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Sammanfattning/abstrakt 
 

Senaste åren har det skett en markant ökning inom e-handelsbranschen. I och med 

denna ökning spelar logistiken en allt större roll för företagen i att skapa sig 

konkurrensfördelar. Detta betonas i tidigare forskning, där logistiken har identifierats 

som en stor faktor för att lyckas inom e-handelsbranschen. 

 

Syftet med rapporten är att bidra till att fylla den kunskapslucka som finns när det 

gäller logistiken kring e-handel.  

 

Vi har tillsammans med vårt fallföretag identifierat fem stycken fokusområden som vi 

valt att studera närmre. Dessa områden är leverantörsrelation, lager, prognoser, 

informationshantering och kundrelation. 

 

Vi har gjort en kvalitativ studie med intervjuer på ett fallföretag för att få fram 

nyanserad data. Tillförlitlighet uppstod genom ett flertal intervjuer med personer som 

alla innehar stora kunskaper om värdekedjan och där vi har kunnat jämföra vissa svar.    

 

Resultatet i denna rapport utgörs av analyserad data från den undersökning som gjorts 

på fallföretaget. Det kretsar kring de fem fokusområden som tidigare beskrivits.  

 

I diskussionen framkom att det finns stora förbättringsmöjligheter för en effektivare 

logistik i alla fokusområdena. Det framkom även, att genom att lägga mer fokus på 

verksamhetens logistik kan företag nå konkurrensfördelar i en snabbt växande och 

konkurrenskraftig marknad.  
 

I slutsatsen kunde vi ge svar på de frågeställningar vi hade och har därmed uppfyllt 

syftet med rapporten. E-handelns framgång beror till stor del på hur logistiken 

hanteras. I detta arbete kan man inte bara fokusera på själva leveransen av 

produkten/tjänsten. Det är lika viktigt att hantera de processer som ingår i början och i 

mitten av kedjan för att kunna erbjuda en bra slutprodukt. Att ha en strategi för hur 

kommunikationen med kund och leverantör ska upprätthållas är en fördel för att 

kunna fatta snabba beslut och bygga hållbara relationer. Att verksamheternas 

information är integrerad erbjuder dessutom hjälp för att effektivisera processerna och 

beslutsfattandet. 
 



   
 

   
 

Summary/abstract 
 

Recent years have seen a marked increase in the e-commerce industry. With this 

increase, logistics plays an important role for companies to create competitive 

advantages. This is emphasized in previous research, where logistics has been 

identified as a major factor for success in the e-commerce industry. 

 

The report aims to help fill the knowledge gap that exists when it comes to the 

logistics of e-commerce. 

 

We have, together with our case-company identified five focus areas to study closer. 

These areas are vendor relationship, inventory, forecasting, information management 

and customer relationship. 

 

We have made a qualitative study with interviews in a case-company to produce 

nuanced data. Reliability arose through numerous interviews with people who all 

hold extensive knowledge of the value-chain and where we have been able to 

compare some answers. 

 

The result in this report consists of the analyzed data from the survey done at the 

case-company. It revolves around the five focus areas as previously described. 

 

The discussion revealed that there are significant opportunities for improvement for 

more efficient logistics in all focus areas. It was also, by putting more focus on 

operational logistics, companies can gain a competitive edge in a rapidly growing and 

competitive market. 

 

In conclusion, we were able to provide answers to the questions we had and have 

therefore fulfilled the purpose of the report. E-commerce success depends largely on 

how the logistics are handled. In this work, one can´t just focus on the delivery of the 

product/service. It is equally important to manage the processes involved in the 

beginning and in the middle of the chain in order to offer a good final product. 

Having a strategy for how the communication with the customer and the supplier 

shall be maintained is an advantage to be able to make quick decisions and build 

lasting relationships. Information that is integrated also offers help to streamline 

processes and decision-making.  



   
 

   
 

Förord 
 

Kandidatuppsatsen i Informatik som skrivs under utbildningens sjätte termin är den 

avslutande delen av Informationslogistikutbildningen på CIL i Ljungby, av 

Linnéuniversitetet.  

 

Vi vill rikta ett stort tack till de respondenter på fallföretaget, som har hjälpt oss att få 

fram data genom bra och givande intervjuer. Vi vill även passa på att tacka vår 

handledare Jeanette Svanholm, som har ställt upp med rådgivning när det har behövts. 

 

Trevlig läsning! 

 

Ljungby, Maj 2014 

 

Robert Andersson & Klas Jonasson 
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1 Introduktion  
I detta kapitel introducerar vi arbetet med tidigare forskning, presentation av 

fallföretaget, en teoretisk bakgrund kring de fem fokusområdena. Dessutom tas 

problemformulering, syfte och frågeställning, avgränsning och målgrupp upp. En 

begreppslista har dessutom utformats för att läsaren lättare ska förstå.  

1.1 Inledning 

Ökningen av e-handel har inte gått obemärkt förbi och det är ingen hemlighet att 

utmaningarna för leverantörer av logistiklösningar har blivit allt större. Detta 

understryks av E-barometerns årsrapport (2013) som visar att den svenska 

detaljhandeln över internet ökade med 18 procent under det fjärde kvartalet 2013. 

Jonas Ogvall (2013), VD på Svensk Handel, säger att konsumenterna som handlar på 

nätet idag vill ha snabba och mer flexibla leveranser av de varor som de har beställt, 

han menar att köpupplevelsen på internet måste matcha eller rentav överträffa den 

som kunden får i en fysisk butik. Detta ställer inte bara krav på e-handlaren, utan 

också på dess logistikleverantörer. Gunasekaran & Choy (2012) påtalar också i sin 

artikel att logistiken spelar en avgörande roll för att nå konkurrensfördelar i en allt 

mer nätverksbaserad och ekonomisk marknad. Allt detta talar för att ämnet är aktuellt 

och relevant, där företag som erbjuder e-handel kan vinna stora konkurrensfördelar 

genom att arbeta aktivt med sin logistik.  

 

Dykert et al., (2002) beskriver tre problemområden för e-handel, vilka skiljer sig från 

den traditionella affärsverksamheten med exempelvis en fysisk butik. Det första 

området handlar om den lokala närvaron som existerar med en fysisk återförsäljare. 

Säkerhetsfrågan med transaktioner över internet och utlämnande av 

kreditkortsnummer är det andra problemet och skillnaden som har identifierats. Det 

tredje och sista området som Dykert et al., (2002) tar upp handlar om 

logistikfunktionen. För att få konsumenternas förtroende, menar de att logistiken 

måste ske klanderfritt.      

    

1.2 Tidigare forskning 

Efter sökning av tidigare examensarbeten och avhandlingar har vi hittat ett antal som 

berör det ämne som vi har valt. Många tidigare rapporter tar upp framgångs och 

problemfaktorer när det gäller e-handel, där de menar att logistiken är en stor faktor 

för att lyckas inom e-handelsbranschen. I och med att de stryker under att logistiken 

är en stor framgångsfaktor och konkurrensfördel för e-handelsföretag, anser vi oss 

hittat ett ämne att forska i som berör. 

 

Li et al., (2011) skriver i sin artikel att outsourcing av logistiken till en tredje part har 

blivit ett övertygande val under det senaste årtiondet.  

Enligt Bövik och Nyquist (2013) är logistiken en av fem framgångsfaktorer för 

företag inom e-handeln. För att företag inom e-handeln ska kunna behålla kundernas 
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förtroende, är det viktigt att kunna erbjuda snabba leveranser och sedan hålla dem 

(Anderberg och Wiberg, 2009). Detta betonas av Jansson och Madsen (2012) som 

pekar på leveransen och tiden som en påverkande faktor för e-handelsföretag. De 

menar att företagen måste ta ansvar för problem vid leveransen, vilket betyder att det 

kan bli dyrt om man inte har en fungerande logistik. Eftersom e-handel sker på 

distans är det extra viktigt att kundservicenivån är hög och att företagen håller det 

dem lovar (Flystam-Alvarsson och Tossavainen, 2011). De menar därför att det är 

viktigt med en fungerande logistik och att leveranserna fungerar och att slutkunden 

blir nöjd med sitt köp. 

 

Många tidigare författare, bl a. Bövik & Nyquist (2013), Jansson & Madsen (2012) 

och Flystam-Alvarsson & Tossavainen (2011) har identifierat logistiken som en 

framgångsfaktor och ett problemområde. Dock är det ingen som går in djupare på 

logistikfrågan och vilka metoder logistikleverantören kan använda sig utav eller vilka 

områden man ska fokusera på. 

 

1.3 Logistik och Supply Chain Management 

Det finns en mängd olika definitioner på begreppet logistik, där den mest klassiska 

syftar till att göra rätt i alla lägen men även om denna definitionen fungerar, har 

senare definitioner fått en utökad omfattning. Lumsden (2006) har satt samman alla 

dessa olika definitioner, inkluderat ”Supply Chain Management” och kommit fram 

till följande definition: 

 

”Logistik omfattar förflyttning av människor och material. Den består av de 

aktiviteter som har att göra med att styra rätt artikel eller individ, i rätt skick, till rätt 

plats, vid rätt tidpunkt och till rätt kostnad. Den syftar till att tillfredsställa samtliga 

intressenters behov och önskemål med betoning på kund. Logistik består av 

planering, organisering, och styrning av alla aktiviteter i flödet av material, resurser, 

finansiella tillgångar, information och returflöden. I begreppet innefattas såväl 

operativt ansvar vari ingår administration, drift och upphandling som konstruktivt 

ansvar samt uppbyggnad såväl som detaljutformning.”  

