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Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats är att kartlägga hur en livsmedelsbutik som erbjuder e-handel 

logistiskt distribuerar en inkommande order till kund. Frågeställningarna är att identifiera de 

viktigaste logistiska funktionerna samt vilka förändringar av dessa som kan bidra till att en 

högre kapacitet i systemet kan uppnås. Studien är utformad som en fallstudie där en 

deltagande observation av verksamheten och en kompletterande semistrukturerad intervju har 

genomförts. Begrepp inom logistik och logistiksystem samt funktioner kopplade till dessa 

utgör det teoretiska ramverket. Resultatet av studien är en redogörelse för hur färdigställandet 

av en livsmedelorder utförs. Analysen visar att de inkluderade aktiviteterna är nära 

sammankopplade och påverkar varandra och den totala kapaciteten i systemet. Slutsatsen som 

kan dras är att vissa förändringar kan implementeras för att ytterligare öka kapaciteten, utan 

att logistikens grundsyfte går förlorad.  



 1 

Innehållsförteckning 
1. Inledning ............................................................................................................................... 2 

1.1 Syfte och frågeställningar .......................................................................................................... 3 
1.2 Avgränsningar ............................................................................................................................ 3 

2. Teori ...................................................................................................................................... 4 
2.1 Definition av logistikbegreppet ................................................................................................. 4 
2.2 Logistik som ett system .............................................................................................................. 5 

2.2.1 Logistiksystemets beståndsdelar ........................................................................................... 6 
2.3 Order- och leveransprocessen ................................................................................................... 7 
2.4 Lagrets utformning .................................................................................................................... 8 

2.4.1 Artikelplacering i lager ......................................................................................................... 9 
2.5 Plockningsprocess ..................................................................................................................... 10 

2.5.1 Plockningsmetoder .............................................................................................................. 10 
2.5.2 Plockningsprinciper ............................................................................................................. 10 

2.6 Analysmodell ............................................................................................................................. 12 
3. Metod .................................................................................................................................. 14 

3.1 Undersökningsdesign ............................................................................................................... 14 
3.2 Tillvägagångssätt ...................................................................................................................... 15 

3.2.1 Val av butik och respondent ................................................................................................ 15 
3.2.2 Deltagande observation av verksamheten ........................................................................... 16 
3.2.3 Intervju med avdelningschef ............................................................................................... 17 
3.2.4 Bearbetning av insamlade data ............................................................................................ 18 
3.2.5 Andra källor till empirisk data ............................................................................................ 19 

3.3 Studiens trovärdighet ............................................................................................................... 19 
4. Empiri ................................................................................................................................. 22 

4.1 Presentation av fallföretaget .................................................................................................... 22 
4.1.1 Online-avdelningen hos ICA Maxi Stormarknad Stenhagen Uppsala ................................ 22 

4.2 Avdelningens funktioner och utseende ................................................................................... 23 
4.2.1 Lagrets utformning .............................................................................................................. 23 
4.2.2 Butikens utformning ............................................................................................................ 24 
4.2.3 Artikelplacering i butik ....................................................................................................... 24 

4.3 Avdelningens dagliga verksamhet ........................................................................................... 24 
4.4 Orderbehandling ...................................................................................................................... 25 

4.4.1 Orderhantering .................................................................................................................... 25 
4.4.2 Planering av arbetsdagen ..................................................................................................... 26 
4.4.3 Färdigställande av order ...................................................................................................... 27 
4.4.4 Avsändning till kund ........................................................................................................... 28 

5. Analys och diskussion ........................................................................................................ 30 
5.1 ICA:s logistiksystem ................................................................................................................. 30 
5.2 Orderläggning och ordermottagning ...................................................................................... 32 
5.3 Orderbehandling ...................................................................................................................... 33 
5.4 Färdigställande av order .......................................................................................................... 34 
5.5 Transport och inleverans till kund ......................................................................................... 36 

6. Slutsats och avslutande diskussion ................................................................................... 37 
7. Referenser ........................................................................................................................... 39	
  



 2 

1. Inledning 
Detaljhandeln fortsätter att digitaliseras och det finns inga tecken på att en stagnation är något 

att vänta sig; detta visar e-barometerns årsrapport för 2016 (E-barometerns årsrapport, 2016, 

s. 4). E-barometern publiceras gemensamt av PostNord, Svensk Digital Handel och HUI 

research varje kvartal och följer samt redogör för nuläges- och tillväxtrapport för dagens e-

handel. Inom rapporten definieras e-handel som “internetförsäljning av varor som levereras 

hem, till ett utlämningsställe eller hämtas i butik, lager eller utlämningslokal av konsument”. 

Rapporten visar att omsättningen för detaljhandeln som sker online ökat till 58 miljarder kr 

2016, vilket motsvarar en tillväxt på cirka 16 procent jämfört med tidigare år. Detta innebär 

att e-handel nästan står för åtta procent av den totala detaljhandeln och förutspås att inför 

2017 öka till närmare nio procent. Framförallt sker detta som en följd av att kedjorna gör allt 

större satsningar på digitala kanaler och att konsumenterna blir mer mottagliga och mogna för 

att handla online. I rapporten lyfts också att denna ökning kommer som en följd av att 

specifikt livsmedelsbranschen online växer i snabb takt. Under första kvartalet 2016 har 

livsmedelshandeln online ökat med 31 procent (E-barometerns årsrapport, 2016, s. 13). 

 

Att e-handeln inom livsmedelsbranschen växer är också något som återspeglas i ICA 

Gruppens årsredovisning för 2016 (ICA Gruppen, 2017a). Under 2016 redovisar koncernen 

att stor kraft har lagts ner på att fortsätta lansera och att utveckla dess e-handelserbjudande. I 

slutet av året erbjöd drygt 200 av totalt 1 400 butiker e-handel som ett komplement till den 

fysiska butiken (ICA Gruppen, 2017c). E-handelns andel stod gemensamt för 1,3 procent av 

butikernas totala försäljning. Årsredovisningen visar sammantaget att ICA:s e-handel växt 

snabbare än marknaden (ICA Gruppen, 2017a). VD Per Strömberg lyfter också i samma 

redovisning att e-handeln fortfarande befinner sig i en tidig fas och trots att utvecklingen 

upplevs gå väldigt fort finns det mycket kvar att göra. Denna positiva utveckling återspeglas 

även i ICA Maxi Stormarknad Stenhagen Uppsala, där avdelningschefen för ICA online, 

Robin Persson (2017a) framhäver att omsättningen har ökat med 27 procent under första 

kvartalet för 2017 jämfört med föregående år. 

 

Som en följd av att ICA:s verksamhet växer, speciellt med avseende på e-handel som alltså 

utgör en allt större del av organisationen, leder det till att effektiviteten och kapaciteten 

genom hela flödeskedjan måste öka för att detta ska kunna bemötas. Det är även något som 

konkretiseras i företagets verksamhetsmål för 2017. I dessa beskrivs att de aktivt vill göra en 



 3 

e-handelssatsning för att få de fysiska och digitala kanalerna att komplettera varandra 

samtidigt som stabiliteten och effektiviteten genom hela värdekedjan ska öka och då med ett 

stort fokus på logistik och butiksdrift (ICA Gruppen, 2017a). Att utveckla nya och effektiva 

vägar för att koordinera flödet av material är även något som Sandberg (2015, s. 9) belyser 

som ett väsentligt krav för att kunna hantera de allt längre och mer komplexa 

försörjningskedjor som en större verksamhet medför. Det är inte längre en komparativ fördel 

att enbart kunna leverera felfria produkter, utan har snarare utvecklats till ett krav från 

marknaden. Kunder eftersöker idag genomgående produkter med snabbare leveranser, i exakt 

rätt tid och utan någon som helst skada (E-barometern årsrapport, s. 41). Att kunna hantera 

sina flöden effektivt är alltså vad som blir avgörande när konkurrensen ökar. Frågan är då hur 

en verksamhet faktiskt arbetar med att uppfylla detta. Hur sker det dagliga arbetet med att 

säkerställa att det kunden får i sin leverans är det som önskades och att detta även sker i rätt 

tid. Genom att studera ICA Stenhagens verksamhet via en deltagande observation erhålls ett 

unikt perspektiv för hur detta arbete sker. 

1.1 Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna studie är att kartlägga hur en onlineverksamhet i en livsmedelsbutik arbetar 

med logistik vid behandling och färdigställande av inkommande ordrar. Genom att kartlägga 

de funktioner, kopplade till logistik, som är essentiella för att kunna leverera i enlighet med 

kundens förväntan kan slutsatser dras kring vilka möjligheter och utmaningar butiken har för 

att kunna fortsätta bemöta den fortsatt växande e-handelstrenden.  

 

Följande frågeställningar besvaras inom studien: 

1) Vilka är de viktigaste funktionerna, kopplade till logistik, relaterade till behandling 

och färdigställande av en inkommande livsmedelsorder? 

2) Vilka flaskhalsar relaterade till behandling och färdigställande går att identifiera? 

a) Vilka delar av funktionerna kan förändras för att dess kapacitet ska öka? 

1.2 Avgränsningar 
Studien är avgränsad till att studera hur en butik, ICA Maxi Stenhagen Uppsala, arbetar med 

att behandla och färdigställa en inkommande livsmedelsorder. Inom studien inkluderas 

varken hur hemkörning eller upphämtning av färdigpackade matkassar sker och inte heller 

hur butikens varuförsörjning gentemot dess leverantörer går till. 
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2. Teori 
I följande avsnitt presenteras den teori som ligger till grund för studien. Teoriavsnittet inleds 

med en definition av logistikbegreppet för att därefter definiera ett logistiksystem samt dess 

inkluderade aktiviteter. Med utgångspunkt från dessa aspekter summeras därefter teorin till 

en undersökningsmodell.  

2.1 Definition av logistikbegreppet 
Den internationellt ledande branschorganisationen inom logistik, Council of Supply Chain 

Management Professionals (CSCMP), definierar logistics som: 

 

“Logistics is that part of supply chain management that plans, implements, and control the 

efficient, effective forward and reverse flow and storage of goods, services, and related 

information between the point of origin and the point of consumption in order to meet 

customers” (CSCMP, 2017). 

 

Att logistik innebär planering, implementering och kontroll av flöden är ett synsätt som delas 

av såväl Jonsson och Mattsson (2016, s. 19) som Aronsson et al. (2003, s. 19). De presenterar 

logistik som ett samlingsnamn för alla de aktiviteter som säkerställer att material och 

produkter finns på rätt plats vid rätt tidpunkt. Vikt ligger vid att ha ett brett perspektiv och en 

helhetssyn, där det inte räcker att enbart studera den egna interna logistiken utan även 

förhållandet med såväl leverantörer som slutkunder. Detta, menar Jonsson och Mattsson 

(2016, s. 21), är viktigt eftersom alla aktiviteter befinner sig i ett logistiksystem där 

relationerna och utbytet mellan dem är vad som utgör själva flödet i systemet. Storhagen 

(2011, s. 17) belyser ytterligare betydelsen av ordet rätt. Han presenterar att logistik ofta 

brukar omfatta de sju R:en, som innebär: “de aktiviteter som har att göra med att erhålla rätt 

vara eller service i rätt kvantitet, i rätt skick, på rätt plats, vid rätt tidpunkt, hos rätt kund, till 

rätt kostnad.” (Storhagen, 2011, s. 17). Sammantaget utgörs logistikens övergripande 

målsättning av att kunna erbjuda en hög leveransservice till låga kostnader (Aronsson et al., 

2003, s. 46). 

