
 

 

 

Ämnesfördjupande arbete i logistik 

Logistiska problem vid       

e-handelns tillväxt 
En flerfallsstudie av svenska e-handelsföretag 
 

Författare: Aida Sabanovic 910403 

                    Gustav Behnke 910108 

                    William Chan 890907 

Handledare: Helena Forslund 

Examinator: Åsa Gustavsson 

Termin: VT13 

Ämne: Logistik 

Nivå: Kandidatuppsats 

Kurskod: 2FE02E 



 

 

 

- 2 - 
 

Tack 

Vi vill rikta tack till samtliga personer som möjliggjort den här rapporten. Tack till 

företagen och dess personal som deltog i rapporten och tillät oss studera deras 

verksamhet. Ett tack riktas även till vår handledare, Helena Forslund, för värdefull och 

konstruktiv kritik. Vi vill även tacka vår examinator, Åsa Gustavsson, som bidragit med 

värdefull samt konstruktiv kritik under seminarietillfällena. Våra opponenter tackas 

även för väl utförda opponeringar. 

 

2013 - 05 - 29 

 

 

__________________                 __________________                __________________ 

 

    Aida Sabanovic                Gustav Behnke                          William Chan 

 

  



 

 

 

- 3 - 

Sammanfattning 

Kurs: Ämnesfördjupande arbete i logistik, 2FE02E, VT 2013 

Författare: Aida Sabanovic, Gustav Behnke och William Chan 

Handledare: Helena Forslund 

Titel: Logistiska problem vid e-handelns tillväxt. En flerfallstudie av svenska e-

handelsföretag. 

Bakgrund: E-handel har haft en ständig ökning i Sverige sedan de första företagen 

startade sina verksamheter. Under de senaste åren har e-handeln visat en betydligt större 

tillväxttakt än detaljhandeln. Statistik visar att nio av tio konsumenter någon gång har e-

handlat vilket tyder på att e-handeln idag är väletablerat bland konsumenterna. En 

mognare marknad har lett e-handeln in i en ny fas i den konkurrenskraftiga 

expansionen. Med en expanderad e-handel tillkommer nya utmaningar och problem 

inom logistik. E-handelsföretag som inte infört nödvändiga logistiksatsningar riskerar 

att hindras i utvecklingen eller konkurreras ut. Detta innebär att företag inom e-handel 

måste optimera, förnya och bli mer personliga mot kund för att behålla ett övertag 

gentemot konkurrenterna.  

Syfte: Syftet med rapporten är att beskriva inköpsprocessen och lagerhanteringen samt 

undersöka vilka problem inom inköpsprocessen och lagerhanteringen svenska e-

handelsföretag upplevt i samband med e-handelns tillväxt.  

Metod: Rapporten består av en kvalitativ flerfallstudie. Studien utfördes på 

fallföretagen NordicFeel, NordicInk, Sporttema, Bubbleroom och GreenTech. 

Datainsamling har skett genom litteraturstudier, semi-strukturerade intervjuer samt 

direkta observationer. 

Slutsats: Svenska e-handelsföretag i studien är små i förhållande till sina leverantörer. 

Därmed avviker de från van Weeles (2010) inköpsprocess då de inte tillämpar 

kontraktskrivning och leverantörsuppföljning. Eftersom samtliga fallföretag bedriver 

försäljning av befintliga varumärken begränsas även deras möjlighet att utfärda 

specifikationer till leverantörer. Studier av lagerhanteringen uppvisades att samtliga 

fallföretag utför ankomstkontroll på inkommande gods. Dock levereras godset i 
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avvikande förpackningar och på olika pallsystem, vilket medför varierande hantering 

vid inläggning och plock av produkterna. Avsaknad av kontraktskrivning medför att 

samtliga företag har svårt att kräva leverantörer på ersättning vid felaktiga leveranser. 

Felaktiga leveranser härrör från att de är ofullständiga eller innehåller felförpackade 

produkter. Vid mottagning upptäcker företagen skadade produkter, som rapporteras till 

inköpsavdelningen. Samtliga företag utnyttjar inte sin lageryta optimalt, vilket leder till 

försvårad framkomlighet på lagret vid inläggning och plock. 

 

Nyckelord: E-handel, logistik, problem, tillväxt, inköpsprocess, lagerhantering, Sverige  
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Abstract 

Course: Subject specific essay on logistics, 2FE02E, VT 2013 

Authors: Aida Sabanovic, Gustav Behnke and William Chan  

Mentor: Helena Forslund  

Title: Logistical problems in e-commerce growth. A multiple case study of Swedish e-

commerce. 

Background: E-commerce has had a constant increase in Sweden since the first 

companies started their operations. In recent years, e-commerce has shown a 

significantly higher growth rate than retail. Statistics show that nine out of ten 

consumers have shopped online, suggesting that e-commerce is well established among 

consumers. A mature market has led e-commerce in to a new phase of the comtetitive 

expansion. With an expanded e-commerce however, new logistical challenges and 

problems emerge. E-commerce companies that have not yet adopted necessary logistics 

efforts could be hindered in their development or forced to exit the market. This means 

that companies in e-commerce must optimize, innovate and be more personal with 

customers in order to maintain an edge over the competition.  

Purpose: The purpose of this paper is to describe the purchasing process and inventory 

management and study the problems in the purchasing process and inventory 

management Swedish e-commerce companies experienced in e-commerce growth. 

Method: The paper consists of a qualitative multiple case study. The study was 

performed on the companies NordicFeel, NordicInk, Sporttema, Bubbleroom and 

GreenTech. Data was obtained from literature reviews, semi-structured interviews and 

direct observations.  

Conclusion: Swedish e-commerce companies in the study are small in relation to their 

suppliers. The companies differ from van Weeles (2010) purchasing process since they 

do not apply contracts and supplier monitoring. Because the companies engage in sales 

of existing brands they are also limited in their ability to issue specifications for 

suppliers. The studies of inventory management demonstrated that the companies 

perform inspection of incoming goods. However, the delivered goods are received in 
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different packaging and different pallet systems, which results in varying handling 

during insertion and retrieval of the products. The lacks of contracts mean that the 

companies have difficulty to demand suppliers of compensation due to incorrect 

deliveries. Incorrect deliveries mean they are incomplete or contain improperly 

packaged products. Upon receiving damaged products, the companies report to the 

purchasing department. The companies do not use the warehouse space optimally, 

leading to a more cumbersome accessibility in the warehouse during loading and 

picking. 

Keywords: e-commerce, logistics, problem, growth, purchasing process, inventory 

management, Sweden 
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1 Inledning 
Det inledande kapitlet börjar med en bakgrund om e-handeln och dess tillväxt, följt av 

en problemdiskussion. Problemdiskussionen leder vidare till rapportens frågeställning 

och syfte. Avslutningsvis illustreras en figur över rapportens disposition. 

1.1  Bakgrund 
E-handel kan enligt Targett (2002) definieras som all form av handel så som köp, 

försäljning och marknadsföring som sker över internet. Magnusson (2006) definierar e-

handel som en relation mellan säljare och köpare där utbyte av digital affärsinformation 

avseende försäljning och inköp, sker via ett nätverk för digital- och telekommunikation. 

I problemdiskussionen och vidare i rapporten kommer definitionen av e-handeln enligt 

Targett (2002) att användas. 

E-handel har haft en ständig ökning i Sverige sedan de första företagen startade sina 

verksamheter. Enligt en undersökning som Posten genomfört i samarbete med HUI 

Research och Svensk Detaljhandel rapporteras en ökning med 14 procent av e-handeln i 

Sverige under 2012 jämfört med föregående år. Det motsvarar en total omsättning på 

31,6 miljarder kronor. Den årliga, procentuella ökningen antas fortsätta under de 

närmsta kommande åren. (Intelligent Logistik, 2013)  

 

E-handel är en ung bransch i Sverige och har inte alltid ansetts som ett bra alternativ till 

traditionell handel i butiker. I mitten av 1990-talet existerade inga e-handelsföretag i 

Sverige, utan det var först i slutet av 90-talet som de första företagen startade sina 

verksamheter. Det skapades då en ny kanal till konsumenterna även om många bemötte 

e-handeln skeptiskt. Samtidigt ansågs e-handeln kunna erbjuda ytterligare en dimension 

och framförallt konkurrera med lägre priser. De första e-handelsföretagen hade dålig 

lönsamhet under de första åren då endast ett av fem bolag redovisade ett positivt 

resultat. År 2000 stod e-handeln endast för 1,1 procent av detaljhandeln. (Rådmark, 

2009) Det kan jämföras med år 2012 då e-handeln stod för 6,1 procent av detaljhandeln. 

Dessutom har e-handeln visat en betydligt större tillväxttakt än detaljhandeln i stort de 

senaste åren. (E-barometern, 2013) Detta tyder på att e-handeln idag är väletablerat 

bland konsumenterna och även slagkraftigt vid ekonomiskt sämre tider. (Rådmark, 

2009) Allt fler konsumenter känner sig bekväma och trygga med att handla på nätet. 

Statistik visar att nio av tio konsumenter någon gång har e-handlat (E-handel, 2013). 
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Drivkrafterna bakom konsumenternas val att handla över nätet är främst lägre priser, 

bekvämligheten med att beställa hemifrån och ett större utbud. (Intelligent logistik, 

2013) En mognare marknad har lett e-handeln in i en ny fas i den konkurrenskraftiga 

expansionen. Detta innebär att företag inom e-handel måste optimera, förnya och bli 

mer personliga mot kund för att behålla ett övertag över konkurrenterna. (E-handel, 

2013) 

1.2 Problemdiskussion  

Dagens framgångar inom teknologi och sociala medier har underlättat uppstart av e-

handelsföretag och dess inträde på marknaden. (Karakaya et al. 2009) Emellertid kan 

det vara svårt för företagen att växa och behålla lönsamheten. Geroski (1995) menar att 

det är svårare att hålla sig kvar på marknaden än att träda in på den. Med en expanderad 

e-handel tillkommer nya utmaningar inom logistik. Fri frakt, fria returer och oändligt 

stort utbud till lägre priser försvårar optimering av lageraktiviteter. (Intelligent logistik, 

2013) För att hantera tillväxt i ett e-handelsföretag är dock en viktig förutsättning att 

både logistiken och transportsystemen optimeras. (Erber et al. 2001)  

 

Ett hinder i tillväxten kan vara tillgång till distributionskanaler. När företag växer 

tillkommer nya marknader. Detta ökar betydelsen för företag att inneha kompetensen 

och möjligheten att utveckla sina distributionskanaler för att nå de nya marknaderna. 

(Karakaya et al. 2009) Inom lagerhanteringen ställs krav på plock, pack, hantering och 

transport av enskilda och oftast ömtåliga varor. Det här är något som lagerlokaler sällan 

är anpassade för, då få företag inom e-handel besitter kunskap om strategisk hantering 

av lager och logistik. (Intelligent logistik, 2013) Konsumenter som e-handlar idag 

förväntar sig att leveransen ska ske inom en dag, något som många företag har svårt att 

uppnå. Bakomliggande faktorer som orsakar oregelbundna leveranstider kan vara en 

svag logistik som inte har utvecklats i samma takt som företagets expansion. Sena 

leveranser samt avgifter för frakt är faktorer som bidrar till minskat förtroende för e-

handel. (Razi et al. 2004)  

Rapporten inriktas på de logistiska problem som kan uppstå hos svenska e-

handelsföretag. Logistik är ett brett begrepp som omfattar aktiviteter som planering och 

kontroll av materialflöden, allt från råmaterialanskaffning till slutlig konsumtion. (van 

Weele, 2010) Fokus kommer inriktas på fallföretagens logistik avseende inköpsprocess 



 

 

 

- 12 - 

och lagerhantering. Dessa logistiska aktiviteter kan vara avgörande koncept i ett 

företags konkurrensförmåga. Enligt van Weele (2010) är inköpsprocessen i företag ett 

viktigt koncept för att driva verksamheten framåt. Inköpsprocessen utgörs av sex olika 

aktiviteter (steg). Aktiviteterna utgår från att fastställa specifikationer för varor och 

tjänster, välja lämplig leverantör, genomföra förhandling med leverantör och utfärda 

kontrakt, lägga order, bevaka leverans samt utvärdera leverantörer. Företag spenderar 

idag över hälften av intäkterna från försäljning till inköp av produkter och tjänster. Hur 

effektiva företagen är i utförandet av inköp och vilken relation de har med 

leverantörerna påverkar företagens ekonomiska ställning samt konkurrensförmåga. 

Inköpsfunktionen har bland annat som mål att driva och underhålla företagens primära 

aktiviteter på ett så effektivt sätt som möjligt. Primära aktiviteter riktas mot företagens 

hantering av slutprodukter som levereras till kund. Lagerhantering är en primär aktivitet 

som har en direkt koppling till inköpsprocessen då den tillhör företagens ingående 

logistik. (van Weele, 2010) Lagerhantering spelar en väsentlig roll i ett företags 

logistisk och omfattar mottagning, inläggning, plock samt paketering. (Lumsden, 2012) 

(Lambert och Stock, 2001) Dessa aktiviteter kan utgöra svårigheter för e-handelsföretag 

då få företag inom e-handel besitter kunskap om strategisk lager- och logistikhantering. 

(Intelligent logistik, 2013) 

 

Få svenska studier har genomförts inom dessa områden. Tidigare forskning om e-

handeln har främst behandlat problem kring IT och marknadsföring. Studier av 

logistiska problem inom e-handel är färre och främst utförda av forskare från USA, 

Australien och Storbritannien. E-handel är under ständig utveckling vilket betyder att 

forskning inom ämnet kan skilja sig både i tid och geografiskt läge. Därmed kommer 

rapporten bidra med ny kunskap och uppdaterad forskning avseende vilka logistiska 

problem svenska e-handelsföretag kan ställas inför.  

 

Inledningsvis nämndes att nya utmaningar inom logistik har tillkommit i samband med 

den tilltagande e-handeln. Kostnaderna för de logistiska funktionerna har en stor 

påverkan på företagens lönsamhet. E-handelsföretag som inte infört nödvändiga 

satsningar inom logistiken riskerar att hindras i utvecklingen eller konkurreras ut. Detta 

har medfört en alltmer betydande roll för logistiken i företag. (Gunasekaran et al. 2007)  
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Ökad förståelse för e-handelföretagens inköpsprocess och lagerhantering kan bidra till 

ökad konkurrenskraft och bättre förutsättningar vid e-handelns tillväxt. E-

handelsföretag som inte utvecklat logistiken i samma takt som tillväxten riskerar att 

ställas inför logistiska problem. 

Problemdiskussionen har mynnat ut i följande frågeställning. 

1.3  Problemfrågeställning 

 Hur ser inköpsprocessen och lagerhanteringen ut bland svenska e-

handelsföretag? 