                                (Lumsden, 2012, sid 24) 

 

Traditionellt sett har de fysiska aktiviteterna, att köpa in, lagra och distribuera varor, 

dominerat det logistiska synsättet. På senare år har flödet av information fått en allt 

större roll och är numera lika viktigt som det fysiska godsflödet för att effektivisera 

logistiken (Fredholm, 2013). Logistiken delas upp i tre delprocesser, där den första 

innebär flödet från leverantör in i den egna verksamhetens lager eller produktion s.k. 

inbound logistics. Den andra delprocessen kallas production logistics, och innebär 

styrningen av den egna produktionen och de egna lagren. Till slut har vi det s.k. 

outbound logistics, vilket inkluderar flödet ut från den egna verksamheten och vidare 

till kunderna (Fredholm, 2013). 

 



   
 

 9  (36) 
 

Då mycket annan forskning kring e-handel lägger fokus på den s.k. outbound 

logistics har vi valt att lägga ett lika stort fokus på de andra två delprocesserna d.v.s. 

inbound logistics och production logistics, då vi anser att hela kedjan är viktig för att 

kunna se helheten. Denna uppsats kommer utgå ifrån de områden, vilka vi anser har 

en stor påverkan på de ovan nämnda delprocesserna. Vi kommer studera fem 

områden: leverantörsrelation, lager, prognoser, informationshantering samt 

kundrelationer. Nedan syns flödet av våra valda områden genom de tre 

delprocesserna. 

 

 
Figur 1 Valda fokusområden genom de tre delprocesserna. 

  

1.4 Presentation av fallföretag 

Företaget som undersökningen har utförts på är ett så kallat B2B (business-to-

business) företag. De tar emot information, förädlar den och skickar ut den till sina 

kunders kunder genom de kanaler som de anser är mest effektiva. Företaget har en 

grafisk tradition men är numera verksamma inom området informationsöverföring. 

De anlitas av kunder med en stor kundbas för att på ett effektivt sätt hjälpa dem att 

kommunicera med sina kunder. Företaget har verksamhet i de nordiska länderna, där 

de också är marknadsledande.  

 

Företaget är uppdelat i fyra divisioner, vilka också utgör fyra fokusområden: 

 

 Affärskommunikation: lösningar för effektiv och individanpassad 

kommunikation med stora kundgrupper. 

 Data Management: informationsdatabasers utveckling och underhåll. 

 Marknadskommunikation: lösningar för fysisk och digitalt individanpassad 

marknadskommunikation. 

 Fulfilment: supply chain lösningar för att utföra leverans av individanpassade 

produkter eller information till slutkonsumenter.  

 

Fulfilment är en av de fyra divisionerna som utgör vårt fallföretag och det är också på 

denna division undersökningen har genomförts. Denna division är uppdelad i 

avdelningar efter vilken kund man arbetar mot. Genom Fulfilment vill de, i ett nära 

samarbete med kunden, analysera hela värdekedjan för att hitta den lösning som gör 

skillnad för kunden. Detta kan handla om allt från inköp, varumottagning, lagring, 

systemintegration, paketering och utskick till värdehöjande eller skapande tjänster 
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som returhantering och teknikverkstad. Många gånger handlar det om att ta över hela 

värdekedjan, och låta kunden fokusera på sin kärnverksamhet. 

 

1.5 Problemformulering 

Uppsatsen avser att undersöka de fem fokusområden, vilka presenterades tidigare. 

Det handlar om logistiken kring e-handel och hur man kan uppfylla de allt högre krav 

som ställs på logistiken när det gäller att få in, lagra, omvandla och leverera produkter 

på ett effektivt sätt. 

Tidigare forskning visar på logistiken som en framgångsfaktor och problemområde 

för företag inom e-handelsbranschen. Utifrån denna studie hoppas vi kunna fylla den 

kunskapslucka som finns när det gäller e-handelns logistik och bidra till fortsatt 

framgång för e-handlare och dess logistikpartners.    
  

1.6 Syfte och frågeställning 

Genom att göra en fallstudie i en verksamhet, vilka arbetar med de identifierade 

områdena och sedan jämföra detta med teori inom ämnet, ska vi bidra till att fylla den 

kunskapslucka som finns när det gäller logistiken kring e-handel. Vi kommer 

producera normativ kunskap genom att identifiera de metoder och principer som kan 

hjälpa företag inom denna bransch att utvecklas och nå framgång. Vår undersökning 

har utgått från en induktiv ansats där arbetet har drivits av den forskningsfråga som 

beskrivs nedan. 

 

Hur kan företag, inom tredjepartslogistik, arbeta för att bidra till e-handelns 

framgång? 

 

1.7 Avgränsning  

Eftersom vårt ämnesval är så pass brett har vi identifierat fem stycken fokusområden 

att studera. I dessa områden inkluderas leverantörsrelation, lager, prognoser, 

informationshantering och kundrelation. Det finns givetvis en mängd andra områden 

som vi istället hade kunnat välja att studera, som också hade kunnat svara på 

frågeställningen, men dessa fem fokusområden anser vi vara en tillräcklig 

avgränsning. 

 

1.8  Målgrupp 

Med vår uppsats önskar vi främst att kunna intressera de företag som arbetar med 

tredjepartslogistik. De kritiska områdena vi valde att studera kring, anser vi, har en 

stor effektiviseringspotential, vilket inte bara gäller för tredjepartsföretag utan för alla 

typer av verksamheter. De ligger till grund för att kunna förbättra ledtiderna och då 
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även leveranstiderna vilket vi finner generellt för alla typer av företag som arbetar 

inom detta område och vill kunna ge sin kund en bra upplevelse och service. 

 

  

1.9  Begreppslista 

E-handel: Handel med varor eller tjänster som i större eller mindre utsträckning sker 

genom användandet av datakommunikation. 

 

B2B (Business-to-business): Utbyte av varor eller tjänster företag emellan. 

 

Outsourcing: Att lägga ut delar av organisationens aktiviteter på externa aktörer. 

 

TPL (Tredjepartslogistik): Ett företag tar över och driver i första hand funktioner 

såsom lager och transporter för ett annat företags räkning. Kan även innehålla andra 

funktioner såsom inköp och kundtjänst. 
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2 Teoriavsnitt 
Vi kommer i detta avsnitt gå in djupare på de fem fokusområden som vi valt att 

undersöka, och som ingår i inbound logistics,  production logistics och outbound 

logistics. 

 

2.1  Leverantörsrelation 

Enligt Slack et al., (2012) är relationer en grundförutsättning för att utbytet mellan 

tjänster, produkter, service eller pengar ska fungera bra. En bra relation gör att flödet 

mellan processer och funktioner flyter på bra. Det finns två olika sorters 

leverantörsrelationer, vilka är kontraktbaserat eller långsiktigt partnerskap. Dessa 

båda relationer har olika för- och nackdelar beroende på vilken situation 

verksamheten befinner sig i, då det gäller att hitta det bästa alternativet för sin 

verksamhet.  

 

“True partnership relationships involve mutual sacrifice as well as mutual benefit” 

                         (Slack et al., 2012, sid 227) 

 

2.1.1  Kontraktbaserat eller långsiktigt partnerskap 

I det kontraktbaserade partnerskapet blir varje transaktion mellan verksamheterna ett 

eget beslut. Verksamheten får även lägga ner tid, pengar och ansträngning för att hitta 

den bästa leverantören för ändamålet. Dock blir det som en tävling mellan de olika 

leverantörerna där egna verksamheten kan dra nytta genom att pressa ner priserna 

(Slack et al., 2012). 

 

Långsiktigt partnerskap bygger mycket på att skapa och upprätthålla en bra relation 

till sina leverantörer. Egna verksamheten samarbetar med sina leverantörer och har 

god insikt i varandras verksamheter för att flödet ska flyta så smidigt som möjligt. 

Viktiga framgångsfaktorer för ett långsiktigt partnerskap är bland annat: 

 Att båda verksamheterna delar framgång genom ett bra samarbete. 

 Att kommunikationen mellan verksamheterna sker på flera nivåer. 

 Att verksamheterna lär från varandras erfarenheter. 

 Tillit ses som ett nyckelelement för att kunna ha en långsiktig relation 

(Slack et al., 2012). 

 

2.1.2 Att välja leverantör 

Att välja leverantör är en process där de flesta verksamheter jobbar på olika vis men 

enligt Slack et al., (2012) finns det vissa punkter man ska ha i åtanke innan valet av 

leverantör görs: 

 Utbudet av produkter och tjänster leverantören kan erbjuda. 

 Vilken kvalité leverantören har på de produkter och tjänster som erbjuds. 
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 Hur ansvarstagande leverantören är. 

 Om leverantören klarar vara flexibel vad gäller volym och leverans. 

 Kostnad för att få sina produkter och tjänster levererade. 

 Förmåga att kunna leverera rätt kvantiteter. 

 

För att sedan kunna ha ett långsiktigt partnerskap med sin leverantör finns det vissa 

punkter som måste fungera: 

 Det ska finnas en potential för innovation och utveckling. 

 Måste alltid vara villiga att göra affärer och brinna för det. 