 

För att uppnå en sådan målsättning menar Sandberg (2015, s. 15f) att det krävs en strategi för 

hur arbetet ska genomföras. Han beskriver att en strategi ofta förknippas med någon slags 

plan eller planering som innefattar en kombination av en mängd olika synsätt. Sandberg 
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(2015, s. 16) belyser också skillnaden mellan en logistikstrategi och en generell 

företagsstrategi; där logistikstrategier ses på en lägre nivå än företagsstrategier och har ett 

tydligare fokus på att utarbeta verktyg som går att använda för att operationalisera och 

realisera de strategier som finns på en företagsnivå för att nå ökad lönsamhet. Exempel på 

sådana funktioner menar Sandberg (2015, s. 20) kan vara kostnadsbesparingar, ökad 

leveransservice och kortare ledtider. 

2.2 Logistik som ett system  
Som tidigare nämnt krävs det att logistik uppmärksammas i ett större perspektiv, som ett så 

kallat logistiksystem. Jonsson och Mattsson (2016, s. 23) beskriver detta som ett öppet 

system som växelverkar med sin omgivning. Vilka delsystem och komponenter som 

innefattas varierar från fall till fall, men i exempelvis producerande företag inkluderas 

traditionellt sett ofta delsystemen materialförsörjning, produktion och distribution. Flödet 

mellan dessa drivs framåt som en följd av att en kund efterfrågar en produkt. 

Sammankopplingen mellan delsystemen utgörs därmed av ett antal order- och 

leveransprocesser, vilka åskådliggörs i Figur 2. Det är framförallt dessa processer som är 

intressant inom denna studie. 

 

Genom att samordna de ingående delsystemen och komponenterna och på ett effektivt sätt 

utbyta material och information kan en högre total systemeffekt erhållas. Detta i jämförelse 

med om systemen istället hade arbetat separat och oberoende av varandra. Detta menar 

Jonsson och Mattsson (2016, s. 23) även bidrar det att uppfylla grundsyftet med en 

verksamhet; att på ett effektivt sätt kunna tillgodose kunder med de efterfrågade produkterna. 

Figur 1 visar att logistiksystemet grafiskt kan presenteras som en linjär process. Systemets 

kapacitet utgörs av de resurser som finns inom systemet, exempelvis antalet anställda och 

antalet maskiner. En hög kapacitet motsvarar således ofta höga kostnader, vilket innebär att 

systemets kapacitet måste vara utformat på att sådant sätt att det motsvarar de förväntningar 

marknaden har på systemet. Systemets längd motsvarar genomloppstiden för produkten eller 

tjänsten i fråga. (Aronsson et. al, 2003, s. 46). 
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Figur 1. Logistiksystem för producerande företag (Aronsson et al., 2003, s. 46).  

 

Även Aronsson et al. (2003, s. 46) kopplar samman utseendet hos systemet med logistikens 

grundläggande mål genom att belysa tre aspekter där han lyfter att systemets kapacitet ska 

dimensioneras utifrån vilken efterfrågan som finns på marknaden och också vara jämnt 

fördelad över hela systemet. Slutligen lyfter han att målsättningen ska vara att uppnå en så 

kort genomloppstid som möjligt, vilket innebär ett snabbt system. 

2.2.1 Logistiksystemets beståndsdelar  
I Figur 1 visualiseras de delar som ofta inkluderas i ett logistiksystem för ett producerande 

företag. Materialförsörjningens roll framhäver Jonsson och Mattsson (2016, s. 25) är att 

säkerställa att det finns material till produktionens förfogande. Detta menar de därmed 

inkluderar såväl att beställa och ta hem material som att lagerhålla det. Det är produktionen 

som avgör hur mycket material som behövs för att företaget ska kunna leverera i den takt som 

produktionen utlovat. I samma takt som produktionens behov av material uppstår måste 

materialförsörjningen beställa hem material från företagets leverantörer. Detta medför att 

materialförsörjningen därmed har direkt kontakt med såväl leverantörens distributionssystem 

som det egna produktionssystemet, vilket även åskådliggörs i Figur 1. 

 

Nästa steg i systemet utgörs av produktionen, vilket Jonsson och Mattsson (2016, s. 25) 

beskriver som det steg där materialet som materialförsörjningen bidrar med bearbetas. Det är 

i denna process som företagets värdeskapande arbete sker i och med att det här skapas färdiga 

produkter. För att denna del ska bli så effektiv som möjligt krävs det att det finns fungerande 
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samarbeten mellan såväl distributionen som materialförsörjningen. Som ett avslutande steg i 

logistiksystemet ska därefter de färdiga produkterna tillgängliggöras och distribueras till 

kunderna. Detta ska ske så kostnadseffektivt som möjligt, samtidigt som leveransservicen 

upprätthåller önskad kvalitet. 

2.3 Order- och leveransprocessen 
Som tidigare nämnt kopplas de olika stegen i logistiksystemet samman genom ett antal order- 

och leveransprocesser. Enligt Aronsson et al. (2003, s. 53) kan order- och leveransprocessen 

beskrivas i sex efterföljande steg enligt Figur 2. En order- och leveransprocess inkluderar 

därmed alla de aktiviteter som sker som en direkt konsekvens av att en beställning görs, från 

det att kund lägger en order tills dess att produkten är levererad. De ingående stegen beskrivs 

närmare nedan. 

 Figur 2. Order- och leveransprocessens sex olika aktiviteter (Aronsson et al., 2003, s. 54). 
 

Första steget inkluderar själva orderläggningen. Aronsson et al. (2003, s. 54) beskriver detta 

som att en kund ser över sitt nuvarande lagersaldo och från detta identifierar sitt behov av nya 

varor samt när i tiden dessa behövs. Som en följd av att en order läggs tas den också emot av 

en leverantör i en så kallad ordermottagning i det andra steget. Enligt Aronsson et al. förs 

dessa in i elektroniska system, där bearbetning och behandling sker. Från detta steg fram till 

steg fem, transport och spedition, har kunden liten eller ingen inverkan över hur processen 

fortskrider, utan ägnar sig istället åt leveransbevakning. Med leveransbevakning menar 

Aronsson et al. att kunden förses med information om eventuella förseningar eller 

förändringar i leveransen. I vilken grad en kund bevakar leveransprocessen är nära 

sammankopplat med hur stort förtroendet är för leverantören, i form av leveranspålitlighet, 

samt hur stort behovet är av varan. 

 

Som ett sista steg i orderprocessen sker själva orderbehandlingen. I detta steg planeras och 

beordras de aktiviteter som krävs för att färdigställa ordern (Aronsson et al., 2003, s. 55). Här 

utgör materialförsörjningen en viktig roll då det material som krävs för att kunna färdigställa 

ordern måste finnas på plats för att kunna levereras till produktionen. Produktionen måste i 
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sin tur bearbeta och färdigställa materialet för att det därefter ska kunna färdigställas. Hur 

färdigställandet av ordern går till menar Aronsson et al. (2003, s. 55) är beroende av hur 

omfattande ordern är. Inkluderar ordern material som finns i lager hos leverantören så består 

färdigställandet av plockning, packning och därefter avsändning. Vissa gånger måste dock 

leverantören utföra slutproduktion själv eller beställa hem material från sina leverantörer för 

att kunna bemöta efterfrågan. 

 

Efter att ordern är färdigställd är den redo för transport och spedition. Vem som ansvarar för 

att leveransen sker kan vara både kund och leverantör beskriver Aronsson et al. (2003, s. 55); 

vem som bär ansvaret ska framgå då ordern läggs. Vid leveranser mellan olika företag anlitas 

ofta ett externt transportföretag som tredje part, medan det vid interna leveranser ofta utförs i 

egen regi. I detta steg kan man som kund ofta följa leveransprocessen och se var i flödet som 

materialet befinner sig. När materialet sedan är färdigt för inleverans till kund bör kunden 

utföra godsmottagning, ankomstkontroll och inlagring. Sker leveransen mellan olika företag 

är ofta denna process mer omfattande än vid interna leveranser och exempelvis kan material 

kräva ompackning och eller även ommärkning. 

2.4 Lagrets utformning  
Hur planeringen av orderarbetet ska utformas är i direkt förhållande till hur lagret är utformat. 

Jonsson och Mattsson (2016, s. 68) beskriver att det finns olika typer av lager, där allt från 

förråd, färdigvarulager, distributionslager och butikslager kan inkluderas. De uppger att 

lagerprocessen och dess layout bör vara utformad så lagerhållningskostnaderna och 

hanteringskostnaderna minimeras genom att en hög fyllnadsgrad och låg driftkostnad uppnås. 

Aronsson et al. beskriver på samma sätt i boken Modern logistik (2003, s. 131ff) att ett lager 

bör utformas så att ett flöde som är så logiskt och platseffektivt som möjligt erhålls. 

 

Lagerutformningen indelas vanligtvis i linjärt eller u-format flöde (Jonsson och Mattsson, 

2016, s. 69). Vid linjärt flöde sker godsmottagning och utleverans av varor på motsatta sidor 

av lagret. Detta medför att varorna transporteras en sträcka som skulle kunna innebära stora 

kostnader, dock finns fördelen att denna typ av flöde ofta är tydligt utformat och därför kan 

manövreras med ett automatiskt hanteringssystem. Vid ett u-format flöde sker istället 

godsmottagning och utlastningen på samma plats vilket möjliggör att en effektivare hantering 

kan tillämpas. Jonsson och Mattsson (2016, s. 69) lyfter dock att dessa två utformningar bör 

ses som principiella lösningar och att i verkligheten ofta förekommer kombinationer och 
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varianter av dessa typer för att en optimal lagerutformning ska erhållas. Hur en optimal 

lagerutformning ser ut varierar, dock bör det finnas beslut över hur exempelvis breda 

transportgångar som önskas och i vilken utsträckning som lokalens höjd ska utvecklas. Att 

utnyttja höga takhöjder genom staplat lager ger låga kostnader per lageryta, dock krävs 

speciell hanteringsutrustning för in- och uttag ur lagret. Genom att ha breda transportgångar, 

kan olika transportmedel enkelt komma fram, dock minskas lagerytan och transportsträckor 

kan bli längre. Lagerutformning är således en avvägning och en anpassning efter vad de skall 

användas till. Jonsson och Mattsson refererar dock till en tumregel som innebär att 

hanteringseffektiviteten ska gå före ytutnyttjandet. 

 

Ett sätt att ordna och strukturera ett lager är genom zonindelning. Zonindelning av ett lager 

innebär att lagret delas in i mindre lager, så kallade zoner (Jonsson och Mattsson, 2016, s. 

69). Detta innebär att artiklar av samma typ placeras tillsammans vilket kan bidra till ett 

effektivare hanteringsarbete. Zonindelning är mest effektivt vid ett u-format lagerflöde, då 

det kan uppnå kortare förflyttningsavstånd jämfört med linjär utformning. 

2.4.1 Artikelplacering i lager  
Jonsson och Mattsson (2016, s. 71) beskriver att artiklar i ett lager först och främst antingen 

kan placeras enligt principerna fast eller flytande lagerplacering, där fast placering innebär att 

respektive artikel lagerhålls på en förutbestämd fast plats med ett tillhörande lagersystem som 

håller koll på var artiklarna är placerade. Fast placering kräver således mer lagerutrymme än 

vad som krävs vid flytande placering, där artiklar istället saknar bestämda lagerplatser. Detta 

innebär att resurser ifråga kan utnyttjas mer flexibelt och effektivt. 