 Vilka problem kan identifieras i inköpsprocessen och lagerhanteringen bland 

svenska e-handelsföretag? 

1.4 Syfte 
Syftet med rapporten är att beskriva inköpsprocessen och lagerhanteringen samt 

undersöka vilka problem inom inköpsprocessen och lagerhanteringen svenska e-

handelsföretag upplevt i samband med e-handelns tillväxt.  
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1.5 Rapportens disposition 
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2 Metod  
Kapitlet återger val av metod och strategi som används i rapporten. Inledningsvis 

presenteras teori om metoderna som därefter följs utav argumentationer efter 

respektive teoristycke.   

2.1 Vetenskapligt synsätt 
 
2.1.1 Positivism och Hermeneutik 

Epistemologi är teorier om vad kunskap innefattar. Inom epistemologin finns två 

synsätt, positivism och hermeneutik. Positivismen betraktar omvärlden objektivt då 

användning av naturvetenskapliga metoder förespråkas vid studier. Detta innebär att det 

finns begränsade utrymmen för att tolka resultat. Forskaren bör vara objektiv under 

studiens gång där egna åsikter och värderingar inte påverkar resultatet. Motivering av 

olika val i undersökningen bidrar till högre objektivitet vilket ger läsaren möjlighet att 

själv bestämma sin tolkning av studieresultatet (Björklund och Paulsson, 2012) Den 

andra typen av epistemologi är hermeneutisk. Hermeneutik innebär att kunskap är 

subjektivt och kan tolkas på olika sätt mellan olika individer (Bryman och Bell, 2005). 

Enligt Wallén (1996) utgör hermeneutisk forskning ett alternativ till den traditionella 

positivistisk forskning där de olika forskningsmetoderna kompletterar varandra.  

 
2.1.2 Rapportens synsätt  

Rapporten ger en objektiv bild av e-handelsföretagens processer vid inköp och 

lagerhantering. Egna åsikter och värderingar utesluts för att inte påverka resultatet. 

Detta förhållningssätt överensstämmer med positivism eftersom hermeneutik tolkas 

subjektivt vilket innebär att det inte är lämpligt vid beskrivning av företagens befintliga 

verksamhet.   

 

2.2 Vetenskapligt angreppssätt 

2.2.1 Deduktion och Induktion 

I bedömningen av förhållandet mellan teori och empiri återfinns två olika 

ställningstaganden, deduktion och induktion. Vid deduktiv teori utgår forskaren från 

teorin inom området. Utifrån teorin härleds sedan hypoteser som testas empiriskt. Valet 

av datainsamling styrs av teori och fastställda hypoteser. Hypoteserna analyseras och 

kommer antingen förkastas eller accepteras. Induktion innebär att forskaren utgår från 

empirin vid formulering av teori. (Bryman och Bell, 2005). Wallén (1996) beskriver 
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induktion som empirisk insamling som sedan försöker styrkas med underlag från teori. 

Utifrån observationerna kan ny teori skapas om det ej går att hitta befintlig teori som 

kan styrka det insamlade materialet.  

 
2.2.2 Rapportens angreppssätt 

Inriktningen i rapporten är deduktiv, då de empiriska undersökningarna utgår från 

befintlig teori. Rapporten ämnar inte till att bidra med ny teori vilket innebär att 

induktivt angreppssätt ej är lämpligt. 

 

2.3 Forskningsstrategi 

2.3.1 Kvantitativ och kvalitativ forskningsstrategi 

Företagsekonomisk forskningsstrategi kan delas in i kvantitativ och kvalitativ metod. 

Kvantitativ metod inriktar sig på kvantifiering av data och berör vanligtvis ett stort urval 

och tillgjorda miljöer. I kvantifiering av data används oftast enkätundersökning och 

kodning. Kvantitativa forskare fokuserar i huvudsak på fyra intresseområden: mätning, 

kausalitet, generalisering och replikation. Med mätning kan små skillnader mellan olika 

variabler lättare upptäckas och konsekventa resultat genereras. Kausalitet har ett 

förklarande fokus, vilket innebär att forskare undersöker de bakomliggande orsakerna 

bakom en företeelse. Vid kvantitativ metod är det viktigt att resultatet av forskningen 

kan generaliseras till grupper och fall utöver de aktuella i undersökningen. Det är 

slutligen viktigt för kvantitativa forskare att detaljerat och noggrant beskriva det valda 

tillvägagångssättet för undersökningen för att göra den replikerbar. Replikation säkrar 

undersökningens validitet och objektivitet. (Bryman och Bell, 2005)  

 

Fördelen vid kvantitativ metod är att siffrorna som sätts på undersökningsmaterialet ger 

ökad förståelse för ämnet. Ytterligare en fördel med kvantitativa studier är att de på 

grund av sin tydliga struktur blir enkla att förbereda och sammanställa. Detta medför 

även att samma material går att analysera upprepade gånger. Kvantitativa metoder är 

bäst lämpade när forskaren vill bilda sig en bredare uppfattning om ett ämne samt vid 

stort urval. Kvalitativa undersökningar går in på djupet i vissa ämnen vilket kvantitativa 

undersökningar saknar, dock kräver de mer tid och resurser. (Eliasson, 2010) 

 

Till skillnad från kvantitativ metod som betonar insamling och analys av siffror lägger 

kvalitativ forskningsstrategi vikt vid ord. Vidare beskriver Bryman och Bell (2005) 
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ytterligare tre skillnader mellan metoderna. Inom en kvalitativ studie grundas teorin på 

redan insamlad data och fokus ligger på att förstå den sociala verkligheten genom att 

studera deltagarnas tolkning av miljön de verkar i. Dessutom ses sociala egenskaper 

som ett resultat av ett samspel mellan individer. Kvalitativa forskare söker efter att 

studera fenomen inifrån, genom att sätta sig i deltagarens situation. Målet med denna 

metod är att identifiera sammanhang och uppnå en djupare förståelse av det studerade 

fenomenet. Förutsättningar för en kvalitativ metod är personlig kontakt, ömsesidig tillit 

och förståelse mellan forskare och de deltagande i undersökningen. Eftersom en 

kvalitativ forskningsstrategi lägger vikt vid ord och kräver en viss närhet till de 

undersökta personerna kännetecknas studien av ett mindre urval än vid kvantitativa 

studier. Vid kvalitativa studier tillämpas intervjuer samt observationer. Metoderna 

uppnår en flexibilitet i forskningen då de är av delvis ostrukturerad art och kan därmed 

tillämpas i olika situationer. En fördel mot kvantitativa forskningsstrategier är att 

kvalitativ datainsamling kan kompletteras med ytterligare material till dess att önskat 

resultat är uppnått. (Bryman och Bell, 2005) 

 
2.3.2 Rapportens forskningsstrategi 

Rapporten tillämpar en kvalitativ forskningsstrategi, då dess syfte är att uppnå en 

förståelse för den svenska e-handelsbranschen genom att studera e-handelsföretagen 

inifrån. Genom beskrivning av fallföretagens inköp och lagerhantering identifieras 

sammanhang som bidrar med en djupare förståelse. Den kvalitativa metodens 

flexibilitet gör metoden anpassningsbar till olika företag samt underlättar för eventuell 

komplettering av datamaterial. Eftersom kvantitativ forskningsstrategi ämnar sig åt att 

statistiskt generalisera genom kvantifiering av data och ett större urval lämpar sig 

kvantitativ metod ej i rapporten.  

2.4 Undersökningsdesign 

2.4.1 Fallstudie 

Yin (2007) beskriver fallstudie som en empirisk undersökning där en aktuell företeelse, 

process eller organisation studeras i dess verkliga kontext. Vid utförandet bestämmer 

forskaren upplägget för studiens genomförande innan insamling av empiriskt material 

påbörjas. Metoden är att föredra när det är en beskrivande forskningsfråga som ska 

besvaras och möjligheten att studera det aktuella skeendet finns. Empirin kan samlas in 

genom direkta observationer eller via intervjuer med personer som besitter kunskap 
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avseende studieområdet. Kritik som riktas mot fallstudier är att acceptera de 

vetenskapligt eftersom enbart ett fall studeras. En lösning på det här kan vara att 

tillämpa flerfallsstudier. Fördelen med en flerfallsdesign är främst att de analytiska 

slutsatser som dras från två eller fler enskilda fall är mer hållbara än de slutsatser som 

resulterat från ett enda fall. (Yin, 2007)   

 

Inom en flerfallsstudie ska varje fall ha ett specifikt syfte inom ramen för hela studien. 

En flerfallsstudie följer en replikationslogik som liknar den som används vid multipla 

experiment. Varje fall bör antingen ha en bokstavlig replikation, där multipla studier 

genererar liknande resultat eller en teoretisk replikation där multipla studier ger 

olikartade resultat men av förutsägbara anledningar. En utgångspunkt vid dessa metoder 

är ett omfattande teoretiskt ramverk. Teorin ska innehålla både de faktorer som påverkar 

en viss företeelse samt de faktorer som inte gör det. Syftet med teoriramverket är att 

påvisa generaliserbarhet. Inom varje enskilt fall påvisas bokstavlig replikation men 

genom en jämförelse av de undersökta fallen kan teoretisk replikation uppnås. (Yin, 

2007)  

 

Utgångspunkten i utformningen av en fallstudie är att den måste generera 

teoriutveckling samt definiera val av fall och specifika mått under datainsamlingen. 

Ytterligare ställningspunkt som bör tas vid utformning av flerfallsstudier är antal fall 

nödvändiga för den studien som ska genomföras. Valet av fall härrör från bokstavliga 

respektive teoretiska replikationer. Vid enklare flerfallsstudier kan två eller fler fall som 

anses vara bokstavliga repliktioner vara tillräckligt. Fall av den här typen kräver 

förhandskunskap om resultaten, att studien inriktas på hur och varför resultaten kan ha 

uppstått samt att identifierade betingelser antas existera i ytterligare fall. En mer 

komplicerad flerfallsstudie beror på antalet och form av teoretiska replikationer. (Yin, 

2007) 

 

Fallstudie är ett verktyg som finns tillgängligt inom kvalitativa studier där även survey, 

analys av källor, historisk studie samt experiment är ytterligare alternativ. Survey är 

lämpligt att tillämpa när syftet är att undersöka förekomsten av en företeelse eller ta 

reda på konsekvenserna av olika handlingar. Metoden är gynnsam att tillämpa vid 

forskningsfrågor som innehåller ”hur mycket” och ”hur många”.  Analys av källor 
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passar för liknande frågeställningar som survey men används framförallt när statistiken 

redan är tillgänglig och enbart behöver analyseras. Historisk studie appliceras när 

utgångspunkterna liknar de för en fallstudie, men möjlighet till observation eller 

intervju inte är möjligt. Slutligen kan experiment tillämpas när forskaren vill ha 

möjligheten att manipulera beteendet direkt, systematiskt och precist. Experiment 

används vanligtvis när undersökningen vill ta reda på hur personer reagerar i olika 

situationer. (Yin, 2007) 

 
2.4.2 Rapportens undersökningsdesign 

Rapporten ämnar att utföra en flerfallsstudie. Fallen utgör en bokstavlig replikation 

(fallstudierna förväntas ge liknande slutsatser) då de olika studierna hos företagen 

genererar liknande resultat. Syftet är att identifiera problem inom logistiken som antas 

uppstå hos de enskilda företagen. Dessa problem kan vara av liknande karaktär eller 

skilja sig åt. Då rapporten inriktar sig mot en enkel form av flerfallsstudier och ämnar 

uppnå bokstavlig replikation anses fem fallföretag vara tillräckligt. Empiri insamlades 

genom direkta observationer och intervjuer med anställda på e-handelsföretagen som 

besitter kunskap avseende företagens inköp och lagerhantering.  

 

2.5 Datainsamling 

2.5.1 Olika datainsamlingsmetoder 
I en undersökning införskaffas data från olika källor där olika metoder tillämpas. De 

olika metoderna kan vara personliga eller informella anteckningar, mer formella 

skriftliga källor (arkivmaterial), intervjuer och direkt observation eller deltagande 

observation. Det finns både för- och nackdelar med olika undersökningsmetoder och 

datakällor. Syftet är att komplettera varandra och utgöra fler källor till studien, vilket 

bidrar till en mer tillförlitlig fallstudie. (Yin, 2007) Enligt Björklund och Paulsson 

(2012) finns det ingen insamlingsmetod som är bättre eller sämre än den andra utan 

beror på det enskilda fallet studien är baserad på. Det finns olika styrkor och svagheter 

som avgör tillämpningsgraden i de olika insamlingsmetoderna till de olika situationerna. 

Yin (2007) nämner även att en kombination av primär- och sekundärdata är viktigt då 

stringens av rapportens resultat ökar. Primärdata är det som samlas in av forskaren 

genom exempelvis intervjuer och observationer och sekundärdata innebär litteraturer 

eller studier som tagits fram i ett annat syfte. 
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2.5.1.1 Personliga eller informella anteckningar/dokument 

Dokument i skriftlig form som källa är relevanta för de flesta fallstudier. Dokumenten 

kan vara i form utav brev, PM, administrativa dokument, interna dokument, formella 

undersökningar som gjort på den plats som studeras, tidningsklipp och andra källor från 

massmedian samt nyhetsbrev från olika organisationer och föreningar. Denna form av 

källa måste användas med varsamhet då innehållet inte alltid är opartiskt och kan även 

vara redigerade innan de trycks. Dokumentens viktigaste roll vid en fallstudie är att 

styrka och bekräfta stavning, titlar och namn på personer och organisationer som kan ha 

införskaffats i intervjuer. Ytterligare detaljer kan även upptäckas som kan stärka 

informationen från andra källor. Om den nya informationen är paradoxal mot de 

föregående studierna måste källorna granskas djupare. En nackdel med att förlita sig på 

skriftliga dokument är att de oftast framställs för ett speciellt syfte och för en specifik 

målgrupp. Detta syfte och målgrupp behöver inte matcha fallstudiens ändamål. (Yin, 

2007) 

 

2.5.1.2 Formella skriftliga källor (arkivmaterial) 

Enligt Yin (2007) finns det en annan källa som också kan vara aktuell för en fallstudie.  

Arkivmaterial som ofta återfinns i form av datafiler eller andra slag av register kan vara: 

 Klientregister där antalet besökande klienter på ett socialkontor statiskt 

sammanställs under en viss period. 

 Kartor och översikter som beskriver var de olika enheter är placerade. 

 Förteckningar över namn och annan relevant information. 

 Surveydata som innebär exempelvis data som tidigare samlats in. 

 Personliga register eller förteckningar som till exempel dagböcker och 

telefonlistor. 

 

2.5.1.3 Intervjuer 

Att tillämpa intervjuer inom utförandet av fallstudier kan utgöra en utav de mest 

betydelsefulla metoderna. Denna informationskälla är även viktig inom 

surveyundersökningar där intervjufrågorna oftast är mer strukturerade och styrda. 