 Leverantören ska vara villig att dela risker. 

 Leverantören ska ha en förmåga att kunna dela kunskap likväl som produkter 

och tjänster. 

(Slack et al., 2012). 

 

2.1.3 En eller flera leverantörer 

En vanlig fråga verksamheten ställer sig är om man ska använda sig utav en eller flera 

leverantörer för en viss artikel. Ett vanligt skäl till att endast använda en leverantör är 

enligt Jonsson & Mattsson (2011) att administrationen blir för kostnadskrävande om 

man ska ha flera leverantörer. De menar också att ifall verksamheten söker efter att 

ingå i partnerskap med en leverantör, kan det vara lättare att underhålla och bygga 

upp en bra relation när det bara finns en leverantör. De skriver också att 

konkurrenssituationen mellan leverantörer kan göra relationen svår om flera 

leverantörer är inblandade på samma artikel. Om dessutom verksamheten söker efter 

att ha en gemensam produkt och produktionsutveckling är alternativet av att endast 

använda sig utav en leverantör nästan nödvändig. Under lång tid har det varit väldigt 

vanligt att använda sig utav flera leverantörer till samma artikel enligt Jonsson & 

Mattson (2011). De menar att verksamheten kan spela ut sina leverantörer mot 

varandra och genom detta nå bra förhandlingsmöjligheter. Det skulle även medföra 

ett mindre risktagande då en leverantör inte skulle kunna leverera finns alltid ett andra 

alternativ. I bilaga 2 beskrivs för- och nackdelar med en eller flera leverantörer enligt 

Jonssons och Mattssons (2011) tabell. 

 

2.1.4 Utveckla leverantörsrelationen 

Enligt Slack et al., (2012) ligger det i alla kunders långsiktiga intresse, att ta ett visst 

ansvar för utvecklingen av en leverantörs förmåga. Att förbättra leverantören innebär 

inte bara att man får en bättre service och förhoppningsvis bättre pris från 

leverantören, utan det kan också leda till att leverantören i fråga också visar en större 

lojalitet och ett långsiktigt åtagande mot dig som kund. Det finns många exempel på 

företag som har vunnit på att investera i utvecklingsteam, vilka ska hjälpa 

leverantörer att förbättra deras verksamhetsprocesser. Detta är dock bara värt 

investeringen om försörjningskedjan i det stora hela förbättras och effektiviseras 

(Slack et al., 2012). 
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En av de största svårigheterna med att utveckla leverantören beror, enligt Slack et al., 

(2012), ofta på hur kunden och leverantören uppfattar hur förhållandet mellan dem 

fungerar och om kraven uppfylls. Som kund har du en idé om vad du verkligen vill ha 

ut från en leverantör vilket ofta formuleras i någon form av kravställning. Det kan 

dock vara svårt att fånga allt om vad som krävs i relationen, det uppstår därför ett 

requirements perception gap. Samtidigt har, du som kund, en uppfattning om hur 

leverantören presterar när det gäller att uppfylla dina krav, vilket möjligtvis inte 

stämmer överens med hur leverantören ser på sin egen prestation, vilket beskrivs som 

fulfilment perception gap (Slack et al., 2012). Storleken på gapet mellan kund och 

leverantör, beror på hur effektiv kommunikationen mellan de båda är.  

 

2.2  Lager 

Definitionen av lagring är enligt Jonsson & Mattsson (2011) den fysiska 

lagerhållningen av gods i ett lager. I den beskrivningen inkluderar de den fysiska 

utformningen på lagret och lagerläggningen, vilket baseras på olika metoder och 

principer för var och hur olika artiklar ska lagras. Det viktigaste vid utformningen av 

ett lager är att minimera kostnaderna för lagerhållning och hantering. Detta görs 

genom att skapa en så hög fyllnadsgrad på lagret som möjligt samtidigt som du ska ha 

låga driftkostnader. 

 

2.2.2  Zonindelning och artikelplacering 

Att dela upp lagret i flera mindre lager kallar Jonsson och Mattsson (2011) för zon-

indelat lager. Artiklar som är likvärdiga i hanteringen placeras då inom samma zon 

för att minska hanteringsarbetet. För att veta hur lagret ska delas in är det viktigt att ta 

reda på uttagsfrekvensen hos varje lagerförd artikel. En uttagsfrekvens är hur många 

gånger per tidsenhet som artikeln plockas ur lagret. Grundprincipen här är att i så stor 

mån som möjligt underlätta hanteringsarbetet med de artiklar som plockas mest 

frekvent (Jonsson & Mattsson, 2011). 

 

Vid den fysiska artikelplaceringen är det första övervägandet, enligt Jonsson & 

Mattsson., (2011) om den fasta eller flytande lagerplaceringen ska tillämpas. Vid en 

fast placering lagerhåller man en artikeltyp på en förutbestämd fast plats i lagret, 

medan artiklarna vid en flytande placering inte har bestämda platser utan placeras där 

det finns plats ledigt. Nackdelen med en fast placering är behovet av en större total 

lagringsyta än vid en flytande placering. Detta p.g.a. att man måste dimensionera 

lagringsutrymmet efter den maximala volymen för varje artikel. Däremot blir 

lagerlayouten enklare att anpassa efter låg- och högfrekventa artiklar, samtidigt som 

hanteringsarbetet också blir enklare. Man kan också kombinera dessa två, vilket är 

vanligt när man använder fast placering för plockplatserna, där artiklar plockas till 

kundorder, och flytande placering för sitt buffertlager för att utnyttja lagerutrymmet 

maximalt (Jonsson & Mattsson, 2011).  
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2.2.3  Förvaringssystem 

Ett förvaringssystem innebär de principer man anammar samt den utrustning som 

används för fysisk förvaring av artiklar i ett lager. Ett sådant system kan antingen 

vara manuellt eller automatiskt, alltså ett system som utan mänsklig hjälp lägger in 

och tar ut varor från lagret (Jonsson & Mattsson, 2011). 

 

En typ av förvaringssystem är ett s.k. ställagelager, vilket innebär att artiklarna 

förvaras på en lastbärare, vanligtvis en pall, vilken placeras i ett fack i ett pallställage. 

Ett sådant förvaringssystem är flexibelt, då alla artiklar är direkt åtkomliga från 

truckgångarna men lagerutnyttjandet är inte maximalt då truckgångarna kräver 

mycket plats. Ett automatlager är, precis som namnet tyder på, ett automatiserat 

förvarings och hanteringssystem som oftast består av flera rader av höga ställage. 

Hanteringsarbetet vid ett automatiserat lager sköts av en automatkran som rör sig 

utmed raderna på ställaget och hanterar alla in och uttag från lagret. Denna typ av 

förvaringssystem fungerar bäst vid helpallslösningar och är svår att förverkliga när 

det gäller automatisk plockning av enskilda artiklar (Jonsson & Mattsson, 2011). Vid 

plockning av enskilda artiklar finns ett annat förvaringssystem att föredra, vilket 

benämns som paternosterlager eller karusellager. Ett sådant förvaringssystem innebär 

att ett stort antal artiklar från brutna förpackningar lagerhålls i fack. En dator styr 

sedan exponering av rätt lagerfack, vilket betyder att plockaren inte behöver förflytta 

sig bland hyllorna. Detta förvaringssystem är användbart när artiklarna är många och 

små och innebär fördelar när det gäller förflyttningsavstånd vid orderplockning 

(Jonsson & Mattsson, 2011). 

 

2.2.4  Buffertlager 

I de allra flesta fall är det svårt att förutsäga hur efterfrågan kommer se ut eller om 

ledtid från leverantören kommer störa lagerpåfyllningen av nya varor (Slack et al., 

2012). Om leveranserna blir försenade eller förbrukningen blir större än vad som var 

förväntat, brukar ett buffertlager användas. Ett sådant lager gör att störningar och 

effekter av förseningar samt oförutsägbara efterfrågeökningar inte sprider sig i 

materialflödessytemet och leder till brister (Jonsson & Mattsson, 2011). 

Efterfrågevariationer skapas av kunden, och om efterfrågan avviker från det normala 

ska buffertlagret fungera som en reserv för att möta den tillfälliga ökningen av 

efterfrågan (Lumsden, 2006).  

 

2.3  Prognoser 

Prognoser är systematiska metoder som används för att förutsäga framtida händelser 

eller tillstånd (Bjørnland et al., 2003). Det handlar om att tillgodose efterfrågan utan 

att få för många brister. För att, på ett effektivt sätt, kunna balansera denna tillgång 
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och efterfrågan på verksamhetens produkter krävs information om behoven, så långt 

fram i tiden som det krävs för att anpassa de resurser inom verksamheten som ställs 

till förfogande. Det kan alltså handla om tiden det tar att beställa material till 

specifika kundorders, eller tiden det tar att öka produktionskapaciteten om efterfrågan 

ökar (Jonsson & Mattsson, 2011). Prognostisering handlar i stora drag om att göra en 

uppskattning om det förväntade framtida läget. Att det handlar om uppskattningar 

beror på att det är omöjligt att veta precis hur många orders det kommer in eller hur 

många nya kunder det tillkommer imorgon, nästa månad eller nästa år. Att göra 

prognoser är dock nödvändigt för beslutsfattare, så att de ska kunna fatta rätt beslut 

gällande verksamhetens resurser och hur de ska användas (Slack et al., 2012). Vid 

skapandet av prognoser pratar Slack et al., (2012) om två huvudkategorier. Den första 

av dessa två är en kvalitativ metod, där man skapar prognoser genom att samla och 

bedöma åsikter, erfarenheter eller kvalificerade gissningar. Den andra metoden är 

kvantitativ och innehåller tekniker som används som hjälp för att utvärdera trender, 

tillfälliga relationer och på så sätt förutsäga vad som kommer hända i framtiden. 