 

Även parametrar som uttagsfrekvens och uttagskvantitet påverkar artiklarnas lagerplacering 

(Aronsson et al., 2003, s. 131ff). Artiklar med låg uttagsfrekvens bör exempelvis placeras 

längre in i lagret, medan de vanligaste artiklarna placeras i nära anslutning till in- och 

utlastningsområden (Jonsson och Mattsson, 2016, s. 71). Detta eftersom lågfrekventa artiklar 

kan placeras så att en längre transportsträcka i lagret krävs medan de högfrekventa artiklarnas 

transportsträcka bör vara minimerad för att undvika eller helt utesluta onödiga förflyttningar. 

Aronsson et al. (2003, s. 131ff) hävdar att uttagsfrekvensen är en av de viktigaste 

komponenterna i hur en hög plockningseffektivitet ska erhållas i ett flöde. Uttagsfrekvensen 

kan även kompletteras med uttagskvantiteten, vilket innebär antalet artiklar som plockas vid 

varje tillfälle. 
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Artiklar som ingår i samma kategori eller samma order kan placeras nära varandra, i en så 

kallad korrelerad placering, för att minimera hanteringsarbetet (Jonsson och Mattsson, 2016, 

s. 71). Att placera artiklar som utseendemässigt likartade i nära anslutning till varandra har 

sina fördelar genom att de kan komma från samma leverantör och finns i samma beställning 

dock finns risk för felplock om likartade artiklar lagras bredvid varandra. 

2.5 Plockningsprocess  
Jonsson och Mattsson (2016, s. 80) presenterar i Logistik - läran om effektiva materialflöden 

att det i huvudsak finns två grundläggande metoder för hur materialuttaget ut lagret kan ske; 

antingen automatiskt eller manuellt. Vid manuellt arbete inkluderas i huvudsak tre principer; 

orderplockning, zonplockning samt artikelplockning. Metoderna och principerna beskrivs 

mer ingående nedan. 

2.5.1 Plockningsmetoder  
Inledningsvis beskriver Aronsson et al. (2003, s. 135) att all plockning sker utifrån någon 

form av plocklista. Plocklistan inkluderar ett antal orderrader med en rad för varje artikel. För 

respektive artikel bör lagerplats, artikelnummer, antal som ska plockas och vad artikel är för 

något inkluderas. Hur plocklistan är utformad är avgörande för hur snabbt plockaren ska 

kunna färdigställa ordern. Det finns framförallt två övergripande metoder för att plocka 

artiklar ur ett lager. Plockningen kan antingen ske automatiskt, i form av material-till-man, 

eller manuellt genom man-till-material (Aronsson et al., 2003, s. 134). Material-till-man 

innebär att materialet ifråga transporteras till specifika platser där själva plock- och 

sorteringsprocess sker (Jonsson och Mattsson, 2016, s. 80). Transport av materialet kan ske 

automatiskt, men själva plockningen utförs manuellt, och det är minimering av plockarens 

förflyttelse som är i fokus. Detta sätt beskriver Jonsson och Mattsson är att föredra om det är 

stora volymer men få antal orderrader. Man-till-material innebär istället att en eller flera 

personer förflyttar sig i lagret och plockar utvalda artiklar direkt från lagerplatserna. 

Utformningen av själva plockningsaktiviteten för denna princip beror på antal orderrader per 

order samt hur många artiklar av respektive orderrad. 

2.5.2 Plockningsprinciper  
Vid manuell plockning kan i huvudsak tre olika principer appliceras. Dessa är order-, zon och 

artikelplockning (Jonsson och Mattsson, 2016, s. 80f). Orderplockning innebär att en eller 
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flera hela ordrar packas färdigt direkt. Vid denna typ av plockning är det önskvärt att plock- 

och packningsprocessen utformas på ett sådant sätt att ordern kan packas direkt i 

transportförpackningen eller på den slutgiltiga lastbärare, vilket kallas plocka-packa. Detta 

för att undvika att behöva sortera eller packa om ordern i efterhand, något som kan vara såväl 

tidskrävande som dyrt (Aronsson et al., 2003, s. 134). Vid orderplockning kan en avvägning 

ske huruvida en eller flera ordrar ska packas vid samma tillfälle. Vid små ordrar, det vill säga 

en order med få orderrader samt få artiklar på respektive orderrad, kan det vara fördelaktigt 

att plocka flera ordrar vid samma plockningstillfälle genom så kallad samplockning 

(Aronsson et al., 2003, s. 135) för att bidra till kortare gångsträckor. Dock poängterar 

Aronsson et al. att det är av vikt att göra en avvägning när samplockning är lämpligt, för att 

inte sorteringsarbetet efteråt blir allt för tidskrävande. 

 

Jonsson och Mattsson (2016, s. 80f) beskriver vidare principen zonplockning. Här delas 

ordern upp i mindre ordrar, med avseende på de zoner som finns inom lagret, och 

plockningen utförs vid respektive zon för att därefter slås ihop vid sortering. Zonplockning är 

fördelaktigt att utnyttja vid stora ordrar som inkluderar artiklar från olika zoner i lagret då 

detta medför att det totala flyttningsförfarandet i lagret minimeras. Sammanställning av 

ordern kan vara ett stort arbete, som ökar med avseende på antalet zoner, då 

hanteringssystemen för förflyttningen av gods från olika zoner kan se olika ut. 

 

Slutligen presenterar Jonsson och Mattsson (2016, s. 81) artikelvis plockning. Här sker 

utplockningen artikelvis, till exempel utifrån ett dagsbehov för att därefter transporteras till 

en plocknings- och sorteringsplats där de delas upp till respektive kundorder. Vid denna typ 

av uttag och förflyttning av artiklar till plocknings- och sorteringsplatserna kan ske mer eller 

mindre automatiskt, till exempel med hjälp av truck och transportband.  
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2.6 Analysmodell 
Genom de ovan presenterade teorier har en analysmodell för undersökningen genererats där 

fokus är att analysera de processer kopplade till det avslutande steget i logistiksystemet 

presenterat i Figur 1: distribution mot kund. Inom detta inkluderas således de order- och 

leveransprocessen som genomförs för att en matkasse ska färdigställas och slutligen levereras 

till kund. Det sammantagna logistiksystemet, med order- och leveransprocesser, som 

undersöks presenteras i Figur 3. Hela den logistiska kedjan ses här som ett sammanhållet 

system, där ageranden i ett led påverkar nästa steg. Detta medför att hela kedjan är intressant 

att studera för att erhålla kunskap om vilka funktioner som är avgörande för systemet samt 

vilka förändringar som kan implementeras för att ytterligare effektivisera systemet. I analysen 

kopplas därför också begreppen kapacitet inom systemet och genomloppstid genom systemet, 

för att ytterligare befästa vilka delar som är essentiella. Därigenom kan det belysas vilka 

begränsningar och möjligheter som finns till att dimensionera systemet med utgångspunkt 

från den efterfrågan som finns. Slutligen och som ett övergripande tema inkluderas även 

logistikens grundsyfte i analysen; att på ett effektivt sätt kunna tillgodose kunder med de 

efterfrågade produkterna. 

 

  
Figur 3. Presentation av logistiksystemets order- och leveransprocess, vilken är relevant för 

undersökningen. 
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Som presenterat i Figur 3 analyseras hela kedjan kopplad till distribution till kund, vilket 

inkluderar alla de ovan presenterade order- och leveransprocesser. Initialt behandlas således 

orderläggning och ordermottagning samt även orderbehandling. Inom orderbehandling 

inkluderas lagrets och butikens utformning, som en följd av att dessa funktioner påverkar hur 

planeringsarbetet sker. Från planeringsarbetet beordras aktiviteter för hur färdigställandet av 

en order ska genomföras. Detta är kopplat till vilka plockningsprinciper och 

plockningsmetoder som tillämpas samt hur artikelplaceringen ser ut och fungerar. Slutligen 

behandlas även transport samt inlevereras till kund, dock kort som en följd av studiens 

avgränsningar. 
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3. Metod  
Följande avsnitt innehåller en beskrivning över studiens design och dess genomförande samt 

även motivering och reflektion kring dess utformning. Avsnittet diskuterar även studiens 

trovärdighet i form av begreppen validitet och reliabilitet. 

3.1 Undersökningsdesign  
För att uppfylla syftet med denna studie och besvara studiens frågeställningar krävs en 

djupare förståelse för hur processen från att butiken tar emot en order till dess att ordern är 

färdig för leverans till dess slutkund ser ut och fungerar. För att få denna förståelse krävs 

därmed insikt i såväl butikens utformning, men framförallt dess dagliga verksamhet och 

tillhörande logistikrelaterade aktiviteter. 

 

Studien är en utformad som en fallstudie och innefattar ett kvalitativt metodförfarande 

(Saunders et al, 2009). Det kvalitativa metodförfarandet utgörs av en deltagande observation 

av den valda verksamheten och en kompletterande intervju. Detta görs för att få en djupare 

förståelse för det specifika fall som undersöks och för att kunna erhålla detaljer som är 

viktiga för studien. Vidare menar Ahrne (2011) att detta innebär att studiens syfte och 

frågeställningar kan besvaras genom att det bildas en uppfattning om hur människor upplever 

olika saker och vilken syn som finns på dess verksamhet, där fokus är att beskriva, förklara 

och därefter tolka. I denna fallstudie innebär detta hur de logistiska aktiviteterna ser ut 

kopplat till e-handel av livsmedel. 

 

En deltagande observation har valts att användas vid denna studie då den kan pågå under en 

längre tidsperiod än vad en intervju har möjlighet att göra samt möjliggör att kunskap erhålls 

genom förstahandserfarenheter (Fangen, 2005, s. 32). Eftersom denna studie analyserar och 

kartlägger ett logistiskt flöde på detaljnivå, ger en deltagande observation en bredare 

utgångsbild som inte hade varit möjlig att tillgå vid exempelvis en intervjusituation. Det 

innebär att det insamlade materialet kan upplevas mer levande och kan därmed beskrivas 

utifrån ett annat perspektiv med utgångspunkt från egna erfarenheter och upplevelser. Vid en 

deltagande observation kan vidare jämförelse göras mellan vilken information som ges 

verbalt och hur det går till i praktiken och således kan egna ord sättas egna på den upplevda 

erfarenheten (Fangen, 2005, s. 32f). Inom studien har först den deltagande observationen 
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utförts och därefter en kompletterande intervju. Detta med bakgrund i att Fangen (2005, s. 

77) motiverar att en deltagande observation ger förutsättningar för att kunna formulera 

relevanta frågor till en intervjusituation. 

3.2 Tillvägagångssätt 

3.2.1 Val av butik och respondent 
Butiken som varit i fokus under denna studie är ICA Maxi Stenhagen Uppsala och mer 

specifikt dess onlineavdelning. Butiken är en del av företaget ICA gruppen, vilka inför 2017 

har satt upp verksamhetsmålen att de aktivt vill göra en e-handelssatsning där fysiska och 

digitala kanaler kompletterar varandra. Parallellt med detta har de även som verksamhetsmål 

att öka stabiliteten och effektiviteten längs hela dess värdekedja och då med fokus på logistik 

samt butiksdrift (ICA Gruppen, 2017b). Dessa målsättningar utgör en relevant grund och 

medför att företaget är intressant att studera för att identifiera hur dessa målsättningar uppnås. 

