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Sammanfattning 

Internet möjliggör för många nystartade företag att kunna sälja sina produkter via 

internet för att lättare komma in på marknaden. Den geografiska fördelningen av 

varor leder till att e-handel företag behöver ha mer flexibel kapacitet för att anpassa 

sig till variationerna och justera sitt fysiska distributionssystem. Det finns fortfarande 

många e-handelsföretag som är intresserade av att behålla sina fysiska butiker för att 

lättare konkurrera med dem traditionella butikerna på marknaden. Dyraste och 

viktigaste momentet för ett e-handel företag är att leverera varor till slutkund. 

Felaktiga och försenade leveranser leder till att kundens krav inte uppfylls.   

Detta examensarbete är utfört på Active Outfit som är ett e-handels företag med de 

tillhörande logistiska tjänsterna lagerhållning och lagerhantering. Att produkterna 

når sin slutliga kund i rätt tid och rätt skick är kritiskt viktigt för företaget 

affärsmodell. Det är intressant att veta vad olika distributörer som finns på 

marknaden kan erbjuda gällande kostnad och service. Idag använder Active Outfit 

bara en distributör för leverans av produkter till slutkund och företaget är i stort 

behov av att ha flera distributörer för att få en mer tids - och kostnadseffektiv 

transport av sina produkter. Företaget vill också öka sin omsättning i framtiden . Då 

kan företaget behöva justera sitt fysiska distributionssystem. Huvudsakliga syftet 

med det här examensarbetet är att ta reda på vilka förändringar Active Outfit kan 

genomföra i sin befintliga distribution för att få en lönsammare e-handels försäljning. 

Författarna har presenterat förbättringsförslag om hur Active Outfit eventuellt kan 

skära ner på distributionskostnaderna och samtidigt erbjuda en bättre 

leveransservice. 

Studien genomförs med en kvalitativ metod.  Benchmarking och intervjuer är verktyg 

som använts för datainsamling. Genom benchmarking har författarna samlat relevant 

information om hur andra organisationer arbetar inom distribution och identifierat 

möjligheter för förbättringar. 

Resultatet av benchmarking visar att de flesta e-handelsföretag har eget lager för att 

kostnaden på att lägga ut till en tredjeparts oftast kostar mer långsiktigt och företaget 

blir beroende av deras priser och villkor. Eftersom det i princip är omöjligt att veta 

när exakt någon är i behov av respektive produkt är det viktig för dem att ha alla 

produkter i lager. Att ha alla produkter i lager kan öka leveranssäkerhet mot enskild 

kund men också vara negativt för företaget då de måste binda mer kapital. Resultatet 

tillsammans med teorin visar bl.a. att dyraste momentet för ett e-handelsföretag är 

att leverera varor till kunden. Alla e- handelsföretag försöker använda olika lämpliga 

strategier för att minska transportkostnader. De flesta e-handelsföretag vill inte 

minska leveranstiden genom att skicka varorna direkt från leverantör till slutkund  då 

detta kan minsta kundnöjdheten. Genom att paketera och skicka varorna från själva 

företaget kan företaget ha bättre kontroll över leveransen och paketering samt att 

kunderna känner sig tryggare. 
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Slutsatsen av projektet visar att Active Outfit bör se möjligheten i att sammarbeta 

med fler distributions företag för att kunna få en lägre distributionskostnad. För att 

kundnöjdheten skall ökas bör Active Outfits kunder ges möjligheten att själva 

bestämma hur deras produkt skall fraktas samt att de ska kunna spåra sin produkt 

från att den lämnar Active Outfit tills att produkten når kunden. Active Outfit bör 

även skapa ett djupare sammarbete med några få leverantörer. 
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Abstract 

Many start-up companies choose to sell their products on the internet, which make it 

easier for them to enter the market. Because of the geographic distribution of goods 

e-commerce companies need to have more flexible capacity to adapt to variations and 

adjust its physical distribution. There are still many e-commerce companies that are 

interested in keeping their physical stores in order to compete with traditional stores 

on the market. The most expensive and the most important element of an e-

commerce business is to deliver goods to the end customer. Inaccurate or late 

deliveries lead to customer dissatisfaction.  

This master thesis is performed at Active Outfit, which is an e-commerce company. 

The company has some logistic services such as stockholding and inventory 

management. It is so important for the company to send right products at the right 

time to final customer, so knowing which distributor can offer better service and price 

could be interesting. Today Active Outfit just uses a distributor for supplying of its 

products to the end customer and the company needs to have multiple distributors 

for more time-efficient and cost-effective transport of its products. Active Outfit also 

wants to increase its profitability in the future so it needs to adjust its physical 

distribution. The main purpose of this study is to find out what changes Active Outfit 

need to do in its existing distribution to increase profitability. The authors present 

improvement suggestions on how Active Outfit can cut down on distribution costs 

and simultaneously offer better delivery service to customers.  

The study is conducted with a qualitative methodology. Benchmarking and interviews 

are essential tools for data collection in this project. Benchmarking methodology 

helps the authors to gather relevant information about other organizations working 

in distribution and also it helps to identify opportunities for improvement.     

The results of benchmarking shows that most e-commerce companies want to keep 

their own warehouse since the cost of outsourcing to a third party usually get more in 

the long term and the company will be addicted to their price and requirement. Since 

it is virtually impossible to know exactly when customers need product, it is 

important for companies to have all products in stock. To have all products in stock 

can increase the reliability of delivery but it is also negative for the company, since 

they have to tie up more capital. The result also shows that the most expensive 

element for an e-commerce company is to deliver goods to the customer.  All e-

commerce companies try to use a variety of appropriate strategies to reduce 

transportation costs. Most e-commerce companies’ don’t want to reduce the delivery 

time by sending goods directly from the supplier to the end customer. They believe 

that transportation becomes more expensive and additionally the company can 

control better delivery and packaging process when the company sent the products 

from its inventory.    
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The conclusion of the project shows that Active Outfit should see the possibility of 

colluding with more distribution companies to get a lower distribution cost. For that 

customer satisfaction will be increased should  Active Outfits customers be given the 

opportunity to decide how their products are being shipped and that they should be 

able to trace their product from leaving Active Outfit till the product reaches the 

customer. Active Outfit should also create a deeper collaboration with a few suppliers. 
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Förord 

Detta är ett examensarbete som utförts på avancerad nivå som  är en avslutning till 

magisterprogrammet Tillämpad Logistik och Supply Chain (15 hp) på KTH. 

Vi vill rikta ett stort tack till våra handledare på Active Outfit Ab, Victor Wennerholm och Peter 

Bengtsson som handlett och varit behjälpliga under hela projektets gång.  

Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare på KTH Lars Arvidsson som ständigt hjälpt oss och 

kommit med synpunkter på hur vi kan förbättra kvaliteten av undersökningen.  

 

 

 

Stockholm 2016-05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 viii 

Figurförteckning 

Figur 1.Sport/Fritid-jämförelsemånad(postNord,2015) .......................................................................2 

Figur 2. Egen skapad bild- Modell över A.O s logistikaktiviteter ...........................................................3 

Figur 3. Enkel beskrivning av A.O affärsmodell ....................................................................................6 

Figur 4. Samband mellan leveransservice och logistik kostnaden....................................................... 20 

Figur 5. Distributionskanal för E-handel företag ................................................................................ 21 

Figur 6. Leveransprocess ................................................................................................................... 22 

Figur 7. Total logistikkostnader ......................................................................................................... 24 
  



 ix 

Innehåll 

1. Bakgrund.....................................................................................................................................1 

1.1Syfte ..........................................................................................................................................2 

1.2Mål ............................................................................................................................................3 

1.3 Avgränsningar ...........................................................................................................................3 

2. Nulägesanalys .............................................................................................................................5 

3. Metod .........................................................................................................................................9 

3.1 Fallstudie...................................................................................................................................9 

3.2 Kartläggning ..............................................................................................................................9 

3.3 Litteraturstudie ....................................................................................................................... 10 

3.4 Intervjuer ................................................................................................................................ 10 

3.5 Benchmarking ......................................................................................................................... 11 

3.6 Analysmetod ........................................................................................................................... 11 

3.7 Genomförande ........................................................................................................................ 12 

3.8 Reliabilitet och Validitet .......................................................................................................... 12 

4. Teori ............................................................................................................................................. 15 

4.1 E -handel ................................................................................................................................. 15 

4.1.1 Optimering av e-handel företag ........................................................................................ 16 

4.2 Supply chain management ...................................................................................................... 16 

4.2.1 Effekter av e-handel på försörjningskedjans förmåga ........................................................ 16 

4.3 Inköp ....................................................................................................................................... 17 

4.3.1 Single och multiple sourcing strategi ................................................................................. 18 

4.4 Leveransserviceelement .......................................................................................................... 19 

4.4.1 Samband mellan leveransservicens påverkan på kostnader och intäkter........................... 19 

4.5 Distribution inom e-handel ...................................................................................................... 20 

4.6 Order och leveransprocessen .................................................................................................. 22 

4.7 Lager på olika nivåer................................................................................................................ 23 



 x 

4.8 Totala Logistikkostnader .......................................................................................................... 23 

 ......................................................................................................................................................... 24 

5. Empiri ........................................................................................................................................... 25 

5.1 Intervjusituation och urvalsgrupp ............................................................................................ 25 

5.2 Intervjuresultat ....................................................................................................................... 25 

5.3 Jämförelse av prislistor ............................................................................................................ 27 

6. Analys ........................................................................................................................................... 31 

6.1 Lagerhantering ........................................................................................................................ 31 

6.2 Omsättning ............................................................................................................................. 32 

6.3 Transporter ............................................................................................................................. 33 

6.4 Drop Shipping.......................................................................................................................... 33 

6.5 Prisjämförelse ......................................................................................................................... 34 

7. Slutsats ......................................................................................................................................... 35 

8. Framtida rekommendationer ........................................................................................................ 37 

Källhänvisning ................................................................................................................................... 38 

Muntlig källhänvisning ...................................................................................................................... 39 

Bilaga 1. Svar från Intervjuer ............................................................................................................. 42 

 

 



 

  1 

 

1. Bakgrund 

I detta avsnitt återges studiens bakgrund till denna utredning. Detta avsnitt 

ska ge läsaren en inblick i vad syftet är med forskningen. 

Problemformuleringen beskrivs även nedan. 

Nya digitala datorbaserade lösningar skapar nya sätt att köpa och sälja produkter. 

Expansionen av internet gör denna typ av handel större och tillgänglig i alla regioner. 

Att starta en fysisk butik är svårare för nya och små aktörer då de oftast möts av stor 

konkurrens från resursstarka aktörer och redan etablerade aktörer på marknaden.  

(Combe, 2006) Tack vare internet kan en mindre aktör lättare ge sig in i 

försäljningsmarknaden med färre etableringshinder. Den fysiska 

detaljhandelsbutiken har under senare år fått ökad konkurrens av e-handels butiker 

som inte kräver lika mycket startkapital. E-handels butiker kräver inte lika mycket 

personal som en fysisk butik samt har en mindre kostnad för att vara visuell för sina 

kunder (Lantz, 2014). 

När handel utförs mellan olika kommersiella aktörer via internet där information och 

transaktioner sker benämns ordet E-handel. De vanligaste relationerna inom detta är 

business to business (B2B), e-handel mellan två företag eller Business to customer 

(B2C) vilket är, e-handel från företag till konsument.  (Combe, 2006) Tack vare e-

handel kan köpare handla sina varor när som helst på dygnet utan att behöva varken 

trängas eller i stå kö för att betala. Köparna har även fler alternativ då e-handeln kan 

nå en köpare oavsett geografisk placering (Porter, 2001).  

För att produkterna ska nå respektive köpare behöver säljande företag ha en gedigen 

och välfungerande distributionskanal. Produkterna måste även nå köparna inom en 

vis tidpunkt, detta kräver då en effektiv distribution. Distributionen underskattas 

idag av många e-handels företag och därmed går mer pengar och tid än nödvändigt 

förlorad från intäkterna, logistiken är en nyckelfaktor för en e-handels överlevnad  

(Agatz, et al., 2008). 