Intervjuer som genomförs i en fallstudie är mer flexibla samtidigt som ett tema återfinns 

bland frågorna. (Yin, 2007) 
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Det finns olika tekniker som kan tillämpas vid intervjutillfället. Becker (1998) menar att 

svårigheten med intervjuer är att ställa välvilliga frågor samtidigt som de inte anses som 

hot för respondenten. Exempelvis när intervjun kräver en konkret varför-fråga, kan 

frågan formuleras till en hur-fråga istället där detta alternativ är att föredra för att inte 

riskera väcka motstånd. Vid intervjutillfälle kan det ovannämnda resultera till en mer 

öppen karaktär då respondenten inte endast lämnar ut fakta men även egna åsikter. Det 

som bör uppmärksammas vid detta lag är att inte bli för beroende av respondentens 

svar. Svaren kan innebära alltför subjektiva åsikter då inverkan på studien kan vara 

avgörande. Respondenter kan även börja lämna ut andra informationskällor som kan 

bekräfta eller motsäga tidigare källor. Det kan därför vara avgörande för studien att 

omvandla respondent till informant. En person som kan vägleda forskaren till andra 

informationskällor och ibland även tillgång till dem. Andra informationskällor bör 

tillämpas för att motverka subjektiviteten eller stödja föregående respondents 

uppfattningar.  

 

Yin (2007) nämner även en annan form av intervjuteknik som kallas för fokuserande 

teknik. Syftet med denna form av intervju  kan  till exempel vara att bekräfta tidigare 

insamlad information. Forskaren bör verka ovetande om informationen och undvika att 

ställa ledande frågor för att låta respondenten uttrycka sin uppfattning till frågan.  

 

Ett ytterligare alternativ till en intervju består av mer strukturerade frågor. Det 

efterliknar en surveyundersökning och är applicerbar vid insamling av kvantitativa data. 

Exempelvis kan en sådan surveyintervju utföras på ett företag där flera anställda och 

chefer involveras. (Yin, 2007) 

 

Tillämpning av inspelningsapparater vid intervjutillfället bidrar till en mer uppriktig och 

fullständig avbildning av intervjun. Inspelning av intervjuer bör dock undvikas om 

intervjupersonen känner sig obekväm, tid inte finns för genomlyssning, forskaren inte är 

van vid den tekniska utrustningen eller om han eller hon förlitar sig alltför mycket på 

utrustningen och förblir mindre observant under intervjun. (Yin, 2007)  
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2.5.1.4 Direkta observationer 

För att möjliggöra direkta observationer kan ett fältbesök vara lämpligt att utföras. Det 

kan finnas intressanta aspekter från omgivningen som är användbara för studiens syfte 

och därmed är historien bakom inte tillräcklig för att fullgöra forskningens ändamål. 

Observationer kan delas in i två delar: formella och tillfälliga datainsamlingsaktiviteter. 

I den formella datainsamlingsmetoden kan ett protokoll användas till hjälp för att 

exempelvis mäta olika tidssekvenser på fältet. I mindre formella sammanhang kan 

fältstudien innebära direkta observationer under besöket samtidigt som intervjun utförs. 

(Yin, 2007) 

 

Information som observationer ger bidrar med fullständig förståelse för studien. 

Exempelvis om studieföremålet är en teknologisk maskin är demonstration och direkta 

iakttagelser nödvändiga för att förstå utförandet av maskinen. Yin (2007) menar även att 

fotografering kan vara aktuell vid beskrivning av viktiga processer, dock kan tillstånd 

för fotografering och videoinspelning krävas.   

 
2.5.2 Rapportens teoretiska datainsamling 

Teoretisk datainsamling har skett genom sekundärdata, vilket består av tidigare gjorda 

forskningsstudier. Teorin i rapporten har samlats in genom vetenskapliga artiklar och 

facklitteratur. Databaser som nyttjats i framtagningen av artiklar är Business Source 

Premier, Emerald och Google Scholar. Sökorden bestod bland annat utav e-commerce, 

e-business, logistics, barriers samt risks.   

2.5.3 Rapportens empiriska datainsamling  

Empirin i rapporten grundas på primär- och sekundär data. Den primära data samlades 

in genom intervjuer och observationer hos e-handelsföretagen. Den sekundära data 

bestod av tidigare gjorda empiriska undersökningar ur tidningsskrifter som återfinns i 

inledningskapitlet och teorikapitlet. 

 

2.6 Urval 

2.6.1 Urvalsmetoder 

Urval kan i huvudsak delas in i två grupper: sannolikhetsurval samt icke-

sannolikhetsurval. Med hjälp av sannolikhetsurval kan sannolikheten för att en individ 

blir utvald räknas ut. Metoder som tillämpas inom urvalsmetoden är obundet 

slumpmässigt-, stratifierat- samt klusterurval. Vid tillämpning av obundet slumpmässigt 
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urval har varje individ lika stor chans att bli utvald. Därmed uppnås hög trovärdighet 

om forskaren till exempel vill säga något om populationen i dess helhet. Ett stratifierat 

urval tar hänsyn till olika gruppers storlek. Det är användbart när mindre grupper 

kommer med i stickprovet, något som obundet slumpmässigt urval inte tar hänsyn till. I 

ett klusterurval delas populationen först in i olika grupper och sedan sker ett urval bland 

dessa. Metoden är framförallt användbar om intresset ligger i att jämföra olika grupper 

och passar sämre för analys av populationen i helhet. (Eliasson, 2010) 

 

Icke-sannolikhetsurval kännetecknas av att det inte bygger på någon urvalsram. Därmed 

går det inte att räkna ut hur stor chans en individ har att bli utvald i stickprovet. 

Gruppen innehåller i huvudsak tre metoder: bekvämlighets-, snöbolls- och kvoturval. 

Bekvämlighetsurval innebär att forskaren väljer ut de personer som är tillgängliga när 

stickprovet utförs. Risken finns att respondenter som deltar inte är representativa för 

gruppen som undersöks. Därmed är det viktigt att överväga om personen i fråga bidrar 

till studien. Metoden kan med fördel användas vid en situation där forskaren genom en 

tillfällighet får möjlighet att samla in data från personer med betydande inverkan i 

studien. Snöbollsurval inleds med att kontakt tas med en eller fåtal personer som anses 

relevanta för rapporten. Därefter hänvisar de intervjuade respondenterna till ytterligare 

personer som kan vara av intresse för intervju. Risk med urvalsmetoden är att resultatet 

inte blir representativt för hela populationen. Dock används tillvägagångssättet 

framförallt inom kvalitativ forskning. Vid tillämpning av kvoturval är målet att 

undersöka en population i termer av den relativa fördelningen av individerna i olika 

kategorier. Dessa kategorier kan vara kön, ålder, etnisk bakgrund, boendeform med 

flera. Det som skiljer den här metoden från ett stratifierat urval är att forskaren själv 

väljer ut vilka som ska delta i undersökningen. (Bryman och Bell, 2005) 

 
2.6.2 Rapportens urvalsmetod 

I rapporten utförs ett två-stegs urval: urval av fallföretag och av intervjupersoner.  

2.6.2.1 Urval av fallföretag 

Urval av fallföretag har baserats på företag i Sverige som inte äger fysiska butiker utan 

endast bedriver handel över internet. Samtliga e-handelsföretag har haft en tilltagande 

utveckling de senaste åren, vilket företagen antar ska fortsätta nästkommande år. De 

respektive fallföretagen identifierades via en företagslista på E-trygghandels hemsida. 
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E-trygghandel inkluderar endast företag som uppfyller uppsatta kraven från Svensk 

Distanshandel. Nedan presenteras en sammanställning över fallföretag i rapporten. 

Tabellen illustrerar även företagens omsättning, omsättningstillväxt år 2012 och antalet 

anställda avser nuläget. 

Rapportens fallföretag Omsättning 2012 Oms. tillväxt 2012  Antal anställda 

NordicFeel 85 miljoner kronor 80 % 11 

NordicInk 53 miljoner kronor 25 % 9 

Bubbleroom 150 miljoner kronor 50 % 30 

Sporttema 14 miljoner kronor 20 % 4 

GreenTech 42 miljoner kronor 30 % 6 

Tabell 1. Rapportens urval av fallföretag. 

2.6.2.2 Urval av intervjupersoner 

Eftersom rapporten ämnar genomföra en kvalitativ studie hos fallföretagen anses icke-

sannolikhetsurval vara mest lämpligt. För att kunna besvara rapportens frågeställning 

krävs personer med nödvändig kunskap inom specifikt område, vilket exkluderar 

sannolikhetsurval. I våra studier på fallföretaget har snöbollsurval främst tillämpats. Det 

eftersom en inledande intervju utfördes med företagets VD för att sedan intervjua 

anställda utefter VD:s rekommendation.    

 

Respondent Datum  

NordicInk  

Pär Aspengren, VD 2013-04-04, 2013-05-03, 2013-05-15 

Zanna Samuelsson, Lagerpersonal 2013-05-03 

NordicFeel  

Pär Aspengren, VD 2013-04-04, 2013-05-03, 2013-05-15 

Zanna Samuelsson, Lagerpersonal 2013-05-03 

Bubbleroom  

Sara Ihrlund, Supply Chain Manager 2013-04-19 

Mikael Wikander, Produktionsledare 2013-05-08 

Jessica Trapp, Plockansvarig 2013-05-08 

Sporttema  

Pierre Robèrt, VD och inköpsansvarig 2013-05-02 

Mats Samuelsson, Lagerpersonal 2013-05-07, 2013-05-13 

Bo Ljungberg, Lagerpersonal 2013-05-07 

GreenTech  

Micael Åhman, Inköp och försäljning 2013-05-14 

Pierre Stjerneklev, Lagerpersonal 2013-05-14 
Tabell 2. Rapportens urval av intervjupersoner. 
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2.7 Kvalitetskriterier 
Kvaliteten på en empirisk studie kan bedömas enligt fyra kriterier: begreppsvaliditet, 

intern validitet, extern validitet och reliabilitet. Dessa fyra kriterier tillämpas även på 

fallstudier, som är en form av empirisk studie. (Yin, 2007) 

 

2.7.1 Begreppsvaliditet 

Begreppsvaliditet innebär att de begrepp som är centrala ska återges för läsaren för att 

tydliggöra vilken definition som fallstudien berör. Fallstudieforskare ska utforma 

operationella mått för de studerade begreppen i studien. För att säkerställa 

begreppsvaliditet kan forskare använda sig utav tre tillvägagångssätt. Den första är att 

använda sig utav flera empiriska källor vid datainsamlingen för att få en 

sammanhängande undersökningsform. Den andra innebär att en beviskedja utformas 

under datainsamlingen för att styrka forskningen. Det sista tillvägagångssättet är att låta 

respondenterna granska forskningsrapporten och på så vis samla in ytterligare 

information och åtgärda eventuella avvikelser. (Yin, 2007)  

 

2.7.2 Intern validitet 

Kvalitetsbegreppet är användbart endast vid kausala eller förklarande undersökningar 

för att påvisa samband mellan händelser. Syftet med kriteriet är att kunna dra hållbara 

slutsatser. Utifrån insamlade intervjuer och källmaterial drar forskaren slutsatser 

avseende samband mellan företeelser. Ett tillvägagångssätt för att öka intern validitet är 

så kallade mönsterjämförelser, vilket innebär att empiriskt grundat mönster jämförs med 

ett förutbestämt mönster. Tre ytterligare strategier som tillämpas är formulering av 

förklaringar, rivaliserande förklaringar och logiska modeller. Intern validitet blir aktuell 

under analysen av data. (Yin, 2007) 

 

2.7.3 Extern validitet 

Begreppet innebär till vilken mån studiens resultat kan generaliseras utöver den aktuella 

fallstudien. Då fallstudier kännetecknas som djupgående med fokus på enskilt fall kan 

det vara svårt att generalisera från ett fall till ett annat. Jämförelser görs med 

surveyundersökningar som bygger på statistiska generaliseringar, där forskaren utifrån 

ett urval kan generalisera resultatet till en större population.  Fallstudier bygger istället 

på analytiska generaliseringar där forskaren strävar efter att generalisera resultatet till en 

generell teori. Vid val av forskningsdesign blir extern validitet tydlig. (Yin, 2007) 
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2.7.4 Reliabilitet  

Målet med reliabilitet är säkerställa studiens genomförbarhet. Andra forskare ska kunna 

följa samma tillvägagångssätt och komma fram till samma resultat. Reliabilitet syftar 

till att minimera antal fel och skevheter i studien. För att säkerställa reliabilitet förutsätts 

att forskaren tydligt dokumenterat tillvägagångssättet. Dokumentationen underlättas av 

att göra stegen i en fallstudie operationella och genomföra studien som om någon 

kontinuerligt granskar ens arbete. Reliabilitet blir, i likhet med begreppsvaliditet, aktuell 

under datainsamlingen. (Yin, 2007)  

 
2.7.5 Rapportens kvalitetskriterier 

För att säkerställa begreppsvaliditet har flera olika källor använts under insamling av 

både teori och empiri. Respondenterna i studien består av personer ansvariga för inköp 

och lagerhantering inom de studerade företagen. Inom varje enskilt företag har 

intervjuer med minst två personer utförts. Respondenterna har dessutom under 

sammanställningen av rapporten granskat det empiriska innehållet för att ytterligare 

stärka begreppsvaliditeten. Intern validitet utesluts ur rapporten eftersom begreppet 

endast tillämpas vid kausala eller förklarande undersökningar, vilket inte 

överensstämmer med rapportens syfte. Rapporten kommer innehålla en analytisk 

generalisering för att säkerställa viss extern validitet. Resultatet bör kunna generaliseras 

analytiskt till andra e-handelsföretag i Sverige som endast driver e-handel, med liknande 

inköpsprocess och lagerhantering. Noggrann dokumentation av tillvägagångssätten 

avseende intervjuer och observationer har gjorts under datainsamlingen för att 

säkerställa reliabiliteten.  

 

2.8 Etiska överväganden 
Under olika skeden av en samhällsvetenskaplig forskning kan etiska överväganden bli 

aktuella för forskaren. Etiska regler och riktlinjer för hur forskning ska utövas har 

utformats av bland annat statliga myndigheter och lärosäten. Bryman och Bell (2005) 

hänvisar till fem etiska principer inom svensk forskning: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitets- och anonymitetskravet, nyttjandekravet samt falska 

förespeglingar.  