ICA gruppen har en bred kundbas och stor marknadsandel, vilket medför att de resultat som 

erhålls från studien i viss mån blir representativt livsmedelshandel online, trots att studien 

endast utgör en fallstudie av en organisation. 

 

Onlineverksamheten hos ICA Maxi Stenhagen Uppsala har expanderat som ett komplement 

till den redan befintliga butikens verksamhet (ICA Maxi Stormarknad Stenhagen Uppsala, 

2017). Detta kan ge upphov till utmaningar och möjligheter intressanta för denna studie, som 

inte på samma sätt finns hos butiker där onlineverksamheten har växt fram samtidigt som den 

fysiska butiken eller hos en butik som enbart bedriver e-handel. Butiken har också en lämplig 

geografisk placering, då det är tillräckligt långt från stadskärnan för att exempelvis bil eller 

kollektivtrafik behöver nyttjas för att besöka butiken. Detta medför att e-handel blir ett 

attraktivt alternativ för att inte fysiskt behöva besöka butiken. 

 

Intervjuobjektet under denna studie utgjordes av onlineavdelningens chef Robin Persson. Att 

denna respondent valdes beror av det faktum att han som den enda heltidsanställda personen 

på avdelningen sannolikt var den med bäst erfarenhet av arbetet samt även den med 

tillgänglig tid för att kunna genomföra en intervju (Persson, 2017a). 
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3.2.2 Deltagande observation av verksamheten  

För att erhålla en komplett bild av hur de logistiska funktionerna kopplade till färdigställandet 

av en livsmedelsorder ser ut och utförs har en deltagande observation av verksamheten 

genomförts, där i huvudsak avdelningschef Robin Perssons arbete studerades. Fangen (2005, 

s. 29) definierar en deltagande observation som ett fältarbete där data samlas in genom att 

delta och observera ett studieobjekts vardagsliv. Sjöberg (1999, s. 135f) kompletterar denna 

definition med att lyfta att denna typ av studie ger en möjlighet till att reflektera kring, 

övervaka samt undersöka hur såväl utförandet sker som hur kommunikationen förs. 

Studieobjektet i detta fall utgörs av butikens onlineverksamhet, i form av dess logistiska 

processer och funktioner samt personal kopplad till enheten. Verksamheten granskas av 

observatörer, vilka utgörs av uppsatsförfattarna. 

 

Observationen kartlade hur butiken behandlar och färdigställer en mottagen order för att 

därefter kunna distribuera denna till slutkund. Observationen omfattade även deltagande på 

avdelningens dagliga gruppmöte. Fangen (2005, s. 29f) beskriver att arbetet som utförs vid 

observation är ett komplext arbete, där ett samspel med butikens personal sker parallellt med 

att deras arbete granskas. Vidare illustrerar Fangen att en deltagande observation kan ske 

genom enbart observation eller enbart deltagande, eller som en kombination av dessa. Att 

endast observera innebär att verksamhetens tillvägagångssätt iakttas på distans medan enbart 

deltagande innebär en medverkan i handlingarna på lika villkor som studieobjektet. Denna 

studie har innefattat ett observerande rolltagande där arbetet endast har iakttagits utan 

deltagande. Detta förfarande valdes då ett deltagande inte ansågs ge ytterligare erfarenheter 

relevanta för studien utöver vad iakttagelsen kunde bidra med. 

 

Inför den deltagande observationen skedde ett förberedelsearbete i form av inläsning av 

teoretiskt ramverk samt övergripande informationssökning om ICA Gruppens verksamhet 

kopplat till e-handel. Fangen (2005, s. 49) belyser förberedelsearbetet som essentiellt för att 

skapa förutsättningar för förtroende samt minimera risken för potentiella misstag. Genom 

förtroende ges tillträde till verksamheten, vilket medför att studien får ett större djup. Fangen 

(2005, s. 66) lyfter även att medvetenhet krävs kring att initialt sker observationen 

ömsesidigt, då såväl kroppsspråk som kommunikation studeras av båda parter för att därefter 

utmynna i ett gemensamt förtroende. Uppstår inte detta förtroende finns risk för att 

studieobjektet lägger större vikt vid dess kroppsspråk och specifika handlingar än vad som 

faktiskt ämnas att kommuniceras. En observationsguide (se Bilaga 1) skapades utifrån 
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studiens teoretiska ramverk där målsättningar med observationen tydliggjordes. Guiden 

användes av observatörerna för att under observationen säkerställa att relevanta observationer 

i enlighet med studiens syfte gjordes, något som uppmuntras av Widerberg (2001, s. 59f). 

 

Den deltagande observationen skedde fredagen den 11 april 2017. Observationen varade 

under 240 minuter mellan kl. 05.00 och 09.00 och följde främst en person ur verksamheten. 

Detta är även samma person som uppsatsförfattande hade en kompletterande intervjun med. 

Eftersom arbetet skedde tätt med övrig personal kunde dock även deras arbetssätt studeras. 

Observationen var interaktiv och en dialog fördes mellan observatörerna och studieobjektet, 

exempelvis erhölls beskrivningar av hur det praktiska arbetet genomfördes samt strategier 

och beslutsfattande kring detta. Observatörerna kunde även ställa frågor under observationens 

gång, vilket Fangen (2005, s. 31) lyfter som ett sätt att visa både intresse och engagemang. 

 

Under den deltagande observationen fördes fältanteckningar vilket Fangen (2005, s. 91) 

definierar som ett sätt att omvandla en ögonblickshändelse till en redovisning som kan 

granskas och revideras. Fältanteckningarna utformades på tre olika nivåer; 

observationsanteckning, teoretisk anteckning samt metodologisk anteckning (Fangen, 2005, 

s. 99). En observationsanteckning beskriver vad som ägde rum, medan en teoretisk 

anteckning är reflekterande och utgör ett försök att beskriva en observationsanteckning. En 

metodologisk anteckning användes för att påminna om validiteten hos en 

observationsanteckning eller annan upplevelse. Validitet innebär att erhållna resultat kan 

mätas inom det problemområde som utforskas, vilket kommer att diskuteras ytterligare under 

”Studiens trovärdighet” (Fangen, 2005, s. 255). Med hjälp av anteckningarnas olika nivåer 

underlättades arbetet med att inringa vilka observationer som var värdefulla för studien. Detta 

poängterar Silverman (1993) är av vikt eftersom allt inte är värt att observera, då detta kan 

medföra risk för att själva fältforskningen kan gå förlorad. Under observationen fanns även 

en medvetenhet kring när anteckningarna nedtecknades, då Fangen (2005, s. 66) lyfter att 

studieobjekt kan känna sig iakttagen snarare än observerad om anteckningar görs i nära 

anslutning till studieobjektet men utan att kommunikation förs. 

3.2.3 Intervju med avdelningschef 
Ytterligare material samlades in genom en kvalitativ intervju med butikens 

onlineavdelningschef Robin Persson. Intervjun var av semistrukturerad karaktär där syftet var 

att samla in ytterligare material som inte erhållits under den deltagande observationen. Då 
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avdelningschefen har ett inflytande i den strategiska verksamheten kring butikens arbete med 

e-handel samt även stor erfarenhet av hur det praktiska arbetet utförs var av vikt att få 

information kring detta. Fangen (2005, s. 32) påpekar även att det är användbart att kunna 

jämföra det insamlade materialet från en intervju med insamlat material från den deltagande 

observationen. 

 

Frågor till den semistrukturerade intervjun (se Bilaga 2) utformades genom att utgå från 

teman inom studien (Saunders et. al 2012). Övergripande teman och frågor skickades på 

förhand till intervjupersonen för att minska risken för oklarheter samt att denne hade 

möjlighet att förbereda sig. De övergripande teman innefattade orderläggning, 

ordermottagning, orderbehandling och färdigställande av order samt relaterade funktioner till 

dessa. Saunders et al. (2012) menar att denna intervjuform är lämplig då målet är att förstå 

relationen mellan olika parametrar, vilket i denna studie betyder att möjlighet gavs att på ett 

pedagogiskt sätt förstå hur de olika logistiska funktionerna hör ihop i en total flödeskedja. 

Genom intervjuns fria utformning fanns även möjlighet att ställa följdfrågor till den 

information som dök upp. Anmärkningsvärt för denna intervju är att den föregåtts av en 

deltagande observation. Detta innebär att ett förtroende redan var ingivet vilket medförde att 

intervjun upplevdes som naturlig samt att intervjumaterialet kunde användas för att 

komplettera eller förtydliga material från den deltagande observationen. 

 

Vid utformningen av intervjufrågor togs hänsyn till de några av tio dödssynder som Eriksson 

och Wiederheim-Paul (2006, s. 100) beskriver. Dödssynderna belyser bland annat vikten av 

att utforma öppna frågor där frågor som går att besvara med enbart ja eller nej samt att 

ledande frågor undviks. Vid intervjutillfället undveks även att flera frågor ställdes samtidigt, 

för att inte riskera att förlora viktig information. Intervjun ägde rum i butikens lokaler den 10 

maj 2017 och varade under 55 minuter. Båda uppsatsförfattarna deltog vid intervjun, där den 

ena ställde frågor och den andra nedtecknade det som sades. Intervjun spelades inte in, då den 

information och de resonemang som delgavs inte upplevdes vara av särskilt komplex karaktär 

och de anteckningar som gjordes ansågs vara tillräckligt utförliga. 

3.2.4 Bearbetning av insamlade data 
Direkt efter den deltagande observationen var avslutad omvandlades fältanteckningarna till 

en kronologisk berättelse över det upplevda händelseförloppet. I denna studie hänvisas 

insamlat data från den deltagande observationen till Persson, 2017a. Detta för att erhålla en 
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överskådlig och pedagogisk bild av den upplevda processen samt för att kunna utföra en 

analys av det insamlade materialet (Fangen, 2005, s. 91ff). Vid utformningen av berättelsen 

gavs även möjlighet att ytterligare reflektera över de fältanteckningar som gjorts utifrån dess 

tre nivåer; observerande, teoretisk eller metodologisk. Dessa var till hjälp för att undvika att 

egna värderingar togs med inom studien. Nedteckningen av observationen skedde oberoende 

av varandra och vid bearbetning fylldes berättelsen på där komplettering upplevdes behövas. 

Vid de tillfällen under bearbetning där information från den deltagande observationen inte 

framkommit eller varit otydlig formulerades även frågor ämnade att besvaras under den 

kommande intervjun. Även materialet insamlat från intervjun behandlades på liknande sätt, 

och hänvisas i materialet till Persson, 2017b. Direkt efter intervjuns genomförande renskrevs 

de antecknade svaren och användes för att komplettera de delar av empirin som upplevts 

behövas fyllas på. När all data blivit ansamlat kunde detta analyseras med hjälp av studiens 

uppställda analysmodell. 

3.2.5 Andra källor till empirisk data  

Huvuddelen av studiens empiridel består av primära källmaterial från den deltagande 

observationen och den kompletterande intervjun. Sekundärt källmaterial inkluderas även i 

studien och då i form av information från ICA Gruppens och ICA-butikens hemsidor samt 

ICA Gruppens årsredovisning för 2016. Information och statistik om e-handel samt dess 

expansion och tillväxt har hämtats från en rapport framställd av bland annat Svensk Digital 

Handel. Detta material har bland annat använts som bakgrundsmaterial till denna studie. 

