olika slag, eftersom 

förtroende då lättare skapas. Dessa förmåner kan NI inte ta del av, eftersom de 

beställer olika mängder och varor från olika leverantörer hela tiden, beroende på 

inköpspriset vilket är vad de i första hand baserar sina inköp på.  

 

Ingen leverantör får således något förtroende, vilket kan vara en bidragande 

orsak till att NI inte får några förmåner eller utbyte. Att NI träffar sina 

leverantörer enbart i syfte att skapa ett bra band en gång om året bidrar inte 

heller till några förmåner för NI, eftersom antalet leverantörer är så många.  

 

Däremot blir inte NI beroende av sina leverantörer på samma sätt eftersom de 

alltid kan få tag på sina artiklar från någon leverantör. Att bandet inte är så bra 

mellan NI och leverantörerna som NI vill tro blir märkbart då kundservice menar 

att de har reklamationer på artiklar från Kina väldigt ofta, men inköp menar att 

relationerna är jättebra och att få leveranser felar. Det blir även märkbart då NI 

inte får sina partier sorterade från Kina eller på pallar av europeisk standard. 
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8.2 Kundservice 

 
8.2.1 Lojalitet 
 

 

Enligt teori 6.2.1  finns en stark koppling mellan kundlojalitet och lönsamhet. På 

NI ser man till att hela tiden vara tillmötesgående mot kunderna. Väntetiden är 

inte lång innan en kund får svar och det finns många möjligheter till kontakt. 

Vilket även stämmer väl överrens med teorins perspektiv på lojalitet. Systemet 

som NI har med så kallade tickets är bra ur servicesynvinkel då kunden inte 

behöver återberätta sitt ärende om det hanteras av en annan anställd. Däremot är 

det negativt att personalen inte alltid får tillgång till all information från andra 

processer vilket medför att de inte alltid har tillräckligt med kunskap att hjälpa 

kunden med en gång.  

 

Ur kundsynvinkel är det även positivt att de inte behöver skicka tillbaka sin retur 

innan de får en ny, detta å andra sidan är negativt för NI då det inte kontrolleras 

huruvida returen kommit tillbaka eller inte. Kunden skulle därför kunna luras 

helt utan NI s vetskap eftersom de aldrig följer upp returer.  För att följa upp hur 

nöjda kunderna är gör man emellanåt jämförelser mellan NIs betyg och 

konkurrenters betyg på olika rating sajter. Detta är enda möjligheten till kontakt 

mellan NI och dess kunder vilket visar hur viktigt det är att denna relation 

fungerar.  
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8.2.2 Relationer 

 

Enligt teori 6.2.2 är det viktigt med en bra relation till leverantörerna för att 

kunna ge kunden så bra service som möjligt med lagertillgänglighet, leveranstid, 

precision, flexibilitet och säkerhet. 

 Lagertillgänglighet är något som kan skapa misstro på NI eftersom lagersaldo 

ofta inte stämmer och kunderna får vänta några extra dagar på sin produkt, fastän 

det står att den ska finnas i lager. 

Om produkterna finns i lager är leveranstiden kort, enbart en dag vilket ger NI ett 

försprång gentemot konkurrenter som kanske har längre leveranstid. Precisionen 

på ordern är även den relativt säker på NI eftersom ingen order kan fela efter att 

den scannats in i deras ordersystem. Flexibiliteten på NI är även den bra 

eftersom kundservice menar att de är väldigt lätta att reklamera hos och det är 

lätt att få kontakt med kundservice.  

 

Säkerheten är inte garanterat alltid bra eftersom det inte finns någon koll på 

lagret om vilka produkter som har passerat utgångsdatum, vilket gör det fullt 

möjligt att en kund skulle kunna tilldelas en obrukbar produkt. Denna relation 

kan även rubbas av att de kompatibla produkterna från Kina mycket ofta inte 

fungerar, vilket naturligtvis skapar osäkerhet hos kunden när det ständigt händer. 

Detta kan i sin tur skapa illojalitet. 

 

Ordermisstag kan enligt teorin uppkomma vid otillräcklig information om 

produkten eller dess egenskaper, ofta i marknadsföring och 

försäljningsprocessen. På NI händer detta återigen med de kompatibla 

produkterna från Kina som marknadsförs som kompatibla men sedan inte är det. 

För NI blir reklamationer kostsamt i längden eftersom det i enlighet med teorin 

skapas ständiga bakåtflöden som NI oftast står för eftersom de skickar med en 
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returfraktsedel till kunden och inte gör kontroller om huruvida produkten 

returneras eller inte eftersom de litar på sina kunder. 

 

8.2.3 Kundbehov 
 

 

Enligt teori 6.2.3 finns det tre olika behov hos en kund. Basbehov, förväntade 

behov och oväntade behov. Basbehov är att kunden ska få rätt kvantitet och 

kvalitet. På NI kan en order inte gå iväg om den inte är rätt packad efter 

ordersedeln. Det händer dock att systemet felar och ordern visar på fel antal 

artiklar, vilket medför att kunden ändå får fel kvantitet. Kvaliteten på artiklarna 

kan även den variera, artiklarna håller inte alltid den standard de marknadsförs 

att göra, detta märks tydligast på de kompatibla produkterna.  

Den bristande lagerkontrollen medför även att produkter som är för gamla kan 

skickas iväg till kund. Förväntade behov är enligt teorin inte nödvändiga men 

kunden är medveten om möjligheterna för dessa.   Exempelvis leveranstid och 

emballage. Leveranstiden på NI är satt till en dag om order registreras innan 

16.00 denna förskjuts om lagersaldo inte stämmer med hemsidans information.  