 

Informationskravet ställer krav på forskaren att informera personer inblandade i 

undersökning om rapportens syfte och de aktuella momenten som ingår. Deltagande i 
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undersökningen är frivilligt och samtycke ska ges av respondenterna innan 

undersökningen påbörjas.  Alla deltagande i undersökningen har rätt att vara anonyma 

och deras personuppgifter ska förvaras oåtkomligt för obehöriga. Det insamlade 

materialet från respondenterna får endast nyttjas i ändamål för forskning.  Slutligen får 

forskaren inte ge berörda personer falska förespeglingar och vilseledande information 

avseende undersökningen. (Bryman och Bell, 2005)  

 

Rapporten tar hänsyn till ovanstående etiska överväganden. Samtliga respondenter har 

informerats om rapportens ändamål. Tillvägagångssätt och fokus i datainsamlingen 

förklarades för att respondenterna ska ha vetskap om vilka moment som ingår innan 

samtycke gavs. Respondenterna har kontinuerligt uppdaterats avseende det empiriskt 

insamlade underlaget.  

 

2.9 Sammanfattning  
 

 
Figur 2. Illustration över rapportens metod. 

 

 

 

 

 

 

 

• Positivism Vetenskapligt synsätt 

• Deduktivt Vetenskapligt angreppssätt 

• Kvalitativt Forskningsstrategi 

• Flerfallsstudie Undersökningsdesign 

• Facklitteratur, intervjuer och observationer Datainsamling 

• Icke-sannolikhetsurval och snöbollsurval Urval 

• Begreppsvaliditet, extern validitet och reliabilitet Kvalitetskriterier 
• Informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 

nyttjandekravet samt falska förespeglingar 
Etiska överväganden 
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3 Hur ser inköpsprocessen och lagerhanteringen ut bland 
svenska e-handelsföretag? 
 

Kapitlet inleds med att beskriva inköpsprocessen och dess olika steg. Därefter följer 

teori avseende olika aktiviteter inom lagerhantering. Teori-delen avslutas med en 

sammanställning i tabellform. Därefter följer en empirisk studie som beskriver 

inköpsprocessen och lagerhantering i respektive fallföretag. Empirin avslutas med en 

sammanställning i tabellform. Avslutningsvis presenteras en analys där teorin ställs mot 

empirin. Även analysen avslutas med en tabell som illustrerar hur väl teorin 

sammanfaller med empirin. 

 

3.1 Teori 

3.1.1 Inköpsprocessen 

Van Weele (2010) definierar inköp enligt följande: 

”Styrning av företagets externa resurser på ett sådant sätt att leveranser av alla varor, 

tjänster, förmågor och all kunskap som är nödvändiga för att driva, underhålla och 

styra företagets primära och stödjande aktiviteter säkras på ett så fördelaktigt sätt som 

möjligt.” (Purchasing and Supply Chain Management, van Weele (2010) sid. 40) 

 

Utifrån ovanstående definition kan inköp delas in i sex olika aktiviteter (steg). 

Aktiviteterna inriktas på att fastställa specifikationer för varor och tjänster, välja lämplig 

leverantör, genomföra förhandling med leverantör och utfärda kontrakt, lägga order, 

bevaka leverans samt utvärdera leverantörer. Modellen nedan illustrerar hur de olika 

inköpsaktiviteterna i inköpsprocessen är kopplade till varandra, följt av en beskrivning 

av de enskilda aktiviteterna. De tre förstnämnda stegen är av teknisk karaktär och de tre 

sista är av logistisk och administrativt karaktär. (van Weele, 2010)   

 

Figur 3. Modell över inköpsprocessen. (baserad på van Weele, 2010) 

 

Fastställa 
specifikation 

Val av 
leverantör 

Kontrakt-
skrivning 

Order-
läggning 

Leverans-
bevakning 

Uppföljning 



 

 

 

- 29 - 

3.1.1.1 Fastställa specifikation  

 
Specifikationer kan delas in i funktionella och tekniska specifikationer. Funktionell 

specifikation innebär krav som produkten måste uppfylla till användaren. Detta ger den 

potentiella leverantören möjlighet att arbeta effektivt utefter egen expertis. Teknisk 

specifikation innebär en detaljerad förteckning om vad materialet består av men även en 

beskrivning av aktiviteter leverantören ska utföra. Specifikationer kan vara detaljerade 

ritningar av produkten eller ett schema bestående av leverantörens aktiviteter. Dessa 

ritningar och scheman möjliggör för kunden att övervaka leverantören. Dock kan det 

leda till en ”överspecifikation” där överflödig information kommer från leverantören 

vilket kan generera högre kostnader för företaget. Enheter eller utrustning på företaget 

måste hantera den inkomna informationen vilket skapar kostnader för verksamheten 

utan förbättrad funktionalitet. Ansvariga för inköpsfunktionen utfärdar därefter en 

inköpsorderspecifikation, som omfattar alla specifikationer som behövs för att välja rätt 

leverantör. Dessa inkluderar även specifikationer för kvalitet, logistik, underhåll samt 

juridiska och miljömässiga krav. (van Weele, 2010) 

Kvalitetsspecifikation: beskriver hur produkten ska levereras och vilka tekniska 

standarder den ska uppfylla. 

Logistikspecifikation: överenskommelse angående kvantitet, tid och plats för leverans.  

Underhållsspecifikation: en beskrivning över hur leverantören kan erbjuda service eller 

reservdelar till produkten.  

Juridiska och miljömässiga krav: kräver att produkt och tillverkning uppfyller  

hälso-, säkerhets- och miljökrav. (van Weele, 2010) 

3.1.1.2 Val av leverantör 

 
När specifikationen är bestämd kan köparen påbörja processen med leverantörsvalet. 

Val av leverantör finns redan i åtanke i samband med framtagning av specifikationen. I 
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framtagningen av specifikationen är dock den praktiska genomförbarheten och 

kostnaderna de främsta faktorerna. Köparen bör även göra sitt val utefter frågan om hela 

eller delvis av produktionen ska föreligga hos leverantören. Därmed är det inledande 

beslutet vid val av leverantörer val av kontrakteringsform. Det finns två varianter av 

kontraktering: turnkey- eller partiell kontraktering. Turnkey-kontraktering innebär att 

ansvaret ligger hos en leverantör under hela uppdraget. Fördel med detta alternativ är att 

den kräver en begränsad insats av köparen. Köparen är oftast mindre involverad 

eftersom denne inte behöver besitta tidigare erfarenheter av liknande uppdrag. Dock kan 

det begränsade inflytandet innebära förlorad kontroll över uppdragets kostnader. Vid 

partiell kontraktering är uppdraget uppdelat till flera leverantörer som köparen själv 

valt. Fördel med alternativet är kontroll av kostnader och prisstruktur samt bättre 

kontroll över vilka leverantörer och material som används. Dock krävs det god kunskap 

och erfarenhet men även tid för övervakning för att uppnå kostnadskontroll. Ett urval av 

leverantörer som uppfyller specifikationen i föregående steg identifieras vid detta stadie. 

Urvalsprocessen inleds därefter bland utvalda leverantörer. (van Weele, 2010) 

 

De leverantörer som väljs ut och som uppfyller specifikationen sammanställs i en lista 

som benämns ”bidder’s long list”. Företag som tidigare fått bra leverantörsomdömen 

hamnar vanligtvis direkt i denna lista. Dessa företag kontaktas och förfrågas om tidigare 

referenser och erfarenheter av utförda projekt. Leverantörsbesök kan även vara aktuellt 

för att bilda en bättre uppfattning av det potentiella företagets kapacitet. Leverantörer 

som inte granskats på förhand kan leda till att fel leverantör väljs.  Efter granskning 

reduceras ”bidder’s long list” sedan till en ”bidder’s short list” då urvalet av 

leverantörer minskat. (van Weele, 2010) 

 

3.1.1.3 Kontraktskrivning  

 
Vid detta steg har företaget valt leverantör och ett kontrakt ska skrivas. Kontraktets 

utformning kan variera beroende på vilken bransch eller produkt det innefattar. Dessa 

faktorer, tillsammans med företagets marknadsposition och produktens beskaffenhet, 

påverkar även de kommersiella och juridiska villkoren. Detta innebär att 
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standardkontrakt endast kan användas i begränsad utsträckning. van Weele (2010) 

beskriver ytterligare viktiga aspekter i kontraktet:  

Pris och leveransvillkor. Villkoren innefattar priset på produkten och tiden för leverans 

till kund. Kunden vill vanligtvis ha ett fast pris som baseras på produktens 

marknadsvärde och överenskommelse med leverantören. Ett fast pris möjliggör bättre 

kostnadskontroll och budgetstyrning. Dessutom bör leverantören vara beredd att ta 

ansvar för alla risker förutom undantag som framhävs inom kontraktet. (van Weele, 

2010) 

Betalningsvillkor. Betalningsvillkor behandlar tiden för när betalning ska ske samt att 

betalning sker i omgångar. Vanligt förekommande är att betalningen baseras på 

leverantörens prestation och betalas stegvis för att kunden ska vara säker på att 

utrustningen och arbetet motsvarar det överenskomna. Förskottsbetalningar är också ett 

alternativ. (van Weele, 2010) 

Vitesklausuler och garantivillkor. De flesta stora företag inför inköpsvillkor i form utav 

vitesklausuler eller garantivillkor, som ställer krav på leverantören att se till så de 

levererade varorna uppfyller de krav, specifikationer, villkor och ritningar som avtalats. 

(van Weele, 2010)  

 

3.1.1.4 Orderläggning 

 
Efter att villkor och bestämmelser i kontraktet har fastställts enligt överenskommelse 

kan en order läggas. Inköpsordern kan gälla som kontrakt i vissa fall men vid 

exempelvis en längre period av material- eller produktförsörjning skapas ett avropsavtal 

som vanligtvis gäller under en ettårsperiod eller längre. (van Weele, 2010)  

 

En order läggs oftast elektroniskt med en inköpsbegäran eller vid materialbehov. 

Planeringssystem skapar en rekvisition för material som är nödvändigt för produktion 

under en given period och tillgängligt varulager. När det tillgängliga lagrets miniminivå 
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har uppnåtts sänder systemet ut denna information till inköpsavdelningen. De flesta 

moderna system överför detta direkt till en inköpsorder elektroniskt. (van Weele, 2010)  

 

Det är viktigt att beställaren är tydlig i orderläggningen med komplett information till 

leverantören. En order kan bestå av: ordernummer, en kort benämning av produkten, 

pris, kvantitet, när och var leveransen ska ske samt fakturaadress. När leverantören tagit 

emot inköpsordern skickas en bekräftelse till köparen. Om ovanstående steg uppfylls 

underlättas orderhanterings- och beställningsstadierna. (van Weele, 2010)  

 

3.1.1.5 Leveransbevakning  

 
Syftet med leveransbevakning är att säkerhetsställa leveransdatumet som tidigare 

avtalats. Det innebär att köparen skickar en förfrågan till leverantören om godset 

förväntas levereras till den överenskomna tidpunkten. En försening av gods till lagret 

kan resultera i missnöjda kunder och utebliven försäljning. (Jonsson och Mattsson, 

2010) 

 

När ordern är lagd kan det fortfarande förekomma fel i praktiken och därför krävs det 

uppmärksamhet från inköparens sida. Rätt och komplett uppgift måste föreligga i 

orderläggningen och även god leveransbevakning för att säkerhetsställa leveranser. van 

Weele (2010) beskriver tre former av leveransbevakning. Den första är en 

avvikelsebaserad bevakning, som innebär att den interna kunden meddelar inköparen 

om avvikelsen, exempelvis vid försening av leverans. Inköparen måste då agera efter 

beskedet om förseningen. Den förstnämnda är inte att föredra då felet redan har 

inträffat.  

 

Rutinkontroll är en annan metod av leveransbevakning som verkar i förebyggande syfte. 

Inköparen kontaktar leverantören några dagar innan det förutbestämda leveransdatumet 

för att säkerhetsställa leveransen. En tredje metod är avancerad statuskontroll. Metoden 

lämpar sig bäst vid kritiska komponenter och leverantörer. Exempelvis kan leveransen 

vara en nödvändig del i materialplaneringen eller vid problematiska leverantörer. Med 
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jämna mellanrum utför inköparen kontroller av leverantörens arbete utifrån de 

tidsbaserade leveransplanerna som avtalats i kontraktet. Vid kostsamma och riskfulla 

kontrakt kan fältbevakning vara aktuellt i den avancerade statuskontrollen. Inköparen 

placerar då en kontrollant som bevakar leverantören på plats i fabriken. (van Weele, 

2010)  

 

Jonsson och Mattsson (2010) menar att syftet med leveransbevakningen är att påminna 

och påskynda leveransen från leverantören. Ett annat syfte är att minimera problem som 

uppstår på grund av en sen leverans. Bevakning är valbart för olika typer av 

leveransförseningar. För exempelvis förseningar som inträffat på bristprodukter är 

leveransbevakning aktuell.  (Jonsson och Mattsson, 2010) 

 

Det är viktigt att det beställande företaget har ett välfungerande rapporteringssystem 

som meddelar inköpsavdelningen direkt när leveransen avviker. Denna rutin bör utföras 

dagligen då den förebygger fel i framtiden. (van Weele, 2010) 

 

3.1.1.6 Uppföljning  

 
Efter att produkten anlänt till företaget fortsätter inköpsprocessen med 

leverantörsuppföljning. Leverantörsuppföljning utgör ett viktigt steg i slutstadiet då 

böter eller kompensationer kan vara aktuella. Även en utvärdering för att upprätthålla en 

uppdaterad dokumentation av leverantörens prestation är relevant vid detta steg.  Det är 

därför viktigt att noggrant dokumentera leverantörens kvalitet, leveranser, 

konkurrenskraft och nyskapande för att ha tillräckligt med underlag för en utvärdering. 

Denna form av information är viktig för företagens framtida inköp och kontrakt. (van 

Weele, 2010) 

 

I de flesta inköpsprocesser genomförs inte alla sex stegen. Det är endast vid framtagning 

av någon ny produkt eller leverantör som samtliga sex steg är aktuella. Vanligtvis 

fullföljs enbart de tre sista stegen vid inköp av tidigare leverantörer. (van Weele, 2010)  
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De olika stegen i inköpsprocessen är sammanlänkade vilket innebär att om de 

föregående stegen utförs oaktsamt kan det bidra till att nästa steg får konsekvenser. Det 

kan exempelvis medföra kvalitetsproblem som blir synbara bland de sista stegen om 

specifikationer av produkten var bristande vid inledningsfasen. Felaktigt beslutsfattande 

vid val av leverantör som inte kan uppfylla krav för en produkt kan bidra till 

kvalitetsproblem. Framtagning av kontrakt med leverantörer kan likaså leda till 

allvarliga konsekvenser då kontraktet exempelvis innehar ofullständig information 

gällande vitesklausuler. För att lyckas med inköpsprocessen ska varje stegs ”output” 

vara väldefinierade då det möjliggör spårning av varje aktivitet. För att fortsätta med 

nästa steg bör ett beslut ha fattats i föregående stadie. En dokumentation av resultat efter 

varje fas rekommenderas då det utgör en grund för företagets inköpsprocess. En 

inköpsmanual bör finnas i ett företag då den utgör ett stöd för framtida inköpsprocesser. 