3.3 Studiens trovärdighet  
För att utvärdera studiens kvalitét och trovärdighet har två begrepp använts; validitet och 

reliabilitet, där validitet kan delas in i såväl intern som extern validitet (Eriksson och 

Wiedersheim-Paul, 2011). Intern validitet innebär, som även definieras tidigare, enligt 

Fangen (2005, s. 255) i vilken grad erhållna resultat kan mätas inom det problemområde som 

utforskas. Då målet med studien är att kartlägga och analysera ett praktiskt arbete, har detta 

undersökts genom en deltagande observation med fokus på hur och varför utförandet sker på 

ett visst sätt. Fangen (2005, s. 256) hänvisar att en deltagande observation ofta genererar en 

hög validitet, då studien utförs under anordnande villkor, där ett beteende observeras hos 

personer som förhoppningsvis befinner sig i en för dem bekväm och van situation.  
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Den deltagande observationen hade kunnat utföras under en längre tidsperiod eller vid flera 

olika tillfällen. Det hade kunnat bidra till en ännu större förståelse, men inte genererat mer 

insamlat material. Under observationen poängterade Persson att det arbetsförfarande som 

presenterades och därmed observerades var typiskt och representativt för verksamheten. 

Genom att utföra flera observationer hade således ingen ny information kunnat samlats in, 

utan snarare blivit mer av ett utbildningstillfälle än en observation av verksamheten. 

 

Uppsatsförfattarna upplever att ett förtroende för studien hade förankrats hos studieobjektet. 

Under såväl den deltagande observationen och intervjun visades ett intresse från 

uppsatsförfattarna genom att följdfrågor ställdes, med utgångspunkt från både de prioriterade 

målen i årsredovisningen men även kring sådant som diskuterats under den deltagande 

observationen. Under den deltagande observationen togs hänsyn till kroppsspråk och på 

vilket sätt budskap levererades. Exempel på detta är då Persson uppmärksammade att 

processen behövde påskyndas för att hinna i tid; Persson upplevdes då som mer bestämd med 

fokus på att packa artiklar snabbt. Detta agerande visar på att Persson uppfattade situationen 

som så pass bekväm att direktiv kunde delas ut till observatörerna (Fangen, 2005, s. 255). 

 

Extern validitet menar Fangen (2005, s. 255) handlar om i vilken grad erhållna resultat kan 

generaliseras till andra sammanhang där samma liknande problemområden studeras. Denna 

studie har utformats som en fallstudie där en specifik butik har undersökts. Trots detta medför 

det faktum att butiken utgör en del i ett stort bolag, där många andra butiker har samma 

strukturer och funktioner, att sannolikheten är stor att studier inom liknande problemområden 

skulle ge samma resultat. Exempelvis är stora delar av den tekniska utrustningen samt 

logistiska strategier, som alla butiker har möjlighet att använda, centralstyrt från ICA 

Gruppen. Givetvis påverkas det logistiska flödet av vissa lokala förhållanden vilket även 

denna studie har påvisat. Exempel på detta är hur butiken valt att konstruera såväl lager som 

butik. Intervjun har gjorts med en person ur personalen, denna person bedöms dock ha stor 

inblick i verksamheten och kan därmed bidra med tillräcklig information för att besvara syftet 

med denna studie. Med ovanstående motivering kan resultaten från denna studie alltså 

upplevas vara av generaliserbar grad. 

 

Slutligen lyfter Fangen (2005, s. 255) begreppet reliabilitet som syftar till i vilken grad ett 

resultat kan itereras eller reproduceras av en annan forskare. Trots att den deltagande 

observationen enbart inkluderar iakttagelse en dags arbete, kan denna i sitt sammanhang 
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generaliseras då detta utgjorde en typisk dag för butiken. Exempel på detta är att det under 

den deltagande observationen ofta hänvisades till det även ser ut som observerat under ut 

andra veckodagar. 
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4. Empiri  
Följande avsnitt innehåller en beskrivning av fallföretaget samt de resultat som erhållits från 

den deltagande observationen och den kompletterande intervjun. 

4.1 Presentation av fallföretaget  
ICA Maxi Stormarknad Stenhagen Uppsala (hädanefter kallad butiken) är en del av ICA 

Sverige, vilket i sin tur utgör ett segment i aktiebolaget ICA Gruppen. Till ICA Sverige är 

idag 1400 butiker kopplade och koncernen räknas som Sveriges ledande dagligvaruhandel 

och redovisar i bokslutet för 2016 en marknadsandel på cirka 36 procent (ICA Gruppen, 

2017a). ICA Gruppens grundvision som de även nämner i sin årsrapport lyder “Vi skall göra 

varje dag lite enklare”. 

 

Butiken har varit i drift i Uppsala sedan 1998 och har i dagsläget en personalstyrka på över 

150 personer. Omsättningsmässigt räknas butiken som Uppsalas största (Persson, 2017a). 

Sedan 2013 har butiken erbjudit kunder möjligheten att handla livsmedel online och 

onlineverksamhetens omsättning utgör idag fem procent av butikens totala omsättning (Maxi 

ICA Stormarknad Stenhagen Uppsala, 2017). Detta medför att butiken är den åttonde största 

inom näthandel bland butikerna kopplade till ICA Sverige. 

4.1.1 Onlineavdelningen hos ICA Maxi Stormarknad Stenhagen Uppsala  
Avdelningschef Persson (2017a) berättar att det totalt är tretton personer som arbetar på ICA 

online (hädanefter kallad avdelningen), dock är det endast avdelningschefen själv som har en 

heltidstjänst. Avdelningen är inte själva ansvariga för personalens schemaläggning, utan detta 

utförs av butikens centrala schemaansvariga. Just schemaläggningen lyfter Persson (2017a) 

som problematisk, då behovet av personal är starkt beroende av antalet ordrar, vilket gör det 

svårt att förutse vilken arbetskraft som behövs respektive dag. Han upplever att de vissa 

dagar antingen blir under- eller överbemannade. 

 

Arbetsmässigt beskriver Persson (2017b) att inte finns någon exakt lathund för hur arbetet 

ska genomföras, utan detta sker genom “learn by doing”. Ny personal lärs upp genom 

dubbelgång, där den nya personalen under tre pass får gå bredvid någon med stor plockvana 

för att därefter arbeta självständigt och hitta sina egna rutiner. Persson (2017a) beskriver att 

det krävs hög arbetsmoral hos personalen för att kunna bemöta det effektivt krävande arbete 
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som måste utföras. Det är därför viktigt att personalen litar på varandras prestationer samt att 

de inspirerar varandra till att utföra ett bra arbete. Persson (2017a) ser det därför som en 

fördel att många på avdelningen har goda relationer till varandra och gärna umgås utanför 

arbetstid. Avdelnings personalkläder skiljer sig från övrig butikspersonals för att bättre smälta 

in bland butikens kunder när färdigställandet av ordrarna sker, för att undvika att kunder stör i 

processen. Persson (2017a) framhåller dock att all personal alltid ska kunna leda kunden till 

den eftersökta varan, vilket innebär att en pågående plock- och packningsprocess ibland 

måste avbrytas. 

 

Persson (2017a) berättar vidare att syftet med onlineverksamheten främst är att nå de kunder 

som inte har möjlighet att ta sig till den fysiska butiken. Onlineverksamheten ska alltså inte 

utgöra konkurrens till den fysiska butiken, utan ett komplement där nya kunder kan ansluta 

sig. Detta menar Persson (2017a) återspeglas i hur butiken marknadsför verksamheten, där 

målet är att inte påverka den fysiska butikens verksamhet. Huruvida expansion av 

onlineverksamheten är möjlig menar Persson hänger ihop med hur logistiken idag fungerar, 

där han upplever den som maximerad. Större justeringar skulle behöva implementeras innan 

avdelningens verksamhet kan växa, vilket medför att han drar slutsatsen att en expansion inte 

är aktuell i dagsläget. Dock lyfter Persson att trots att omsättningen har ökat med 27 procent 

för första kvartalet jämfört med föregående år, är inte detta något som har märkts på 

verksamheten eller hos avdelningen. 

 

Sedan 2015 har butiken arbetat efter ICA:s koncept Ledande butiksdrift, vilket Persson 

(2017b) beskriver är ett sätt att kunna erbjuda mer kvalitativ tid till kund. Detta uppnås 

genom att exempelvis lokalisera de tidsslösande aktiviteter som butiken utför. Ett exempel på 

detta är att inte ha ett alltför stort lager, då detta bidrar till att det blir svårare att hitta rätt sak i 

rätt tid. För butiken märks ledande butiksdrift i butiksutformningen, med avseende på att 

varor exempelvis är placerade utifrån vad som köps mest. 

4.2 Avdelningens funktioner och utseende 

4.2.1 Lagrets utformning 

Butiken har ett lager, där onlineverksamheten har sin utgångspunkt. Butikens lager 

genomgick en förändring som en följd av införandet av ledande butiksdrift (Persson, 2017a) 

som medförde att istället för att ha ett stort varulager frontas nu alla inkommande produkter 
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direkt ute i butiken, utan behov av ytor för mellanlagring. Lageromstruktureringen 

genomfördes för att minska slöseri och eventuellt svinn av livsmedel. För 

onlineverksamheten innebär den förändrade lagerutformningen att de fått en egen arbetsyta, 

med plats för arbetsdator, tillgång till mötesrum och utrymme för att slutföra 

orderhanteringen. Persson (2017a) beskriver att de inte i samma utsträckning längre är i 

vägen för övriga avdelningar i butiken. 

4.2.2 Butikens utformning 

Butiken är uppdelad efter olika artikelkategorier och har större transportgång som löper 

genom hela butiken från entré till utcheckning vid kassa. Samtliga artiklar i butiken har en 

bestämd plats, ibland kan dock utvalda artiklar utgöra en kampanjvara vilket innebär att den 

frontas tydligare i butiken genom att exempelvis stå nära den stora transportgången (Persson, 

2017a). Mejeriavdelningen samt frukt- och gröntavdelningen är placerade nära lagret där 

leverans från leverantörer sker, detta som en följd av att exempelvis butiken tar emot leverans 

av frukt och grönt upp till tre gånger per dag och att en stor del av mejeriprodukterna kan 

fyllas på direkt från lagret (Persson, 2017a). 

4.2.3 Artikelplacering i butik 
Hur artiklarna i butiken är placerade är beroende av vilken typ av artikel det är, dock är 

artiklar av liknande slag placerade nära varandra. Generellt är artiklarna lättillgängligt 

placerade, ofta i midjehöjd och i diskar eller skåp där samtliga varor är inom räckhåll för 

butikens kunder. 

4.3 Avdelningens dagliga verksamhet 
Verksamheten hos avdelningen förklarar Persson (2017a) i princip ser likadan ut från dag till 

dag, men anpassas efter de situationer som uppstår med avseende på att arbetet är logistik- 

och flödesbaserat. Arbetsdagen första fokus ligger på att färdigställa så många ordrar som 

möjligt innan avdelningens gruppmöte sker. Avdelningschefen ansvarar för gruppmötet, där 

gruppen tillsammans utvärderar gårdagens verksamhet, poängterar specifika fokusområden 

och delger samt erhåller information från butikens övriga avdelningar via en deltagande 

butiksrepresentant. Mötet utgår från en styrningsstavla, som en del i ledande butiksdrift, på 

vilken avdelningschefen på förhand skrivit upp relevant information. Samma typ av tavla 

används även hos de andra avdelningarna under deras respektive gruppmöten. Persson 

(2017a) poängterar särskilt att utvärdering av prestationer utgår från gruppen som helhet och 
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att enskilda prestationer behandlas enskilt. Punkter som gås igenom vid mötet är bland annat 

processeffektivitet och processutveckling för gruppen totalt, antal avvikande artiklar, upplevd 

kundnöjdhet samt antal ordrar. Dagen då observationen skedde presenterades gruppens 

prestationer som goda, med förväntad nivå med avseende på såväl antalet ordrar som 

tidsåtgången för färdigställandet av dem. Två kunder hade rapporterat in klagomål angående 

bristande kvalitét på levererade produkter, vilket lyfts som två klagomål över accepterad nivå. 