 

2.4  Informationshantering 

I dagens snabbt växande och globala värld har området kring informationshantering 

inom verksamheterna blivit ett allt mer hett ämne. Förutsättningarna för verksamheter 

förändras ständigt i takt med att omvärlden förändras. Nya starkare konkurrenter 

växer fram, kunder ställer allt högre krav, marknaden förändras vilket gör att 

betydelsen för att samla in information om omvärlden blir en nyckelfaktor för att 

hänga med i utvecklingen. Dock är omvärldens förändring även en chans för 

verksamheten att vara innovativ och utvecklas (Turban et al., 2014). De menar att, 

genom insamling av information om omvärlden, kommer verksamheten att stå bra 

rustad och vara beredd då förändringar sker. Insamling av data om konkurrenter, 

marknaden och miljön för att sedan analysera den, innebär att verksamheten kommer 

kunna ta bättre strategiska beslut, vilket gör att dem kommer stå sig bra mot 

konkurrenterna (Turban et al., 2014). 

        

2.4.1  Informationsflödet 

För att företag ska få ett effektivt materialflöde som matchar kundens efterfrågan och 

för att kunna balansera tillgången på nödvändiga resurser krävs information. Detta 

flöde ska bland annat innehålla information om kundbehov, tillgänglig kapacitet, 

vilken beläggning man har inom den egna verksamheten samt leverantörernas 

förmåga att leverera (Jonsson & Mattsson, 2011). Ett informationsflöde är därför en 

förutsättning för att logistiksystemets materialflöde ska bli effektivt. För att stödja 

dessa logistiska flöden använder företag ofta affärssystem (ERP-system) och andra 

IT-system, där informationen mellan försörjningskedjans företag överförs genom 

automatisk informationsöverföring. För att logistiksystemet ska fungera effektivt, är 

det viktigt att denna information håller en hög kvalitet och är tillgänglig i realtid, så 
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att berörda personer ska kunna fatta beslut som har en positiv inverkan på 

effektiviteten (Jonsson & Mattsson, 2011). 

 

Informationsteknologiska bindningar uppstår eftersom kund och leverantörer måste 

investera i samma utrustning för att kunna utbyta information och kommunicera med 

varandra på ett effektivt sätt. Många gånger handlar det då om EDI  (Electronic Data 

Interchange) - baserad kommunikation. EDI-kommunikation innebär att föra över 

data från ett system till ett annat. Den data som överförs är definierad och i ett 

standardiserat format vilket gör att det mottagande systemet kan tolka den data som 

skickats. Vanligast är att företag och verksamheter som har ett regelbundet 

informationsutbyte använder sig utav EDI-kommunikation (Jonsson & Mattsson, 

2011). 

 

2.5  Kundrelationer 

De flesta strategier inom verksamheten pekar på vikten av kundfokus och att bygga 

långsiktiga relationer med företagets distributionsnät, leverantörer och kunder. Vid 

kommunikation med kunder och framförallt internt inom organisationerna betonas 

vikten av att vårda och utveckla relationerna med kunden för att företaget ska vara 

framgångsrikt (Sen & Örtengren, 2012). De menar dock att om man skrapar på ytan 

av innebörden i dessa förklaringar, är medarbetarna osäkra. Företagen har kopplat 

bort servicen från den övriga verksamheten och affär-, styr- och mätsystemen sätter 

inte upp mål eller mäter service. Serviceområdet är förbisett när det gäller 

verksamhetens interna stödsystem och medarbetare och chefer mäts och belönas inte 

utifrån serviceprestationer. I de flesta marknader upplevs inte skillnaderna mellan 

olika produkter och tjänster som företag erbjuder, därför menar Sen och Örtengren 

(2012) att kundernas upplevelse av service och kundbemötande är extra viktigt. 

Oavsett vilka mål som har definierats inom företaget, kan service och kundbemötande 

vara det som avgör om målen uppnås eller inte. 

          

2.5.1  Service 

Det finns flera olika definitioner av vad en service är. Men de flesta kunder och 

företag associerar service med de personliga möten som sker mellan en kund och en 

representant på ett företag, och handlar då oftast om vänligt bemötande och support. 

Sen och Örtengren (2012) definierar dock service som: 

 

“Alla aktiviteter som vidtas före, efter eller i samband med nyttjandet/konsumtionen 

av varan eller tjänsten och som syftar till att höja kundupplevelsen, samtidigt som de 

inte ingår i själva varan eller tjänsten.” 

                   (Sen & Örtengren, 2012, sid 10) 

 

Med denna definition menar de att service är allt som inte är själva produkten eller 

innehållet i tjänsten och att bra service aldrig kan ersätta behovet av bra produkter 
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eller tjänster, utan endast ska komplettera dessa två. Jonsson och Mattsson (2011) 

menar att de aktiviteter som utförs i samband med kundkontakt och vid leveransen av 

en produkt eller tjänst är vad som bidrar till en god kundservice. De förklarar vidare 

att kundservice är en mix av olika serviceelement som är mer eller mindre viktiga 

beroende på situation. Det kan exempelvis handla om lagerservicenivån, leveranstid, 

om den utlovade leveranstiden hålls och leveransflexibilitet vid förändrade 

kundönskemål. Detta är olika serviceelement som de flesta företag säkert kan 

identifiera sig med, men det finns också vissa kringtjänster som kan erbjudas för att 

höja kundservicen.  

 

2.5.2  Utveckla kundrelationen 

Samma tillvägagångssätt som man har vid utveckling av leverantörer, kan även 

tillämpas för att analysera kraven och prestationen i kundrelationen (Slack et al., 

2012). I detta fall menar de att det handlar om att förstå hur kunden ser på dig som 

leverantör, både när det gäller kraven och på hur de ser på dina prestationer, och 

sedan använda detta för att bistå dig själv som leverantör i dina egna 

förbättringsplaner. Dessa gap som ofta uppstår mellan leverantör och kund kan 

dessutom användas för att se om kraven och uppfattningen gällande prestationen som 

kunden har stämmer eller om de ens är rimliga. Det kan enligt Slack et al., (2012) 

handla om kraven som kunden ställer på sin leverantör, utan att egentligen tänka på 

konsekvenserna, där små modifikationer i kravställningen egentligen inte betyder 

något för kunden men kan spela en stor roll för leverantören, vilket gör att kunden 

tjänar på det i längden. Det är därför lika viktigt och på leverantörens ansvar att 

utveckla kundens förståelse för hur försörjningen ska hanteras, som det är för kunden 

att jobba med och utveckla sina leverantörer (Slack et al., 2012). 
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3 Metod 
I detta kapitel kommer vi att presentera det vetenskapliga tillvägagångsätt vi använt 

oss utav för att samla in den data som kommer ligga som grund för vårt resultat. Vi 

kommer tydligt redogöra för hur vår datainsamling gått tillväga och varför vi valt 

den ansats som passar vår undersökning bäst.   

3.1 Vetenskaplig ansats 

Enligt Jacobsen (2002) finns det två olika sorters metoder att använda sig av vid 

forskning, vilka är, kvalitativ och kvantitativ undersökning. Med en kvalitativ 

undersökning menar Jacobsen (2002) att vi som undersökare vill gå på djupet medan 

en kvantitativ undersökning lämpar sig bättre då man vill undersöka omfånget av ett 

problem samt ta reda på det generella och omfattningen eller frekvensen av ett 

fenomen. En kvalitativ undersökning ger en djupare förståelse om orsaker som ligger 

till grund för problemet och undersöker man få enheter med många variabler blir 

undersökningen intensiv (Jacobsen, 2002). Vi valde att göra en kvalitativ 

undersökning, då vi ville ta reda på det speciella och unika i form av nyanserad data. 

  

3.2 Datainsamling  

Jacobsen (2002) skriver att det är lämpligt att göra individuella intervjuer när det är få 

enheter som undersöks. Enligt Jacobsen (2002) finns det ett antal kriterier som ska 

uppfyllas vid kvalitativa ansatser och han skriver att det är viktigt att välja respondent 

efter vilken information undersökaren vill få ut. Jacobsen (2002) skriver att det finns 

olika metoder för att välja respondent och där de viktigaste urvalskriterierna baseras 

på slumpmässighet, bredd och variation, information, det typiska, det extrema eller 

snöbollsmetoden. 

  

Vi har samlat in data genom individuella semistrukturerade intervjuer. För att samla 

primärdata har vi genomgående gjort besöksintervjuer där vi har samlat in all den 

data vi kunnat få från varje person. Detta för att kunna bilda oss en klar uppfattning 

om området vi valt att forska kring. Efter att vi renskrivit alla de intervjuer vi 

genomfört ansåg vi att vi behövde få fram mer data för att kunna skriva resultatet. 

Därför gjorde vi ytterligare ett dokument med kompletterande frågor som vi mailade 

ut till våra respondenter. När vi valde objekt för våra intervjuer hörde vi oss för på 

fallföretaget om vilka personer de trodde bäst skulle kunna besvara de frågor vi 

önskade få svar på. 