Distributionen ökade med 16 % hos PostNord under tredje kvartalet 2015 jämfört 

med samma period under föregående år. Utvecklingen av mobila webbaserade 

enheter, butiker med köpstationer etc. har ökat tillgängligheten för att kunna beställa 

varor över internet. En annan faktor är det optimistiska tänkanden gällande 

konsumtion av hushållen då räntorna är låga idag. (PostNord, 2015) Diagrammet 

nedan illustrerar tillväxten över varor för den specifika typen som fallföretaget säljer 

och distribuerar.   

 



 2 

Fallföretaget i denna utredning heter Active Outfit och är ett rätt ungt företag. Deras 

kärnprodukter är sport och fritidsprodukter, de har idag en fysisk butik 

sammankopplat med ett lager. Från detta lager distribueras samtliga order från e-

handeln. Lagret fylls på allt eftersom att varorna säljs, företaget har ett affärssystem 

som hanterar viktig information som säkerhetslager, beställningspunkter etc. Alla 

order plockas av företagets egen personal som kontrollerar att produkterna fungerar 

innan packning, alla order skickas kompletta från den fysiska butiken med hjälp av 

en extern speditionsfirma, PostNord (VD, 2015).  

Hela företagets sortiment finns att se på deras webbplats. För att vara 

konkurrenskraftig i e-handeln är det viktigt att ha ett brett sortiment, idag har 

företaget ca 9000 olika produkter i sin e-handel varav 5000 i regelbunden lager. 

Detta för att köparna inte har tillgång till ett lika brett sortiment i närliggande fysiska 

butiker. Många av företagets produkter är säsongsbaserade t.ex. Termos säljs bäst 

under vinterhalvåret därmed finns det fler sådana i lager under vinterhalvåret än 

under sommarhalvåret. Genom att arbeta med säsongsbaserade varor krävs 

noggrann undersökning och kalkylering av vad och hur mycket som bör finnas i lager 

för den kommande månaden.  

Förhoppningen är att Active Outfit ska kunna ha rätt produkt inne vid rätt säsong så 

att distributionen kan ske effektivt och att ledtiden kan förkortas. Att leverera i rätt 

tid och utsatt tid är en nyckelfaktor för att skapa återkommande och fler kunder. 

Företaget vill fortsätta att anlita Postnord som sin speditör men vill gärna se en kalkyl 

på huruvida andra speditörer erbjuder motsvarande tjänster jämfört med Postnords 

leveransförmåga samt veta om de är mer kostnadseffektiva. Köparen skall även 

kunna ha möjligheten att välja olika speditörer och leveransätt.  

Drop-shipping metoden där vissa varor distribueras direkt från leverantör till kund är 

något som företaget inte vill satsa på då distributionen från eget lager är den enda 

fysiska kontakten som företaget har med sin kund. På detta sätt får kunden en 

närmare kontakt med företaget.  

1.1Syfte 
Examensarbetets syfte är att ta reda på vilka förändringar Active Outfit kan 

genomföra i sin befintliga distribution för att få en lönsammare e-handels försäljning. 

Ett delsyfte kan ses som presentation om övergripande teori för de olika delarna 

inom E-handel för Active Oufit att ta lärdom utav inför framtida utveckling.   

Figur 1.Sport/Fritid-jämförelsemånad(postNord,2015) 
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1.2Mål 
Målet är att förbättra logistikflöden inom distribution för att uppnå högsta möjliga 

effektivitet och optimera e-handelns kostnader i logistikkedjan i form av minskad 

distributionskostnad. 

1.3 Avgränsningar 
Avgränsningarna för detta projekt kan delas upp i tids och objektiva avgränsningar. 

Med tanke på den tillgängliga tiden för detta examensarbete som är sex månader är 

det nödvändigt att begränsa studien för att kunna fokusera på de centrala delarna.  

De objektiva avgränsningarna genomförs väsentligen för att en del av logistikkedjan 

ligger utanför arbetets avsikt.  Med detta menas att studien inte fokuserar på 

ingående logistik (kunden lägger order, betalning och orderhantering) utan mest 

fokus ligger på fysisk distribution (utleverans och utlämning).  

 

 

Figur 2. Egen skapad bild- Modell över A.O s logistikaktiviteter 
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2. Nulägesanalys 
Nedan beskrivs den nuvarande situationen för Active Oufit , utefter denna 

information kommer vi att starta vår utredning. Informationen nedan är insamlad 

från semi strukturerade intervjuer. 

Active Outfit är ett ungt företag som startade sin verksamhet 2013. Företaget består 

av två nyckelpersoner Victor Wennerholm som är VD och har sin bakgrund i 

finanssektorn som har studerat ekonomi. Peter Bengtsson som har sin bakgrund från 

stora industriföretag, exempelvis Scania.  

Dessa två personer gick ihop och skapade Active Outfit. Active Outfit säljer jakt och 

fiskerelaterade produkter. De har en fysisk butik i Stockholm därifrån de även 

bedriver en E-handels butik med lager i samma lokal som butiken. Den huvudsakliga 

affärsidén är e-handelsbutiken, webbutiken marknadsför ca 9000 produkter idag och 

tanken är att det ska ökas till 30 000 artiklar till slutet av 2016. 5000 av dessa 9000 

artiklar finns alltid på lager i butiken i Stockholm. Active Outfit har tagit reda på vilka 

varor som säljs oftast och måste finnas i lager genom de föregående försäljningarna. 

Det finns en bestämd orderpunkt för de olika artiklarna, Active Outfit tillverkar inga 

egna produkter utan de köper in via olika leverantörer. Vissa leverantörer klarar av 

automatiska elektroniska beställningar medan vissa leverantörer är mer 

gammalmodiga och kräver beställning över telefon. De leverantörer som kräver 

telefonsamtal skapar en längre ledtid för en viss produkt att nå en slutkund. Ibland 

händer det att personal på Active Outfit inte får tag på rätt person hos leverantören 

vilket gör att Active Outfit måste förlänga sin ledtid för vissa produkter.   

Att produkterna når sin slutgiltiga kund i rätt tid och rätt skick är kritiskt viktigt för 

Active Outfits affärsmodell. Detta gör att de är väldigt beroende av den transportör de 

väljer att jobba med. Transportören skall kunna frakta olika stora paket. I och med 

att försäljningen är tänkt att öka kraftigt kommer även fraktkostnaderna att öka. För 

att få fler kunder måste Active Outfit nå ut till fler människor. Produkterna skall 

kunnas leverera till alla i hela Sverige. Tanken är även att kunna leverera ut i Europa i 

framtiden.  

Active Outfit omsatte år 2014 ca 10 mkr. Företaget har räknat med en omsättning på 

ca 15 mkr för år 2015 och dubbla detta år 2016. Desto fortare varorna når kunderna 

desto fortare kan lagret fyllas på och nästkommande beställningar behandlas.  

Idag använder företaget en speditör för leverans av produkter till slutkund. Active 

Outfits delägare ser gärna en lösning där fler speditörer är inblandade för en mer 

tidseffektiv och kostnadseffektiv transport av deras produkter. Det kan vara nyttigt 

att undersöka om tex. DHL eller Schenker kan vara billigare eller bättre än Postnord i 

vissa avseenden. Active Outfit har inlett en dialog med dessa speditörer vilket kan 

vara värt att jämföra dessa. Att ta reda på om andra speditörer erbjuder bättre priser 

och eller tjänster än Postnord är viktigt innan Active Outfit går vidare med att besluta 
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hur deras framtida distribution kommer att se ut. Att ta in andra aktörer kan öka 

kundnöjdheten samt ge en lönsammare distributionskostnad för Active Outfit.  

Nedan visas en grafisk bild över hur Active Outfit köper in produkter från olika 

leverantörer för att sedan paketera om produkterna i sina egna förpackningar och 

skickar ut till sina kunder som är spridda över hela landet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Active Outfit tjänar idag en liten del av sin vinst av fraktkostnaden på många 

försändelser. Ett fiskedrag skickas i ett vanligt postbrev som kostar lite mindre än vad 

som debiteras från kund. Tanken är att kunna tjäna pengar på även större leveranser 

och större paket på fraktkostnaden. Det är något som andra företag har som en del i 

sin vinst.  Idag kostar det oftast mer för Active Outfit att skicka skrymmande paket så 

som fiskespön, de väger inte mycket men är långa och tunna. Att skicka ett fiskespö 

kan kosta 200-300 kr och från kunden debiteras ingenting om fiskespöet kostar mer 

än 500 kr. Att få ner fraktkostnaden är mycket viktigt för att kunna göra maximal 

vinst på varje enskild produkt.  

Active Outfits ledtider ser ut som följande.  

Exempel 1:  

Dag 0: Kund lägger order på webbsidan, beroende på vilken tid ordern läggs 

kontrolleras lagersaldo och produkten plockas i ordning för paketering, om 

produkten finns i lager och hinns paketeras fram till kl 15 skickas produkten redan 

samma dag med Active Outfits logistikpartner Post Nord.  

Dag 1: Beroende på vart kunden finns samt beroende på vilken typ av försändelse 

produkten kräver anländer produkten till ett utlämningsställe i närheten av kunden 

eller rakt ner i brevlådan.   

Figur 3. Enkel beskrivning av A.O affärsmodell 
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Dag2: Om produkten hamnar hos ett utlämningsställe skickas en Avi ut till kunden. 

Dag 3: Kunden får en Avi som denne kan ta med sig till utlämningsstället för 

uthämtning av sin beställda produkt. 

Exempel 2:  

Dag 0: Kund lägger order på webbsidan, om tiden har passerat stängningsdags lagras 

ordern i en fil som öppnas upp dagen efter då den fysiska butiken öppnas. 

Dag1: Webbordern kontrolleras om produkten inte finns i lager måste den beställas 

Dag2-3: Produkten anländer till den fysiska butiken och ompaketeras för att skickas 

vidare till slutkund 

Dag4: Om produkten hamnar hos ett utlämningsställe skickas en Avi ut till kunden. 

Dag5: Kunden får en Avi som denne kan ta med sig till utlämningsstället för 

uthämtning av sin beställda produkt.  
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3. Metod 
Nedan beskrivs de metoder som använts under projektets gång, vissa metoder har 

använts i större utsträckning och en del som komplement.  

3.1 Fallstudie  
När en fallstudie görs så analyseras det i detalj av det som undersöks. Meningen med 

detta är att kunna få en bred och djup förståelse av ett fenomen av ett specifikt objekt 

eller situation som målats upp. Vid organisatoriska förändringar t.ex. När det är tänkt 

att ändra/utöka en viss procedur kan en fallstudie vara till hjälp. Tanken är att 

forskaren ska studera den pågående processen under en tid för att kunna bilda en 

uppfattning av situationen av dennes kunskaper och information. Att ha gjort en 

förstudie baserat på uppdragsgivarens synsätt och en efterstudie efter att ha följt 

processen kan eventuellt visa skillnader. (Paul & Erik, 2012) Det positiva med denna 

forskningsstrategi är att forskaren har möjlighet att kombinera olika 

datainsamlingsmetoder. Att kombinera olika datainsamlingsmetoder ökar chansen 

att få en bredare och djupare data för att kunna få en mer säker analys. Nackdelen 

med denna typ av forskningsstrategi är att forskaren lätt kan komma fram till egna 

slutsatser och framförallt snabba slutsatser. Detta är något som kan påverka 

resultatet av vad som är verklighet. Generalisering är inte svaret på alla processer. 

Forskningsstrategin behandlar endast specifika delar av en organisations processer 

vilket inte alltid reflekterar verkligheten (Nyberg, 2000).  

3.2 Kartläggning 
Kartläggning är en metod som tillåter forskaren att samtala med alla involverade 

personer i ett företag. Detta för att förstå hur alla parter upplever dagens arbetssätt, 

genom att ta reda på information från olika personers perspektiv får forskaren en 

helhetsbild om hur en eventuell förändring skulle påverka alla involverade. Det är 

annars lätt hänt att de som har mest problem i en sektion får hjälp att lösa deras 

arbetssätt men i nästa skede kan den förändringen påverka negativt för en annan 

sektion. Syftet med denna metod är att forskaren ska kunna få en helhetssyn på en 

organisations olika processer och människorna som arbetar med dessa. 

Kartläggningen tillåter att en helhetslösning skräddarsys för alla delar av 

organisationen. Organisationen skall fungera som en del och inte flera separata delar 

(Mike et al., 2009). 