Under mötet fick gruppen även möjlighet lyfta egna reflektioner om möjliga förbättringar och 

uppgifter med tillhörande deadlines delegerades ut inom gruppen. Mötets längd uppgick till 

fem minuter. Enhetschefen tar med sig relevant information till gruppmöte med övriga 

avdelningschefer som äger rum strax efter att gruppmötet på avdelningen ifråga är avklarat. 

 

Därefter sker dagens första utkörning av färdigpackade matkassar och övrig personal 

fortsätter att färdigställa resterande ordrar. Efter lunch sker den andra utkörningen samt 

färdigställs eventuella kvarvarande ordrar för upphämtning i butik. 

4.4 Orderbehandling 
Orderbehandling inkluderar alla de steg som genomgås från dess att en beställning tas emot 

tills dess att den levereras till slutkund. Aktiviteterna kopplade till orderbehandling hos 

avdelningen kan delas in i orderhantering, planering av arbete, färdigställande av order och 

avsändning till kund. Dessa presenteras ingående nedan. 

4.4.1 Orderhantering 

En order beställs via butikens hemsida och kan ändras fram till och med klockan 23.59 dagen 

innan planerad leverans (Persson, 2017a). Hemsidan är inte sammankopplad med butikens 

fysiska lager, vilket innebär att en kund inte kan se huruvida den valda produkten finns i lager 

eller ej. En kund måste uppge sitt postnummer för att kunna utföra en order, detta för att 

systemet enbart kan erbjuda e-handel inom ett visst geografiskt område. Butiken tar emot 

ordrar från både privatpersoner och företag. Ordern tas emot på avdelningens dator och 

hanteras med ICA Sveriges centrala näthandelssystem. Från systemet kan bland annat olika 

typer av statistik utläsas, exempelvis hur många ordrar som inkommit under en vald period 

samt såväl enskilda personers som gruppens tidsåtgång för plock och pack. Via datorn 

genomförs även andra arbetsuppgifter, såsom leverantörsbeställningar, mailkontakt och övrig 

administration. 
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Persson (2017a) berättar att utseendet hos ordrarna varierar, men kan generaliseras till tre 

kategorier; företagsorder, vanlig kundorder och specialorder. En företagsorder innehåller 

vanligtvis samma artiklar vid varje beställning och med vissa företag har avdelningen ingått 

avtal som medför att företagen endast behöver uppge att de vill ha en order levererad utan att 

behöva beställa artiklarna ifråga. En order från en privatkund, en kundorder, är av varierande 

storlek men motsvarar oftast en familjs vecko- eller månadshandling. Persson (2017a) 

berättar att de även utför vissa specialordrar, vilka ofta innebär stora volymer av ett färre 

antal artiklar. Vid specialordrar kan avdelningen behöva utföra extra beställningar mot sina 

leverantörer för att kunna bemöta efterfrågan. Detta innebär att dessa kunder inte kan 

förvänta sig leverans dagen efter, som vanliga kunder kan, då leveranstiden från leverantörer 

kan vara två till tre dagar. Persson (2017a) lyfter att det finns en viss problematik med att det 

vissa gånger är svårt att bemöta dessa krav, då butiken vanligtvis inte tillgång till sådana 

volymer av en vara inom en arbetsdag. 

4.4.2 Planering av arbetsdagen  

För att kunna planera hur de inkommande ordrarna ska hanteras krävs information kring hur 

många ordrar som finns i systemet samt vilken typ av order det är. Persson (2017a) berättar 

att de har försökt förutspå mönster på hur och när ordrar inkommer till avdelningen, men inte 

hittat något representativt samband. Dock ser de att fler beställningar kring lönetid varje 

månad samt ett högre tryck vid exempelvis högtider som påsk, midsommar och jul, samt att 

antalet ordrar variera med vilken veckodag det är; generellt är det fler i början av veckan och 

färre mot slutet. Persson (2017b) berättar att avdelningen har lokalt uppsatta mål för hur 

många ordrar som ska ha inkommit under respektive dag, där målsättningen för måndagar är 

85 stycken och fredagar 30 stycken. Vidare delger även Persson (2017b) att det finns centrala 

målsättningar, som beskriver att onlinehandeln ska utgöra cirka 1,5 procent av butikens totala 

omsättning. 

 

Respektive order definieras utifrån dess antal orderrader, då detta enligt Persson (2017a) ger 

en uppfattning om krävd tidsåtgång för färdigställande. Genom att planera utkörningsrutten 

erhålls en prioritering på vilken order som bör färdigställas först, för att alla ordrar till första 

utkörningstillfället ska vara färdiga då utkörning sker. Utkörningsrutten, och därigenom 

prioriteringsordningen för färdigställande, baseras på ordrarnas leveransadress samt vald 

leveranstid och genereras automatiskt från onlinesystemet, men måste vissa gånger korrigeras 
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manuellt för att erhålla den optimala rutten. Ordrarna färdigställs med avseende på antalet 

orderrader och vilken tid de ska köras ut eller hämtas i butik. 

 

Vanligtvis plockar personalen en order i taget, för att, som Persson (2017b) beskriver det, 

undvika att misstag sker. Dock är det dagligen en person som multiplockar små ordrar, det 

vill säga plockar dem samtidigt. Dagen då observationen utfördes behandlades totalt 35 

ordrar, där antalet orderrader varierade mellan sju till 116 stycken. Avdelningsschefen 

Persson (2017a) lyfter dock att det klockan 17 dagen innan endast var 15 ordrar i systemet; 

mer än hälften av ordrarna beställdes alltså på eftermiddagen och kvällen. 

4.4.3 Färdigställande av order 

Personalen väljer vilken order som ska packas genom att markera denna i en handdator, som 

är kopplad till det tidigare nämnda näthandelssystemet, fäst på personalens överarm. Genom 

att välja en order säkerställs att ingen hanterar samma order samtidigt. I handdatorn 

synliggörs information om ordern; bland annat hur många orderrader den innehåller samt 

dess totala värde. Avdelningen har en förutbestämd plockordning som är optimerad och 

anpassad för just denna butik, dels med avseende på att exempelvis frysta varor inte ska hinna 

tina men också för att erhålla en smidig plockprocess. Hur plockordningen implementeras 

och ändras är det endast butikschefen som har kunskap om. I handdatorn visas information 

om nästa artikel som ska plockas, delvis i text men illustreras även med en bild för att 

personalen enkelt ska förstå vilken den aktuella artikeln är. Persson (2017b) berättar att även 

de tre kommande varorna som ska plockas syns i datorn. 

 

För denna butik sker plockning i följande avdelningsordning: mejerivaror, skafferivaror, 

bröd, kex & bageri, färskvaror, frukt & grönt och avslutas med frysvaror. Ordern plockas 

direkt i butiken, genom att personalen går runt i butiken och plockar varorna till sin 

plockvagn. Totalt finns åtta stycken plockvagnar som rymmer upp till tolv papperskassar. 

Plockvagnen är utrustad med en våg, för att kunna väga exempelvis frukt & grönt. Under en 

arbetsdag används mellan fyra och åtta vagnar, beroende på antalet personal samt antalet 

ordrar. När en vara plockas scannas denna med en fingerscanner som personalen har fäst på 

handen. Scannern är kopplad till handdatorn och därigenom ordern vilket innebär att den bara 

accepterar den vara som är uppklickad som nästa vara att plocka ur plocklistan. Persson 

(2017a) beskriver att detta säkerställer att det inte går att scanna en artikel som inte hör till 

ordern. Däremot lyfter Persson (2017a) att misstag kan ske när en order exempelvis 
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innehåller flera antal av samma artikel och personalen läser av ett för litet eller för stort antal. 

Skulle en beställd vara inte finnas i butikens lager ersätts denna med en ersättningsvara, eller 

uteblir helt. 

 

I vissa fall packas de plockade varorna direkt i de uppställda påsarna, medan vissa varor läggs 

på hög för att packas senare. Detta kan exempelvis vara skrymmande varor. Persson (2017a) 

berättar att det egentligen inte finns några regler för hur en matkasse ska packas utan det är 

upp till respektive personal att avgöra när en påse till exempel är för tung. Frysvaror och 

kylvaror packas i separata plastpåsar för att underlätta mellanlagring efter packning. Persson 

(2017a) framhåller att det är av vikt att matkassarna ska se snygga ut vid leveransen. 

 

Efter plockningsprocessen i butiken slutförs arbetet i lagerutrymmet. Matkassarna packas 

färdigt och märks med en orderetikett. Orderetiketten innehåller bland annat information om 

ordernummer, totala antalet kassar samt om påsen ska köras ut eller hämtas i butik. Om påsen 

ska köras ut finns även information om utkörningsadress med på etiketten. Då inte 

orderetiketternas klister fäster på fryspåsarna används istället separata etiketter som fästs med 

buntband i påsens handtag. På dessa står endast orderns ID-nummer. 

 

Efter att plock- och packningsprocessen är slutförd placeras matkassarna i olika burvagnar 

som rymmer sex stycken matkassar i tre olika plan, alltså totalt arton stycken totalt per 

burvagn. Vagnar som innehåller kylvaror mellanlagras i lagrets grönsakskyl och fryspåsar 

lagras i lagrets frysrum. Genom hela processen är kunden och artiklarnas kvalité i fokus. 

Persson (2017a) påtalar vid flera tillfällen att det är viktigt att plock- och packningsprocessen 

upplevs av professionell karaktär och att kunden köper ett koncept. Artiklar från frukt och 

grönt väljs med omsorg för att erhålla bästa möjliga kvalité. Han talar också vid upprepade 

tillfällen om att leverera varor i rätt tid, något som avdelningen ibland får slita hårt för. 

4.4.4 Avsändning till kund 

Butiken erbjuder hemkörning under två tidsintervall och upp till två gånger per dag och 

butiken har i dagsläget två stycken bilar att använda (Persson, 2017a). Kunder väljer att få sin 

order hemkörd två gånger av tre uppger Persson. En bil kan ta mellan sex till sju stycken 

ordrar per hemkörningsrutt. Hemkörning sker under två tillfällen under en dag, på 

förmiddagen respektive en på eftermiddagen. Upphämtning av order i butik sker på 

eftermiddagstid. Persson (2017a) berättar att butikens bilar kan påverka det logistiska flödet 
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genom att de används i en stor utsträckning och därmed utsätts för slitage. Persson berättar att 

bilarna ofta behöver skickas på reparation. Detta är något som avdelningen själva får hantera 

och de landat allt som ofta på avdelningschefen att åtgärda problemet.  
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5. Analys och diskussion 
Livsmedelshandeln online kan idag ses som en etablerad marknad, något som stärks av 

redovisade siffror från denna studie. Branschen befinner sig dock fortfarande i ett tidigt skede 

och det finns således arbete kvar att göra, vilket även VD:n för ICA Gruppen lyfter i 

företagets årsredovisning. I och med den växande trenden ställs också högre krav på att 

butiken aktivt arbetar med att utveckla dess logistiksystem. 