 

 



   
 

 20  (36) 
 

3.2.1 Urval 

Enligt Jacobsen (2002) ska det vid kvalitativa metoder inte utgå från det generella och 

typiska utan istället gå på djupet och studera det unika och speciella. Han skriver 

vidare att vid intervjuer får man så pass mycket data att analysera, vilket gör att du 

inte kan ha allt för många objekt att intervjua för det skulle aldrig gå att analysera all 

den data du får.  När vi gjorde vårt urval av intervjuobjekt hörde vi oss för om vilka 

personer som fallföretaget ansåg hade bäst kunskap inom det ämne vi ville få 

information om. Dessa kriterier som vi valt, kallar Jacobsen (2002) för information. 

Det innebär att välja uppgiftslämnare som vi tror bäst skulle kunna ge oss rik 

information. Det kan vara personer som är bra på att uttrycka sig, personer med stor 

kunskap inom vårt intresseområde eller personer som vi vet är villiga att delge 

information. Enligt Jacobsen (2002) är detta urvalskriterium inte alltid det bästa eller 

enklaste att välja då det gäller att veta hur goda informationskällorna på de olika 

uppgiftslämnarna är. Vi har även använt oss av ett urvalskriterier som Jacobsen 

(2002) kallar för snöbollsmetoden. Denna metod fungerar på så vis att under själva 

intervjun kommer det fram information om andra uppgiftslämnare som skulle kunna 

bidra med information till vår undersökning. 

 

Primärdata är hämtad från följande intervjuobjekt: 

Respondent 1, Manager Operation Fulfilment, 2013-03-18 

Respondent 2, Sales Director Fulfilment, 2013-03-19 

Respondent 3, Strategic Purchaser, 2013-03-19 

Respondent 4, Supply Chain Manager, 2013-03-25 

 

3.2.2 Genomförande 

Vi har gjort ett flertal intervjuer på vårt fallföretag. Vi har i våra intervjuer berättat 

syftet av undersökningen, då vi anser att det ämne vi tar upp inte är känsligt för 

respondenterna och det var lättare för dem att ge oss den information vi önskade. Vi 

anser att det faktum att vi berättade vårt syfte inte påverkade respondenternas svar 

som annars kan vara en risk enligt Jacobsen (2002). När vi intervjuade våra objekt 

hade vi intervjuer av fokuserad karaktär, där intervjun var som en dialog men vi hade 

ändå förberett en intervjuguide med strukturerade frågor. Dock var inte 

intervjuobjektet helt styrd av våra frågor och hade stor valfrihet i sina svar vilket 

gjorde att intervjun även kan ses som av öppen karaktär (Yin, 2007). Vi hade redan 

innan intervjun tagit kontakt med intervjuobjekten och mailat ut ett frågeformulär 

vilket gjorde att intervjuobjekten hade god tid på sig att förbereda sig inför vårt möte. 

Vid dessa intervjuer bestämde vi att det smidigaste sättet var att spela in intervjun 

med hjälp av inspelningsfunktionen på telefonen. Vi båda har testat denna teknik 

tidigare och tycker det är bästa sättet. Dels på grund av att det går att vara fokuserad 

under hela intervjun då ett bra samtal kräver ögonkontakt vilket är svårt att ha om 

fokus ska ligga på att anteckna allt som sägs (Jacobsen, 2002). Jacobsen (2002) 

skriver också att det blir ett mer naturligt samtal om samtalet spelas in och du kan 

även få med ordagranna citat som ger rapporten en bra tyngd. Självklart hade vi innan 
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intervjun frågat respondenten om vi fick spela in samtalet, vilket de inte hade något 

emot. Enligt Jacobsen (2002) kan ett bra sätt vara att anteckna på ett block eller något 

liknande vid vilken tid respondenten svarar på de olika frågorna, detta för att slippa 

spola på bandet för att hitta svar vilket medför onödig tid. Vår intervju pågick under 

cirka en timma, vilket är en rätt bra tid då det finns risk att både respondenten och 

intervjuaren kan tappa fokus på grund av trötthet, då intervjun blir för lång (Jacobsen, 

2002). 

 

Jacobsen (2002) beskriver risken med personliga intervjuer och hur de kan påverka 

respondenten och ge en intervjuareffekt. Vi anser att även fast vi har haft ett 

intervjuunderlag med frågor, har intervjuerna varit väldigt öppna och frågorna har 

inte styrt respondenternas svar vilket gjort att intervjueffekten har varit minimal. 

Intervjuerna har inte heller handlat om känsliga frågor eller tagit upp ämnen som den 

intervjuade inte har velat prata om som annars också kan vara en risk enligt Jacobsen 

(2002).  Vi valde att göra intervjuerna i intervjuobjektets naturliga miljö då detta var 

lättast för våra intervjuobjekt som har ont om tid för att åka ifrån företaget. Därför var 

detta det smidigaste alternativet. Utbildningen på CIL (Centrum för 

Informationslogistik) är också känd inom fallföretaget och de har haft många elever 

innan oss, vilket gjort att de har en positiv erfarenheter från liknande uppgifter. 

 

3.4 Analys 

Enligt Jacobsen (2002) är analysprocessen av data en viktig del då det gäller att 

reducera och strukturera de tjocka beskrivningar som samlats in. Detta för att vi som 

undersökare inte ska drunkna i all den insamlade data utan istället få en överblick och 

förståelse över all data. I vår analys av insamlad data började vi med att renskriva de 

intervjuer vi har genomfört. Då alla våra intervjuer har spelats in på band fick vi sätta oss ner 

och gå igenom inspelning för inspelning vilket är väldigt tidskrävande (Jacobsen, 2002). 

Dock tycker vi att denna metod passade oss bäst då vi ville ha mer öppna samtal med 

intervjuobjekten. Precis som Jacobsen (2002) skriver har även vi skrivit ned de olika 

tidpunkterna, då vi fann intervjun extra intressant vilket har underlättat vår renskrivning. När 

renskrivningen av insamlad data var klar satte vi oss ned för att diskutera och göra eventuella 

kommentarer till det vi renskrivit. Genom att göra detta har vi upphöjt arbetet från en ren 

beskrivning till en första form av analys (Jacobsen, 2002). Den data vi fick genom de 

kompletterande frågorna, användes för att stärka redan befintlig datainsamling. 
 

3.5 Tillförlitlighet 

Enligt Jacobsen (2002) bör man som undersökare alltid ställa sig frågan om de svar vi 

fått fram från de olika intervjuerna kan ha påverkats av vår närvaro eller om vi kan ha 

föranlett vissa svar. Alltså om den undersökningsmetod vi använt oss av kan ha 

påverkat själva resultatet. Självklart går det inte att komma ifrån att vara närvarande 

då vi valt att genomföra personliga intervjuer face-to-face. Alternativet hade varit att 

genomföra intervjuer via telefon men detta kände vi inte var något alternativ då vi 
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ville skapa oss en känsla för hur respondenten besvarade frågorna. Jacobsen (2002) 

anser att en studie är väl genomförd om den uppfyller en viss grad av validitet och 

reliabilitet. Därför bör vi som undersökare motivera varför vår studie anses vara 

giltig, relevant, trovärdig och tillförlitlig.  

 

Vad gäller validiteten på vår undersökning anser vi att de personer som intervjuats 

har varit relevanta för vår undersökning. Vi skulle förmodligen intervjua samma 

personer igen om vi skulle göra om undersökningen då dessa personer gick under 

information, som var ett av urvalskriterierna. Dock kunde vi ha intervjuat fler 

personer från verksamheten, för att få en större datamängd. 

 

Vad gäller den externa giltigheten ska undersökaren enligt Jacobsen (2002) överväga 

om studien går att generalisera. Vi har gjort en fallstudie på ett företag men med 

frågor som vi anser kunna beröra de flesta logistikföretag som vill få en mer effektiv 

försörjningskedja. Därför anser vi att studien är generaliserbar. Men för att öka 

giltigheten än mer, kunde vi ha gjort fler fallstudier på liknande företag. Här anser vi 

dock att det är svårt att hitta ett företag i den storleken som arbetar inom samma 

marknad.    

 

Som vi skrivit tidigare anser vi att det har varit en minimal intervjuareffekt då vi haft 

ett underlag med frågor men ändå haft väldigt öppna intervjuer. Vi har dessutom valt 

att befinna oss i respondentens naturliga miljö vilket gjort att respondenten känt sig 

trygg. Vi anser även att vi inte ha ställt några ledande frågor som kan ha påverkat 

respondentens svar. Vi har fått tillfälle att intervjua fyra olika personer där alla 

besitter stora kunskaper inom de identifierade områdena. Detta har gjort att vi kunnat 

jämföra en del svar för att stärka reliabiliteten.  
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4 Resultat 
I detta kapitel kommer vi presentera resultatet av den analys vi har gjort på vårt 

insamlade material. Detta är alltså en sammanställning av de intervjuer vi har gjort 

på fallföretaget. Materialet kommer presenteras utefter varje respondents 

arbetsområde, då varje intervju har haft olika fokus.    