 Kartläggningsmetoden är transparant för de som blir observerade, de vet att någon 

finns omkring de för att studera och analysera arbetets gång. Detta tillåter 

observatören att direkt ge input och idéer om vad som skulle vara bra för den 

specifika processen under processens gång. Detta möjliggör att observatören kan ha 

en dialog med personalen om vad de känner och vad de tror skulle utgöra en positiv 

faktor till en förbättring på just deras arbetsområde. Det är känt att de som blir 

observerade gärna delar med sig av sina erfarenheter och historier kring processen då 

detta är något de arbetar med flera timmar av sitt liv. En nackdel med denna typ av 

arbete är att personalen i fråga utnyttjas av att ge feedback på förbättringar när 
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uppdragsgivaren ofta är ledningen. Det händer ofta att en slutprodukts 

förbättringsförslag endast lämnas till ledningen och att de sedan beslutar om 

förbättringarna skall införas eller inte. Om de införs vet inte all personal om hur 

slutprodukten blir eftersom att de inte är insatta i andra processer än sina egna. Det 

är väldigt viktigt att alla involverade i de olika processerna får en förståelse i hur 

deras ändrade arbetsrutiner påverkar andra medarbetare i andra processer för att 

hela organisationen ska må bra (Mike et al., 2009).  

3.3 Litteraturstudie 
Att samla in befintlig data om det område som önskas studeras är väldigt viktigt, att 

samla fakta från andra forskare ger forskaren mer grund till vad som är viktigt att 

studera under sitt undersökningsområde. Fakta är det som ligger till grund för en 

slutsats för en forskning.  Med befintlig data menas sådan information som finns i 

andras undersökningar, artiklar, böcker, uppsatser, tidskrifter, publicerade intervjuer 

etc. Detta tillåter forskaren att komma fram till en mer bearbetad och nyttig 

frågeställning för undersökningen. Forskaren kan även få en del nya idéer gällande 

vad som var tänkt att forma undersökningen från början, genom att göra en gedigen 

förundersökning för att ta reda på om det tänkta undersökningsområdet är relevant 

kan en mer informativ och nyttig undersökning skapas (Dahmström, 2011).  

3.4 Intervjuer 
Forskningsmetoden intervju sker mellan forskare och en respondent, det är forskaren 

som bestämmer ämnet och i vilken typ av ämne som intervjun ska behandla. Den kan 

antingen vara förutbestämd och då måste forskaren följa de frågor som bestämts till 

hundra procent. För att få en mer djupgående inblick för ämnet används kvalitativ 

intervjuform. Vid genomförandet av en kvalitativ intervju analyseras all insamlad 

data. Inom den kvalitativa intervjuformen finns olika metoder att använda, semi 

strukturerad eller så kallad ostrukturerad intervju. Semi- strukturerad intervjuform 

är uppbyggd på så sätt att forskaren har en del fördefinierade frågor som 

respondenten svarar på men har möjlighet att ställa följdfrågor beroende på hur 

respondenten svarar. Med hjälp av följdfrågor finns chans att nå mer djupgående 

information som finns i respondentens tankar och upplevelser kring ämnet dessa 

frågor kan påverka svaren av de fördefinierade frågorna. Ett exempel på semi- 

strukturerad intervjuform är när en forskare utvärderar ett system som nyligen 

implementerats genom att fråga respondenten om dennes tankar. Vid kvalitativ 

intervju kan resultatet ej generaliseras då deltagarna är väldigt få och den insamlade 

data kan variera väldigt mycket mellan respondenterna. Det går dock att jämföra data 

som är samlad med hjälp av de fördefinierade frågorna. Fördelen med en semi-

strukturerad intervju är att intervjun kan hålla en riktlinje som behåller ämnet. 

Genom att ha fördefinierade frågor finns en stomme i intervjun och hur lång bort en 

följdfråga leder konversationen hittar forskaren enkelt tillbaka till ämnet genom att 

ställa nästkommande fördefinierad fråga(Bryman, 2011).  

Med kvantitativ intervju menas ofta en enkätundersökning. Där är frågorna och 

svarsalternativen fördefinierade, detta är en metod som används när forskaren 
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behöver skapa statistiska jämförelser. Kvantitativ intervjumetod är en metod som är 

siffror orienterad och kan utföras på en väldigt stor mängd av respondenter vilket är 

något som inte kommer att passa oss i för denna forskning.  

3.5 Benchmarking 

Benchmarking är en engelsk definition som på Svenska betyder riktmärkning eller 

prestandamätning. Detta är en term som är vanlig inom företagsekonomi, meningen 

är att man utvärderar sin verksamhet kvantitativt eller kvalitativt jämfört med andra 

företag som man uppfattar arbetar bäst inom det verksamhetsområde som man själv 

behandlar. Tanken med att utföra en benchmarking studie är att komma fram till hur 

man kan utvecklas och bli mer konkurrenskraftig. Inom strategisk benchmarking 

undersökning är målet att identifiera potentiella banbrytande möjligheter som kan 

generera betydande lönsamhet eller produktivitetsförbättring.  En studie fokuserar 

på ett eller flera kritiska affärsområden som måste förändras för att kunna uppnå 

eller bibehålla konkurrens (Bogetoft, 2012).  

Det finns tre olika typer av jämförelse sätt:  

 Internt: Organisationen jämför sig mot sina egna enheter till exempel avdelningar 
och dotterbolag. 

 Konkurrens: Organisationen riktar in sig på att lära sig utan sina konkurrenter 
inom samma bransch. Skillnader och liknelser analyseras. 

 Funktion: Detta synsätt fokuserar också på andra organisationer, men ej på 
konkurrenterna utan man studerar framstående företag överlag, så kallade "bäst i 
klassen" (Wikipedia, 2016).   

 

Benchmarking utförs på sådant sätt att den som utför benchmarking väljer ut en 

specifik tjänst, process eller produkt som skall jämföras. Därefter hittas riktmärken, 

oftast företag eller enheter att samla information ifrån. Genom att ta del utav 

information om hur andra organisationer arbetar inom det specifika området går det 

att identifiera möjligheter för förbättringar och få nya idéer till den egna 

verksamheten. Speciellt för Benchmarking är dess förmåga att reflektera och 

respektera de befintliga egenskaper som det jämförande företagen har.  

3.6 Analysmetod 
Innehållsanalys går ut på att det som skall analyseras läses igenom ett flertal gånger 

för att forskaren ska kunna få sig en känsla för helheten. Forskaren får därefter leta 

efter s.k. meningsbärande enheter vilket är meningar eller fraser som är relevant för 

frågeställningen. Detta är väldigt tillämpbart vid analys av kvalitativa intervjuer. Att 

använda innehållsanalys tillåter forskaren att hitta samband och mönster mellan 

olika intervjuer, oftast är tanken bakom denna typ analys att försöka jämföra flera 

svar. Liknelser kan grupperas tillsammans för att sedan låta forskaren komma fram 

till en slutsats. Anledningen till att forskaren letar efter liknande fraser är för att 

kunna kortfatta respondentens svar så att det blir mer lätt läst och mer lätt förstått 

för läsaren. Dessa fraser och meningar som väljs ut är de som till största delen svarar 
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för forskarens undersökning, slutligen kan olika teman skapas för att illustrera vilken 

slutsats som tillkommit (Graneheim & Lundman, 2004).  

3.7 Genomförande 
Kartläggningen gjordes hos uppdragsgivaren där författarna ställde frågor om 

nuvarande strategi och tillvägagångssätt för dagens arbete som utförs. 

Uppdragsgivaren berättade och visade på plats hur de arbetar vilket gjorde att vi fick 

en inblick i hur de tar emot order från kunden och sedan bearbetar deras produkter i 

de olika processerna tills leverans. 

De semistrukturerade intervjuerna utfördes på olika sätt. Dels över telefon och vid 

personliga möten. De fördefinierade intervjufrågorna utarbetades från tidigare 

utredning samt utifrån uppdragsgivarens önskemål, vi använde oss även utav våra 

egna erfarenheter. Eftersom att studien är tänkt att hjälpa uppdragsgivaren med 

information och lärdom om hur större och mer etablerade E-handels företag arbetar  

var det viktigt att ta reda på vilka strategier sådana företag jobbar utefter. En första 

intervju gjordes med uppdragsgivarens VD för att ta reda på om vi har en bra bas för 

att samla in information. Intervjufrågorna mailades även till uppdragsgivaren för att 

säkerställa att dessa är relevanta för studien innan de används. Vissa frågor 

justerades för att passa in för de olika respondenterna. De två respondenter som 

intervjuades är logistikansvariga på Ikea respektive Kjell o Company som är två 

marknadsledande företag i Sverige inom respektive bransch. Vi skapade en 

intervjuguide där frågorna och ordningsföljden bestämdes på förhand, vi valde att 

vara flexibla kring längden av svar och hade även möjligheten att ställa följdfrågor. Vi 

var tvungna att vara väldigt observanta på de svar som gavs för att kunna ställa 

följdfrågor vid behov då frågorna vi ställde var öppna för att respondenten själv ska 

kunna utveckla sina svar på ett eget sätt. Vissa gånger fick vi ett annat svar än vad 

frågan behandlade men fick då återkomma till frågan som vi skrivit. 

 Författarna valde att spela in intervjuerna för att kunna lyssna på intervjun igen och 

fylla i de tomma luckorna som kan ha missats vid själva intervjugenomförandet. Den 

ena författaren ställde frågorna medan den andre antecknade. Två av intervjuerna 

gjordes över telefon pga. Geografiska begränsningar, båda av de valda 

respondenterna jobbar ca 30 mil från Stockholm och en personlig intervju skulle ej 

vara möjlig. Vid dessa intervjuer över telefon bestämdes en dag och tid med 

respondenten för att i lugn och ro kunna utföra intervjun. Efter intervjun när 

författarna lyssnade igenom intervjun uppmärksammades vissa funderingar som 

frågades om på nytt via mail för att få ett mer säkert svar. Om vi skulle behöva ge 

exempel på vissa frågor var vi överens om att framföra samma exempel för alla 

respondenter.  

3.8 Reliabilitet och Validitet 
Med reliabilitet menas att studien är tillförlitlig och trovärdig, validitet innebär att 

resultatet är relevant och giltig för det syfte som önskas besvaras genom studien. Vi 

anser att den information som vår uppdragsgivare var ute efter har vi försökt att 
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besvara så gott som möjligt med de resurser och tid som vi haft. Vi anser att studien 

har en bra intern giltighet då vi undersökt den typ av data som vi önskat undersöka. 

Hade vi intervjuat fler respondenter hade den externa giltigheten varit högre 

(Jacobsen, 2002). 

Intern giltighet betyder att författarna dels beskriver en bakgrund till forskningen, 

beskriver hur datainsamlingen gått tillväga. Den externa giltigheten behandlar om att 

framföra vad som samlats in under den kvalitativa eller kvantitativa studien, 

intervjuer i denna studie (Malterud, 2014). 

Meningen med detta arbete har inte varit att generalisera hur andra företag inom 

samma bransch arbetar med distribution utan att ta reda på unik och specifik 

information om andra företags erfarenheter. Med reabilitet menas att studien ska 

kunna utföras igen på samma sätt och komma fram till samma resultat, förutsatt att 

det använder samma tillvägagångssätt och samma respondenter. (Jacobsen, 2002) I 

och med att vi inte blandat in våra egna tankar eller erfarenheter i respondenternas 

svar utan bett de själva utveckla och förtydliga den information som de givit för att 

minska missförstånd och feltolkningar anser vi att denna studie har hög reliabilitet. 
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4. Teori 
I detta kapitel diskuteras den relevanta teori som används för att undersöka 

situationen på Active Outfit. Kapitlet behandlar följande ämnen; e- handel, supply 

chain management, inköp, leveransserviceelement, distribution inom e-handel, 

order och leveransprocessen, lager på olika nivåer och totala logistikkostnader.  

4.1 E -handel 
Enligt Pienaar et al (2009) är E- handel ett genomgripande begrepp för elektronisk 

handel av både tjänster och varor mellan konsumenter och företag (B2C), mellan två 

företag (B2B), eller mellan konsumenter (C2C). 

Lindstedt & Bjerre (2009) presenterar e-handel på tre olika sätt:  

 E-handel mellan två företag: Detta används för att förenkla inköpsprocessen. 
Handel sker genom webbutikers EDI (elektroniskt datautbyte) och 
affärssystem. 