Om denna manual avsaknads kan detta leda till ostrukturerade inköpsprocesser och 

operativa problem. (van Weele, 2010) 

 

3.1.2 Sammanställning över inköpsprocessens aktiviteter 

Nedan illustreras en sammanställning över inköpsprocessens aktiviteter i tabellform. 

Under respektive steg presenteras identifierade nyckelord enligt teorin. Nyckelorden 

innefattar de huvudsakliga aktiviteterna utförda vid varje enskilt steg. Intervjuguiden i 

bilaga 1 utformades efter nedanstående tabell. 
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Tabell 3. Illustration över inköpsprocessens aktiviteter. 
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3.1.3 Lagerhantering 

Lagerhantering spelar en väsentlig roll i ett företags logistisk. Den består av tre 

huvudsakliga funktioner: hantering, lagring och informationsutbyte. 

Hanteringsfunktionen kan delas in i ytterligare fyra aktiviteter: mottagning, förflyttning, 

orderplock och utlastning. Mottagning involverar den fysiska uppackningen av varor, 

uppdatering av lagersaldot, skadekontroll och verifikation av antalet varor som tas emot 

och skickas ut. Förflyttning innebär inläggning av varor på tillförordnad lagerplats och 

förflyttning till plats för utleverans. Orderplock rör omgruppering av varor gentemot 

kundernas beställning. Det är i detta stadie som orderplocklistan skrivs ut. (Lambert och 

Stock, 2001) Orderplock kan delas in i fyra kategorier: zon-, order-, artikel-, och 

samplockning. (Lumsden, 2012) Den sista hanteringsfunktionen är utlastning, vilken 

består av packning av varan och den fysiska förflyttningen av packat gods till 

utlastningszon och justering av lagersaldot. (Lambert och Stock, 2001) 

 

Den andra huvudsakliga lagerhanteringsfunktionen är lagring. Här görs en skiljedom 

mellan tillfällig lagring av varor (ordinarie varupåfyllning) och buffert- eller 

säkerhetslager. Informationsutbyte är den tredje huvudsakliga funktionen inom 

lagerhantering och sker i samverkan med de övriga två funktionerna. Ledningen är i 

ständigt behov av tidsenlig och korrekt information för administration av 

lageraktiviteter. Informationsutbytet rör lagersaldo, omsättningshastighet, lagerplats, 

ingående och utgående leveranser, kundförteckning samt nyttjandet av lageryta och 

personal. Företag har i allt större grad börjat förlita sig på datoriserat informationsutbyte 

i form utav elektroniskt informationsutbyte (EDI), internet och streckkodsystem, i syfte 

att förbättra hastigheten och noggrannheten i utbytet. (Lambert och Stock, 2001) 

 

Nedan följer en beskrivning av de aktiviteter som ingår i hanteringsfunktionen, som var 

den första funktionen enligt Lambert och Stock (2001), med tillägg av ytterligare 

aktiviteter i syfte att möjliggöra en djupare förståelse av lagerhanteringen. Aktiviteterna 

delas in i fyra steg: mottagning, inläggning, plock samt paketering. De fyra aktiviteterna 

presenteras stegvis i en egengjord modell, inspirerad av teori enligt Lumsden (2012) och 

Lambert och Stock (2001). 
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3.1.3.1 Mottagning 

 

Figur 4. Modell över lagerhanteringen. (baserad på Lumsden (2012) och Lambert och Stock (2001)) 

Mottagning av ingående leveranser är det första steget i lagerhanteringsprocessen. 

(Lambert och Stock, 1993) När gods anländer till ett lager sker ofta en ankomstkontroll 

för att kontrollera kvantiteten samt kvaliteten på produkterna. Kvantiteten kontrolleras 

vanligen gentemot det medskickade fraktdokumentet medan kvaliteten kan kontrolleras 

på olika sätt. Föredragna metoder är processkontroll hos leverantören på dennes 

produktionsplats, stickprov eller totalprovning av leveransen. Vilken av metoderna som 

tillämpas styrs av vilka kvalitetskrav som ställs på produkterna samt hur kritiska de är 

för företagets verksamhet. (Lumsden, 2012) 

 

Cockers et al. (2012) menar att stor vikt bör läggas på beställningsprocessen vid inköp. 

Hur godset levereras till företaget kan vara avgörande för hanteringsarbetet i lagret. 

Exempelvis kan hantering av stora volymer av löst gods bidra till extra 

hanteringsarbete. Enligt Jonsson och Mattsson (2011) är tillämpning av standardiserade 

pallar och containrar av likartade storlekar och utformningar viktigt. Detta underlättar 

lagrets hanteringsarbete båda inom in- och utleverans. Om det är möjligt att påverka sin 

leverantör till ett mer praktiskt leveranssätt för det inkommande godset bör detta 

genomföras. Eftersom överflödigt hanteringsarbete då kan reduceras. (Cockers et al. 

2012) 

 

3.1.3.2 Inläggning 

 

Inläggning ingår under funktionen förflyttning. (Lambert och Stock, 2001) Efter att 

varorna har mottagits och ankomstkontrollerats får lagret en färdigrapport. En 

färdigrapport innebär att det angivna antalet har godkänts och är klart för inläggning. I 
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plock- och buffertzon kan godset placeras enligt två alternativ. Fast placering innebär att 

varje artikelnummer alltid placeras på samma plats och flytande placering tillämpas då 

en tom plats fylls av varierande artikelnummer. När godset lagts in uppdateras 

lagersaldot som inkluderar uppgifter om hur många enheter som finns i lagret. 

(Lumsden, 2012) 

 

Hur godset ska hanteras varierar mellan olika material. Cockers et al. (2012) delar in 

hanteringen i fyra klassifikationer: enkel manuell hantering, normal mekanisk hantering, 

svårhanterlig gods samt ”bulk” material. 

 Enkel manuell hantering: Innefattar gods som består av komponenter eller 

individuella klädesplagg. 

 Normal mekanisk hantering: Innebär gods som kan förflyttas individuellt eller 

pallvis. Exempelvis livsmedel eller vitvaror.  

 Svårhanterligt gods: Kännetecknas av stort, tungt eller ömtåligt material.  

Exempel på gods av detta slag är metallrör eller elektriska motorer. 

 Bulkmaterial: Kan innefatta ämnen som är flytande eller i pulverform. 

Förvaring sker vanligtvis i stora tankar. 

 

Om det inte finns plats att leverera godset till plockzon direkt är ett alternativ att förvara 

det på buffertzon tills vidare. Det finns tre typer av buffertzoner: avsidesliggande 

buffert, närliggande buffert och plockzonsbuffert. (Lumsden, 2012) 

 Avsidesliggande buffert: Ligger inte i anslutning till plockzonen. Den kan 

exempelvis vara belägen i en separat byggnad eller vara en separat 

uppställningsyta utanför plockzonen. När det blir brist i plockzonen fylls den på 

genom att varor flyttas från buffertzonen till plockzonen. (Lumsden, 2012) 

 Närliggande buffert: I det här fallet är bufferten placerad nära plockzonen, men 

är ej tillgänglig för plockpersonalen. Bufferten kan vara placerad på de högsta 

pallplatserna i ett pallställ. För att göra bufferten tillgänglig för plock behövs 

därmed redskap som exempelvis en truck för att placera dem i plockzonen. 

(Lumsden, 2012) 
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 Plockzonsbuffert: Denna typ av buffert är belägen i själva plockzonen och 

plock kan då ske direkt från pallarna i zonen. Eftersom bufferten är tillgänglig 

för plock minskar risken att beställning restnoteras. (Lumsden, 2012) 

3.1.3.3 Plock 

 

Plockaren kan välja att antingen plocka en order i taget eller flera samtidigt. Har flera 

order plockats samtidigt måste en sortering av varorna ske innan packning kan påbörjas. 

(Lumsden, 2012) 

 

Plockprinciper i ett lager styrs utifrån hur sortiment och order kombineras. Enligt 

Lumsden (2012) finns det följande fyra metoder som plockpersonalen kan utgå ifrån.  

 

 Zonplockning: Plockaren arbetar inom en avgränsad yta eller lagerområde och 

plockar endast den del av ordern som ingår i plockarens område. Därefter får 

nästa person tillgång till ordern och plockar nästa del av ordern. Storleken på en 

enskild zon beror på mängden gods som ska plockas i området. Fördel med den 

här typen av orderhantering är att förflyttningstiden per orderrad reduceras. 

Dock innebär den att extra sortering tillkommer.  

 Orderplockning: Metoden innebär att plockaren ansvarar för en hel order och 

förflyttar sig därför över hela lagret. Fördel med metoden är att varje order 

hanteras separat. Därmed minskar risken för att olika order blandas ihop och fel 

upptäcks lättare. Metoden är dock tidskrävande och risk finns att mer tid 

används åt förflyttning än plockning. 

 Artikelplockning: Den här metoden innebär att plockning av flera order sker 

artikelvis. Artikelplockning används ofta där transportband finns som för vidare 

godset till en sorteringszon. I sorteringszonen sorteras produkterna för att sedan 

sättas samman till en order. Större volymer och orderstorlekar kan då hanteras 

effektivt. 

 Samplockning: Innebär att flera order plockas samtidigt. Plockaren kan 

antingen sortera direkt i lastbäraren när plockningen sker eller sorteras 
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produkterna i en särskild sorteringszon efter plockningen. Fördel med metoden 

är att en minskning av förflyttningstiden per orderrad uppstår. 

Ovannämnda principer beskriver metoder som plockaren arbetar utefter. Nedan beskrivs 

olika former av plocklager. Enligt Lumsden (2012) finns låg-, hög- och stationsplock. 

 Lågplock: Den här tekniken kännetecknas av att plock kan utföras från golvet. 

Hjälpmedel som tillämpas inkluderar vagnar, åkbara låglyftare eller speciella 

plocktruckar. Produkterna är placerade så de är åtkomliga från golvet för 

personalen. Generellt ger lågplockning snabbare åtkomst av varorna och är 

därmed lämplig när order innehåller ett stort antal orderrader. Det är ofta 

lämpligt att placera buffert på de pallhyllor som befinner sig ovanför 

plocknivån. När godset plockats färdigt kan truckar lyfta ner bufferten till 

ordinarie plockplats.  

 Högplock: Metoden innebär plockning från nivåer där truck krävs. Vid 

välutvecklade lager kan plockutrustning vara dataövervakad och automatiserad. 

Jämfört med lågplockning sjunker plockeffektiviteten eftersom plockaren inte 

kan förflytta sig lika snabbt mellan två plockplatser.  

 Stationsplock: Vid stationsplock sker plockning av efterfrågade artiklar vid 

särskilda plockstationer. Till plockstationerna transporteras de pallar som 

efterfrågas av plockpersonalen. Ofta sker transporten per automatik. Vid 

plockstationerna sker plockning av produkterna manuellt och eventuellt 

resterande artiklar skickas tillbaka. Tekniken används framförallt vid plock av 

stora volymer av få artiklar. Fördelen med metoden är att plocktiden kan 

reduceras.  

3.1.3.4 Paketering 

 

Enligt Lumsden (2012) kan paketeringsprocessen delas in i fem delsteg. Dessa är 

packning, hantering, förvaring, överlämning samt dokument och rutiner. 
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 Packning: Leverantören ansvarar för att rätt förpackningsmaterial används, 

produkten skyddas samt att paketet adresseras. Viktigt att tänka på är att rätt 

förpackningsmaterial används. Risk finns att transportören inte tar emot visst 

material eller storlek på förpackningen. 

 Hantering: För att undvika att produkterna drabbas av skador eller försämringar 

bör leverantören ha lämpliga arbetsmetoder och utrustning för hantering. 

 Förvaring: Paket som inte skickas ut samma dag som de paketerats ska förvaras 

på en säker plats. Då kan skador och försämringar av produkterna förhindras. 

Om paketen förvaras under en längre period bör en kontroll utföras för att 

upptäcka eventuella försämringar. 

 Överlämning: Leverantören ska se till att produkterna överlämnas i befintligt 

skick till transportören, som sedan levereras till slutkonsumenten. 

 Dokument och rutiner: Leverantören ska upprätta och dokumentera rutiner för 

hantering, förvaring, packning och leverans av produkter. Då kan en jämn och 

hög kvalitet säkerställas i förpackningssystemet. 

3.1.4 Sammanställning över lagerhanteringens aktiviteter 

Nedan illustreras en sammanställning över lagerhanteringens aktiviteter i tabellform. 

Under respektive steg presenteras identifierade nyckelord enligt teorin. Nyckelorden 

innefattar de huvudsakliga aktiviteterna utförda vid varje enskilt steg. Intervjuguiden i 

bilaga 1 utformades efter nedanstående tabell.    
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Kvantitetskontroll 

Kvalitetskontroll 

 

Fast placering 

Flytande placering 

Zonplockning 

Orderplockning 

Artikelplockning 

Samplockning 

Packning 

Hantering 

Förvaring 

Överlämning 

Dokument och 

rutiner 

Hantering av stora 

volymer 

Pallsystem  

Enkel manuell 
hantering  

Normal mekanisk 

hantering  

Svårhanterligt gods  

Bulkmaterial 

 

Lågplock 

Högplock 

Stationsplock 

 

 Avsidesliggande 

buffert 

Närliggande buffert 

Plockzonsbuffert 

  

 Tabell 4. Illustration över lagerhanteringens aktiviteter. 
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3.2 Empiri 

Kapitlet innehåller enskilda presentationer av studiens fem fallföretag: NordicFeel, 

NordicInk, Sporttema, Bubbleroom och GreenTech. Därefter följer en beskrivning av 

varje företags inköpsprocess respektive lagerhantering.  

 
3.2.1 NordicFeel 

NordicFeel ingår i koncernen Nordic E-Commerce Group, där även NordicInk ingår. 