Om artikeln är slutsåld på lagret och lagret är medveten om det visas det dock på 

hemsidan i sådana fall, vilket gör kunden medveten om det vid köp 

 

Det finns inga möjligheter för kunden att välja emballage, således är 

leveranstiden det enda förväntade behovet som NI kan tillfredsställa. Oväntade 

behov är enligt teorin sådana som kunden inte förväntar sig, men som kan 

påverka huruvida kunden kommer handla igen eller inte. På NI är ett sådant 

behov den snabba reklamationshanteringen, kunden får en ny produkt innan den 

gamla skickats tillbaka och behöver oftast inte betala returfrakten. Kundservice 

menar att de alltid försöker hjälpa till ett extra steg, vilket även det är ett oväntat 

behov hos kunderna.  
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8.3 Logistik  
 

8.3.1 Lager 
 

Enligt teori 6.3.1 bortser många företag från att lägga fokus på lagerhållning 

eftersom kostnaderna som följer inte ger någon direkt förtjänst i företaget. 

Däremot kan brist på densamma ur kundperspektiv anses som dålig service. NI 

har ett stort lager med väldigt många artiklar, ändå måste de dagligen göra 

beställningar efter artiklar som efterfrågas. Inköp menar att artiklarna går åt inom 

en månad men Lager menar att det finns väldigt många artiklar som står 

betydligt längre på hyllorna än så. 

 

Det är tydligt från observationerna att det inte läggs ner någon fokus på lagrets 

uppbyggnad eller struktur. Så som det ser ut idag fokuserar NI inte på sin 

lagerhållning, men binder ändå upp kapital i sitt stora lager som trots dess storlek 

ändå inte tillgodoser kundernas behov. 

 

 

8.3.2 Lagerstorlek 

Enligt teori 6.3.2 medför ett stort lager onödig kapitalbindning, 

försäkringskostnader, personalkostnader, inkurans samt brist på lagerutrymme 

efter en tid. Stora lager kan i vissa fall även skapa restlager samt medföra att 

kvalitén försämras. Risken att artiklarna skadas ökar i takt med att volymerna på 

lagret ökar. Kontrollen tenderar även att förloras ju större lagret är. 

 På NI har man ett väldigt stort lager som inte används så mycket som det hade 

kunnat göra. Artiklar är placerade väldigt tätt och uppe på varandra trots att 

enbart 60-70 % av det totala lagret som NEG har till förfogande används idag. 

Detta medför att kvaliteten på artiklarna riskerar att försämras. Lagerchefen på 

NI menar att det på lagret finns både inkurans och restlager. Inkuranta artiklar 

kan om de inte upptäcks innan orden skickats iväg skapa reklamationer och 



  
 

49 

 

missnöjda kunder. Då det sker dagliga inleveranser bidrar det till att bygga upp 

ett stort lager med produkter som inte skickas iväg tillräckligt snabbt som istället 

binder kapital i lager. Det är tydligt att NI förlorat kontroll på sitt lager, det sker 

ofta att artiklar inte kan hittas, och det är väldigt rörigt och svårtillgängligt i 

gångar och packbord. 

Teori 6.3.2 menar att ett litet lager kan medföra förlorad försäljning och utgifter 

vid rekvisition. Så som det ser ut idag på NI är det mycket möjligt att de trots sitt 

stora lager förlorar försäljning eftersom de behöver göra ständiga dagliga 

beställningar på varor som inte finns på lager. De varorna som finns på lagret går 

inte åt i jämn takt, där skiljer sig dock uppfattningen mellan Inköp och Lager. 

När kunden ser att den önskade artikeln ska finnas i lager men sedan inte gör det 

på grund av fel i lagersaldo skapas misstro hos kunden, vilket kan påverka 

framtida köp. 



  
 

50 

 

 

8.3.3 Säkerhetslager 
 

Enligt teori 6.3.3  använder företag sig av säkerhetslager för att säkra osäkerheter 

i försäljningen. Hur stort detta lager bör vara är en balansfråga som företaget 

måste ta ställning till. Med ett litet säkerhetslager riskerar företaget att inte kunna 

fullfölja sin order och tära på sitt kundrykte. Helt utsålda varor medför ofta extra 

omkostnader. Avvisar man däremot ordern förloras hela vinsten. Väljer företaget 

att köpa in artikeln från en annan leverantör riskeras relationen med den tidigare 

leverantören samt vinstmarginalen.  

 

På NI väljer man att göra vissa stora inköp men även många små, dessa små görs 

för att inte behöva avvisa en order eller senarelägga den tills de stora 

inleveranserna sker. Säkerhetslager i sig är inget NI medvetet strävar att bygga 

upp. Ett stort lager byggs däremot upp ändå på grund av prognoser som slår fel, 

men kan inte anses vara ett säkerhetslager eftersom produkterna som bygger upp 

detta lager inte är produkter som ska täcka efterfrågan.  

 

Veckoleveranserna ska med hjälp av prognossystemen täcka behoven fram till 

veckan därpå men detta system är inte helt tillförlitligt sett till antal inleveranser 

per vecka och eftersom de gör dagliga beställningar på enstaka artiklar som 

efterfrågas. NI väljer att välja andra leverantörer och göra små order för att inte 

behöva avvisa olika order. Vinstmarginalen kan täras på grund av detta men 

enligt Inköp genomförs inga inköp om man ej går med vinst. 

Leverantörsrelationen tärs av detta tankesätt men är inget som Inköp på NI tar i 

beaktande.  
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8.3.4 Kostnader kopplade till lager 
 

 

Enligt teori 6.3.4 kommer kapitalbindningen minska om inleveransvärdet 

minskar. Eftersom NI har väldigt många inleveranser blir inleveransvärdet högt 

och därmed kapitalbindningen. Teori 6.3.4 menar vidare att det finns kostnader 

som är kopplade direkt till lagret. Dessa är packkostnader som är relaterade till 

artikeln, transportkostnader som är relaterade till rörelsen av artikeln samt 

kostnader för hyra av lokal och underhåll av denna. 