4.1 Leverantörsrelation 

Studien visar att företaget inte arbetar aktivt med att skapa en bra relation till sina 

leverantörer. De har till skillnad från kundsidan inga veckors, månads eller årsmöten 

med sina leverantörer för att stämma av läget eller bara för att upprätthålla en bra 

kommunikation sinsemellan. De säger själva att de är väldigt dåliga på att 

kommunicera med sin leverantör. Relation till sina leverantörer anses dock vara 

väldigt viktig, men att det inte är något som genererar värde på kort sikt, däremot kan 

det generera värde på en längre sikt. De säger att de ofta arbetar med snabba 

leveranser och hinner därför inte kommunicera med sin leverantör i önskad 

omfattning, därför försöker man lägga krut på de leverantörer som de vet kommer gör 

skillnad. 

 

4.1.1 Att välja leverantör 

Vid val av leverantör brukar de använda sig utav en “tratt-teknik”. Denna teknik 

innebär att de börjar väldigt brett med att spalta upp alla olika leverantörer, vilket 

innebär att de inkludera leverantörer som de vet är billiga, som de tror är billiga och 

som de vet är dyra. Genom att ta med många leverantörer i första steget menar de att 

du lär känna marknaden samtidigt som du scannar av den, vilket gör att de, vid ett 

senare tillfälle, redan gjort sin marknadsundersökning och då sparar tid. De får även 

på detta sätt en prisindikation på hur marknaden ser ut vilket de kan använda vid 

förhandling. De utgår dock inte från något speciellt ramverk eller regler när det 

slutgiltiga valet av leverantör ska göras, då de anser att det är situationsbaserat varje 

gång. Som i alla verksamheter är leveranstid viktigt att ta hänsyn till. Därför försöker 

de ha närliggande leverantörer, men de påpekar även att bara för att leverantören är 

närliggande betyder inte det att leveranstiden minskar. Däremot anser de att 

närliggande leverantörer minskar risken för kulturkrockar.  

 

4.1.2 En eller flera leverantörer 

Företaget vill helst inte jobba med för många leverantörer, detta för att de anser att det 

är bättre att lägga större volymer på färre leverantörer och genom detta nå en helt 

annan handlingskraft. Detta för att få leverantören att känna sig viktig, få en lägre 

prisbild och upprätthålla en bättre relation. De anser nämligen att det är lättare att 

upprätthålla en bra relation då du har färre leverantörer. 
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4.2 Lager 

Det är kunden som äger större delen av de varor som ligger på lager hos fallföretaget. 

Därför kan det vara svårt för dem att påverka hur inflödet av varor ser ut. Detta gör att 

de försöker arbeta med flexibla upplägg för att kunna stödja effektiva flöden för olika 

produkttyper. Detta innebär att de försöker anpassa lagerlayout och hanteringssystem 

efter vilken kund man arbetar mot, allt för att flödet ska fungera så effektivt som 

möjligt. 

 

4.2.1 Zonindelning och artikelplacering 

De använder sig inte av någon vedertagen metod när det handlar om artikelplacering 

eller zonindelning. Man försöker anpassa sig efter vilka produkttyper det gäller och 

försöker på så sätt underlätta hanteringsarbetet. Generellt kan man säga att man 

använder sig av en blandning mellan fast- och flytande lagerplacering, beroende på 

vilka sorters artiklar det handlar om.  

 

Ett arbete som nu pågår inom företaget är att börja använda sig av en s.k. Transit-yta. 

Detta innebär att varor som är på väg från leverantör redan innan ankomst ska vara 

inlagda i systemet. Om de artiklarna som då anländer ingår i en order, ska de placeras 

på Transit-ytan och inte läggas på lager. På detta sätt sparar man in tid i 

hanteringsarbetet och kan snabbare leverera ut ordern till kunden. 

 

4.2.2 Förvaringssystem 

Fallföretaget använder sig i dagsläget av ett s.k. ställagelager, där varorna hanteras på 

pall och arbetet utförs med olika sorters truckar. De är dock inte helt främmande för 

ett mer automatiserat lager, men de anser att det inte ska göras bara för att, utan att 

det ska vara automation vid rätt läge. De vill kunna vara flexibla att förändra i flöden 

beroende på kundernas förändrade verksamhet, och anser att det då blir svårt att 

automatisera för mycket. De anser dock att delar av verksamheten behöver vara 

automatiserad för att nå en högre effektivitet. 

 

4.2.3 Buffertlager 

Eftersom de inte själva äger eller styr mycket av sina lager, är det kunden som avgör 

hur stort buffertlager man ska ha. De försöker dock påverka sina kunder i denna 

frågan och ge bedömningar till sina kunder om vilka lagernivåer man ska ha. Detta 

beror till stor del på att kundens prognoser ibland kan vara bristfälliga och då vill man 

inte utsätta sig för att stå utan material.  
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4.3 Prognoser 

Fallföretaget arbetar inte aktivt med prognoser, utan anpassar sig istället efter vilken 

prognos kunden har satt. De tar alltså del av kundens kvartalsrapport. Även om de 

inte själva sätter prognoser, inser de ändå vikten av att prognoserna stämmer för att 

kunna planera sin produktion. Därför anser dem att kommunikationen med kund är 

extremt viktig och att man som leverantör av produkten/tjänsten vågar komma med 

input till kund om hur prognosen ser ut, ofta sker detta i samband med tidigare 

beskrivna samverkansmodell. I de allra flesta kundcase handlar det om att ”hålla koll” 

på sin kund och dess kampanjer för att förbereda sig på vad som kan tänkas hända. 

 

4.4 Informationshantering 

Fallföretaget använder sig av affärssystemet Microsoft Dynamics AX som WMS-

lösning. I detta system hanteras all information kring inkommande, lagrade, 

plockning och packning samt utlevererade orders. Förutom detta supportar systemet 

även processerna returhantering, testning och konfiguration. 

 

4.4.1 Informationsflödet 

De tar del och avger viktig information angående flödet genom att ha integrerade 

affärssystem med de största kunderna. De använder sig utav en informationsplattform 

vilken gör att kunderna, oavsett affärssystem, kan integrera sig mot fallföretaget. 

Genom att ha integrerade system ökar tillgängligheten och synligheten vilket också 

gör det lättare att fatta beslut i realtid. Att arbeta i realtid är något fallföretaget anser 

vara väldigt viktigt. Detta för att så fort en inkommande order är på gång kan de se 

detta och direkt börja förbereda ordern.  

 

4.5 Kundrelation  

De arbetar efter en modell som de kallar Samverkansmodellen (se bilaga 1). Denna 

modell utgår från ett kundbemötande på tre olika nivåer, operationell nivå, taktisk 

nivå och strategisk nivå. På den operationella nivån är det så kallade 

produktionsmöten där man minst en gång i veckan diskuterar den dagliga 

verksamheten. Här träffas produktionsledarna för att delge information som har 

betydelse för den dagliga verksamheten. På den taktiska nivån är det chefer från 

inköp, produktion, lager vilka sammanträder kvartalsvis för informationsdelgivning. 

På den högsta nivån sker de strategiska mötena som exempelvis kan innebära att 

VD:s från berörda verksamheter träffas för att diskutera framtid, visioner och ta mer 

strategiska beslut. Dessa möten sker cirka en gång om året. Eftersom de erbjuder sina 

kunder en tjänst anser de att service är A och O. Service enligt dem innebär 

exempelvis att vara väldigt flexibel i bemötandet av kundens krav. Det kan handla om 

allt ifrån hur kunden vill ha sin avisering, hur kunden vill hämta sitt paket, var kunden 
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ska hämta sitt paket eller vilken leveranstid kunden vill ha. Service för dem är även 

att erbjuda mer än det traditionella hämta – lämna – hämta tänket som många andra 

logistikföretag fokuserar på.  

 

4.5.1 Utveckla kundrelationen 

Fallföretaget arbetar hela tiden proaktivt mot sina kunder för att de ska få en större 

förståelse för hur logistiken ska fungera. Detta görs framförallt genom ihopsatta 

kundteam som arbetar för att driva utvecklingen framåt, samt genom de operationella, 

taktiska och strategiska möten som beskrivs i samverkansmodellen. Genom att dela 

med sig av kunskapen från de båda verksamheterna, menar de att de får en bättre 

förståelse för varandra och på så sätt utvecklar varandra och tillsammans blir 

framgångsrika. 

 

4.6  Resultatsammanfattning 

Till skillnad från kundsidan av kedjan arbetar man inte aktivt med att bygga relationer 

med nya leverantörer eller utveckla de leverantörsrelationer som redan finns. De 

anser att detta inte genererar någon nytta på kort sikt men anser att det kan bringa 

värde på längre sikt och är väl medvetna om vikten att ha en bra relation till sina 

leverantörer. Att lagra artiklar åt en kund vars produktflora är väldigt varierande och 

dynamisk, eller att lagra en mängd olika verksamheters artiklar innebär att 

flexibiliteten på lagret måste vara väldigt hög. Att kunna anpassa sig efter kunden och 

dess förändrade verksamheter anses vara A och O. Därför vill man inte låsa upp sig 

till ett speciellt förvaringssystem och man arbetar hela tiden för att underlätta 

hanteringsarbetet på sitt lager. Arbetet med buffertlager och prognoser hänger 

samman, då hanteringen av dessa bygger mycket på kommunikation och 

informationsdelgivning med kund. Eftersom fallföretaget själva inte äger artiklarna på 

lager blir det också svårt att styra hur stora buffertar som ska finnas. Det handlar i 

båda dessa fallen att försöka påverka och hålla koll på kunden och dess kommande 

kampanjer, samt ta till vara på den kunskap och erfarenhet som finns inom 

verksamheten då det kommer till kundens beteende. Affärssystemet som används 

innehåller och erbjuder hantering av alla orders. Det är integrerat mot de största 

kunderna genom en plattform, allt för att synligheten och tillgängligheten ska ökas 

och beslutsfattandet ska underlättas. Samverkansmodellen är en modell/strategi som 

används för att bemöta kunden och delge information sinsemellan. Denna modell är 

indelad i tre olika nivåer och är ett steg i riktningen mot att ha en bra kommunikation 

och service gentemot sin kund.   
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5 Diskussion  
I detta kapitel diskuteras resultatet och genomförandet av vår undersökning med stöd 

från tidigare presenterade teorier samt tidigare forskning. 