Företaget grundades år 2006 och säljer parfym, hud- och hårvårdsprodukter till 

privatpersoner. Lagret är beläget i Växjö tillsammans med NordicInk. (Aspengren, VD, 

2013-04-04) 

3.2.1.1 Inköpsprocess  

Fastställa specifikation 

 

NordicFeel köper in märkesprodukter från leverantörernas färdigvarulager vilket 

innebär att de har begränsade möjligheter att utfärda produktspecifikationer. En 

specifikation som företaget utfärdar till sina leverantörer är att vissa produkter ska 

märkas med svensk innehållsförteckning. Dessutom ska produkterna alltid levereras på 

EUR-pallar. NordicFeel har en tydlig lågprisprofil vilket innebär att deras leverantörer 

måste hålla ett lågt pris på produkterna. I Sverige är priserna på parfym, hud- och 

hårvårdsprodukter höga vilket har lett till att företaget söker leverantörer i framförallt 

Europa och USA. Där är konkurrensen hårdare och utbudet av leverantörer större vilket 

leder till lägre priser. Dock ökar detta betydelsen av att säkerställa att produkterna de 

köper in är äkta. (Aspengren, VD, 2013-05-15) 
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Val av leverantör 

 

Vid val av leverantörer utgår NordicFeel från varumärken som är trendiga på 

marknaden för tillfället. Inköparna använder sig av mässor för att träffa både nya och 

befintliga leverantörer samt ta del av deras utbud. Fördelen att arbeta med kända 

varumärken är att de alltid har samma egenskaper och kvalitet. Därmed blir priset den 

avgörande faktorn när leverantörsvalet ska ske. Dock är det viktigt att leverantören är 

pålitlig avseende leveranserna. Leverantörer som har sena eller inkompletta leveranser 

kan uteslutas. Idag har företaget cirka 30 leverantörer. (Aspengren, VD, 2013-05-15) 

 

Kontraktskrivning 

 

NordicFeel skriver inga långsiktiga kontrakt med sina leverantörer. Aspengren (VD, 

2013-05-15) menar att det inte behövs då de har flera leverantörer och om någon höjer 

priset finns alltid en annan leverantör. Dock tillämpas köpeavtal vid varje inköp, som 

innehåller kvantitet, pris och leveransvillkor. 

 

Orderläggning 

 

NordicFeels affärssystem meddelar inköpspersonalen när lagersaldot är lågt. Produkter 

som tar slut på lagret försvinner även från företagets hemsida och går då inte att beställa 

förrän NordicFeel fått in produkten åter. När företaget och leverantören kommit överens 

om gällande villkor för affären läggs en beställning via e-post. Det kan utföras flera 
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inköp per vecka hos olika leverantörer. Leveranserna anländer normalt inom en vecka 

från att beställning lagts. Viktigt är att inköparen tydliggör kvantiteten för att undvika 

missförstånd. Exempelvis kan en order på 50 kartonger misstolkas som 50 enskilda 

artiklar. NordicFeel kan då åtgärda problemet genom att skicka tillbaka det som inte 

beställts eller om möjligt ta emot hela leveransen. (Aspengren, VD, 2013-05-15) 

 

 Leveransbevakning 

 

Om NordicFeel inväntar leverans från en leverantör som haft leveransförseningar 

tidigare förekommer det att företaget kontaktar leverantören för att kontrollera var 

ordern befinner sig. Det förekommer även att leverantörerna kontaktar NordicFeel då 

leveransstörningar uppstår. Vanligtvis aviserar leverantörerna, men NordicFeel upplever 

inte att aviseringen är nödvändig, då personal som kan ta emot godset alltid finns på 

plats. (Aspengren, VD, 2013-05-15) 

 

Uppföljning 

 

Företaget utför ingen leverantörsuppföljning, men Aspengren (VD, 2013-05-15) anser 

att de ändå har vetskap över leverantörernas prestationer. Vid godsmottagningen 

kontrolleras att kartongerna och produkterna inte skadats under transporten. Sedan 

genomförs en mer utförlig kontroll av innehållet, för att stämma av att kvantiteten är 

korrekt. Vid avvikelser kontaktas ansvarig inköpare som sedan kontaktar leverantören. 

(Aspengren, VD, 2013-05-15) 
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3.2.1.2 Lagerhantering 

 

Mottagning 

 

När godset anländer till NordicFeel tas det emot av personal som arbetar för ICA eller 

Coop. Matvarukedjorna har matvarulager på samma plan som NordicFeels inleverans 

sker på. De kvitterar godset eftersom godsmottagningen är belägen på samma nivå som 

deras lager, medan NordicFeel har lagret på ett annat plan. Innan godset kvitteras utförs 

en överblickskontroll. (Aspengren, VD, 2013-05-03) 

 

NordicFeels produkter köps in i mindre volymer, vilket medför mindre hanteringsarbete 

vid mottagningen. Beroende på vilken leverantör som levererar kan pallarna se olika ut, 

dock är EUR-pallar vanligast. Efter att godset har mottagits transporteras pallarna på ett 

transportband till NordicFeels lager. På lagret utförs en kvantitetskontroll av 

inleveransen gentemot följesedeln. (Aspengren, VD, 2013-05-03) 

 

Inläggning 

 

Aspengren (VD, 2013-04-04) berättar att NordicFeel inte har en definierad 

inleveransyta, vilket försvårar inläggningen. NordicFeels leveranser kräver inget 

sorteringsarbete då godset är indelat efter varumärke. Registrering i affärssystemet kan 

utföras genom olika metoder. Antingen registreras hela leveransen i affärssystemet, 

innehållandes olika varumärken eller registreras varje varumärke för sig. Fördel med att 

registrera hela inleveransen är att administrativt arbete reduceras. Dock ökar risken för 

att en del av produkterna blir kvar på pallen och inte packas upp. När varorna 

registrerats ska de förflyttas till bestämd plockplats eller buffertzon enligt systemet. På 
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grund av tidsbrist förekommer det att pallar och kartonger istället för att flyttas till 

tillförordnad plats blir ståendes i gångarna där plock sker. 

 

NordicFeels plockplatser består av två hyllplan med produkterna uppackade utefter 

varumärke. Buffertplats finns ett hyllplan ovanför samt nedanför plockplatsen. Då deras 

produkter är små och måste vara lättillgängliga anses det som en bra lösning. Om även 

buffertplatserna är fulla finns det möjlighet att placera produkterna på högre hyllplan 

som normalt står tomma. (Aspengren, VD, 2013-04-04) 

 

Plock 

 

Beställningarna från kund till NordicFeel kommer in via deras hemsida. Företaget har 

som policy att inledningsvis slutföra föregående dags beställningar. Plockpersonalen 

inleder med att skriva ut fakturor och en medföljande plocklista. Affärssystemet sorterar 

plocklistan enligt plockeffektivitet, vilket innebär en optimerad rutt för plockarna. 

Plockarens utrustning består av en plockvagn och ett packbord. När plockning utförs har 

plockaren med sig en plockvagn för att plocka samtliga utskrivna order samtidigt. När 

både plock- och buffertlagret är slut tvingas plockaren leta i pallarna och kartongerna 

som står i gångarna för att hitta rätt produkt. (Samuelsson, Lagerpersonal, 2013-05-03) 

  

När alla order är plockade återvänder plockaren med vagnen till ett packbord. Där 

skannas först fakturan och informationen från fakturan överförs till affärssystemet. 

Produkter tillhörandes faktura skannas därefter för att godkännas i systemet. Endast 

produkterna som fakturan anger godkänns. Det innebär att plockaren inte kan skicka fel 

produkt till kund. (Samuelsson, Lagerpersonal, 2013-05-03) 
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Paketering 

 

När samtliga produkter som står på fakturan är skannade paketeras produkterna. 

NordicFeels produkter emballeras och paketeras sedan i kartong med lämplig storlek. 

Under tiden har en fraktsedel skrivits ut som plockaren fäster på paketet. Samtliga 

förpackningar placeras på pallar och förvaras på utleveranszonen tills avhämtning av 

transportören sker. Sista upphämtning av paketen sker halv fem på eftermiddagen. Krav 

för leveranser som ska skickas som postpaket får ej överstiga 20 kilogram eller en och 

halv meter. (Aspengren, VD, 2013-04-04) 

 
3.2.2 NordicInk 

NordicInk ingår i koncernen Nordic E-Commerce Group tillsammans med NordicFeel. 

Företaget grundades år 1998 och säljer bläckpatroner och kontorsmaterial till både 

privatpersoner och företag. Lagret i Växjö är gemensamt tillsammans med NordicFeel. 

(Aspengren, VD, 2013-04-04) 

 

3.2.2.1 Inköpsprocess 

 

Fastställa specifikation 

 

NordicInk efterfrågar leverantörer som erbjuder bläckpatroner som passar till de flesta 

skrivare. Leverantörer vars sortiment består av endast ett par märken är inte aktuella. 

Dessutom har NordicInk utvecklat ett eget varumärke av bläckpatroner som produceras 

av leverantörer i Kina. I samband med det krävs även att leverantören kan producera 

NordicInks egna bläckpatroner. (Aspengren, VD, 2013-05-15) 

 

Leverantörer som dessutom kan producera emballage i form av kartonger till både 

NordicInk och NordicFeel föredras. Kartongerna används när de skickar ut produkter 
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till kunderna. NordicInk ställer krav på leverantören att packa varje varumärke för sig 

för att underlätta vid inläggning. Ytterligare ett krav är att leverans ska ske på EUR-

pallar. (Aspengren, VD, 2013-05-15) 

 

Val av leverantör 

 

Eftersom leverantörerna tillverkar produkterna är kvaliteten viktig vid ett leverantörsval 

menar Aspengren (VD, 2013-05-15). Förutom hög kvalitet är även priset en viktig 

faktor. Leverantören måste också vara pålitlig avseende leveranserna, då flera sena och 

inkompletta leveranser kan leda till att leverantören utesluts. Besök sker till de 

leverantörer som utgör en stor del av NordicInks inköp. I dagsläget har NordicInk 

ungefär tio leverantörer och beställer samtliga produkter från Kina. (Aspengren, VD, 

2013-05-15) 

 

Kontraktskrivning 

 

Kontrakt skrivs inte med leverantörerna istället tillämpas köpeavtal vid varje affär. I ett 

köpeavtal ingår bland annat villkor om kvantitet, pris och när leverans ska ske. 

(Aspengren, VD, 2013-05-15) 
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Orderläggning 

 

NordicInks interna system påminner inköpspersonalen när lagersaldot börjar bli lågt för 

en produkt och ett inköp bör ske. När lagersaldot är slut försvinner produkten från 

företagets hemsida och går inte att beställa förrän en inleverans av produkten har anlänt. 

Beställning till leverantör läggs via e-post. Parterna fastställer då pris, kvantitet och när 

leveransen ska ske. Vid inköp från Kina måste företaget beställa minst en container. 

Beställning läggs i genomsnitt en gång i månaden och leveransen tar ungefär en månad. 

Precis som för NordicFeel kan det uppstå missförstånd mellan inköpare och leverantör i 

NordicInk avseende kvantiteten. (Aspengren, VD, 2013-05-15) 

 

Leveransbevakning 

 

Leveransbevakning sker endast för leverantörer som tidigare haft leveransförseningar. 

De leverantörer som upplever leveransstörningar kontaktar företaget för att meddela 

nytt leveransdatum. Då containrar anländer via fartyg till hamnen i Göteborg brukar 

avisering ske från rederiet. (Aspengren, VD, 2013-05-15) 

 

Uppföljning 

 

NordicInk utför ingen dokumentation över leverantörernas prestationer, dock besöker de 

leverantörerna årligen. När godset anlänt till NordicInk kontrolleras att det inte skadats 

under transporten. En mer utförlig kontroll av innehållet genomförs sedan för att 
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kontrollera att kvantiteten stämmer. Uppstår avvikelse kontaktas ansvarig inköpare som 

sedan kontaktar leverantören. (Aspengren, VD, 2013-05-15) 

 

3.2.2.2 Lagerhantering 

 

Mottagning 

 

Precis som för NordicFeel tar personalen för ICA och Coop emot inleveranserna. 

Matvarukedjorna har lager på samma plan som NordicInks inleveranser sker på. Dock 

utför NordicInk inköp i stora volymer och godset levereras alltid i containrar. De stora 

volymerna medför att extra personal behöver hyras in för att klara av hanteringsarbetet. 

(Aspengren, VD, 2013-05-03) 

 

Leverantörerna från Kina utför leveranserna på varierade typer av pallar. Leverantören 

ansvarar för hela transportsträckan och NordicInk vet alltid vilken dag leveransen 

ankommer. När godset kvitterats transporteras pallarna på ett transportband till 

NordicInks lager. På lagret sker sedan en kvantitetskontroll av godset gentemot 

följesedeln. (Aspengren, VD, 2013-05-03) 

 

Inläggning 

 

Varorna som NordicInk beställer kräver ofta extra manuell hantering. Detta beror på att 

paketering utförts dåligt eller att innehållet består av olika varumärken i samma kartong. 

Dessutom förekommer det att streckkod saknas på förpackningarna. Vanligtvis är det 

nya leverantörer som har förbisett att producera streckkod på förpackningarna. 

Företaget tvingas då producera egna streckkoder, vilket kräver extra arbete. (Aspengren, 

VD, 2013-05-04) 
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NordicInk använder samma lagerlokal som NordicFeel, vilket innebär att de inte har en 

definierad inleveransyta. Registrering i affärssystemet utförs enligt de metoder som 

NordicFeel tillämpar. Hela inleveransen, som innehåller olika varumärken registreras 

eller skiljs varumärkena åt. Efter registrering tilldelas produkterna bestämd plock- eller 

buffertplats. Det förekommer att pallar eller kartonger inte packas upp för att spara tid 

och blir då ståendes i gångarna. (Aspengren, VD, 2013-05-04) 

 

NordicInks plockplatser består av två hyllplan där produkterna är placerade utefter 

varumärke. Buffertplatser är placerade ett hyllplan ovan- och nedanför plockplatserna. 

När buffertplatserna är fulla kan godset placeras på högre hyllplan. Det här anses vara 

en bra lösning eftersom produkterna är små och behöver vara lättillgängliga för 

plockaren. (Aspengren, VD, 2013-05-04) 

 

Plock 

 

NordicInks beställningar kommer in via deras hemsida. Gårdagens beställningar 

plockas innan dagens order plockas. Plockpersonalen börjar med att skriva ut fakturor 

och får då även en plocklista. Plocklistan har optimerats i affärssystemet efter 

plockeffektivitet och plockaren behöver därmed inte gå onödiga rutter. Flera order 

plockas samtidigt och plockaren har en vagn med sig för att hantera samtliga produkter. 

Det förekommer dock att pallar och kartonger placerats i gångarna, vilket kan hindra 

plockarens framkomlighet. Dessutom finns det risk att plockaren tvingas leta i pallar 

och kartonger för att hitta produkter tillhörande ordern. (Samuelsson, Lagerpersonal, 

2013-05-03) 

 

När plockaren plockat samtliga utskrivna order återvänder denne till ett packbord. Varje 

faktura skannas enskilt för att överföra information från fakturan till affärssystemet. 

Produkter tillhörande varje enskild faktura skannas sedan av personalen. Endast 

produkter som fakturan anger godkänns. Därmed kan plockaren inte skicka fel produkt 

till kund. (Samuelsson, Lagerpersonal, 2013-05-03) 
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Paketering 

 

När samtliga produkter som står på fakturan är skannade paketeras produkterna. 