 

På NI bidrar oordningen till att artiklar riskerar att skadas eller passera 

utgångsdatum vilket i sin tur skapar kostnader för NI när dessa ska rensas ut och 

kasseras. Den oaktsamma hanteringen när order ska skickas kan även bidra till 

kostnader som hade kunnat förhindras om hanteringen var mer varsam. Det 

bildas även kostnader för NI vid returer då de inte kontrollerar om dessa kommer 

tillbaka till företaget. Eftersom ingen kontroll sker kan företaget omedvetet 

förlora stora summor efter en tid eftersom NI inte får ersättning från sina 

leverantörer om de inte själva i sin tur skickar tillbaka varorna, bortsett från 

kompatibla som inte behöver skickas tillbaka. Returhanteringen skapar även 

personalkostnader då returen skickas till lagret men sedan hanteras på 

kundservice kontor för att sedan skickas ner till lagret igen. 

 

NI kontrollerar inte sina inleveranser, vilket skapar kostnader för NI om 

leveransen inte skulle stämma, det kan ta väldigt lång tid innan ett sådant fel 

upptäcks. Och då är det oftast försent att få ersättning från leverantören. 

Inleveranserna som sker från Kina medför kostnader för personal, då innehållet i 

containrarna är osorterat och lastat på pappallar som NI inte kan använda sig av 

vid avlastning.  

 

Den ostrukturerade artikelplaceringen hos NI bidrar även till onödiga transporter 

och tidskrävande moment som i sin tur skapar höga personalkostnader, eftersom 

personalen inte hinner med lika mycket på grund av transportsträckorna och att 

många inleveranser inte är uppackade.  
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Kostnader för lokal och underhåll är kostnader som NI inte kan kringgå, däremot 

använder man sig inte av hela sitt lager som hyran täcker, vilket skapar onödiga 

kostnader. 

 

8.3.5 Artikelplacering och inventering 

 

Enligt teori 6.3.5 är det nödvändigt med kontinuerliga inventeringar för att 

avvikelser ska kunna rättas till i tid. Långa liggtider på lager kan medföra 

inkurans och skadade artiklar. På NI sker inventering endast en gång per år, även 

om lagerchefen menar att det är nödvändigt med fler eftersom det finns en så 

kallad ” r hylla” och vagn med artiklar som saknar plats och för att det även finns 

varor som inte går åt och blir för gamla. Inköp menar att liggtiden inte är lång för 

några artiklar och att inkurans inte borde finnas eftersom personalen på Lager 

ska bli inkuranta eftersom personalen på lager ska ha uppsyn över artiklar som 

riskerar att bli för gamla.  

 

 

Enligt teori 6.3.5 är det även viktigt för företag att använda sig av 

artikelplacering för att förhindra att artiklar försvinner. Det finns två typer av 

artikelplacering. Fast artikelplacering där alla artiklar har en förutbestämd plats 

och flytande artikelplacering där pallen kan förflyttas vart som helst i lagret för 

att förbättra plockeffektiviteten. På NI är det vanligt att artiklar försvinner, till en 

början ser det ut som att artikelplaceringen är flytande, då det saknas struktur på 

artikelplaceringen och vissa artiklar bara lämnas på vissa hyllor. 

Vid närmare observation kan man se att varor som tilldelats ett artikelnummer 

har en fast placering som inte flyttas. Oavsett om det kommer stora inleveranser 

av en specifik artikel med artikelnummer packas dessa upp på dess 

artikelplacering även om det blir trångt och det finns mer utrymme på en annan 

del av lagret.  
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Enligt teori 6.3.5 påverkas plockeffektiviteten av produktplaceringen i lager. 

Artiklar som plockas ofta, har liknande egenskaper eller ofta beställs i samma 

order bör placeras nära varandra. Tunga produkter bör placeras så nära 

utskeppning som möjligt. 

På NI har man inte på något sätt placerat artiklarna efter vad teorin förespråkar.  

Artiklar placeras där det finns plats utan någon som helst tanke bakom dess 

placering. Tunga artiklar placeras ovanför sköra artiklar och kartonger placeras 

framför hyllorna vilket försämrar plockeffektiviteten. Artiklar som plockas ofta 

finns utspridda överallt på lagret. Plockeffektiviteten påverkas även av att inte all 

lagerpersonal innehar truckkörkort då många pallar lastas högt upp.  

 

 

8.4 Lean production Filosofi 
 

8.4.1 Just in Time 
 

Enligt teori 6.4.1 ska processer enbart ske när kunden har ett behov och levereras 

precis då kunden eller nästa steg i processen behöver det. På NI arbetar man inte 

medvetet med JIT filosofin, inköp sker varje dag efter kunders efterfrågan 

eftersom prognoser slagit fel. Dessa dagliga beställningar kan ses som JIT.  Men 

eftersom inköp även sker veckovis och månadsvis och egentligen ska räcka för 

att täcka behovet kan inte NIs filosofi ses som JIT. Order som packas under 

dagen skickas iväg på eftermiddagen och anländer till kund dagen efter, denna 

process kan ses som JIT. Även kundtjänst kan ses som ett JIT system eftersom 

alla kundförfrågningar ska besvaras inom 24 timmar.  

 

Enligt teori 6.4.1 finns det två sätt att se på materialflöden, antingen är de 

tryckande eller dragande. Det tryckande systemet går ut på att material skickas 

från föregående process enligt ett förutbestämt mönster. Dragande går ut på att 

material skickas när behövs i processen. På NI är artikelflödet både dragande och 

tryckande. Tryckande är materialflödet när inköp genomförs enligt prognos. 