 

Inom denna studie har det framkommit den undersökta butikens onlineverksamhet har som 

syfte att rikta sig till kunder som själva ej har möjlighet att besöka den fysiska butiken. Detta 

tydliggörs i det faktum att onlineverksamheten inte marknadsför tjänsten och inte heller har 

rabatterade priser eller särskilda kampanjer jämfört med de erbjudanden som också finns att 

tillgå i fysisk butik. Med bakgrund i detta blir det alltså tydligt att onlineverksamheten vill 

växa, men inte på bekostnad av den fysiska butikens verksamhet. 

5.1 ICA:s logistiksystem 
Som presenterat i teorin kan logistiksystem för producerande företag beskrivas utifrån 

termerna materialförsörjning, produktion och distribution. Då ICA är ett detaljhandelsföretag 

krävs det att dessa begrepp översätts, vilket gör att de istället kallas varuförsörjning, förädling 

och distribution från butik. Detta eftersom det i princip endast är färdiga varor som flödar 

genom systemet och som inte kräver någon produktion i butiken utan endast behandlas, eller 

förädlas, i form av exempelvis uppackning och ompackning. Distributionen utgörs inte av ett 

separat varulager, utan är själva butiken. De olika funktionerna kopplas på samma sätt som 

inom producerande företag ihop av ett antal order- och leveransprocesser. Detta system 

illustreras i Figur 4. 

  
Figur 4. Egen tolkning av logistiksystemet hos ICA Maxi Stenhagen Uppsala. 
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Varken varuförsörjning eller förädlingsprocessen hanteras av onlineavdelningen utan sköts av 

respektive avdelning. Detta medför att det ställs högre krav på att samordningen mellan 

systemen fungerar, för att som Jonsson och Mattsson (2016, s. 23) beskriver det, på ett 

effektivt sätt kunna delge såväl material som information mellan varandra och därigenom 

ändå uppnå en hög total systemeffekt trots att systemen i detta fall arbetar separat från 

varandra. Detta har onlineavdelningen löst genom att vid det dagliga gruppmötet erhålla 

uppdateringar kring varor som det exempelvis är brist på eller ingår i en kampanj och därmed 

inte är placerade på sin sedvanliga plats, vilket således utgör en viktig funktion. Att denna 

process fungerar är essentiellt för att verksamheten ska kunna fortsätta fungera och utvecklas, 

då en brist här skulle innebära att information faller bort och till exempel kan medföra att e-

handeln inte lyckas leverera rätt vara till rätt kund, vilket i teorin lyfts som en grundläggande 

försättning för ett lyckat logistiksystem. 

 

Kapaciteten i butikens logistiksystem utgörs bland annat av verksamhetens tillgängliga 

personal samt hur många ordrar som kan hanteras under respektive dag. Under studien har 

problematiken lyfts med svårigheten att inte kunna förutse vad behovet av personal är från 

dag till dag, detta som en följd av att orderläggning kan ske fram till dag innan önskad 

leverans. Detta medför att personalstyrkan riskerar att bli antingen under- eller 

överdimensionerad, vilket i sin tur innebär att systemets fulla kapacitet inte utnyttjas. Att inte 

ha en jämn kapacitet genom hela systemet menar Aronsson et al. (2003, s. 56) bidrar till att 

systemet har onödigt höga kostnader. Att ändra på sluttiden för när en beställning kan läggas 

skulle dock innebära en lägre tillgänglighetsgrad som inte matchar med ICA Gruppens 

övergripande målsättning där kundens behov ständigt ska vara i fokus. Inte heller har 

flexiblare schemaläggning lyfts som ett alternativ, då detta medför osäkrare villkor för de 

anställda. 

 

Studien visar på att ny personal lärs upp genom dubbelgång och inställningen learn-by-doing. 

Bristen på nedskrivna rutiner medför att systemets kapacitet vissa gånger blir begränsat, som 

en följd av att ordinarie personals arbete går långsammare vid dubbelgång och den nya 

personens arbete är långsamt i och med brist på erfarenhet. Detta är något som Aronsson et 

al. (2003, s. 46) lyfter som att genomloppstiden i systemet ökar och därmed blir systemet 

långsammare vilket i sin tur innebär att den totala kapaciteten minskar; färre ordrar kan 

behandlas. 
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5.2 Orderläggning och ordermottagning  
När en kund gör en beställning förväntas leverans av produkter vid ett specifikt tillfälle; 

behovet av rätt vara vid rätt tidpunkt uppstår. Ordern placeras på butikens hemsida för e-

handel, vilken därmed utgör en grundläggande funktion för verksamheten. Vid ordertillfället 

har inte kunden möjlighet att välja bland butikens alla möjliga leveranstider utan vilken tid 

som kan väljas styrs av systemet på förhand utifrån det av kunden angivna postnumret. Alla 

kunder blir således inte erbjudna leverans alla tider som en följd av att systemet planerar 

utkörningsrutt med avseende på ett geografiskt område. Genom att systemet fungerar på detta 

sätt säkerställer butiken dock att leveransen kommer att kunna genomföras. 

 

Vid ordertillfället kan en kund inte se om en vald vara finns i butikens aktuella varulager. 

Skulle varan saknas uteblir den helt från ordern eller ersätts med en ersättningsvara. Att inte 

butikens varulager och e-handelshemsida är sammankopplade medför att butiken ställs inför 

en utmaning då kundens order ska behandlas. Detta eftersom såväl en utebliven vara som en 

felaktig ersättningsvara kan medföra att kundens behov inte bemöts. En framtida möjlighet 

för butiken är således att synkronisera dessa två system, för att dels kunna bemöta kundens 

behov i ett tidigt skede men också för att butiken ges möjlighet att arbeta aktivt och optimerat 

med sitt varulager, genom att automatiska beställningar av slutsålda varor kan genomföras. 

Att kunden får information om tillgängliga varor medför också att de själva kan välja 

ersättningsvara de gånger önskad vara inte finns tillgänglig, detta medför alltså mindre arbete 

för personalen vid plockningsprocessen. Sammantaget bidrar detta till ett säkrare och 

effektivare system, vilket Jonsson och Mattsson (2016, s. 25) lyfter i kopplingen mellan 

materialförsörjningen och produktionen, samarbetet mellan dessa måste vara så fungerande 

som möjligt. 

 

Som tidigare nämnt har butiken uppsatta minimimål för hur många ordrar som förväntas 

respektive veckodag, för att säkerställa en kontinuerlig omsättning under året. Butiken har 

även en övre gräns på hur många ordrar som kan hanteras, utformat från dess tillgängliga 

kapacitet. Det som Aronsson et al. (2003, s. 46) beskriver som systemets kapacitet begränsas 

delvis av hur många ordrar som kan köras ut, men också av personalstyrkan, antal 

plockvagnar och tillgänglig arbetsyta. Genom att ha denna övre begränsning säkerställer 

butiken att de har förmågan att kunna leverera rätt vara till rätt kund och därmed undvika att 

hamna i situationer där de inte lyckas färdigställa alla inkomna ordrar. Detta sammankopplas 
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alltså med att ha insikt i sin tillgängliga kapacitet och försöka att optimera den med avseende 

på de förväntningar som marknaden har (Aronsson et al., 2003, s. 46). Vid det dagliga 

gruppmötet fastslås om min- respektive maxkapaciteten för dagen innan har uppnåtts; dock 

finns inga handlingsplaner om målen inte skulle uppnås. Att detta inte finns kan bero på det 

faktum att butiken ännu inte stött på denna typ av motgång, då det minsta antalet ordrar i 

princip alltid uppfylls så när som på enstaka dagar. Utmaningen som butiken står inför är då 

snarare att säkerställa att den maximala kapaciteten bemöter marknadens efterfrågan. 

 

Genom att ingå fler avtal med företagkunder, bidrar detta till att butiken kan erhålla större 

kontinuitet i sin orderfrekvens och därigenom erhålla högre total effektivitet. Detta eftersom 

vid denna typ av order kan butiken komma överens med företaget om leveranstider som 

lämpar sig med den övriga logistikplaneringen och som är återkommande. Att göra denna 

satsning skulle också innebära att onlineverksamheten får nya kunder, utan att den fysiska 

butiken förlorar några, vilket under studien har lyfts som önskvärt. Utmaningen med dessa 

ordrar är dock att butiken inte alltid kan möta företagens behov, exempelvis om ordern 

innehåller stora kvantiteter av en specifik vara. Extra beställningar till butikens leverantörer 

måste då göras, vilket kan medföra längre leveranstider till kund och därigenom en lägre 

upplevd kundservice. På samma sätt kan även konceptpåsar, såsom färdiga middagslösningar, 

medföra att effektiviteten i systemet ökar. Konceptpåsar och färdiga middagslösningar går att 

likställa med effektivitet för en företagsorder, dock kan färdiga middagslösningar utnyttjas av 

fler kunder även vad en specifik företagsorder har möjlighet att göra. Därför bör butiken satsa 

på att utveckla färdiga middagslösningar eller konceptpåsar framför en företagsorder. 

5.3 Orderbehandling 
Ordern tas emot av butiken och via avdelningens centraldator sker behandlingen av dem, 

denna utgör således en viktig funktion för att ett effektiv internt flöde ska uppnås. Vid 

orderbehandling skapas initialt en utkörningsrutt baserad på kundernas postnummer. 

Utkörningsrutten är tillsammans med ordrarnas storlek vad som utgör prioriteringsordningen 

vid färdigställandet. Vid systemproblem måste rutten hanteras manuellt, vilket innebär att 

systemet begränsar verksamhetens totala kapacitet, då extra arbete måste läggas på att åtgärda 

detta. 

 

Utmaningen vid orderbehandling är att planera och beordra aktiviteter på ett sätt som får 

färdigställandet att fungera effektivt och utan flaskhalsar. I vilken ordning en order 
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färdigställs beror av det förutbestämda plockvarvet, specifikt utformad för denna butik. 

Plockvarvet baseras på hur butiken är upplagd, där studien har visat att artiklar är placerade 

utifrån dess artikelkategori i olika zoner och med fast lagerplacering. Butiken har ett u-format 

flöde, vilket återspeglas i hur plockvarvet är utformat. Detta innebär att vid omstruktureringar 

av butiken måste även plockvarvet uppdateras, vilket kan utgöra problem vid färdigställandet 

om detta sker. Även vid tillfälliga kampanjer, där varor inte befinner sig på sin sedvanliga 

plats utgör plockvarvet en begränsning. Detta eftersom endast en person ur personalen har 

kunskap kring och ansvar för hur utformningen av systemet, vilket kan innebära att medför 

denne inte hinner uppdatera i samma takt som den fysiska placeringen förändras. Det uppstår 

också problematik om denna person försvinner i och med den kunskapsförlust som då 

uppkommer. 

5.4 Färdigställande av order 
Vid färdigställande av order utgör verksamhetens personal en avgörande roll, då ansvar ligger 

på dem att rätt vara plockas samt packas i rätt order och till rätt kund. Plockningsprocessen är 

helt beroende av handdatorn, som innehar all nödvändig orderinformation. I handdatorn syns 

vilken vara som ska plockas i enlighet med plockvarvet och det är en endast den aktuella 

varan som kan plockas; handdatorn utgör därmed en kontrollerande faktor som bidrar till att 

rätt vara plockas. Att bara den aktuella varan kan plockas kan dock också utgöra en 

begränsning, då exempelvis artiklar blivit omplacerade och inte står enligt plocklistan. 