NordicInks varor skickas med originalförpackning i kuvert. Medan paketering sker 

skrivs en fraktsedel ut som plockaren fäster på paketet. Samtliga paket placeras på pallar 

och förvaras på utleveranszonen tills avhämtning av transportören sker. Sista 

upphämtning av pakten sker halv fem på eftermiddagen. Krav för leveranser som ska 

skickas som postpaket får ej överstiga 20 kilogram eller en och en halv meter. 

(Aspengren, VD, 2013-05-04) 

 
3.2.3 Sporttema 

 

Sporttema grundades år 2003 och säljer träningsutrustning till konsumenter i framförallt 

Sverige. De har sitt kontor i Karlshamn där två anställda arbetar med inköp och order. 

Lagret är beläget i Karlskrona och hanteras av två personer. (Robèrt, VD och 

inköpsansvarig, 2013-05-02) 

 

3.2.3.1 Inköpsprocess 

 

Fastställa specifikation 

 
Sporttemas sortiment består av både kända och egna varumärken. Företaget beställer till 

största del sina varor från svenska leverantörer följt av leverantörer i Tyskland och 

Kina. Beställning som läggs till de svenska och tyska leverantörerna är från färdiga 

varulager medan beställning till den kinesiska leverantören läggs mot produktion av nya 

produkter. (Robèrt, VD och inköpare, 2013-05-02) 

 

Produkter från leverantören i Kina tillverkas utefter Sporttemas specifikationer.  

Specifikationerna utgör mått, funktionalitet, utseende, språk på manualer och display 
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samt varumärket på produkterna. Dessutom ställer Sporttema krav på att reservdelar 

ingår i leverantörernas sortiment. (Robèrt, VD och inköpsansvarig, 2013-05-02) 

 

Produkter som köps in av tyska och svenska leverantörer levereras från deras 

färdigvarulager, vilket begränsar möjligheten för Sporttema att utfärda specifikationer. 

Sporttema efterfrågar dock att produkterna levereras med monteringsanvisningar på 

svenska eller engelska. Vid leveranser från Tyskland är produktbeskrivning och 

monteringsansvisningar ofta på tyska, vilket kräver att Sporttema måste översätta dessa 

till svenska. Gemensamma krav som ställs på leverantörerna är att produkterna ska 

paketeras säkert och levereras i kartonger. (Robèrt, VD och inköpsansvarig, 2013-05-

02) 

 

Val av leverantör  

 
När företaget grundades förekom det endast samarbete med leverantörer från Tyskland 

och Sverige. När företaget började expandera togs även leverantörer från Kina in i 

urvalet. Leverantörer från Kina erbjuder ett konkurrenskraftigare pris än övriga 

leverantörer då mellanhänder elimineras. Inköp från Kina bidrar till en bättre 

vinstmarginal på produkterna. Här är det viktigt att hitta leverantörer som kan uppfylla 

de specifikationer som Sporttema söker. Vid inköp av svenska och tyska leverantörer är 

priset den viktigaste faktorn att ta i beaktning. Inköparna upptäcker nya leverantörer via 

sökningar på olika branschsidor på nätet eller rekommendationer från kollegor inom 

samma bransch. (Robèrt, VD och inköpsansvarig, 2013-05-02) 

 

Kontraktskrivning 

Sporttema skriver inte kontrakt med leverantörerna. Vid varje inköp gäller istället ett 
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köpeavtal som innehåller de överenskomna villkoren avseende pris, order och leverans. 

(Robèrt, VD och inköpsansvarig, 2013-05-02) 

Orderläggning 

 
Företaget får en offert från sin leverantör med de fastställda priserna och villkoren. 

Offert från Kina innehåller dessutom detaljerade specifikationer avseende produkterna 

och reservdelarna.  Om offerten accepteras av Sporttema, läggs en beställning på den 

kvantitet som företaget önskar beställa. Affärssystemet Sporttema använder sig av 

signalerar när lagret uppnått en miniminivå för vissa produkter. Sedan bedömer 

inköparen om det finns behov för inköp. Leveranstiden för produkter från Tyskland och 

Sverige är tre till fem dagar medan leveranser från Kina tar två till fyra månader från att 

beställning läggs. Inköp från Kina kräver en noggrann precision i orderläggningen då 

den långa leveranstiden måste tas i beaktning. Leverantören sätter även en 

minimumgräns för antalet produkter som måste beställas per gång. En beställning till 

leverantören läggs via e-post eller telefon. (Robèrt, VD och inköpsansvarig, 2013-05-

02) 

 

Leveransbevakning 

 
Lagerpersonalen kontaktar inköparen vid gods som är försenade och ännu inte anlänt till 

lagret. Kontoret tar i sin tur kontakt med anlitad transportör för att undersöka var lasten 

befinner sig. Transportföretagen anlitas för att hämta leveranser från lager i Tyskland 

och Sverige. De ansvarar även för transporten från hamnen i Kina. Detta bidrar till 

bättre leveransbevakning då företaget har direktkontakt med transportföretaget samt 

kontroll över kostnaderna. Det förekommer att fabriken i Kina får förseningar i 

produktionen, men då kontaktas Sporttema via e-post.  (Robèrt, VD och inköpsansvarig, 

2013-05-02) 

 

  

Fastställa 
specifikation 

Val av 
leverantör 

Kontrakt-
skrivning 

Order-
läggning 

Leverans-
bevakning 

Uppföljning 

Fastställa 
specifikation 

Val av 
leverantör 

Kontrakt-
skrivning 

Order-
läggning 

Leverans-
bevakning 

Uppföljning 



 

 

 

- 56 - 

Uppföljning 

 
Lagerpersonalen utför endast stickprov på nya produkter. Robèrt (VD och 

inköpsansvarig, 2013-05-02) anser att det inte är nödvändigt att kontrollera de befintliga 

leverantörernas produkter då de oftast överensstämmer med specifikationerna. 

Leverantörsuppföljning är ej aktuellt då de inte utfärdar böter för avvikande eller 

försenade leveranser. (Robèrt, VD och inköpsansvarig, 2013-05-02) 

 
3.2.3.2 Lagerhantering 

 

Mottagning 

 
Inleveranser aviseras inte i förväg och sker ungefär två gånger per dag. Gods från Kina 

innefattar större volymer och levereras därför i containrar tre till fyra gånger årligen. 

Vid inleveranser av containrar hyrs extra personal in då det kräver större hantering. 

(Samuelsson, lagerpersonal, 2013-05-07)  

 

Personalen på Sporttemas lager är endast deltidsanställda och leveranser som anländer 

efter personalens arbetstider tas emot av personal tillhörandes andra företags lagerytor. 

Storleken på pallar som levereras till lagret är inte alltid av standardmåtten. Om pallar 

har en avvikande storlek kan det orsaka problem avseende optimering av lagerytan. 

Detta kan leda till att ytterligare utrymme på lagret krävs för förvaring av det 

nyinkomna godset. Efter att leveransen tagits emot utförs en översiktlig kontroll av 

eventuella synliga skador. Om godset har skadats under transporten antecknas detta på 

följesedeln innan chauffören lämnar lagret. Kontoret i Karlshamn kontaktas sedan för 

att reklamera till transportfirman. (Ljungberg, lagerpersonal, 2013-05-07) 
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Inläggning 

 
Gods som tagits emot och ankomstkontrollerats registreras i systemet. Därefter utförs en 

noggrannare kontroll för att stämma av antalet levererade varor mot följesedeln. 

(Ljungberg, lagerpersonal, 2013-05-07) Vissa artiklar saknar streckkod och kräver 

därmed manuell inskrivning. Stationen för inskanning är fast och belägen på en yta där 

det är svårt att skanna större pallar av gods. (Ljungberg, lagerpersonal, 2013-05-07) 

 

Levererat gods ställs in i lagret efter platstillgänglighet. Det finns inga specifika platser 

för de olika produkterna utan personalen arbetar utefter erfarenhet. Lågfrekventa 

produkter placeras på högre nivåer på lagerhyllan medan mindre artiklar packas upp och 

placeras i mindre hyllfack. Högfrekventa produkter ställs lättillgängligt för 

lagerpersonalen och oftast på marknivå. Sporttema erbjuder ett brett sortiment av 

produkter med varierande storlek och utformning. Detta kan innebära att vissa produkter 

inte får plats på hyllorna vilket innebär att de placeras i gången. Lagerställningarna 

består av fåtal hyllplan vilket bidrar till att lagerställningen inte utnyttjas optimalt. Detta 

innebär att produkter som inte kan förläggas på hyllorna placeras i gången tillsammans 

med högfrekventa produkter. Buffertzoner finns endast i nedre plan där inleveranser 

från Kina ankommer. (Samuelsson, lagerpersonal, 2013-05-07) 

 

 

Plock 

 
Inkommande order sammanställs till en plocklista i systemet och skrivs ut. Som tidigare 

nämnt har inte produkterna fastställda platser. Vid själva plockningen utgår de två 

anställda utefter egen erfarenhet av var produkterna befinner sig i lagret. Lagret hinner i 

genomsnitt plocka 40 orders per dag. När det är högsäsong (januari och februari) tar 

lagret hjälp av extra bemanning för att avverka säsongsvariationen. Faktorer som 

påverkar tidsåtgången per orderplock är storleken, kvantiteten och hanteringen på 

Mottagning Inläggning Plock Paketering 

Mottagning Inläggning Plock Paketering 



 

 

 

- 58 - 

produkterna. I hanteringen ingår även tiden det tar att hitta produktens plats i lagret samt 

eventuell förflyttning av gods för att komma åt de varor som ska plockas. En order kan 

ta upp mot en timme att plocka. (Samuelsson, lagerpersonal, 2013-05-07) 

 

Varorna förflyttas därefter till inskanningsytan för registrering i systemet. Sedan skapas 

en fraktsedel utefter kundens adressuppgifter som skrivs ut och fästs på paketet. 

Flertalet av produkterna går att avläsa med streckkodsavläsaren men det inträffar att 

produkter saknar streckkod, vilket kräver manuell inskrivning. Orders som är 

färdigplockade och som inte kräver paketering placeras på ett uthämtningsställe. 

(Ljungberg, lagerpersonal, 2013-05-07) 

 

Paketering 

 

Paketering av varor sker endast av mindre order. Varorna paketeras i kartonger 

tillsammans med fakturan och märks med fraktsedeln. Förpackningarna placeras på 

pallar som sedan avhämtas av transportören på utleveranszonen. Krav för leveranser 

som ska skickas som postpaket får ej överstiga 20 kilogram eller en och en halv meter. 

(Ljungberg, lagerpersonal, 2013-05-07) 

 

3.2.4 Bubbleroom 

Bubbleroom ingår i koncernen Consortio Fashion Group, tillsammans med Haléns, 

Cellbes och Discount24. Bubbleroom är senast tillkommen och startades år 2005 som 

en webbshop för exklusiva märkeskläder. Sedan dess har verksamheten expanderat och 

erbjuder nu ett större klädessortiment, skor och skönhetsprodukter. De har kontor i både 

Borås och Stockholm men lagret är beläget i Borås. (Ihrlund, Supply Chain Manager, 

2013-04-19)  
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3.2.4.1 Inköpsprocess 

 

Fastställa specifikation 

 

Eftersom Bubbleroom främst handlar från leverantörernas färdigvarulager är 

möjligheten att utfärda specifikationer och ställa krav på leverantörernas produktion 

begränsad. Då Bubblerooms utbud varierar efter säsong och trender är det viktigt att 

avdelningen har en bra uppfattning om vilken kollektion som kommer vara mest 

efterfrågad. En annan faktor som inköpsavdelningen måste ta hänsyn till är hur stort 

antal av varje produkt de måste köpa in för att möta efterfrågan men samtidigt undvika 

att produkter blir kvar på hyllan för länge. Trender kan passera lika snabbt som de kom 

så det är viktigt att en allt för stor volym inte köps in. Bubbleroom arbetar med inköp i 

mindre kvantiteter för att istället satsa på ett bredare sortiment. (Ihrlund, Supply Chain 

Manager, 2013-04-19)            

Val av leverantör 

 

När Bubbleroom söker efter nya leverantörer besöker de vanligtvis mässor eller agenter 

belägna på kontor i Sverige. Nya leverantörer tas vanligen in när det gäller ett märke 

som är nytt och trendigt på marknaden. Bubbleroom är små i förhållande till deras 

leverantörer, vilket medför att de har begränsade möjligheter att förhandla om pris- och 

leveransvillkor. Företaget försöker bygga upp partnerskapsrelationer med större 

leverantörer för att på så sätt kunna ställa mer krav. Villkoren som förhandlas kan 

exempelvis gälla rabatterade priser vid försenade eller icke-aviserade leveranser. Deras 

begränsade inflytande har ofta lett till att leverantörerna arbetar utefter villkor som 

passar de själva bäst. Antalet leverantörer de har varierar med antalet varumärken de 

erbjuder. (Ihrlund, Supply Chain Manager, 2013-04-19) 
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Kontraktskrivning 

 

För en trendstyrd verksamhet som Bubbleroom, är kontrakt med leverantörer ofta 

olämpligt. Inköpsordern som läggs verkar som avtal eller utformas köpeavtal som gäller 

för inköpet. Avtalen innehåller vanligtvis villkor avseende pris och leveransen. 

Leveransvillkoren avser ofta leverantörens ansvar för att lasten anländer till 

Bubbleroom i tid och oskadat. I nuläget innehåller avtalen inga vitesklausuler eller 

garantivillkor, som kan ställa krav på leverantören. Därmed straffas inte leverantörer vid 

försenade eller oaviserade leveranser. (Ihrlund, Supply Chain Manager, 2013-04-19) 

Orderläggning 

 

En inköpsorder läggs manuellt av inköpsavdelningen. För att bevara en god relation 

med leverantörerna sker de flesta inköpen via telefon. Beställningar hos leverantörer 

kan utföras ett par gånger per säsong. Eftersom produkterna som beställs finns i 

leverantörens färdigvarulager brukar leveranser ske inom fem till fjorton dagar. Inköpen 

avser mindre kvantiteter och förutsätter att produkten finns på lagret. Efter att en order 

lagts hos leverantören överförs den till systemet och blir synlig för ansvariga på lagret. 

(Ihrlund, Supply Chain Manager, 2013-04-19) 

 

Leveransbevakning 

 

I nuläget utför Bubbleroom ingen form av leveransbevakning. Bubbleroom har ingen 

vetskap eller kontroll över när leveranser anländer eller hur det beställda godset är 
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paketerat. I samband med att leveransen anländer till lagermottagningen upptäcks 

eventuella förseningar och problem som rapporteras direkt till inköpsavdelningen. 