Dragande är artikelflödet när dagliga beställningar genomförs för att täcka upp 

där prognosen slagit fel.  
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8.4.2  Sju slöserier 

 

Teori 6.4.2 beskriver sju slöserier som kan uppstå i en värdekedja. Det första 

slöseriet är överproduktion, varor som ingen beställt skapar slöserier med 

transport och överbemanning.  På NI kan detta slöseriet inte appliceras eftersom 

Ni inte är ett producerande företag utan enbart lagerhåller sina artiklar. 

 

Det andra slöseriet är enligt teori 6.4.2 väntan, exempelvis väntan på varor och 

kunder. Hos NI sker det ständiga order från kunder då NI har ett virtuellt 

beställningssystem, på så sätt sker ingen märkbar väntan på kunder. Den väntan 

som sker är när en order kommer in som innehåller artiklar som inte finns i lager 

eller ska finnas i lager men inte kan hittas. Den specifika ordern hamnar då i 

vänteläge tills artikeln levererats till lager eller blivit hittat i lagret. Kundservice 

har ingen väntan med tanke på antalet tickets och samtal som kommer in per 

vecka. Personalen där har alltid någonting att göra och ärenden ska behandlas 

inom 24 timmar vilket är relativt snabbt.  

 

Tredje slöseriet är enligt teori 6.4.2 onödiga transporter exempelvis 

dubbelhantering och ogenomtänkta transportsträckor. På NI medför det stora 

lagret och antalet artiklar tillsammans med den bristande artikelplaceringen 

väldigt många onödiga transportsträckor. Att Hyllorna bakom packborden fylls 

av sammanpressade kartonger istället för artiklar är något som ytterligare bidrar 

till onödiga transporter.  Att det saknas in och utleverans områden är ytterligare 

en bidragande faktor till onödiga transporter då pallar och kartonger kan lämnas 

överallt i lagret. Det stora antalet inleveranser bidrar till många transporter med 

små leveranser som resulterar i kostnader och en negativ inverkan på miljön. 

Dubbelhantering sker vid returer då artikeln ankommer till lagret, men sedan 

skickas upp till kundservice som behandlar returen och sedan skickar ner artikeln 

till lager igen som får kassera den, skicka tillbaka till leverantör eller ställa 

tillbaka den på hyllorna. 
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Fjärde slöseriet är enligt teori 6.4.2 överbearbetning, det uppstår när mer arbete 

läggs ner än vad kunden förväntar sig. Eftersom NI är ett virtuellt företag som 

inte är producerande arbetar företaget inte med sina artiklar på samma sätt. 

Kundservice är den process som vill ge kunden service utöver vad de förväntar 

sig. Men det kan inte ses som ett slöseri eftersom det är nödvändigt för att 

behålla Nis rykte.  

 

Femte slöseriet är enligt teori 6.4.2 omarbete som uppstår vid defekter och 

reparationer som i sin tur leder till ersättningsproduktion, skrotning och 

arbetsbelastning. Som tidigare nämnts är inte NI ett producerande företag vilket 

medför att ingen ersättningsproduktion kan ske, det enda som kan uppstå är om 

det upptäcks inkuranta produkter som ska kasseras. 

 

Sjätte slöseriet är enligt teori 6.4.2 onödiga arbetsmoment som uppstår vid 

svårtillgänglighet, tunga eller skrymmande varor som bidrar till ergonomiskt 

negativa positioner. På NI är lagret relativt svårtillgängligt eftersom pallar och 

kartonger ligger i gångar vilket bidrar till att personalen inte kan komma förbi 

med truck och plockvagnar. Många gångar är även för små för truck vilket gör 

hanteringsprocessen svår vid tunga, stora pallar och kartonger.  Ofta står även 

pallar fyllda med varor framför hyllor med artiklar som ska skickas iväg vilket 

skapar onödiga arbetsmoment. Även det faktum att inleveranserna inte hinner 

plockas upp och tilldelas artikelplacering skapar onödiga arbetsmoment 

 

Sjunde slöseriet är enligt teori 6.4.2 överlager som bidrar till platsbrist och 

inkurans. På NI är det märkbara skillnader i uppfattningen om huruvida det finns 

produkter som inte säljs på lagret, det stora lagret och oordningen på detta tyder 

dock på att det finns artiklar som inte säljs. Även de så kallade R hyllorna och 

vagnen tyder på detta, eftersom dessa inte inventeras kan NI omöjligt veta om 

det finns inkurans på dem. Att det krävs dagliga beställningar tyder även på att 

inköpen i någon mening är felaktiga eftersom de varor som kommer in veckovis 

inte är tillräckliga eller med relevant innehåll som sedan ligger kvar på hyllorna. 
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Platsbrist skapas trots det stora lagret som NI har till förfogande då de artiklar 

som finns packas tätt på hyllor fastän det finns andra lagerplatser att tillgå. 

 

8.5 Obalanser 
 

Enligt teoriavsnitt 6.5.1 finns det olika obalanser som kan uppstå i ett flöde. 

Strukturella obalanser i NIs värdeflöde uppstår dagligen då inleveranserna inte 

stämmer överrens med efterfrågan eftersom man får göra dagliga beställningar 

då varor inte finns i lager men kunder efterfrågar dessa.  

Operationella obalanser uppstår hos NI eftersom inleveranserna kan se 

närsomhelst under dagen vilket påverkar det dagliga arbetet på lagret.  

Tekniska obalanser uppstår vid inleveranserna från Kina då man måste sortera 

artiklarna och pallarna inte är anpassade enligt europeisk standard. 

Säkerhetsobalanser kan man se på flera delar av flödet. Dels är många 

avdelningar underbemannade och dels är lagret väldigt omfattande. 