5.1 Leverantörsrelation 

Slack et al., (2012) menar att grundförutsättningen för ett bra utbyte av olika slag, är 

relationer.  

 

”True relationships involve mutual sacrifice as well as mutual benefit”  

      (Slack et al,. 2012, sid 227) 

 

Detta citat påpekar, enligt oss, att båda parter ska lägga ner lika mycket tid och kraft 

på att arbeta med relationer för att dra nytta av varandra i längden. Till skillnad från 

leverantörens syn kan det vara svårt som kund och se nyttan utav att lägga resurser på 

att skapa bra relationer. Genom en bra relation och att låta varandra ha insikt i 

varandras verksamheter menar Slack et al,. (2012) att flödet av produkter, tjänster och 

information kommer flyta smidigare. Detta skulle innebära att båda verksamheterna 

når en ”win-win” situation som i längden kommer innebära ett värde för båda 

verksamheterna. En av framgångsfaktorerna som Slack et al,. (2012) nämner är att 

kommunikation mellan verksamheterna ska ske på flera nivåer. Detta är något vi 

anser att företag förbiser när det gäller sina leverantörer. Detta kan ha en förklaring i 

att fokus i slutet av försörjningskedjan är mycket större, eftersom fördelarna syns 

tydligare där än i början av kedjan där leverantören ingår. En annan förklaring till 

detta kan vara att påtryckningarna är större i slutet av kedjan, då det gäller att leverera 

vad som lovats i rätt tid. Eftersom leveransen och tiden är en påverkande faktor för att 

e-handelsföretag ska lyckas (Jansson & Madsen, 2012), är det viktigt att hela kedjan 

av försörjning fungerar. Att leverantören levererar gods i tid är en förutsättning för 

att, som tredjepartsföretag, få ut vad du har lovat kunden i tid.  

 

  

5.2 Lager 

Enligt Jonsson & Mattson (2011) finns det två olika metoder att använda sig av för 

placering av sina lagerprodukter, fast och flytande placering. Det fallföretag vi har 

studerat på använder sig inte av någon speciell metod utan har istället en blandning 

mellan fast och flytande lagerplacering. Genom att ha en denna blandning kan 

verksamheter nå en effektivare lagerhantering. Att ha en fast placering på 

plockplatserna gör att personalen lättare kan navigera bland produkterna och 

memorera vart produkterna finns vilket minskar felplock och tid det tar att lokalisera 

artikeln (Jonsson & Matsson, 2011). 
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Enligt Jonsson & Mattsson (2011) kan det vara fördelaktigt att dela upp lagret i 

mindre lager, s.k. zoner. Att använda sig av en s.k. transit-yta kan jämföras med det 

de kallar ett mindre lager, detta innebär att tiden det tar att hantera inkommande gods 

reduceras. De menar dessutom att förvaringssystemet på lagret ska anpassas efter 

vilka artiklar det rör sig om. När det gäller tredjepartslogistik är det ofta olika kunders 

produkter som lagras vilket gör att verksamheten måste anpassa förvaringssystem 

utefter vilken verksamhet och produkter som kunden har.  

 

Då efterfrågan på produkter är svår att förutsäga kan det enligt Jonsson & Mattson 

(2011) vara bra med ett buffertlager. När kunden styr sitt buffertlager blir det än mer 

viktigt att förutse framtida efterfrågan då det gäller att ha rätt produkter hemma i tid. 

För att lyckas med detta, gäller det att hela tiden ha en kommunikation med sin kund 

om vilka lagernivåer som ska finnas på respektive artikel. Eftersom man binder upp 

kapital med sitt buffertlager, vill man att detta ska vara så lågt som möjligt. Här anser 

vi att en form av klassificering är att föredra för att kunna skilja på de artiklar som har 

en hög uttagsfrekvens jämfört med de artiklar som går mer sällan. Buffertlagret ska 

då bestå av de artiklar som har en hög uttagsfrekvens. För att lyckas med 

klassificering anser vi att en investering i ett lagersystem är att föredra för att på ett 

enkelt sätt få fram och följa upp statistik. 

 

Att hantera logistiken för en mängd olika kunder/verksamheter kan vara en stor 

utmaning då det gäller att hela tiden vara flexibel i sin lagerhantering. Det ultimata 

hade varit, precis som vårt fallföretag menar, ett automatiserat lager, vilket hade ökat 

effektiviteten och kvalitén, då den mänskliga faktorn hade försvunnit. Dock kan detta 

vara svårt att realisera, då det finns en mängd olika verksamheter att ta hänsyn till. Att 

automatisera sitt lager innebär dessutom en stor investering, vilket många 

verksamheter kan ha svårt att göra då det kräver stora resurser. Det kräver i sådana 

fall att man gör en ordentlig förstudie, då man kanske inte har råd att misslyckas. 

 

5.3 Prognoser 

Att ha bra prognoser är självklart en central punkt för att kunna effektivisera sin 

verksamhet. Det kan handla om att förse kunden med produkter i rätt tid, planera 

verksamhetens produktion, planera resurser och bemöta efterfrågan (Bjørnland et al., 

2003). Därför blir kommunikationen med kund extremt viktig, speciellt när man utgår 

från kundens prognoser och inte själv arbetar aktivt med att prognostisera. I detta 

arbete är det också viktigt att relationen med kund är så pass bra att man vågar 

ifrågasätta prognosens kvalité. I arbetet med prognoser anser vi att det är viktigt att ta 

vara på den kunskap och de erfarenheter som finns inom verksamheten när det gäller 

kundens beteende. Ett enkelt sätt kunna få fram statistik och följa kundens beteende, 

samt dess historiska data, anser vi vara viktigt. Det är framförallt viktigt i arbetet som 

handlar om produktionsplanering, då det vid fel prognostisering kan skilja sig mycket 

i resurser och kapacitet, jämfört med vad som egentligen hade behövts. 
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5.4 Informationshantering 

Genom att ha integrerade affärssystem kan verksamheter avge och ta del av 

information angående flödet. Detta informationsflöde mellan företag anser Jonsson & 

Mattsson (2011) är en förutsättning för att logistiksystemets materialflöde ska vara 

effektivt. Integreringen mellan fallföretaget och dess kunder sker genom en plattform 

som kunderna kan koppla upp sig mot, oavsett vilket affärssystem de använder. 

Denna kommunikation är EDI-baserad, vilket innebär att data som överförs mellan 

företag är definierad och standardiserad vilket gör att det system som är mottagare 

kan tolka data och då få fram information (Jonsson & Mattsson, 2011). 

 

Integrerade affärssystem anser vi vara nyckeln för att kunna upprätthålla en bra 

kommunikation inom försörjningskedjan. Det handlar enligt oss inte bara om att 

integrera inom företaget, utan också gå utanför företagets väggar och koppla ihop sig 

med leverantörer och kunder. Kommunikationen, anser vi, ligger till grund för att 

kunna öka informationsflödet och ta snabbare och bättre beslut. Integrering genom 

hela kedjan, innebär att alla funktioner kan öka sin effektivitet. Enligt oss minskar 

man på detta sätt gapet mellan olika verksamheter, exempel på detta kan vara 

minskad responstid, cykeltid och ledtid. Dessutom blir data tillgänglig för alla, i 

realtid, vilket underlättar beslutsfattandet.  

 

5.5 Kundrelation 

Liksom alla relationer är det även viktigt att vårda den man har med kunden. Enligt 

Sen & Örtengren (2012), är det i de flesta marknader svårt att se skillnader i 

produkter och tjänster som olika företag erbjuder. Därför kan relationen spela en 

avgörande roll till vilken leverantör kunden vänder sig. I detta avseende kan 

logistikföretag skilja sig ifrån sina konkurrenter, vilka ofta fokuserar mer på den 

traditionella logistiken. Sen & Örtengren (2012) beskriver att service inte behöver 

vara något som är själva produkten eller tjänsten, utan endast ska komplettera den. 

Jonsson & Mattsson (2011) menar vidare att det finns kringtjänster för att höja 

kundservicen. Detta kan liknas vid Samverkansmodellen (se bilaga 1) vilken, vi anser 

bidrar till att skapa en bra kundrelation, få ett bra informationsutbyte och på så sätt få 

en effektivare försörjningskedja. Slack et al., (2012) säger att det är på leverantörens 

ansvar att utveckla kundens förståelse för hur försörjningen ska fungera. Detta kan 

göras genom att arbeta proaktivt mot sina kunder för att öka deras förståelse för hur 

logistiken ska fungera. Genom ihopsatta kundteam och någon form av modell och 

strategi ökar förståelsen för varandra och tillsammans utvecklar man varandra. 