 E-handel mellan två konsumenter: Det betyder att försäljning sker mellan två 
konsumenter genom auktionssajter eller annonssidor. 

 E-handel mellan företag och konsument: Försäljning sker mellan nätbutik och 
kund och kunden kan vara företag, organisationer samt privatpersoner. 

 

Enligt Fleishchmann et al (2008) det finns två typer av e-handelsföretag: 

  Företag som väljer att sälja sina varor enbart via internet. 
 Företag som väljer att sälja sina varor både via internet och fysiska butiker. 

 

Många nystartade företag väljer att sälja sina produkter via internet och på detta sätt 

kan de lättare komma in på marknaden. Det finns många e-handels företag som är 

intresserade av att behålla sina fysiska butiker för att även konkurrera med dem 

traditionella butikerna i marknaden. Enligt Agatz et al (2008) säljer vissa företag sina 

produkter via både internet och fysiska butiker och de har sitt ursprung av den 

traditionella företagsmodellen med fysiska butiker vilket innebär att de inte behöver 

justera sina befintliga styrningar, organisationens struktur och lagerstyrning. De är 

endast i behov av att mer avancerat och bredare logistiksystem. E-handel kan skapa 

fler möjligheter för E-handel underlättar för kunder att lättare komma i kontakt med 

företaget. 

Dyraste och viktigaste moment för ett e-handel företag är att leverera varor till 

slutkund. Felaktiga och försenade leveranser leder till att kundens krav och 

förväntningar inte uppfylls därav behöver e-handelsföretaget ha en felfri logistikkedja 

(Agatz et al., 2008).  

Enligt Kiang et al (1999) de företag som har en traditionell logistik och levererar stora 

volymer från lager till slutkund är inte lika användbart för e-handel företag. Ett e-

handelsföretag måste vara mer flexibelt för att kunna behandla mindre kundorder. 
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4.1.1 Optimering av e-handel företag  

Enligt Sign (2002) är det viktigt för e-handel företag att ha en bra relation med 

kunderna. Företaget måste erbjuda bra kundservice för att tillfredsställa kundernas 

behov. Jämfört med de traditionella fysiska butikerna, kan e-handel företag ge 

kunder snabbare och lättare tillgång till kvalitet och information. Författaren 

beskriver också att snabb- service med hög kvalitet är väldigt viktigt för kunderna 

som handlar varor och tjänster på internet.   

Att vara flexibel för att uppfylla kundernas informationsbehov och lösa deras 

klagomål angående köp är två viktiga faktorer som skiljer sig mellan olika e-handel 

företag. Det är viktigt för e-handels företag att uppfylla kundernas behov genom att 

ha ett flexibelt logistiksystem och justera sitt lager kostnadseffektivt (Jin & Oriaku, 

2013). 

Den geografiska fördelningen av varor leder till att e- handel företag behöver ha mer 

flexibel kapacitet för att anpassa sig till variationerna och justera sitt fysiska 

distributionssystem. Leveranskostnader blir ofta dyra och det är största problemet 

som företaget måste ta hänsyn till (Jin & Oriaku, 2013).  

4.2 Supply chain management 
Flera författare har definierat supply chain management (SCM). Lambert et al (1997) 

definierar SCM som hantering och integrering av hela uppsättningen av 

affärsprocesser som erbjuder produkter, tjänster och information vilket tillför 

mervärde för kunderna.  

Enligt Kaminsky et al (2000) kan SCM definieras som integration av viktiga 

affärsprocesser bland ett nätverk av ömsesidigt beroende leverantörer, tillverkare, 

distributionscentraler, och återförsäljare i syfte att förbättra flödet av varor, tjänster. 

Information från general leverantören till slutkund med målet att öka värdet för 

kunden samt minska kostnaderna för hela kedjan.  

 

4.2.1 Effekter av e-handel på försörjningskedjans förmåga 

Enligt Chopra et al (2000) delar e-handels effekter på försörjningskedjans förmåga 

till två olika kategorier. 

 Intäkter Effekter av e-handel: E-handel gör det möjligt för företag att öka 
intäkterna genom direktförsäljning till kunder. Tillverkare och andra 
medlemmar av leveranskedjan som inte har direktkontakt med kunder i 
traditionella återförsäljare kanaler kan använda Internet för att krympa 
leveranskedjan genom att kringgå återförsäljare och sälja direkt till kunderna.  
 

Tillhandahållande av online-produkter och annan information i hela 

leveranskedjan ger flexibilitet på pris, produktportfölj och kampanjer. Ett 

traditionellt postorderföretag skulle behöva skicka nya kataloger till sina 

kunder om prisförändringar eller produktsortiment ändringar. E-handel 
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företag har möjlighet att ändra priser och leveranstider för olika produkter 

regelbundet, baserat på efterfrågan och tillgången på komponenter. 

 

On-line produktinformationen möjliggör en mycket snabbare tid till 

marknaden. En ny produktintroduktion i en traditionell modell kräver en 

betydande mängd ny produkt som skall tillverkas och transporteras för att 

fylla de fysiska kanalerna. 

 

Internet förenklar aggregerad information och erbjuder en bred 

produktportfölj från många källor för att öka intäkterna. 

 

Förhandlingar om priser och avtal med kunder och leverantörer på internet 

möjliggör pris och service anpassning. Auktion webbplatser som eBay.com ger 

kunderna möjligheten att lägga bud på varor och tjänster där olika kunder kan 

tala om vad de vill betala för samma produkt och den som betalar högst får 

köpa produkten. Amazon erbjuder en kund att beställa flera böcker med olika 

leveranstider för varje bok där kunden även har möjlighet att reducera 

leveranstiden genom att betala ett högre pris för frakten (Chopra et al., 2000). 

 

E-handel kan öka intäkterna genom att attrahera kunder som kanske inte kan 

göra beställningar under ordinarie kontorstid (Chopra et al., 2000). 

 

 Kostnads Effekter av e-handel: E-företag har möjlighet att centralisera 
anläggningar eftersom online försäljning tillåter separation av orderläggning 
och orderhantering. En e-handel kan minska processkostnad om de kan öka 
mängden kund deltagande. 
 
Många e-företag kan centralisera sina lager eftersom de inte behöver ha lager 
nära kunderna.  Centralisering av lager kan reducera säkerhetslager för att 
variationen i efterfrågan minskas. 
 

Informationsutbyte förbättrar försörjningskedjans koordination. Ett e-handel 

företag kan enkelt dela efterfrågan och annan information över 

leveranskedjan för att dämpa bullwhip effekten och förbättra koordination. 

Att dela planering och prognoserings information över försörjningskedjan 

förbättrar försörjningskedjans koordination samt minskar total kostnaden.  

  

4.3 Inköp 
En analys av kostnadsstrukturen för tillverkande företag visar på vikten av inköp till 

organisationer eftersom de flesta företag idag spenderar mer än hälften av sin 

omsättning på inköpta delar och tjänster. Inköpsfunktionen kan förbättra ett företags 

avkastning på nettotillgångar på två olika sätt (Van weele, 2009). 
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 Minska alla direkta materialkostnaderna, genom att introducera nya 
leverantörer - konkurrensutsättning. 

 Minska företagets nettokapital genom att göra längre betalningsvillkor, och 
minska lagret genom just-in-time avtal och öka leveranskvaliteten hos 
leverantören (leda till mindre buffertlager krävs). 
 

Inköpsavdelningen kan också bidra till att förbättra bolagets konkurrenskraft på mer 

indirekta sätt. Inköpsavdelningen kan reducera kvalitet kostnaderna genom att välja 

leverantörer som har sin produktion under kontroll, tillämpar standardisering av 

produkter, lagerminskning (tvinga leverantörer att leverera i tid) och genom att 

investera i ERP-system (Van weele, 2009). 

4.3.1 Single och multiple sourcing strategi 

Om ett företag är i en situation där det bara finns några få tillgängliga leverantörer på 

marknaden som levererar en specifik produkt, ökar osäkerheten och företaget blir 

beroende. I en sådan situation försöker företaget att säkra läget genom att välja en 

sole source strategi med en enda leverantör. När företaget väljer sole sourcing strategi 

gör företaget ofta betydande investeringar i relationen med leverantören, det kan öka 

köparens beroende av leverantören som ytterligare kan leda till opportunistiskt 

beteende från leverantör sidan. Det kostar mycket för företaget att byta leverantör 

och företaget föredrar oftast att behålla den befintliga leverantören, även om 

leverantören bestämmer sig för att höja priserna, sänka kvaliteten och generellt sänka 

prestationsförmågan. Trots detta väljer många företag inte sole source strategi som 

den övergripande bättre strategin. Många företag fortsätter att förlita sig på den 

konkurrensutsatta marknaden och en mer affärsorientering så de väljer multiple 

sourcing strategi (Richardson & Roumasset, 1995). 

 

Enligt Schorr( 1998) finns det sju skäl till varför single sourcing är mer fördelaktigt 

än multiple sourcing. 

 Konsolidering av volymerna: Det är möjligt att uppnå lägre priser genom att 
köpa hela volymen från en leverantör vilket innebär också att företaget kan 
minska omkostnader och kostnader för kvalitetskontroller. 

 Svårigheter att hitta flera lämpliga leverantörer för ett objekt  
 Synkronisera scheman: Färre leverantörer ger mer frekventa transporter och 

möjligheten för köparen att få mer flexibilitet för att möta sina kunders krav. 
 Svårigheter i leverantörsutveckling: Genom att minska antal leverantörer är 

det lättare att hantera leverantörsutveckling. 
 Kommunikation: Kommunikationen underlättas om det bara finns en 

leverantör för en vara, eftersom det är lättare att hitta rätt person för en viss 
fråga. 

 Gemensam strategi för problemlösning: Köparen och leverantören kan arbeta 
närmare tillsammans som ett team att lösa problem kontinuerligt. 

 Gemensam forskning & utveckling av aktiviteter: Single sourcing underlättar 
tidigt leverantörs deltagande i produktutvecklingsprocessen som kan förbättra 
kvalitet, kostnad, leverans och tiden ut till marknaden. 



 19 

4.4 Leveransserviceelement 
Företaget kan öka sin omsättning genom att erbjuda bättre kundservice och 

logistiken spelar stor roll för detta.  Företagets kunder är beredda att köpa och betala 

mer om företaget har bra kundservice, det innebär att företagets omsättning kan 

influeras genom bra kundservice. Det är svårt för företaget att öka sin marknadsandel 

med hjälp av bara goda produktegenskaper, i nästan alla branscher har goda 

produktegenskaper blivit ett krav. Företaget behöver inte bara fokusera på den 

fysiska produkten för att kunden ska få mervärde.  Kunderna kan få mervärde med 

hjälp av produktens kvalitet och kundservicen från företaget (Björnland & Persson, 

2003). Enligt Aronsson et al (2006) kan leveransservice ske både före, under och 

efter själva leveransen. 

 Leveransservice före leverans: Kunden behöver känna till vilken 
leveransservice som finns tillgänglig för att ta emot order samt företaget 
behöver erbjuda anpassningar för kundens speciella behov. Kunden behöver 
också veta vad de olika anpassningarna kostar. 

 Leveransservice vid leveransen: Det är viktigt för företaget att hålla den 
leveranstid man lovat när kunden beställer en produkt eller service, företaget 
måste leverera rätt produkt utan fel och till rätt leveransadress. Om företaget 
inte kan leverera produkten i tid måste företaget informera kunden så tidigt 
som möjligt. 

 Leveransservice efter leveransen: Företaget behöver erbjuda kunderna 
reservdelar och hantera returnerande varor på ett bra sätt. 
 

Aronsson et al (2006) delar upp leveransservicen till sex leveransserviceelement. 

 Ledtid: kunden behöver få leveranser snabbt och företaget måste försöka 
minska ledtiden. 

 Leveranspålitlighet: Hög leveranspålitlighet är viktig för visa företag som vill 
minska sina lager och vill ha mindre leveranser. 

 Leveranssäkerhet: Företaget bör leverera rätt vara i rätt mängd med rätt 
kvalitet. 

 Informationsutbyte: Företaget kan planera bättre när information fås tidigt 
gällande kunders efterfrågan och kunden behöver även informeras om vilken 
leveransservice företaget kan erbjuda. 