Underbemanningen syns särskilt på lagret där det är tydligt att personalen inte 

hinner packa upp inleveranser och skicka iväg order i en jämn takt. Man 

prioriterar att order ska iväg i tid framför ordningen i lagret. Lagerchefen får 

packa order istället för sina ordinarie arbetsuppgifter. 
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9. Resultat 
 

Detta kapitel besvarar utifrån analys I och II arbetets problematiseringsfråga 

och frågeställningar i kapitel 1 för att se om syftet uppfyllts. För att besvara 

problematiseringsfrågan behöver frågeställningarna först besvaras.  

 

 

9.1 Resultat av frågeställningar 
 

Frågeställningarna i kapitel 1 är följande: 

Vilka är företagets kärn- och stödprocesser? 

Hur påverkar kärnprocesserna lagerhållningen? 

 

9.1.1 Vilka är företagets kärn- och stödprocesser? 
 

NIs kärn- och stödprocesser kan illustreras med figuren nedan. 

 Inköp, lager och kundservice är kärnprocesser. 

Övergripande logistik, försäljning & marknadsföring, administration, 

förvärvning, infrastruktur, personalledning och utveckling är NIs stödprocesser. 
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9.1.2 Hur påverkar kärnprocesserna lagerhållningen? 
 

Kundservice Denna process påverkar inte lagerhållningen. Kundservice påverkas 

istället av att lagerhållningen inte är ultimat. Det medför mer arbete åt 

kundservicepersonalen om kunden behöver returnera artiklar som är sönder, har 

inkurans, inte är kompatibla eller lagersaldo inte stämmer vilket ger längre 

leveranstid än beräknat.  

 

Lager Tillvägagångsättet i denna process påverkar lagerhållningen genom den 

bristande kontrollen av lagret. De inkonsekventa artikelplaceringarna, 

svårtillgängligheten, de onödiga transportsträckorna och de bristande 

hanteringsprocesserna vid in och utleverans bidrar till att försämra 

lagerhållningen. Lagerhållningen påverkas även av att det inte sker kontinuerliga 

inventeringar vilket resulterar i inkurans och bristande kontroll av artiklars 

placering och skick. 
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Inköp Denna process påverkar lagerhållningen mest av de tre kärnprocesserna. 

De bristande prognoserna medför att lagret fylls av produkter som inte 

efterfrågas som tar upp lagerutrymme och binder kapital. Samtidigt medför de 

bristande prognoserna till att flödet i lagret stannar upp när order kommer in på 

artiklar som inte finns i lager eller inte går att hitta.  

 

Det stora antalet leverantörer som NI använder sig av vid inköp och 

inköpsfrekvensen av dessa bidrar ytterligare till försämrad lagerhållning. Ett stort 

antal inleveranser per vecka medför i sin tur att personalen inte hinner packa upp 

artiklar och kontrollera följesedlar. Inköps relation med leverantören i Kina 

påverkar lagerhållningen på så sätt att många produkter marknadsförs av 

leverantören att vara bättre än de är vilket medför att artiklar kommer ta upp 

plats i lager som sedan vid försäljning kommer returneras av kund för att de inte 

fungerar som utlovat. Sättet inleveranserna från Kina levereras på bidrar också 

till lagerhållningen på ett negativt vis då de medför extraarbete för personalen.  

 

 

 

9.2 Resultat av problematiseringsfråga 
 

Problematiseringsfrågan i kapitel 1 är följande: 

 

Hur kan effektiviserade kärnprocesser bidra till att lagerhållningen på ett E-

handel företag förbättras?  

 

Svaren av de två frågeställningarna medför att problematiseringsfrågan kan 

besvaras enligt följande punkter. 
 

 

. 

o Införa ett system för att uppnå konsekvent artikelplacering. 

o Sluta lagerhålla sammanpressade pallar av kartonger nära packborden.  

o Genomföra fler inventeringar per år. 

o Rensa bort varor av inkurans. 

o Packa upp alla inleveranser och rensa bort tomma kartonger. 
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o Kvantitetskontrollera alla inleveranser. 

o Skapa ett specifikt in och utleveransområde på lagret. 

o Hantera returer enbart på lagret. 

o Skapa mer plats runt packborden och i smala gångar. 

o Se till att fler i lagerpersonalen utbildas med truckkörkort. 

o Se över och förbättra affärssystemet för prognoser och rutinerna vid 

inköp när prognoser inte används. 

o Minska antalet små inköp. 

o Se över relationen och avtalen med leverantören i Kina. 
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10. Diskussion 
 

Detta kapitel presenterar diskussionen kring resultaten av frågeställningarna 

och problematiseringsfrågan. 

 

10.1 Diskussion kring frågeställningar 
 

Frågeställningarna i kapitel 1 är följande: 

Vilka är företagets kärn - och stödprocesser? 

Hur påverkar kärnprocesserna lagerhållningen? 

 

10.1.1  Vilka är företagets kärn- och stödprocesser? 

 

NIs kärnprocesser är Kundservice, lager och inköp. Det är de processer i 

företaget som har direkt kontakt med artikeln, vilket kan illustreras i figur XX. 

Logistikprocessen på NI är uppdelad där enbart lagret är en kärnprocess. Lagret 

blir en kärnprocess eftersom den hanterar artiklarna från att de kommer in tills de 

skickas ut till kund. Processerna som sker på lagret har en direkt kontakt till 

artiklarna och sättet de hanteras på påverkar direkt artikeln. Den övriga 

logistiken så som distributionskanaler och fraktsätt blir på NI en stödprocess då 

det enbart blir ett komplement som NI inte arbetar aktivt med. Eftersom de 

överlåter distributionen av artiklarna till distributionsfirmor överlämnar NI på så 

sätt ansvaret till dessa firmor. 