Personalen måste då bläddra framåt för att kunna scanna den, vilket innebär att plock- och 

packningsprocessen avstannas och kan upplevas ineffektiv. Systemet skulle istället kunna 

utformas på ett sådant sätt att det känner igen alla varor som finns i plocklistan, så att alla 

varor kan registreras när som helst, trots att de inte följer plockvarvet. 

 

Ordrarna plockas enligt den manuella metoden man-till-material, detta bland annat som en 

följd av att plockningen sker i en butik anpassad och utformad för besökande kunder. Skulle 

den automatiska metoden material-till-man implementeras kräver detta istället stora lagerytor, 

för att plock- och sorteringsprocess ska kunna genomförs. Detta går helt går emot butikens 

arbetssätt med ledande butiksdrift, där målet är att alla varor ska vara i butiken, tillgängliga 

för kunden, och lagerytan så liten som möjligt. 

 

Plockningsprincipen som tillämpas är orderplock, där de plockar en order i taget. Detta är ett 

medvetet val av butiken då det under studien framhävs att denna upplevs generera färre 
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misstag än vid färdigställande av flera ordrar samtidigt. Den ofta stora storleken hos ordrarna 

medför även att denna metod används. Att hanteringsarbetet underlättas vid orderplock är 

också i enlighet med vad Aronsson framhäver, då sorteringsarbetet annars riskerar att bli 

tidskrävande. Packningen av varorna sker i samband med plockning och direkt i 

transportförpackningen, det vill säga den färdiga matkassen. Detta är något som benämns 

som plocka-packa i studiens teoridel. Detta arbetssätt innebär att personalen inte utför något 

sorteringsarbete efter plockningen är genomförd, något som bidrar en effektivare process då 

arbetet istället sker löpande. Dagligen är det en person ur personalen som utför samplockning 

av små ordrar för att minska dess totala gångsträcka, vilket innebär systemets totala kapacitet 

i form av personal används mer effektivt och kan hantera fler ordrar samtidigt. Dock lyfter 

såväl teorin som studien att detta arbetssätt kräver en annan typ av noggrannhet än vid 

färdigställande av en order i taget, då risken för att felplaceringar av artiklar ökar ju fler 

ordrar som behandlas samtidigt. 

 

Ett alternativt sätt att hantera ordrarna som lyfts inom såväl teorin som under studien är 

genom zonplockning. Denna metod är fördelaktig vid stora ordrar med många orderrader 

inom samma zoner, vilket butiken upplever att de har. Detta skulle kunna bidra till 

transportsträckorna förkortas och därigenom erhålls en effektivare process. I dagsläget har 

dock inte butiken kapacitet i form av lagringsutrymme för att kunna utföra den typ av 

sorteringsarbete som zonplockning innebär, även här som en följd av butikens arbete med 

ledande butiksdrift. Inte heller verksamhetens system i form av handdatorer är anpassade för 

att kunna hantera flera ordrar parallellt, utan skulle behöva omkonstrueras för att fungera 

optimalt för zonplockning. Precis som vid samplockning finns det inom verksamheten en 

rädsla att mängden felplock skulle öka vid implementering av zonplockning. Denna 

problematik omnämns dock inte i teorin kopplad till zonplockning. 

 

Hur butiken är utformad lyfts under studien som en utmaning. Butiken är inte anpassad för att 

onlineverksamheten utan riktar sig främst till besökande kunder. Butikens transportgångar är 

inte utformade för att både plockvagnar, besökande kunder och lagerfordon ska kunna 

komma fram obehindrat. Således finns en underliggande konflikt i vilken del av 

verksamheten som skall prioriteras. Butikens utformning är också anledningen till att 

exempelvis inte heller artikelplockning är en relevant metod att arbeta med, eftersom 

arbetsytan för efterföljande sorteringsarbete även i detta fall är begränsad. För att detta ska 

kunna utföras skulle en större förändring av butikens utseende behöva genomföras, något 
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som inte anses vara aktuellt dels som följd av arbetet med ledande butiksdrift men också för 

att butiken i grund och botten är till för besökande kunder. Denna inställning bidrar i vissa 

fall till problematik för onlineverksamheten, då plock- och packningsprocessen måste 

avbrytas för att bemöta kundförfrågningar. De har försökt att göra sig själva mindre 

tillgängliga för kunder genom att bära andra kläder. 

5.5 Transport och inleverans till kund 
Butiken ansvarar själva för inleverans till kund och använder sig inte av någon 

tredjepartslösning. Detta medför att kunden kan återkoppla direkt vid inleverans om något i 

leveransen är felaktigt, något som under studien lyfts som en självklarhet för verksamheten. 

Bilarna utgör en begränsande faktor inom systemet, som en följd av att de inte kan lastas med 

obegränsat antal ordrar samt i behov av underhåll.  
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6. Slutsats och avslutande diskussion 
Denna studie har behandlat identifiering och kartläggning av funktioner kopplade till 

logistiksystemet inkluderande behandling och färdigställande av inkommande ordrar vid 

livsmedelshandel online. De funktioner som lokaliserats som de viktigaste följer nedan.  

 

Verksamheten har kartlagt sin övre och nedre kapacitet med avseende på hur många ordrar 

som kan hanteras under respektive dag. Att den övre begränsningen efterföljs är något som 

hemsidan vid beställningstillfället säkerställer, genom att inte fler ordrar än vad som är 

möjligt för verksamheten att färdigställa kan inkomma. Denna funktion bidrar till att butiken 

kan reglera och mäta sin kapacitet och på sätt möta marknadens efterfrågan. 

 

Hur butiken arbetar med färdigställande av ordrar kontrolleras under orderbehandlingen, där 

utkörningsrutten för dagen initierar vilken prioriteringsordning som skall gälla; en funktion 

som är avgörande för hur verksamheten utför arbetet. Vid färdigställandet av ordrar tillämpas 

principen orderplock, av såväl enskilda som ibland flera ordrar. Plockningen sker enligt 

metoden man-till-material och genom plocka-packa. Dessa funktioner bidrar till att arbete 

kan utföras parallellt inom personalstyrkan samt att mindre tid går åt till efterföljande 

sorteringsarbete som andra principer kräver; ett arbete som inte heller går att utföra på grund 

av butikens utformning. Den handdator som används under processen är essentiell för att rätt 

varor ska plockas och begränsar risken för felplock. 

 

Att sammankoppla butikens varulager med hemsidan för e-handel skulle kunna öka den 

logistiska kapaciteten i form av att varuförsörjningen i logistiksystemet effektiviseras. En 

effektivare varuförsörjning innebär i förlängningen en högre tillgänglighetsgrad för kunder, 

då kunden exempelvis själv kan välja ersättningsvara om någon vara är slut och ett beslut 

mindre måste fattas av avdelningen. Ytterligare högre kapacitet kan uppnås genom förändring 

av hur handdatorn är implementerad. Med detta möjliggörs att personalen slipper bläddra i 

plocklistan när andra artiklar än den aktuella ska registreras. Detta leder till en effektivare 

process och därigenom högre total kapacitet i systemet. 

 

Även olika typer av standardiserade ordrar, såsom företagsordrar eller konceptkassar kan 

bidra till att verksamhetens arbete blir mer effektivt och på så sätt bidra till en kontinuitet. 

Genom att exempelvis ingå avtal med företag kan verksamheten anpassas och begränsas med 
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avseende på den egna kapaciteten och därmed själva skapa ett beställningsmönster istället för 

att försöka förutspå ett. 

 

Sammanfattningsvis har ett antal essentiella funktioner och förändringsmöjligheter 

identifierats inom logistiksystemet och dess tillhörande kapacitet. För vidare studier inom 

detta område kan en djupare analys göras kring vilka utmaningar en verksamhet som växt 

fram som ett komplement till en annan verksamhet står inför. Inom studien har det också 

framkommit att det i verksamheten råder learn-by-doing vid det interna logistikarbetet. För 

vidare studier kan det vara intressant att undersöka hur denna tysta kunskap försvårar eller 

möjliggör verksamhetsutveckling.  
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Bilaga 1 

Observationsguide 
 

• Är detta en typisk dag? Om inte, vad är avvikande?  

• Många eller få ordrar? Stora eller små?  

• Hur är lagret/butiken uppbyggd? 

• placering av plockplats beror av 4 parametrar 

• hur ser buffertlagret ut? 

§ Närliggande buffert, plockzonsbuffert, avsidesliggande buffert, buffert- 

och plockplatser 

 

• Ordermottagning & orderbehandling 

• hur sker planeringen? 

• hur sker mottagandet av en order? 

 

• Färdigställande av order (plockning & packning) 

• Hur sker plockning? 

§ man till material eller material till man? 

§ går dom runt med en scanner?  

§ Hur sker “lageruttaget”? Hur uppdateras lagerstatus? 

• Utplockningsprinciper 

§ Plocka-packa, Orderplockning, Zonplockning, Artikelplockning 

• Packning i påsarna 

§ Läggs allt i samma påse? Frysvaror/torrvaror? 

§ Hur sker avvägning vad som packas i vilken påse? 

§ Packas det direkt när det plockas? plocka-packa 

§ hur vet man vilken påse som hör till vilken order? 

§ finns det nån genomsnittlig tid för packning av en påse? hur optimeras 

denna process? går det? 

 

• Ordern redo för kund! 

• Emballering & märkning 
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§ Hur säkerställs det att kassarna kommer att klara av leveransen? 

§ Rutiner för färdigpackade påsar? ex. två timmar på sig innan påsen 

måste in i kyl igen typ. 

§ Hur märks varje påse upp till varje order? 

• Godsavsändning 

§ står bilarna redo på en gång när påsarna är färdiga? 

§ kylbilar? 

§ när åker de ordrar som vi packat ihop denna dag iväg till kunder? 

samma dag? måndag? 

§ hur förvaras de påsar som ska hämtas av någon annan? 

 

• Informationsutbyte 

• Hur sker informationsutbytet mellan…. 

§ ….mellan de som jobbar på golvet? 

§ ….mellan de som tar emot ordern och de som packar? 

§ ….mellan de som packar ordrar och de som kör ut den? 

• Jobbar alla med e-handel eller finns det uppdelningar personalmässigt? 

• uppstår det nånsin konflikter mellan olika arbetslag eller olika ansvariga? 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 
 

Butiken 

• Berätta gärna mer om ledande butiksdrift, vad innebär det? Hur påverkar det er 

avdelning specifikt? 

• I och med lagerförändringen erhöll ni mer plats, vilken betydelse har det haft? 

• Hur mycket har ni att säga till om när det gäller utformningen av butiken? 

• Vad var det här med LPV-system? 

Arbetet 

• Finns det nedskrivna rutiner på hur arbetet går till? 

• Hur tänker du kring schemaläggning av personal?  

• Hur skulle det förändras om kunder var tvungna att lägga ordrar tidigare? 

Orderhantering 

• Hur går arbetet till när flera ordrar hanteras samtidigt? 

• Är det möjligt att scanna en vara i annan ordning än vad handdatorn anger? 

• Berätta lite mer om när de blir fel på varor - hur hanterar ni det. 

Orderbehandling & transport 

• Finns det ett maximalt antal ordrar som ni kan leverera? 

• Är det olika många ordrar olika dagar? 