 Flexibilitet: företaget behöver ha en flexibel logistik för att klara av att göra 
kundanpassningar.  

 Lagertillgänglighet: Företaget behöver öka andelen order som kan levereras 
direkt vid kundens behov. 

 

 4.4.1 Samband mellan leveransservicens påverkan på kostnader och intäkter 

Målet med logistik är att uppnå en hög leveransservice till en låg kostnad och det är 

viktigt för företaget att veta vilken nivå som ska uppnås på leveransservicen. Det kan 

hända att företaget håller en viss leveransservice på grund av rådande 

konkurrenssituation eller marknadskrav (Aronsson et al., 2006). 
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Det är viktigt för företaget att få ett lämpligt svar på frågan om vad leveransservicen 

kostar vilket innebär att företaget behöver ta hänsyn till olika produkter och olika 

kunder. Företaget bör ha koll på leveransservicen som konkurrenter lämnar. På detta 

sätt kan företaget förstå om de erbjuder för lite eller för mycket leveransservice. 

Desto mer företaget ökar servicenivån desto mer ökas försäljningen men bara till en 

viss nivå. Det är viktigt att företaget vet vilken effekt olika leveransserviceelement har 

på försäljningen samt vad olika leveransserviceåtgärder kräver (Storhagen, 2011). 

Företaget kan se effektiviteten i leveransservicen genom att jämföra kostnaderna och 

försäljningsintäkter för ökad leveransservice. ”Effektiviteten växer i takt med att 

kostnaderna går upp, sedan börjar effektivitetskurvan minska. Vilket innebär att 

kostnader inte ökar ytterligare effektivitet och ökade kostnader motsvaras i allt 

mindre utsträckning av ökade intäkter”. (Storhagen, 2011) ”Det gäller att uppskatta 

den punkt där skillnaden är som störst mellan kostnader och intäkter, där 

resultatbidraget är som störst” (Storhagen, 2011, s176). 

   
  

  

   

4.5 Distribution inom e-handel 
Ett av de största problemen för företag som säljer fysiska produkter via internet till 

kunderna är att leverera varor och därmed möta kundernas förväntningar. Att köpa 

via internet kräver en betydlig mängd av förtroende från kunder (Koster, 2003). 

Den största skillnaden med avseende på distribution mellan traditionella, (icke 

webbutiker som säljer från butiker) och webbutiker kan hittas i deras leveranspolicy. 

Traditionella återförsäljare med fysiska butiker brukar inte leverera varor hem till 

kunderna utan internet återförsäljare levererar produkterna hem vilket innebär att 

det är viktig för dem att veta hur leverans strukturen bör anpassas (Koster, 2003). 

Många e-handels butiker har problem med att välja lämpliga distributionskanaler. 

Företags distributionsstrategi bestämmer hur order från e-handeln ska uppfyllas, 

vilken typ av anläggningar behövs, hur företaget ska leverera varor till kunder i olika 

områden och vilka processer som ska hållas i egen regi och vilka som läggs ut till 

Figur 4. Samband mellan leveransservice och logistik 
kostnaden,s177 
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tredjeparts logistiker (Koster, 2003) 

Enligt Koster ( 2003) finns det fyra olika distributionskanaler.  

 Leverans från befintliga butiker. 
 Leverans från befintlig distribution centers (DC), som även försörjer regionala 

butiker. 
 Leverans från centrallager som endast levererar till e-handelskund. 
 Hybridstrukturer, en kombination av dem tre ovan. 

 

Enligt Koster (2003) det finns nackdelar och fördelar med dem fyra ovan nämnda 

typerna av leveranskanaler. En butik är inte en lämplig plats för orderplockning, 

orderpackning och leverans till e-handelskunder. En butik är en lämplig plats för 

kunderna att handla under en längre tid. I butiker lagras mest sålda produkter 

relativt långt bort ifrån varandra och det finns några få genvägar mellan olika 

avdelningar för att öka exponeringen av produkter. Dessutom är produkterna i 

butikens hyllor inte baserade på försäljningsvolymer och dem som plockar e-

handelskund order i en butik kan störa vanliga kunder. Effektiviteten i 

orderplockning för internetkunder i butikerna är låg, vilket leder till relativt höga 

arbetskostnader per beställning. 

 

Det finns nackdelar med att plocka e-order från befintliga centrallager. I ett 

centrallager lagras produkterna ofta i pallställ och transportavståndet är långt per 

beställning vilket leder till kostnadsökning för order med mindre volym. 

Kundens order måste packas noga efter orderplockning vilket innebär att det behövs 

en ny process i centrallager och centrallager informationssystem är inte utformat för 

att stödja så många små kundorder (Koster, 2003). 

 

Enligt Koster (2003) är den bästa lösningen att e- handel företaget använder ett 

centrallager som endast försörjer e-handelskunder och är utformat för att stödja 

många små kundorder med olika förpackningstyper. Tack vare olika lagersystem kan 

företaget minimera interna restider för små order. Nackdelen med detta är att en ny 

distributionskanal måste inrättas och sådan anläggning behöver hög investering.   

    

  

 

Figur 5. Distributionskanal för E-handel företag 
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4.6 Order och leveransprocessen 
Enligt Aronsson et al (2006) binder order och leveransprocessen olika delar av 

logistikröret med företagets kunder och leverantörer.    

Författaren delar upp också order- och leveransprocessen till sex olika steg. 

 Orderläggning (identifiering och bearbetning av behov): Kunden behöver ta 
reda på sina behov av produkter och få information om lager saldo. Kunden 
bestämmer orderkvantiteten och när varan ska beställas. 

 Ordermottagning: Detta handlar om att order tas emot av leverantören och 
skickas in i det administrativa systemet. Företaget måste ha ett datoriserat 
system för att ta emot kundens order. Kunden har inte bra koll över processen 
under det här steget och kunden behöver få reda på eventuella förseningar i 
tidigt skede.  

 Orderbehandling: Under detta steg planerar leverantören hur mycket och när 
varan ska skickas till kunden. Leverantören behöver under detta steg planera 
alla fysiska aktiviteter som krävs för att färdigställa ordern.  

 Färdigställande av order: Om företagets kunder lägger en beställning på en 
produkt som finns i lager bör leverantören plocka, packa och skicka varan till 
kunden under detta steg. I andra fall behöver leverantören göra en 
kundspecifik slutmontering eller producera hela produkten. 

 Transport och spedition: Många företag skriver avtal med ett specialiserat 
transportföretag och i kontraktet mellan köpande och säljande specialiseras 
vem av de både som har ansvar för att upphandla transporterna. Kunden 
behöver få information om denna aktivitet i order och leveransprocessen. 

 Inleverans (godsmottagning, inlagring, ankomstkontroll): 
Vid beställning av material från en leverantör och vid inkommande gods måste 

det inrapporteras och företaget behöver göra mycket noggrann 

kvalitetskontroll vid varje leverans.   

Figur 6. Leveransprocess, s56 
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4.7 Lager på olika nivåer 
Det är nödvändigt för företaget att ha både regionala lager och centrallager i 

distributionen eftersom kunderna är spridda över ett stort geografiskt område. Om 

det fysiska avståndet är stort behöver företaget ha lager nära kunderna för att 

leverera varor snabbare.  På detta sätt kan företaget samordna transporterna och 

sänka transportkostnaden (Aronsson et al., 2006). 

Enligt Abrahamsson (1992) det finns många olika fördelar som både levererande och 

köpande företag kan få genom centrallager. 

 Levererande företag kan sänka fasta kostnader för personal och lager eftersom 
det till antalet kräver färre lager. 

 Kostnader för kapitalbindning minskas eftersom levererande företag inte 
behöver ha säkerhetslager för olika lager.  

 Styrningen för fysiska flödet blir lättare för levererande företag. 
 Eftersom det finns ett komplett sortiment blir tillgänglighet och 

leveranspålitlighet högre. 
 När alla artiklar är samlade på ett ställe kan företaget ha bättre kontroll och 

kunderna får leveransbesked snabbare.   

4.8 Totala Logistikkostnader 
”Totalkostnad innebär att man ska fånga upp alla kostnader (inte bara kostnaderna 

inom den egna avdelningen) som påverkas av ett visst beslut i ett visst sammanhang” 

(Aronsson et al., 2006,s33). 

Grant et al (2006) har delat upp totala logistikkostnader i följande kostnadsposter 

(transportkostnader, lagerkostnader, order bearbetning och informationssystem 

kostnader, lagerhanteringskostnader, kapitalkostnader, lagerservicekostnader, 

lagringsutrymme kostnads och lagerrisk kostnader) 

Aronsson et al (2006) presenterar en modell där totala logistikkostnader har 

uppdelats till fem olika kostnadsposter. 

 Lagerföringskostnader: Lagerföringskostnader består av två olika 
kostnadsposter, riskkostnader (kostnader för svinn, kassationer, inkurans och 
försäkringspremier) och kapitalbindningskostnaden. 

 Lagerhållningskostnader/hanteringskostnader: Lagerhållningskostnader 
består av kostnader för själva byggnaden, personalen, hanteringsutrustning 
samt transporter inom anläggningen. 

 Transportkostnader: Transportkostnader består av alla kostnader för 
administration och utförande av både interna transporter och externa 
transporter. 

 Administrativa kostnader: Administrativa kostnader innefattar alla kostnader 
för ordermottagning, orderbehandling, plockplanering, leveransavisering 
m.m.   
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 Övriga logistikkostnader: kan innefatta många olika kostnader såsom 
informationssystemkostnader, emballagekostnader m.m. 
 

  Figur 7. Total logistikkostnader 
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5. Empiri 
I detta avnsitt presenteras en samanställning av resultaten som genererades vid de 

två intervjuerna. En jämförelse av vad Active Outfit svarade på presenteras också. 

Intervjuerna utfördes via telefon och personliga möten. För en djupare förståelse 

finns utförliga svar bifogade. 

5.1 Intervjusituation och urvalsgrupp 
Under bilaga ett beskrivs de utförliga svar som gavs av respondenterna vid de 

kvalitativa intervjuerna. Vilka respondenterna är beskrivs under kapitlet 

genomförande.  

5.2 Intervjuresultat 
1. Har ni eget lager eller lagt ut det till en 3dje part?  

Båda företagen som intervjuades svarade att de inte har ett 3 PL utan driver egen 

lagerverksamhet i Sverige. Det är så Active Outfit jobbar idag. Att ha eget lager 

innebär mer koll och noggrannhet enligt de intervjuade. Visserligen kan 3PL hyras in 

under högsäsonger som t.ex. Jul enligt en av de svarande.  

1a) Följdfråga om ni har eget lager; Har ni jämfört fördelar och nackdelar med att 

lägga ut lagret till en 3dje part gentemot att ha ett eget lager?  

Eftersom att principen hålla kostnaderna så låga som möjligt så säger den ena 

respondenten att kostnaderna kan enkelt bli mycket dyrare om 3PL av någon 

anledning får utökade kostnader. Båda företagen tänker att de sköter lagerhållningen 

bäst själva. Likaså för Active Outfit som tror att de själva kan ge bäst service till sina 

kunder genom att ha ett eget lager.  

2. Vad har ni för lagerföringskostnad idag? Lagersärkostnad - registrera in 

kommet gods, placera på rätt plats.  Hanterings (inventering, organisering) 

kostnad inklusive plock och packning?  

Det är väldigt svårt att få någon jämförelse för att se vilka av dessa företag har den 

billigaste eller bästa kostnaden. Detta är en parameter som båda företag mäter olika 

och vill hålla exakta siffror för sig själva då detta är nyckeltal för deras omsättning. 

Respondent ett svarade att det kostar ca 350 kr per hanterad kubikmeter inkl. 

personal samt plock kostnad. Respondent svarade att lagerkostnad med personal och 

allt som det innebär utgör en stor del av omsättningen 85%. Vilka kostnader som 

detta omfattar gavs ej ut specifikt. 

3. Vad har era produkter för omsättningshastighet? Hur fort snurrar lagret?  

Beställningspunkt för olika produkter? Strategi för säkerhetslager? 
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Respondent ett svara att de har 9,5 gånger/år omsättningshastighet för de olika 

produkter. Detta varier givetvis för enskilda produkter samt tidpunkt på året. 

Respondent svarade 6-7 ggr/år.  