 

Inköp är en kärnprocess eftersom de har en direkt kontakt med artiklarna via 

kunders efterfrågan och behov. I andra företag är försäljning och marknadsföring 

kärnprocesser eftersom inget i företaget fungerar utan försäljning.  

Försäljning och marknadsföring blir på grund av att NI är ett internetbaserat 

företag en stödprocess eftersom försäljningen sköter sig själv via hemsidan och 

NI inte behöver arbeta aktivt med det. NI är fortfarande beroende av 

försäljningen men inga försäljare krävs osv. 
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Istället behöver enbart hemsidan uppdateras med nya produkter som kunder 

kommer upptäcka själva när de besöker hemsidan. Marknadsföringen har en 

direkt kontakt med artiklarna men blir en stödprocess på NI eftersom de har ett 

stort urval och inte kan marknadsföra enskilda produkter. Eftersom NI är 

internetbaserat och säljer artiklar enbart till slutkund har man inte den personliga 

kontakt som andra företag har med sina kunder.  Istället marknadsförs enbart 

företagets namn på olika webbsidor. På så vis blir även marknadsföring en 

stödprocess. 

 

Administration, förvärvning, infrastruktur, personalledning och utveckling blir 

stödprocesser eftersom de enbart är komplementerar de övriga processerna. De 

är dock minst lika viktiga eftersom de ser till att företaget fungerar som det ska 

och utvecklas.  

 

10.1.2 Hur påverkar kärnprocesserna lagerhållningen?  
 

Kundservice visade sig inte påverka lagerhållningen. Istället påverkas 

kundservice av att lagerhållningen inte är ultimat. Eftersom det bidrar till att 

kundservice får mer arbete.  Varje dag sker det reklamationer på grund av att 

artiklar inte är kompatibla, gått sönder eller är inkuranta. Detta kan kopplas till 

lagret där det inte finns någon kontroll över vilka artiklar som är inkuranta eller 

hur artiklarnas skick är. Den bristande hanteringen vid order kan också påverka 

artikelns skick när den levereras till kund. Eftersom även artikelplaceringen är 

bristande blir det ofta fel i lagersaldo vilket medför frågor om leveranstid osv.  

 

Tillvägagångssättet i lager påverkar lagerhållningen negativt. Artikelplaceringen 

som inte är koncist medför att artiklar blir missplacerade och inte kan hittas när 

de behövs. Hittas inte artikeln kan den med tiden bli inkurant. Artikelplaceringen 

påverkar även transportsträckorna eftersom det inte finns någon gruppering för 

vart olika sorters artiklar placeras. Tunga artiklar kan likaväl placeras längst bort 

i lagret. Samma sak gäller artiklar som plockas ofta. Artiklar som ofta beställs 

tillsammans förvaras inte konsekvent bredvid varandra vilket bidrar till 
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ytterligare onödiga transporter. Transporterna påverkas ytterligare negativt av 

svårtillgängligheten på lagret eftersom vagnar och truckar inte får plats i alla 

gångar.  Hanteringen av in och utleveranser bidrar ytterligare till att försämra 

lagerhållningen eftersom pallar och kartonger lämnas överallt i gångar och 

framför hyllor. Detta medför extra arbete för personalen som inte kan nå artiklar 

som står bakom dessa.  

 

Eftersom inleveranserna inte kontrolleras har man ingen kontroll över om 

inleveransen stämmer förens en kund beställer en artikel som ska finnas i lager. 

Detta kan på sikt bidra till sämre kundrelationer om det ofta händer att kunder 

inte får sina artiklar fastän lagersaldo visar att den finns tillgänglig i lager. 

Lagerhållningen påverkas även av att det inte sker kontinuerliga inventeringar 

vilket medför att kontrollen förloras över vart artiklar är placerade och deras 

skick. I sin tur kan det medföra extra kostnader om artiklar behöver ersättas. Det 

påverkar också personalkostnader då personalen får lägga tid på att leta efter 

artiklar istället för att göra andra arbetsuppgifter vilket även försämrar 

effektiviteten av arbetet.  

 

Inköp påverkar lagerhållningen mest. De bristande prognoserna leder till att 

lagret hela tiden byggs på av artiklar som inte efterfrågas. Dessa artiklars 

utgångsdatum kan gå ut, och eftersom inga kontinuerliga inventeringar sker finns 

ingen kontroll över vilka dessa är. På grund av att den tekniska utvecklingen hela 

tiden går framåt, utvecklas artiklarna på marknaden hela tiden och det lanseras 

ständigt nya versioner av artiklarna som NI erbjuder. Bristande prognoser kan 

därför medföra att ett stort antal artiklar aldrig kommer bli sålda eftersom det 

finns nyare alternativ som kunden föredrar att köpa. I sin tur medför det bundet 

kapital som inte kommer minska förens utförliga inventeringar sker där inte bara 

antalet artiklar räknas. Utan även där en kontroll av utgångsdatum och 

efterfrågan kontrolleras. Dessa artiklar kan även ta upp lagerutrymme på platser 

som hade varit mer relevanta att placera artiklar där efterfrågan är större.  
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Bristande prognoser medför även att flödet stannar upp på grund av att en order 

inte går iväg. Det sker om artiklar som kunden efterfrågar inte finns i lager men 

även om artiklarna inte kan hittas. 

 

Det stora antalet leverantörer och inköpsfrekvensen bidrar till att det på lager 

ständigt sker inleveranser som lämnas vartsomhelst på lagret. Personalen hinner 

inte packa upp dessa och inte heller kontrollera så att följesedlarna stämmer 

överens med levererade artiklar. I sin tur blir det rörigt på lagret och personalen 

får lägga ner arbetstid på att flytta pallar och kartonger för att nå bakomliggande 

artiklar.  