 

Vi anser att alla slags verksamheter borde ha någon form av modell/strategi, likt den 

samverkansmodell som beskrivits tidigare. Genom den modellen kan man 

upprätthålla och öka kommunikationen på olika nivåer, samt upprätthålla relationen 

till varandra. Det kan ofta vara svårt som kund att skilja mellan olika produkter och 

tjänsters kvalitet, därför kan service och ett vedertaget sätt att hantera relationer vara 
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en konkurrensfördel vid valet av logistikleverantör. I arbetet med 

samverkansmodellen anser vi att kommunikationen inte bara ska ske utåt. Det är lika 

viktigt att kommunikationen inom modellen fungerar bra och att det man diskuterar 

på den operativa nivån också sprider sig uppåt i triangeln, på de nivåerna där de flesta 

beslut tas. Flystam-Alvarsson & Tossavainen (2011) menar att en fungerande 

logistik, att leveransen fungerar och att slutkunden blir nöjd är extremt viktigt för e-

handelsföretag. Denna handel sker dessutom på distans och därför är 

kundservicenivån en bidragande orsak till att få kundernas förtroende. Att ha en 

modell och strategi för att hantera relationen med sin kund samt för att delge varandra 

information och vara öppna i sina dialoger, kommer bidra till att antalet fel och 

missuppfattningar minimeras och att slutkunden får vad den lovats och när den lovats 

och på så sätt blir nöjd. 

 
Precis som Gunasekaran & Choy (2012) påtalar, spelar logistiken en  avgörande roll i 

en marknad som blir allt mer nätverksbaserad och ekonomisk. De menar att företag 

kan nå konkurrensfördelar genom att arbeta med sin logistik. De fem områden vi 

valde anser vi alla ha en stor påverkan på att kunna levererar vad som lovats på rätt 

sätt, i rätt tid, till rätt plats och till rätt kostnad. Detta är extremt viktigt, framförallt för 

e-handeln, vilka annars har mycket svårt att vinna kundernas förtroende och fortsatta 

konsumtion.   

         

5.6 Metodreflektion 

Den metod om hur vi skulle gå till väga med vår undersökning kom fram igenom en 

diskussion sinsemellan och handledaren. Vi kom fram till att ett fåtal kvalitativa 

intervjuer skulle vara bästa sättet för att få fram den data vi behövde. Då vi ville gå på 

djupet och skaffa oss en inblick i fenomenet ansåg vi att en kvalitativ studie var att 

föredra framför en kvantitativ studie. Enligt Jacobsen (2002) kan djupgående 

kvalitativa intervjuer bidra till att relevant data tas fram. Informationen framkommer 

även då i sitt rätta sammanhang och undersökningen blir mer detaljrik. Att skicka ut 

enkäter fanns inte i våra tankebanor då vi inte tyckte att det lämpade sig för vår 

studie, dock hade vi i efterhand kunnat genomföra kvalitativa intervjuer på något 

annat fallföretag för att öka generaliseringen och kunnat få en jämförelse. Vid våra 

intervjuer utgick vi från en intervjuguide med frågor som gav möjlighet till öppna 

svar vilket ledde till följdfrågor. Vi använde oss utav bandinspelningstekniken på våra 

telefoner vilket gjorde att vi kunde koncentrera oss på respondenten. I efterhand 

ångrar vi oss att vi inte samtidigt tog egna anteckningar då ljudet inte alltid var det 

bästa. Respondenterna valdes ut efter de vi ansåg kunde ge oss bäst information. Vi 

fick även reda på nya respondenter från våra intervjuer.  
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5 Avslutning 
Uppsatsen avslutas med en slutsats och till sist förslag på fortsatt forskning. 

 

Syftet med studien i denna rapport var att fylla den kunskapslucka som finns när det 

gäller logistiken kring e-handel. Vi har tagit fram normativ kunskap genom att 

identifiera de metoder och principer som kan hjälpa företag som arbetar med 

tredjepartslogistik att utvecklas och nå framgång. 

 

Vår studie inleddes med att vi fick ett problemområde att forska kring av det 

fallföretag vi har använt. Därefter identifierade vi orsaker kring problemet och fann 

fem stycken kritiska områden som alla innehar en potential för att få en effektivare 

logistik. Dessa områden var leverantörsrelation, lager, prognoser, 

informationshantering och kundrelation.   

 

Vi skapade en intervjuguide som låg till grund för de intervjuer vi gjorde på vårt 

fallföretag. Personerna vi valde att intervjua innehar stora kunskaper inom de kritiska 

områdena vi identifierade, vilket gjorde att vi fick fram djup, nyanserad och bra data 

för studien. Intervjuerna sammanställde och renskrev vi därefter utifrån de 

inspelningar som gjordes och sattes sedan in i flytande text. Slutligen genomförde vi 

en diskussion av resultatet utifrån de områden vi hade identifierat. 

 

6.1 Slutsats 

E-handelns framgång beror till stor del på hur logistiken hanteras. I detta arbete kan 

man inte bara fokusera på själva leveransen av produkten/tjänsten. Det är lika viktigt 

att hantera de processer som ingår i början och i mitten av kedjan för att kunna 

erbjuda en bra slutprodukt. Det är lika viktigt att hantera och bygga relationer med 

sina leverantörer som med sina kunder. Att informationen som finns i verksamheterna 

är integrerad är också en starkt bidragande orsak för att man ska kunna effektivisera 

processerna och fatta snabbare och mer korrekta beslut. 

 

Då företag inom denna bransch ofta inte själva äger sitt lager gör det än mer viktigt 

att kommunicera med sin kund och påverka dem, i den riktning som innebär att 

kapitalbindning ska vara så låg som möjligt men samtidigt ha rätt produkter hemma. I 

detta arbete är det viktigt att det finns en strategi/modell om hur verksamheterna ska 

kommunicera och upprätthålla kommunikation sinsemellan. Som tredjepartsföretag 

hanteras ofta flera kunders logistik vilket kan innebära att produktfloran kan se 

väldigt annorlunda ut, vilket leder till att en mer flexibel lagerhantering krävs. Att 

använda sig av ihopsatta team, med uppgift att utveckla kund- och 

leverantörsrelationerna, samt minska klyftorna mellan varandra anser vi också vara en 

konkurrensfördel för företag i denna bransch. 
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6.1.1 Sammanfattad slutsats 

 E-handelns framgång beror till stor del på logistiken. 

 Det är viktigt att se helheten och lägga kraft på hela försörjningskedjan. 

 Att verksamheternas information är integrerad är en bidragande faktor för ett 

bra beslutsfattande. 

 Att ha en modell/strategi för hur kommunikationen mellan olika verksamheter 

ska upprätthållas är viktigt för alla företag, men framförallt för de som 

fungerar som tredjepart. 

 Vid olika verksamheter att ta hänsyn till eller vid en varierad produktflora, ska 

lagersystemet och dess hantering vara flexibel. 

 Ihopsatta kund- och leverantörsteam möjliggör utveckling av relationerna och 

förståelsen för varandras verksamheter.    

 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Logistiktermen är ett brett begrepp och inkluderar en mängd olika områden, då det 

handlar om hela försörjningskedjan från leverantör till slutkund, med värdeskapande 

aktiviteter däremellan. De valda områden som denna undersökning kretsar kring, har 

valts för att försöka binda ihop alla de faktorer som kan bidra till en effektivare 

logistik för tredjepartsföretag.  

 

Det finns en mängd andra faktorer än de vi valt som kan bidra till en effektivare 

logistik, där man exempelvis kan välja att bara undersöka transportlogistiken, d.v.s. 

vad man kan göra inom distributionen av varan för att få ett effektivare flöde med en 

nöjd slutkund. Detta kan inkludera frågor som t.ex. rör flexibla leveranser och 

variation i utlämningssätt. Hur utlämningen ska fungera när e-handeln växer med 

toppar vid vissa högtider, anser vi kommer bli en relevant fråga i framtiden. Hur 

kommer de traditionella ombuden att klara av den allt högre beläggningen av varor, 

och finns det en marknad för att bara fungera som ombud? Det går även att vända på 

logistikfrågan som ofta handlar om själva leveransen till kund, och istället undersöka 

hur returflödet av varor ska fungera. Då många e-handelsföretag idag erbjuder kunder 

fria returer på många av sina varor anser vi att detta ämne har hög relevans.  

 

Givetvis kan den fortsatta forskningen även bygga vidare på vår undersökning och då 

inkludera fler fallföretag. En kvantitativ forskning hade också kunnat göras, men då 

för att få ett större omfång och undersöka hur fler företag tänker kring sin logistik.    
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Strategisk nivå- 
VD mellan 

företag träffas 

Taktisk nivå – 
produktionschef, 

logistikchef lagerchef, 
inköpschef 

Operationell nivå - 
avdelningsmöte 

Bilagor 
Här presenterar vi det material som vi anser är för tungt att tas upp i uppsatsens 

löpande text.  

 

Bilaga 1 Samverkansmodell 

Fallföretagets modell för hur kommunikationen ska upprätthållas med kunden. 
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Bilaga 2 Tabell över en eller flera leverantörer 

Figur 2 För- och nackdelar med en eller flera leverantörer (Jonsson & Mattsson., 

2011) 

 