4. Vad har ni för affärssystem? Hur kontrolleras lagersaldo? 

Respondent ett använder Consafe – Astro, respondent två MS Navition samt ett 

speciellt WMS system för lagerhanteringen. 

5. Tål alla varor frakt och logistik? 

Ja båda företagens alla varor tål frakt.  

5a) Kostar det olika att kunna frakta olika produkter? 

Ja det kostar olika för respondent ett då de har väldigt skiftande volym på sina varor. 

Respondent två har samma pris för paket med tilläggs avgift för skrymmande paket.  

5b) Kostnader för emballage och paketering? 

Båda respondenterna svarade att kostanden för emballage och paketering inte är så 

hög- det är siffror som knappt räknas in i det hela stora.  

5c) Finns det produkter som ni anser inte är värda att frakta – t.ex. om en vara 

kostar 1 kr då kanske era kunder inte är så villiga att betala t.e.x 49 kr i frakt. Då 

kan de hellre köpa den produkten i en fysisk butik 

Enligt respondent ett finns det produkter som de anser inte är värda att frakta men 

det tjänar de in på andra kunder som köper andra produkter. Enligt respondent så är 

alla varor värda att frakta.  

6.  Använder ni en trappa gällande fraktkostnader för kund?  

Båda företagen använder en trappa för fraktkostnaden, detta är något som debiteras 

av kunden. 49 kr- 1995 kr för företag ett. Företag två använder sig utav gratis frakt 

om kunden handlar för mer än 300 kr med skrymmande tillägg beroende på vilken 

produkt som skall fraktas.  

6a) FÖLJDFRÅGA; Om ni inte har en trappkostnad för olika typer av paket, har ni 

tänkt att införa en form av trappa gällande fraktkostnader?  

Detta är inget som något av respondenterna har funderingar på att införa.  

6b) Har ni statistik över byteskostnader (frakt)? Finns det en MAX begränsning i 

antal gånger kunder får byta en produkt? T.ex. kunden har köpt tre olika produkter 

på en beställning alltså på en fraktkostnad, som den sedan väljer att byta ut i tre 

omgångar. 

Inget som de båda respondenterna märkt av skulle utgöra några problem. Det är en 

väldigt liten del av kostnaden som går till detta.  
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6c) Statistik över kostnad på frakt idag? För vilken typ av order tjänar ni mest på 

av frakt kostnaden? 

Båda respondenter säger att det är en minimal summa då tanken inte är att tjäna 

varje krona på frakten.  

7.  Vilka speditörer arbetar ni med idag? Vad har ni för strategi för 

distributionen av varor? 

Respondent använder sig utav flera olika speditörer beroende på vilken typ av 

produkt som skall fraktas (DHL, Bring logistic, Bring Express, Postnord, Ahola). 

Resondent använder endast PostNord.  

8.  Erbjuder ni spårning av varor till era kunder?  

Båda företagen svarar att de erbjuder spårning av paket till kunden när varorna 

lämnats över till speditören. Företag ett skulle gärna vilja utveckla en spårning av 

kundens produkt när produkten fortfarande finns kvar i deras regi. 

9.  Har ni tänkt på att leverera vissa varor direkt från leverantören till 

slutkund? 

Nej båda företagen svarade gemensamt på att de själva levererar produkterna ut till 

slutkund. 

 

5.3 Jämförelse av prislistor  
Nedan visas skillnader i pris mellan de olika distributörer som finns i den gällande 

marknaden. Uppdraget lämnades av Active Outfit.  

 

Författarna tog reda på vilka de ledande aktörer som finns i den gällande marknaden 

för att ta reda på prisskillnader. Nedanstående priser gäller för frakt inom Sverige 

oavsett km-avstånd. Fraktpriserna är beräknade från Active Outfit till närmaste 

ombud för slutkund. Författarna kom fram till att det finns tre ledande aktörer som 

har marknadstäckning över hela Sverige med ombuds utlämning. Leverans till 

respektive ombud anses som lika lång tid enligt varje speditör (respektive webbsida). 

Av konfidentiell information presenteras inte företags namn på de olika prislistorna.  

Tabellerna nedan visar hur mycket det kostar att skicka olika tunga paket. De olika 

speditörerna har olika kategorier på priserna, tabellerna visar vad det kostar att 

frakta olika tunga paket.  Speditörerna har begränsningar på mått och tilläggs 

avgifter för paket längre än viss cm.  
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Speditör(B) Ca 1600 st ombud i Sverige 

Beräknad vikt (kilo)/ 

volym(cm) 

Pris(kr) Pris(kr) upp till 140 cm 

0-1 kilo/upp till 120cm 39 59 

1-3 kilo/upp till 120cm 41 62 

3-5 kilo/upp till 120cm 43 64 

5-7 kilo/upp till 120cm 50 72 

7-9 kilo/upp till 120cm 60 84 

9-12kilo/upp till 120cm 72 95 

12-15kilo/upp till 120cm 78 104 

15-20kilo/upp till 120cm 86 118 

 

 

 

 

 

 

Speditör (A)Ca 1600 ombud 

Beräknad vikt 

(kilo)/volym(cm) 

Pris(kr) Pris(kr) 

Över 120 cm 

0-3 kilo/ upp till  120 cm 61 186 

 3-5 kilo/upp till   120 cm 67 192 

5-10 kilo/ upp till 120 cm 75 200 

10-15 kilo/ upp till 120 cm 99 224 

15-20 kilo/ upp till 120 cm 119 244 



 29 

 Speditör(C) ca 1300 ombud 

Beräknad vikt (kilo)/ 

volym(cm) 

Pris(kr)+drivmedelstillägg(Februari-2016) 

1-3 kilo/upp till 150cm 40,92 

3-5 kilo/upp till 150cm 50,87 

5-10 kilo/upp till 150cm 66,36 

10-15 kilo/upp till 150cm 85,16 

15-20 kilo/upp till 150cm 95,11 

 

De tre olika speditörerna erbjuder samma typ av tjänster men till olika pris. Beroende 

på hur mycket en vara väger men främst om hur lång en produkt är skiljer priset 

avsevärt.  

 

Resultatet visar även att täckningen av ombud är lika stor för både speditör A och B 

vilka har ca 1600 st ombud runt om i Sverige medan speditör C har 1300 ombud. 
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6. Analys 
I detta kapitel har resultaten från intervjuerna analyserats med hjälp av grundad 

teori- innehållsanalys. Analysen visar en klarare bild av varför resultatet ser ut 

som det gör. 

Svaren som genererades vid intervjuerna jämfördes och samanställdes. När 

insamlingen av all data var klar tillämpades innehållsanalysen.  Innehållsanalys 

tillåter forskaren att leta efter mönster och samband i de olika intervjuerna. Svaren 

delades in i olika kategorier, när detta gjorts kunde författarna enkelt jämföra dessa 

och därmed se mönster och liknelser. De olika kategorierna uppstod för att binda 

ihop relaterade intervjufrågor med varandra. De olika frågorna som ställdes hade 

ibland samband med en annan fråga som författarna anser höra ihop med svar från 

en annan fråga. Ett svar kan hjälpa till att få en klarare bild av en annan ställd fråga.  

6.1 Lagerhantering 
Båda respondenterna svarade att de har ett eget lager. Ser man på dessa två svar fås 

bilden av att det är det mest optimala för ett företag. Detta för att kostnaden på att 

lägga ut till en tredjepart oftast kostar mer långsiktigt. Att tillfälligt jobba med 3PL 

kan anses vara nödvändigt t.ex. vid högsäsong. Att jobba med ytterligare en part 

anses göra en beroende av deras priser och villkor vilket lätt kan blir dyrt om denne 

väljer att höja sina priser. Genom att hålla kostnaderna för produkthantering låga 

utan att förlora kvalitet kan företaget spara pengar.  Respondenterna känner att om 

företaget har lager under egen regi får kunderna oftast mer service och produkter 

anländer kunden så som denne avtalat med företaget. E-handels företag tar mer hand 

om sina kunder än vad ett annat utomstående företag skulle göra. Enligt teorin kan 

det vara bäst att ha så få mellanhänder som möjligt när man jobbar med e-handel, 

detta för att minimera missförstånd och andra manuella fel som kan uppstå. 

Försenade och eller fel paketerade försändelser leder till att kundens krav inte 

uppfylls. Att ha en 3PL ökar kravet på bättre informationsflöde samt djupare 

samarbete med ytterligare en aktör. Inom E-handels branschen är kundkontakt en 

väldigt viktig marknadsförings kanal och i många fall den enda fysiska kontakten 

med kunden i och med att beställningarna läggs elektroniskt via internet därav är det 

förståeligt att dessa företag själva vill stå för lagerhantering inkl. pack och plock. Det 

kan tänkas vara viktigt att kunden ska få känslan över att företaget de köpt en 

produkt ifrån själva kan stå för den och veta innehållet till paketet som skickas till 

kunden. Enligt Abrahamsson (1992) genom att ha alla produkterna samlade på ett 

lager kan företaget ha bättre koll på lagersaldo vilket medför att kunderna snabbare 

får leveransbesked. Företag B ville inte svara på frågan om kostnaden för lager vilket 

gör det svårt att jämföra den frågan. Genom svaret förstod vi att låga kostnader är en 

viktig strategi. Att alltid ha alla produkter i lager kräver hög kapitalbindning – att 

som Active Outfit, se på historiska försäljningar är ett bra sätt att kunna förutse vilka 

produkter som vid en viss tidpunkt bör finnas på lager. Enligt Schorr (1998) genom 

att använda sig utav Single Source strategin så förstärker företaget sin relation med 

respektive leverantör vilket gör att de vid brist i eget lager säkert kan få snabb hjälp 
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att fylla på sitt eget lager alternativt att skapa en sådan kontakt att säljaren hos 

leverantören känner på sig att Active Outfit kan behöva en viss produkt för att 

påminna de. Att hålla sig till en leverantör för en specifik vara möjliggör att företaget 

får bättre inköpspriser. Utöver det så fås oftast en frekventare transporter vilket ger 

kortare ledtid för leverans till kund. Genom att ha starka relationer med leverantören 

slipper företag omkostnader så som kvalitetskontroller. Har en leverantör en fast och 

trogen kund brukar det även löna sig för kunden som i detta fall blir Active Outfit.  

6.2 Omsättning 
Underförstått är att företagen tjänar sin omsättning på att kunder köper deras 

produkter och företagen kan leverera sina produkter till kunderna. När produkten 

når en kund anses att ett köp är genomfört. Eftersom att lagerkapaciteten inte är 

oändlig har företagen räknat ut hur många av varje typ av produkt som säljs under en 

viss period. Det optimala vore om en produkt anländer till företaget för att med 

detsamma skickas vidare till slutkund. Eftersom att det i princip är omöjligt att veta 

när exakt någon är i behov av respektive produkt. Både företag A och B säger att det 

är viktigt att ha alla produkter i lager, målet är att alla produkter som marknadsförs 

skall alltid finnas i lager. Bägge dessa företag baserar sina säkerhetslager på historisk 

förbrukning. Active Outfit är ett relativt nystartat och mindre företag vilket gör det 

svårt för de att ha alla produkter på lager. Målet är dock att de ska öka sitt varulager 

ständigt med ett antal olika produkter. På bara ett år ökar de från 9000 produkter till 

15000 produkter. Målet för nästkommande år är 30000 produkter. Förhoppningsvis 

kommer Active Outfit att växa och då kunna ha möjligheten att ha minst en av varje 

produkt de marknadsför i lager. Att ha alla produkter i lager kan ses som 

leveranssäkerhet mot enskild kund men negativt för företaget då de måste binda mer 

kapital. Eftersom Active Outfit  jobbar med säsongsbaserade produkter är det 

olönsamt att ha termosar i lager även under juli månad. Desto fortare en produkt når 

slutkund kan företag inkassera sin betalning och fortsätta omsätta pengarna. Enligt 

Chopra & Mieghem (2000) är fördelen med att bedriva e-handel att företagen kan 

justera sin omsättning av en enskild produkt genom att ändra priser och 

leveransdatum, det är lättare och billigare att marknadsföra t.ex. en kampanj via en 

webbsida än en fysisk butik. Om företaget får en bra deal på att köpa in vissa varor 

billigare under en viss period kan de enkelt tala om det för sina kunder. Skulle 

företaget istället vara ett traditionellt post orderföretag skulle detta medföra kostnad i 

att behöva skicka ut reklamblad via post  Att ha ett gediget it system är väldigt 

nödvändigt, det är många produkter som företagen säljer och det är omöjligt att 

kunna ha kolla på lagerstatus och ta reda på annan kritiskt information om en 

produkt utan ett väl inarbetat affärssystem, båda företagen har köpt in olika 

affärssystem till sin verksamhet för att kunna ha en preciserad överblick över 

lagerstatus. Enligt Aronsson et al (2006) räknas alla kostnader som behandlar 

distribution som transportkostnad, detta innefattar även inleverans av en produkt 

samt administration kring produkten. Inom administration kan ett välfungerande it 

system spara mycket tid och energi för de anställda när det kommer till 

ordermottagning och orderhantering. Att kunderna har möjlighet att handla även 

utanför kontors öppettider möjliggör att de som inte har möjlighet att handla i de 
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fysiska butikerna kan köpa varor när de vill och ändå få hem varorna till sig utan att 

behöva justera sig. Även detta kan ses som en positiv faktor till omsättningen. 