 

Relationen med leverantörerna i Kina påverkar lagerhållningen på så sätt att det 

ofta sker ett bakåtflöde. Leverantören utlovar en viss standard på många 

produkter som sen visar sig vara sämre. Dessa produkter tar upp lagerplats innan 

försäljning men kommer sedan skickas tillbaka igen av kund eftersom de inte 

fungerar som utlovat. På sikt kan kundrelationerna försämras på grund av dessa 

leverantörer om det sker ofta, eftersom det skapar ett dåligt rykte för NI att deras 

produkter inte fungerar. Sättet leveranserna från Kina sker på försämrar 

lagerhållningen ytterligare eftersom dessa leveranser medför väldigt mycket 

extra arbete för personalen då dessa leveranser inte är sorterade eller fraktade på 

pallar av europeiskt standard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

65 

 

10.2 Diskussion kring problematiseringsfråga 
 

 

Problematiseringsfrågan i kapitel 1 är följande: 

Hur kan effektiviserade kärnprocesser bidra till att lagerhållningen på ett E-

handel företag förbättras?  

 

I kapitel 9.2 presenterades tillvägagångsätten för hur lagerhållningen kan 

förbättras, nedan kommer dessa punkter diskuteras. 

 

Införa ett system för att uppnå konsekvent artikelplacering. Artikelplaceringen 

på NIs lager är för närvarande inte konsekvent. Vart de olika artiklarna placeras i 

lager påverkar effektiviteten. Därför bör artiklarna även sorteras efter 

plockfrekvens och de artiklar som ofta säljs tillsammans bör placeras i närheten 

av varandra. Tunga artiklar bör placeras så nära packborden som möjligt för att 

underlätta för personalen. Ett system för en konsekvent artikelplacering hade 

medfört att personalen utan svårigheter hade hittat artiklar på lagret och 

plockeffektiviteten hade ökat. 

 

Sluta lagerhålla sammanpressade pallar av kartonger nära packborden. Det 

finns ingen relevant anledning till att lagerhålla pallar av sammanpressad 

kartong. Givetvis måste dessa lagerhållas tills de kan fraktas bort men idag 

lagerhålls dessa väldigt nära packborden där de tar upp plats som annars hade 

kunnat användas till att lagerhålla artiklar med hög plockfrekvens.  

 

Genomföra fler inventeringar per år. Fler inventeringar kommer leda till att 

kontrollen över lagret kommer att öka. Missplacerade varor kan lämnas tillbaka 

på sin ursprungliga plats och skadade eller inkuranta varor kan kasseras.  

 

Rensa bort inkuranta artiklar. För att få ordning på lagerhållningen måste 

inkuranta varor rensas bort för att ge plats åt andra artiklar.  
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Packa upp alla inleveranser och rensa bort tomma kartonger. Att inleveranser 

inte packas upp direkt medför att effektiviteten försämras avsevärt eftersom 

pallar och kartonger tar upp plats framför hyllor med artiklar som ska skickas till 

kund. Transporten försämras också eftersom truckar och vagnar inte kan passera 

i gångarna på grund av pallarna och kartonger. Tomma kartonger efter 

inleveranserna packats upp måste också fraktas bort direkt för att inte ta upp 

onödig plats. 

 

Kvantitetskontrollera alla inleveranser. Detta är nödvändigt för att fel i 

lagersaldo inte ska uppkomma. Det är också viktigt för att företaget inte ska 

förlora kapital om leveransen inte skulle överrensstämma med leveransens 

följesedel. 

 

Skapa ett specifikt in och utleveransområde på lagret. Ett specifikt område för in 

och utleverans hade underlättat då pallar och kartonger med inleveranser inte 

skulle kunna lämnas vartsomhelst på lagret. Det skulle även underlätta vid 

utleverans då distributionsfirmorna hade haft ett specifikt område de kunde 

hämta utleveranserna. 

 

Hantera returer enbart på lagret. Att returerna skickas mellan kundservice och 

lager i flera omgångar bidrar enbart till försämrad effektivitet. Istället är det 

bättre att hantera returer direkt på lagret. Då man sparar in både 

transportsträckor, tid och arbetskraft.  

 

Skapa mer plats runt packborden och i smala gångar. Idag är det väldigt trångt 

runt packborden och svårtillgängligt med vagnar och truckar. Större ytor kring 

packborden hade medfört att paket direkt kunde läggas i utleveranskorgarna 

istället för att slängas på golvet. Det finns många gångar som idag försvårar 

arbetet på lagret för att vagnar och truckar inte kan passera. Bredare gångar hade 

medfört en effektivisering och tidsbesparing.  
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Se till att fler i lagerpersonalen utbildas med truckkörkort. Idag är det få i 

personalen som innehar truckkörkort. Dessa personer får ofta lämna ifrån sig 

sina arbetsuppgifter för att hjälpa personal med pallar och kartonger som ska 

flyttas. Om fler innehar truckkörkort blir flödet mer effektivt på lagret eftersom 

personalen inte behöver vända sig till varandra för hjälp. 

 

Se över och förbättra affärssystemet för prognoser.  Idag fungerar inte 

affärssystemet för prognoser ultimat. Om detta förbättras kommer 

kapitalbindingen i lager minska, färre varor kommer att bli inkuranta och 

företaget kommer gå med mer vinst eftersom inköpen kommer att vara mer 

anpassade åt den verkliga efterfrågan. Antalet små inköp som sker dagligen 

kommer också minska om prognoserna blir bättre eftersom de kommer täcka 

efterfrågan bättre. Samt att fler kunder kommer bli nöjda eftersom de inte 

behöver vänta på sina artiklar. 

 

Minska antalet små inköp. Antalet små inköp bidrar till extra arbete för 

personalen som får inleveranser flera gånger i veckan. Det är inte heller bra ur 

miljösynvinkel då enstaka paket kan fraktas till företaget.  Många små inköp 

bidrar även till högre beställning och mottagningskostnader. 

 

Se över relationen och avtalen med leverantören i Kina. Artiklarna från Kina 

bidrar till en stor del av reklamationerna på kundservice för att de inte håller 

utlovad standard. Ett bättre samarbete och utförligare kontroll av vilka varor som 

köps in hade kunnat bidra till att minska reklamationerna och på sikt ge nöjdare 

kunder. Sättet artiklarna fraktas på borde även ses över eftersom de idag ger 

personalen väldigt mycket extra arbete eftersom de inte är sorterade. Att 

artiklarna inte fraktas på pallar enligt europeisk standard försvårar arbetet för 

personalen ytterligare.  
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11. Slutsats och rekommendationer 
 

Detta kapitel presenterar inledningsvis de slutsatser som kan dras utifrån 

arbetet. Därefter presenteras de rekommendationer som anses fördelaktiga för 

företaget. 

 

 

 

11.1 Slutsats kring frågeställningar 
 

 

Frågeställningarna i kapitel 1 är följande: 

Vilka är företagets kärn- och stödprocesser? 

Hur påverkar kärnprocesserna lagerhållningen? 

 

11.1.1 Vilka är företagets kärn- och stödprocesser? 

 

Några av NIs kärnprocesser skiljer sig från andra företags kärnprocesser. Hos 

andra företag är försäljning och marknadsföring kärnprocesser då företagen 

arbetar aktivt med försäljare och marknadsföring för att få sina artiklar sålda. 

Utan försäljning och marknadsföring hade inte dessa företag överlevt. NI är 

givetvis också beroende av försäljning och marknadsföring för att överleva som 

företag.  

 

Den stora skillnaden mellan NI och tillverkande företag är just att NI är 

internetbaserat och dessutom är deras kunder slutkunder. De använder sig inte av 

försäljare för att få sina artiklar sålda, det enda de gör är att uppdatera hemsidan 

med nya artiklar som kunderna ser om de går in och letar på hemsidan. NI 

använder sig inte heller av marknadsföring för sina artiklar, den enda 

marknadsföringen de använder är deras logotyp som finns på olika hemsidor. 

Således blir försäljning och marknadsföring stödprocesser på NI. 
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Logistiken delas upp på NI där den övergripande logistiken som berör frågor 

som val av distributionskanaler och firmor blir en stödprocess eftersom NI inte 

arbetar aktivt med detta själva. De tar beslut om vilka distributionskanaler och 

distributörer som ska användas men lämnar sedan över ansvaret för dessa delar 

till dem. Lager blir däremot en kärnprocess hos NI eftersom artiklarna hanteras 

där från inleverans till utleverans. Övriga kärn- och stödprocesser behövs för att 

företaget ska fungera och utvecklas men ser på NI traditionella ut. 

 

 

11.1.2 Hur påverkar kärnprocesserna lagerhållningen? 
 

Det visade sig vara på sådant sätt att kundservice inte påverkar lagerhållningen 

på något sätt. Snarare tvärt om då kundservice blir lidande på grund utav den 

bristande lagerhållningen. Tillvägagångssätten på lagret påverkar lagerhållningen 

genom bristande artikelplacering, svårtillgänglighet, bristande kontroll över 

lagersaldo och artiklarnas skick. Vilket i sin tur påverkar kostnader för 

inventarier och personal. Inköp är den kärnprocess som påverkar lagerhållningen 

mest då beslut som tas i inköpsprocessen återspeglas i den bristande 

lagerhållningen.  

 

11.2 Slutsats kring problematiseringsfrågan 

 

Problematiseringsfrågan i kapitel 1 är följande: 

Hur kan effektiviserade kärnprocesser bidra till att lagerhållningen på ett E-

handel företag förbättras?  

 

Problematiseringsfrågan besvarades i kapitel 9 i figur XX som visar de förslag 

som NI kan använda sig utav för att förbättra sin lagerhållning.  

Där tydliggörs det att om prognoserna blir förbättrade kommer även de små 

dagliga inköpen att minska. Samtidigt kommer fler kunder bli nöjda eftersom de 

inte behöver vänta på sina produkter, vilket i sin tur ger ett effektivare flöde på 

lagret hos NI. 
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Utöver det kan man också se att fler inventeringar kommer leda till bättre 

kontroll över lagersaldo och artiklarnas skick. En bättre utformning av lagret 

medför även att transporterna blir kortare och tillgängligheten blir bättre. Vilket i 

sin tur påverkar effektiviteten och arbetskostnader positivt. Lagerhållningen 

kommer att förbättras ytterligare om ett nytt system för artikelplacering införs 

och inleveranserna packas upp direkt och registreras. Det kommer medföra större 

ekonomisk kontroll samt bidra till ett effektivare flöde på lagret. 

 

 

11.3 Rekommendationer 
 

Nedan följer de rekommendationer som anses vara fördelaktiga för företaget. 

 

o Införa ett system för att uppnå konsekvent artikelplacering  

o Sluta lagerhålla sammanpressade pallar av kartonger nära packborden  

o Genomföra fler inventeringar per år 

o Rensa bort varor av inkurans 

o Packa upp alla inleveranser och rensa bort tomma kartonger 

o Kvantitetskontrollera alla inleveranser. 

o Skapa ett specifikt in och utleveransområde på lagret. 

o Hantera returer enbart på lagret. 

o Skapa mer plats runt packborden och i smala gångar. 

o Se till att fler i lagerpersonalen utbildas med truckkörkort 

o Se över och förbättra affärssystemet för prognoser och rutinerna vid 

inköp när prognoser inte används. 

o Minska antalet små inköp 

o Se över relationen och avtalen med leverantören i Kina. 

o Se till att personalen får samma uppfattning om de olika processerna i 

företaget. 
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