6.3 Transporter 
Enligt Fleishchmann et al (2008) är det dyraste momentet för ett E-handelsföretag 

att leverera varor till kunden. Fraktpriserna ser generellt likadan ut- desto större 

varor desto mer kostar frakten. De olika företagen har förhandlat till sig olika typer av 

rabatter. Skillnaden i kostnaden till kunden varier för både företag A och B om 

varorna är så kallade skrymmande läggs den avgiften på kunden. Detta är något som 

kan kännas naturligt för företagen, om kunden beställer produkter som behöver 

skrymmande paketering får denne stå för detta. Active Outfit bjuder kunderna på 

denna tilläggsavgift för att skapa nöjdare kunder men vinstmässigt för den enskilda 

produkten kan det vara en 0-vinst affär eller minusaffär. Istället hoppas Active Outfit 

på att kunden ska återkomma och eller köpa andra produkter också. Detta är något 

som kan ses över och försöka efterlikna andra företag som tar betalt för denna typ av 

produkt. Att paketera varorna är inte så kostsamt och där behövs det inte lägga ned 

mycket energi för att försöka skära ner ytterligare på kostnaderna. Emballagen kostar 

bara någon bråkdel av företagens omsättning. Båda företagen anser att alla produkter 

som finns i lager måste gå att frakta ut till kund separat, t.ex. Om en vara har en 

väldigt liten marginal att tjäna skall en kund ändå få köpa den vara. Det finns alltid 

någon liten slant att tjäna och målet är att alla produkter i lager skall gå att skickas. 

Enligt Koster (2003) har E-handels företag ofta problem med att välja lämpliga 

distributionskanaler detta inkluderar hur varorna ska nå sina kunder i de olika 

områdena. Då författarna inte fått ta del utav fraktkostnader som de olika företag har 

så går det inte att säga hur mycket respektive företag tjänar på fraktkostnaden till 

sina kunder. Företag A säger dock att tanken inte är att tjäna på fraktkostnaden men 

samtidigt så arbetar de med olika speditörer detta kan antas som att vissa speditörer 

har bättre täckning för vissa typer av försändelse medan andra har bättre fraktpriser. 

6.4 Drop Shipping 
Att skicka varorna från leverantör direkt till slutkund är inte ett alternativ för någon 

av respondenterna. Inte heller Active Outfit anser att det är en lösning även om en 

vara skulle nå en kund snabbare. Oftast vill leverantören skicka ett större antal 

produkter till en adress (företaget) dels för att spara på frakt kostnaden dels för att de 

oftast vill att man ska handla minst ett X antal artiklar. Att skicka produkterna från 

sig själv visar kunden att man som företag har omsorg för sina produkter och kunder. 

Att själv paketera varan gör att en extra kontroll blir gjord att det är rätt vara som 

paketeras. Även att kunden får se att produkten kommer från just det säljande 

företaget och inget annat gör att kunden känner sig trygg. Trygghet och kundnöjdhet 

är det som E-handel företag lever på. Att själv paketera varorna ger kunder trygghet 

och en känsla av att man fått sin produkt från någon på Active Outfit. Sign (2002) 

beskriver att det är viktigt för ett e-handelsföretag att skapa och ha en bra relation till 

sina kunder. Genom att sätta egen prägel på leveranserna och visa upp sig är det en 

viktig upplevelse för kunden att deras produkt är paketerad på rätt sätt. Gärna att det 

är paketerat på ett speciellt sätt som utmärker företaget.  
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6.5 Prisjämförelse  
Vi tittade på hur Active Outfit kan skära ner på distributionskostnaderna och 

jämförde hur mycket det kostar att skicka försändelser med andra stora aktörer som 

finns i Sverige. Att använda sig utav flera olika distributörer kan jämföras med att 

använda sig utav en multiple sourcing strategi. Att använda sig utav denna typ av 

strategi är att man förlitar sig på en konkurrensutsatt marknad, man tar nytta av att 

det finns olika företag som kan erbjuda samma lösningar och därmed kunna 

förhandla till sig bättre priser och service. Använder man endast en distributör blir 

man lätt beroende av denna. Vid prishöjningar blir man tvungen att betala mer och 

då blir förtjänsten mindre (Richardson & Roumasset, 1995).  

Enligt Aronsson et al (2006) att presentera de olika leveranssätten för kunden ökar 

kundnöjdhet. Att kunden vet om vilken leveransservice som är tillgänglig för den 

specifika varan. Presenteras priserna för de olika lösningarna kan kunden själv 

besluta om vilka dom vill använda sig utav. Prisjämförelsen som vi fått fram visar 

klart och tydligt att det finns bättre marginaler än de som finns idag för Active Outfit. 

Att erbjuda billigare frakt till vissa kunder kan göra att fler små order kommer in. 

Även att ha billigare frakt för större produkter gör att Active Outfit istället för att hela 

marginalen av vinsten för produkten går åt fraktkostnaden kan Active Outfit istället 

tjäna något på den ordern.(Wennerholm, 2015) (IKEA, 2016) (Company, 2016) 

Prisjämförelsen visar att det finns fler speditörer på marknaden med lika bra 

rikstäckning som Postnord. Prislistan som presenteras under resultatet visar vilka 

typer av paket som är billigare att skicka med respektive speditör. Om Active Outfit 

väljer vilken speditör de vill anlita för enskild leverans av vara kan de reducera sina 

transportkostnader och öka vinstmarginalen. När det kommer till leveransservicen så 

har speditör A och B lika många ombud runt om i Sverige medans speditör C har ca 

1300 st. Jämförs prislista A och B ser man att det skiljer rätt mycket i pris för samma 

tjänster. Detta visar att speditör B kan leverera samma tjänst på lika lång tid och till 

samma ort till ett lägre pris. Vill företaget frakta ett paket som väger 1 kg och är max 

120 CM långt kostar det 61 kr med speditör A, 39 kr med speditör B och 41 kr med 

speditör C. Vill företaget frakta ett paket som väger 18 kg kostar det 119 kr med 

speditör A , 86 kr med speditör B och 95 kr med speditör C. I alla ovannämnda 

exempel är speditör B billigast. Enligt uppgifter lämnade av speditör B har de samma 

tjänster och leveransservice som speditör A erbjuder men är det dyraste alternativet 

av de tre jämförda. Sänks fraktkostnaderna kan lönsamheten ökas , i och med att 

nästan alla produkter skickas via post finns pengar att spara på när det gäller frakt av 

produkter ut till kund. Om en produkt är längre än 120 cm men kortare än 150 cm 

rekommenderas enligt dessa tabeller Speditör c, detta för att speditör A och B tillför 

en extra kostnad vid paket längre än 120 cm. 
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7. Slutsats  
Nedan beskrivs det resultat som analysen genererat. 

Active Outfit har idag höga kostnader för distribution av varor ut till slutkund. Målet 

med examensarbetet har varit att ta reda på hur lönsamheten för denna process kan 

ökas genom minskade distributionskostnader. För att lönsamheten skall öka under 

distributionen kan Active Outfit försöka att få ner kostnaderna genom att använda sig 

utav fler distributörer för att pressa ner priserna för enskild frakt av produkt. Ser vi 

på resultatet för jämförelse prislistan från olika distributörer visar det sig att det finns 

andra distributörer som kan utföra samma jobb för lägre pris. Att fokusera på hög 

kundnöjdhet genererar fler och återkommande kunder. Kunden ska få känslan av att 

deras produkt är behandlad och paketerad av omsorg av den som de köper produkten 

utav. Vid E-handelsförsäljningen är upplevelsen av köpet det som får kunderna att 

uppskatta företaget, hur kunderna får produkten- att kunden får rätt produkt och på 

utsatt tid. Det framkom under intervjuerna att kunderna inte har något emot att 

betala mer om de köper en dyrare eller större produkt. Drop-shipping, att en produkt 

skickas direkt från en leverantör är inte en snabbare lösning. Under den teoretiska 

studien kom det fram att leveranservice är något som ökar trygghet och förtroende 

för kunderna. Att kunna välja hur en produkt skall fraktas, om det tar längre tid eller 

kortare tid beroende på pris är något som kunderna gärna bestämmer själva. Vissa 

kunder betalar gärna lägre frakt kostnader om det tar längre tid att frakta. Så länge 

en kund får välja själv är denne nöjd.  

Att ha ett gediget och välfungerande it-system är viktigt. Ett IT-system skall kunna ge 

de anställda information om lagerstatus, vart en produkt befinner sig i logistik 

kedjan. Detta för att ständigt kunna återkoppla med rätt information till kund.  

Enligt analysen ska ett E-handel företag ha så några mellanhänder som möjligt, en 

produkt skall ej behövas flyttas mellan olika butiker eller olika lager innan det når 

slutkund. Att använda sig utav en 3PL är något som respondenterna tycker kan 

användas som ett komplement med eget lager vid högre beläggning. Det är inte bra 

att lägga ut hela sitt lager för paketering och plockning till ett annat företag då dessa 

inte är lika noggranna eller måna om att rätt produkt når företagets kunder.  

Att arbeta med så få leverantörer som möjligt anses vara positivt enligt analysen. 

Active Outfit kan bygga en djupare relation till en leverantör vilket gör att de får 

bättre hjälp och service av leverantören. Ett sätt att korta ner ledtid och slippa ha ett 

stort lager är att leverantören då levererar produkter mer frekvent till Active Outfit. 

Enligt analysen är det ett sätt för företaget att minska kapitalkostnader då de har 

tillgång till frekventa leveranser. Förutom minskning av kapitalkostnader minskas 

även lagerkostnaden för byggnader och personal.  Genom att visa förtroende och 

handla in större mängd från en leverantör möjliggör det reducerade priser för de 

olika produkterna. 
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Genom att samarbeta med alla tre av de ovannämnda studerade speditionsföretaget 

kan Active Outfit ta del av alla godbitar som kan passa de. Alla speditör är bra på 

något, det gäller för den som paketerar de olika produkterna att veta vilket typ av 

paket som är billigast att sända med respektive speditionsfirma. Enligt tabellerna 

presenterade under resultat ses att speditör C är billigare när det kommer till att 

skicka produkter längre än 120 Cm men kortare än 150 cm medan speditör B är 

billigare när det ska skickas produkter kortare än 120 CM.  
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8. Framtida rekommendationer 
Eftersom att detta är ett examensarbete på 15HP har författarna inte haft tillräckligt 

med tid för att kunna föreslå några absoluta förändringar för Active Ouftit. 

Författarna känner dock att Active Outfit kan fördjupa sig och utvecklas inom ett 

antal processer för att öka sin lönsamhet.  

 Utvärdera möjligheten för att samarbeta med fler distributörer 

- Använda billigaste möjliga distributör för enskild försändelse 

Att prova ett samarbete med olika distributörer tror vi skulle vara en bra 

erfarenhet för Active Outfit, att låta kunderna få välja på vilket sätt de vill 

få sina varor levererade kan vara fördelaktigt. Oftast har kunden erfarenhet 

av en specifik distributör som de uppskattar som kanske inte är det bästa 

för dom. Att låta kunderna få välja kan öka kundnöjdheten. 

 

 Behålla lager i eget regi  

-Försöka visa kunderna mer tydligt att varorna paketeras av A.O  

-Utöka varulagret så att så många produkter som möjligt finns i lager när en 

kundorder läggs, detta för att minska ledtiden för en produkt till kund 

- I framtiden om företaget växer att bygga ett centrallager varifrån alla 

produkter paketeras , detta för att avstånd till kunderna ska minskas. 

 

 Ständigt utveckla sitt it-system  

 

 Arbeta med så få leverantörer som möjligt för att kunna ha en stark och djup 

relation med några få. 

-Detta för att leveranssäkerheten och kvalitetsäkerheten skall vara så hög som 

möjligt. 
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Bilaga 1. Svar från Intervjuer 
  

Frågor Svar IKEA Svar Kjell O Company Active Outfit 

1.Har ni eget lager eller 

lagt ut det till en 3dje 

part?  

 

Ja vi har ett eget lager i 

Sverige. Men vi jobbar även 

med 3dje parts lager. 

Förtillfället inte i Norden 

men på flera ställen i 

Europa och övriga världen 

är det både IKEA drivna 

lager r och 3pl.   

 

Eget central lager, 

hanterar 90 % av egen 

logistik, Vissa tider på 

året läggs det ut tex 

Jultider.  

 

Har funderat 

på det men ej 

räknat på 

kostnaden, ej 

genomförbart 

för oss  

1a) Följdfråga om ni har 

EGET LAGER; Har ni 

jämfört fördelar och 

nackdelar med att lägga 

ut lagret till en 3dje part 

gentemot att ha ett eget 

lager?  

 

Självklart. Det finns både 

för och nackdelar. Vi 

använder oss av båda delar 

för att ha lagerkompetens i 

företag och för att lära oss 

av andra företag.  

 

Driver det bättre på egen 

regi, 3dje part lätt att du 

får ett påslag. Ökar 3pl 

med 2% kostnaden så 

läggs den vidare på oss. 

Service kan vi klara själva.  

 

. Då våra 

leverantörer är 

rätt 

outvecklade. 

Det blir ofta fel 

i leveranser. Vi 

har tunna 

lager. Har vi 

3pl och låter 

en person som 

inte kan 

produkterna är 

risken att våra 

produkter får 

fel varor. Våra 

kunder frågar 

ofta om olika 

varor är 

kompatibla 

med varandra 

då är det bra 

att dessa finns 

tillhand hos 

oss. 
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2.Vad har ni för 

lagerförings kostnad 

idag? Lagersärkostnad - 

registrera in kommet 

gods, placera på rätt 

plats.  Hanterings 

(inventering, 

organisering) kostnad 

inkl plock och packning?  

 

Vår totalkostnad på vårt 

plocklager i torsvik är 39 

Euro per hanterad 

kubikmeter. 

85 % av omsättningen 

går åt till detta , personal 

samt lagerkostnd.  

 

Vill ej lämna exakta 

uppgifter.  

Inte lagerhålla 

alla produkter 

året om, tajta 

till hyllorna 

effektivisera 

den yta vi idag 

har. Vill gärna 

ha större lager 

men svårt att 

säga hur värt 

det är just nu. 

Rätt låga 

kostnader 

idag. Ca 22000 

kr idag / mån- 

Kan räkna 

procenten av 

omsättning  

3.Vad har era produkter 

för omsättnings 

hastighet?  

Hur fort snurrar lagret?   

Beställningspunkt för 

olika produkter?  

Strategi för 

säkerhetslager? 

 

vår 

omsättningshastighet på 

lagret varierar ju ngt 

månad för månad, nu 

ligger vipå runt 9,5ggr. 

Beställningspunkter 

varierar även det med 

tanke på prognos, 

generellt kan man säga 

att vi har 1-3 veckors 

säkerhetslager trots att 

vi egentligen bara 

tillåter systemet max ca 

2, detta beroende på 

tex hur många artiklar 

som ligger på en pall. 

Strategin är att inte 

överstiga maximalt 3v 

och fokuserar arbetet 

mot volymkrävande 

artiklar, därför har vi 

tex lägre säkerhetslager 

på en hörnsoffa, hade vi 

inte haft begränsad 

kapacitet som vi upplevt 

ett tag hade vi eg. velat 

ligga lite högre än vi 

gör, spec på dessa 

Från central lager 6-7 ggr 

om året om butik butik 

2,5ggr/år.  Webben står 

för mindre än 5 % 

 Historisk förbrukning, 

produktkvalificering, 

beroende på värdet för 

produkter. Alla produkter 

finns i lager. 

Centrallager skall alltid ha 

fullt sortiment 

Lgerhåller 30 % 

av sortimentet 

alltså ca 3000 

varor i lager. 

Haft en enkel 

modell frö det. 

Alla varor som 

sålts mer än 2 

ggr skall finnas 

i lager. Om 

något som inte 

sålts på 12 

mån gör vi oss 

av med den. 

Tex thermos 

säljs bra på 

vintern då är 

det ingen ide 

att ha de i 

lager i Juli. Vi 

tittar på vilka 

produkter som 

säljs 

kvartalsvis.  

// 6 ggr är 
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volymkrävande artiklar. snittet just nu 

men det 

justeras med 

tiden. Mer 

kapital ger mer 

varor i lager. 

Vissa 

produkter har 

20 ggr och 

vissa bara 1.  

4.Vad har ni för 

affärssystem? Hur 

kontrolleras lagersaldo? 

Vi använder oss av Consafe 

– Astro. 

Navition för hela 

koncernen. Speciellt 

WMS system för driften 

på lager. 

Specter,  

5.Tål alla varor frakt och 

logistik? 

Ja Allt tål frakt. Några 

produkter säljs endast i 

webben ej i butik. De 

dyraste. Tex 3d skrivare. 

Ja, dom flesta 

är ej ömtåliga. 

Fiskespö långa 

ömtåliga. Post 

Nord ger 

garanti på att 

varan når 

kunden 

oskadd.  

5a) Kostar det olika att 

kunna frakta olika 

produkter? 

Det gör det. Beroende på 

tillverkningsland och 

försäljningsantal kostar 

frakten till oss olika 

beroende på artikel. Att 

leverera ut är också olika 

kostnader. Beroende på 

orderns 

storlek/fyllnadsgrad i bil 

samt hantering på lagret. 

Fast pris på speditör- 

men tillägg stora 

skrymmande tillägg. 

Olika 

kostnader, litet 

varubrev är 

väldigt billigt, 

tex 

skrymmande 

kan kosta flera 

100. Om längre 

än 1,2M 

tillkommer 

avgifter.  

5b) Kostnader för 

emballage och 

paketering? 

Vi emballerar olika 

beroende per order. Alla 

våra ordrar plastas i 

maskin. Våra postordrar 

packar i i kartong. Våra 

postordrar kostar runt 15kr 

per order i förpackning. Vår 

Ej koll på det. Annan 

leverantör. Liten del 

privat personer , det 

mesta av emballaget går 

ut till våra interna 

leveranser till våra egna 

butiker. 

Emballage ca 

35000 kr år 

plus arbets 

kostnad. 

Försöker 

utveckla och 

köpa in mer 

lättarbetade 
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bilordrar bara någon krona. kartonger.  

c) Finns det produkter 

som ni anser inte är 

värda att frakta - tex om 

en vara kostar 1 kr då 

kanske era kunder inte 

är så villiga att betala tex 

49 kr i frakt. Då kan de 

hellre köpa den 

produkten i en fysisk 

butik 

Det gör det, men vår vision 

att vara för de många 

människorna gör att vi inte 

har det i åtanke vid 

beslutsfattande om vilket 

sortiment på lägger på våra 

lager. Målet är att alla 

artiklar ska gå att beställa. I 

dagsläget går ca 70-80% av 

artiklarna att beställa. 

Målet är 100% inom 1 år. 

Varubrev om väldigt små Ja det finns 

men vi tjänar 

ändå någon 

liten slant.  

6.Använder ni en trappa 

gällande fraktkostnader 

för kund?  

 

49 kr postleverans upp till 

20 kg. Hemleverans 495kr – 

1995 kr. 

Tar ut extra avgift från 

kund – fraktfritt över 300 

kr  

 

Inte just nu 

endast 49 kr 

upp till 500 kr 

sedan 

fraktfritt.  

6a) FÖLJDFRÅGA; Om ni 

inte har en trapp 

kostnad för olika typer 

av paket, har ni tänkt att  

införa en form av trappa  

gällande fraktkostnader?  

 

Inget just nu.  Nej inte i nuläget Ja vi har tänkt 

på det. Måste 

hitta ett bra 

sätt för att 

kunderna ska 

förstå.  

6b). Har ni statistik över 

bytes kostnader? Finns 

det en MAX begränsning 

i antal gånger kunder får 

byta en produkt?  

Tex. kunden har köpt tre 

olika produkter på en 

beställning alltså på en 

fraktkostnad, som den 

sedan väljer att byta ut i 

tre omgångar 

Följs upp via kundservice så 

självklart vet vi statistiken 

på returer. Jag kan ta reda 

på det om ni vill. Vi har 

ingen limit på kunders 

byten. Jag har aldrig 

uppfattat att det varit ett 

bekymmer att kunden 

byter ofta på en order. 

Det bjuds på men väldigt 

liten summa. Oftast kan 

en kund gå in till någon 

av våra fysiska butiker för 

att byta ut eller 

återlämna en produkt. 

Ingen gräns, 

bytesrätt hur 

många gånger 

som helst. Få 

byten därav 

inte värt att  

betalt från 

kund .  

 

 

   



 44 

c) Reklamations 

kostnader? 

Statistik över kostnad på 

frakt idag? För vilken typ 

av order tjänar ni mest 

på av frakt kostnaden? 

Vi har ingen tanke att tjäna 

något på våra 

fraktkostnader. Det ska 

endast täcka vår hantering. 

Men det som blir billigast 

för oss att frakta är såklart 

små/enstaka artiklar med 

högt försäljningsvärde där 

marginalen är hög.  

 

Ingår , skriver oftast ut en 

retursedel åt kunden. 

Annars finns våra butiker 

att tillgå. 

Inget problem 

för oss. 4-5 % 

returer samt 

byten av alla 

ordrar. 

7.Vilka speditörer 

arbetar ni med idag? Vad 

har ni för strategi för 

distributionen av varor? 

Vi samarbetar i Norden 

med. DHL, Bring logistic, 

Bring Express, Postnord, 

Ahola. 

Endast Post Nord Endast Post 

Nord. 

a)Har ni tänkt på 

möjligheten att 

samarbeta med olika 

speditörer, vissa 

speditörer kan vara 

billigare vid större 

paket? Billigare 

beroende på 

destinationen för 

paketet? 

Vi upphandlar våra 

transportavtal regelbundet 

med era frågor ovan som 

en del i upphandlingen. Vi 

är alltid ute efter högsta 

service till lägsta pris. 

Ja eftersom vi kör i Norge 

nu, så har de inte 100 % 

täckning. Förhandlingar 

pågår med andra 

speditörer.  

Ja,  tänkt på att 

kolla andra 

speditörs 

alternativ. 

Kanske erbjuda 

flera 

leverantörer 

till kunden.  

b) Vad har ni för 

transportkostnader idag 

gällande distribution. 

Komplettera Vill ej svara 4,5% går åt till 

fraktkostnader. 

8.Erbjuder ni spårning av 

varor till era kunder?  

 

Ja. Det gör vi, men vi gör 

det efter de har lämnat 

vårt centrallager. Detta är 

något vi vill utveckla vidare, 

från orderpunkte till 

leverans. Idag täcker vi 

bara halva vägen av 

orderns väg.  

 

Post nord Kolli sökning, vi 

hjälper via kundtjänst 

också. Ofta ringer kunder 

till oss eller mailar oss 

och frågar om när deras 

produkt anländer. Då 

svarar någon kundservice 

medarbetare på den 

frågan. 

 

Post nord 

spårning. 

9.Har ni tänkt på att 

leverera vissa varor 

direkt från leverantören 

Nej, vi är vår egen 

leverantör.  

Nej, alla produkter finns i 

vårt centrallager.  

Nej , eftersom 

att vi vill att 

kunden ska 
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till slutkund? känna att den 

har någon 

kontakt med 

oss och det är 

genom att vi 

packar varan 

på vårt sätt 

och med vår 

reklam på.  