(Ihrlund, Supply Chain Manager, 2013-04-19) 

 

Uppföljning  

 

Bubblerooms avsaknad av vitesklausuler i avtalen har lett till att de inte har rutiner för 

leverantörsuppföljning. Problem som lagret upptäckt i leveransmottagningen 

rapporteras till inköpsavdelningen. Inköparen får i sin tur kontakta leverantören för att 

undersöka ärendet vidare och därefter meddela lagret om vidare åtgärder. (Ihrlund, 

Supply Chain Manager, 2013-04-19) 

 
3.2.4.2 Lagerhantering  

Mottagning  

 

Godsmottagningen är gemensam för alla verksamheter inom Consortio Fashion Group 

(Haléns, Bubbleroom och Cellbes). Godsmottagningen, som i dagsläget består av sex 

anställda, tar emot cirka 1000 till 1500 kartonger dagligen. Den största delen av 

leveranserna går till Haléns. Bubblerooms leverantörer består av ”märkesleverantörer” i 

Skandinavium som levererar mindre kvantiteter från deras ”mellanlager” eller butiker. 

Leverantörer till Bubbleroom ansvarar för transporten till lagret och godset kan 

levereras på olika typer av pallar. Kartongerna skiljer sig vanligtvis åt i skick och 

storlek, vilket skapar varierande hanteringsarbete. Orderinformation är viktigt då den 

bland annat visar leverantör, orderantal och plaggtyp. Saknas det kontaktas inköp för att 

skapa orderinformation för leveransen. När godset genomgått granskning görs en 

manuell ankomstregistrering i deras system, som informerar inköpsavdelningen att 
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leveransen anlänt. Därefter tas godset till en inleveransplats där de placeras efter 

ankomstordning/datumordning. Godset är nu klart för inläggning. (Wikander, 

produktionsledare, 2013-05-08) 

 

Inläggning 

 

Kartongerna väljs ut efter ankomstordning och förflyttas till en ”uppackningszon” där 

varorna packas upp och görs redo för inläggning. Bubbleroom öppnar alla kartonger 

eftersom innehållet består av blandade produkter. Kartonger öppnas för att sortera 

innehållet samt kontrollera kvantitet, färg, plaggtyp och vilka storlekar de innehåller. 

Innehållet stäms av mot följesedeln och den inneliggande inköpsordern i systemet för 

att kontrollera att det som levererats även har beställts. Om innehållet stämmer skrivs 

etiketter ut, som talar om för lagerpersonalen hur plaggen ska placeras. Exempelvis om 

vissa plaggtyper ska delas åt eller om de ska placeras tillsammans på samma plats. 

Plaggen sorteras på vagnar som förflyttas till Bubblerooms lager som ligger på en annan 

våning. Finns det inte plats på lagret stannar vagnarna kvar på inleverans tills en ledig 

plats uppstår.  

 

Varje plaggtyp ska fotograferas, vilket innebär att ett exemplar skickas till Bubblerooms 

fotostudio som är beläget i samma lokal. Fotografering utförs en till tre gånger i veckan. 

Plaggen läggs inte in på hyllan förrän fotografering har utförts, vilket innebär att plagget 

inte heller kan läggas upp på hemsidan för försäljning. Fotograferade plagg läggs in på 

lediga hyllplan. Därefter skannas plagget och hyllplatsen för att registrera placering och 

plagget kan då läggas upp för försäljning på hemsidan. Viktigt är att plaggen inte 

blandas och att de staplas i storleksordning, störst storlek längst ner. Varor som ej får 

plats på hyllan, så kallade reserver, placeras förpackade i gångarna i närhet till 

hyllplatsen. (Trapp, plockansvarig, 2013-05-08) 
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Plock 

 

Plockpersonalen arbetar för hela koncernen, men Bubblerooms plock prioriteras alltid 

först. Beställningar som kunderna har lagt registreras i Bubblerooms system och vid 

plock skrivs plocklistor ut. Plocklistan innehåller information om köparen, ordern samt 

plockplatsen. Tillsammans med plocklistorna skrivs även tillhörande fakturor ut som 

ska skickas med orderna. Plocklistorna är optimerade för att plocket ska utföras så 

effektivt som möjligt. Utskrift sker på samma våning som Haléns har sitt plocklager och 

där utförs även paketering. (Trapp, plockansvarig, 2013-05-08) 

 

Plockpersonalen tar med sig plocklistor tillsammans med fakturorna och en plockvagn 

till Bubblerooms lagervåning. Plocket påbörjas i den ordning listorna anger. Vagnarna 

är i likhet med kundvagnar och har precis tillräckligt med utrymme i gångarna mellan 

hyllorna. Eftersom Bubbleroom köper in allt större volymer i större frekvens får inte allt 

plats på hyllorna och ställs istället i gångarna. Saknas ett plagg på ett ställe finns en 

notering vid platsen som anger vilken låda och vart i gången den placerats. Personalen 

skannar både plagget och platsen vid plockningen. Efter att plockningen är klar, tas 

vagnen med till en annan våning för paketering. (Trapp, plockansvarig, 2013-05-08) 

 

Paketering 

 

Plockade order paketeras i plastförpackningar. Tillsammans med plagget läggs även 

fakturan in i förpackningen som adresseras till kund. Förpackningarna transporteras 

sedan via transportband till containrar. Där förvaras produkterna tills transportören 

hämtar dem. Krav för leveranser som ska skickas som postpaket får ej överstiga 20 

kilogram eller en och halv meter. (Trapp, plockansvarig, 2013-05-08) 
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3.2.5 GreenTech 

GreenTech ingår i en koncern som består av GreenTech AS Norge, GreenTech 

Danmark och IGUS Data. Verksamheten i Sverige är belägen i Växjö. De köper 

begagnade datorer, både bärbara och stationära samt datortillbehör som sedan säljs 

vidare. Deras kunder är företag, landsting, skolor samt privatpersoner. Deras hemsida är 

framförallt riktad mot privatpersoner, medan organisationer främst tar kontakt via besök 

eller telefon. (Åhman, inköp och försäljning 2013-05-14) För att underlätta förståelsen i 

rapporten kommer hädanefter de aktörer som GreenTech köper datorerna av att 

benämnas leverantör. 

 
3.2.5.1 Inköpsprocess 

 

Fastställa specifikation

 
Leverantörerna som GreenTech köper in produkter från kan delas in i två grupper. 

Företag kan i samband med utleverans skriva kontrakt med GreenTech att de gör ett 

återtagande av produkterna. Kontraktet innehåller inga specifika krav på utrustningen, 

endast att återtagandet sker efter tre år. I annat fall sker inköp från företag och landsting 

som byter sin datautrustning. (Åhman, inköp och försäljning 2013-05-14) 

 

Åhman (inköp och försäljning, 2013-05-14) berättar att inköp görs av landsting och 

företag och rör sig då om 50 datorer och uppåt. Dock kan de ibland vara intresserade av 

mindre partier om dessa beräknas vara tillräckligt lönsamma. Exempelvis är de beredda 

att köpa in endast ett fåtal Apple-produkter eftersom efterfrågan på dessa är hög. Dock 

sker inga inköp från privatpersoner. Utrustningen får inte vara äldre än fem år och ska 

innehålla komplett AC-adapter. Leveransen kan även komma med tangentbord och 

datamöss som sedan säljs vidare. (Åhman, inköp och försäljning, 2013-05-14) 
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Val av leverantör

 
Åhman (inköp och försäljning, 2013-05-14) berättar att GreenTech använder sig av 

olika kanaler för att hitta leverantörer. Genom att bevaka offentliga upphandlingar kan 

de kalkylera på utrustning som säljs. När de har ett kalkylerat restvärde för utrustningen 

kan de lägga ett bud på den. Många större företag känner till att det finns en marknad 

för begagnande datorer och kontaktar GreenTech när de vill byta sina datorer. Även då 

sker en kalkylering på restvärdet för datorerna och leverantören får ett anbud. 

GreenTech ingår dessutom i ett globalt nätverk där företag kan annonsera om utrustning 

de söker. Nätverket består av cirka 400 till 500 företag. Kompletterande utrustning köps 

in för att till exempel uppdatera datorers internminne. 

 

Kontraktskrivning

 

Kunder som skriver kontrakt om återtagande, ses som leverantörer när GreenTech utför 

återtagandet. Kontraktet innefattar bland annat vad GreenTech ska utföra och vad 

leverantören ska få tillbaka. Utöver ekonomisk ersättning kan det vara rapporter, 

värderingsintyg och återbruksintyg som leverantören får tillbaka. Den här informationen 

använder många företag i sin årsredovisning för att visa att de har ett miljötänk. 

(Åhman, inköp och försäljning 2013-05-14)  

 

När inköp sker från den andra gruppen som innehåller företag och landsting skrivs ett 

kontrakt angående hur betalning ska ske. Antingen får leverantören betalt direkt vid 

mottagningen av utrustningen eller får de betalt efter att GreenTech har sålt 

utrustningen.  (Åhman, inköp och försäljning 2013-05-14) 
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Orderläggning

 
Order som läggs hos leverantören (utan kontrakt om återtagande) ses som utförd då en 

överenskommelse avseende avtalet är nådd. Vanligtvis sker detta via e-post eller telefon 

av inköpsavdelningen på GreenTech. Vid orderläggningen kommer de överens med 

leverantören om vad som ska levereras och när det ska ske. Leverantörer (med kontrakt 

om återtagande) ses inte som leverantörer förrän själva återtagandet ska ske. (Åhman, 

inköp och försäljning 2013-05-14) 

 

Leveransbevakning

 
Åhman (inköp och försäljning, 2013-05-14) berättar att GreenTech har ett slutet system 

då godset enbart transporteras mellan leverantör och GreenTech. Transportbolaget och 

leverantören bestämmer i förhand tid och plats för avhämtning av gods. Metoden kräver 

därför ingen leveransbevakning.  

 

Uppföljning 

 

När godset anländer utför lagerpersonalen besiktning för att upptäcka eventuella synliga 

skador. Produkter som godkänns i besiktningen går vidare till testfasen, där 

utrustningens skick kontrolleras. Produkter som är defekta återvinns och leverantören 

meddelas om antalet defekta respektive godkända produkter. (Åhman, inköp och 

försäljning, 2013-05-14) 
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3.2.5.2 Lagerhantering  

 

Mottagning 

 

Inköpsavdelningen aviserar till lagret när större leveranser är inkommande. Antal 

inleveranser per dag varierar och kan innehålla upp mot 40 pallar. När godset anländer 

utförs en översiktlig kontroll för att upptäcka synliga transportskador. Avvikelser 

antecknas på följesedeln och undertecknas av både transportör och lagerpersonal. 

(Åhman, inköp och försäljning, 2013-05-14) 

 

Det finns olika alternativ för hur godset levereras till lagret. För att garantera säker 

transport, fraktas godset i speciellt framtagna vagnar eller skåp för begagnade datorer 

och kringutrustning. Även standardiserade EUR-pallar kan användas av den anlitade 

transportfirman. (Åhman, Inköp och försäljning, 2013-05-14) 

 

Anlänt gods packas upp och genomgår en grovsortering där synliga skador eller större 

slitage på produkterna upptäcks. Sorteringsarbetet är omfattande och kräver en stor yta i 

lagret. Om produkter anses vara defekta raderas minnet innan de kasseras. Detta utförs 

av säkerhetsskäl i syfte att förhindra att känslig information når obehöriga parter. Antal 

kasserade produkter rapporteras till inköpsavdelningen. Produkter som godkänds i 

grovsorteringen går vidare för radering av minnet, kontroll av prestanda, 

omprogrammering och rengöring. Avviker produkternas prestanda från leverantörens 

uppgifter vidarebefordras avvikelsen till inköpsavdelningen. (Åhman, Inköp och 

försäljning, 2013-05-14) 

 

Arbetet med grovsortering kan vara omfattande och personalen hinner då inte hantera 

all inkommande gods. Detta har lett till att GreenTech får hyra extra lagerutrymme för 

att tillfälligt placera inkommande gods. Lagerutrymmet hyrs av transportföretaget. 

GreenTech kontaktar sedan transportören när lagret har tillräcklig kapacitet för att 

hantera inleveranserna. (Åhman, Inköp och försäljning, 2013-05-14)  

Mottagning Inläggning Plock Paketering 



 

 

 

- 68 - 

Inläggning 

 

Det ankomna godset läggs in i systemet och stäms av mot inköpsordern. Information 

avseende leveransen blir då tydlig för kontoret. Eventuella avvikelser som lagerpersonal 

upptäcker blir tydlig i samband med avstämningen i systemet. Lagerpersonalen 

meddelar även kontoret om avvikelserna via e-post. (Stjerneklev, lagerpersonal, 2013-

05-14) 

 

I samband med att systemet uppdaterats är produkterna synliga på företagets hemsida. 

Därefter läggs produkterna in på hyllan. Ankommande gods läggs oftast in på 

lagerhyllan samma dag som de anlänt. Produkterna placeras på bestämda lagerplatser 

eller utefter tillgänglighet på lagret vilket utläses i affärssystemet. Faktorer som tas i 

beaktning är produktens uttagsfrekvens och storlek. Buffertlager och gods som har låg 

uttagsfrekvens placeras vanligtvis på högre hyllplan. Högfrekventa och mindre artiklar 

placeras på lägre hyllplan. (Stjerneklev, lagerpersonal, 2013-05-14) 

 

Plock

 

Beställningar från kund till GreenTech kommer in via företagets hemsida eller från 

säljavdelningen som lägger in beställningarna manuellt. Beställningarna sammanställs 

till plocklistor i affärssystemet och skrivs ut.  Plocklistan innehåller information om 

ordern, kvantitet samt plockplats. När ordern är plockad ställs den vid plockstationen 

där plocklistan skannas in i systemet för att registrera produkten som plockad. 

(Stjerneklev, lagerpersonal, 2013-05-14) 
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Paketering 

 

När plocket är avslutat rengörs produkterna ytterligare innan paketering utförs. 

Företaget har framtagit förpackningar anpassade efter produkternas varierande 

utformning och hantering. Uppblåsbara skyddskuddar placeras även i förpackningen för 

att undvika tomrum. Flertalet av GreenTechs produkter kräver noggrann paketering då 

originalförpackning ofta saknas. Order innehållandes enstaka produkter paketeras i de 

eget framtagna förpackningarna medan orders innehållandes större partier paketeras på 

hel- eller halvpallar. Utskicket av enstaka order eller pallar adresseras. Enstaka order 

ställs på pallar som sedan förvaras på utleveranszonen innan avlämning till transportör. 

Krav för leveranser som ska skickas som postpaket får ej överstiga 20 kilogram eller en 

och halv meter. (Stjerneklev, lagerpersonal, 2013-05-14) 

 
3.2.6 Sammanställning över fallföretagens inköpsprocess och lagerhantering 

Nedan presenteras inköpsprocessen och lagerhanteringen hos fallföretagen utifrån 

empirin ovan. Tabell 5 illustrerar inköpsprocessen hos samtliga fallföretag. 

Lagerhanteringen i fallföretagen redovisas i tabell 6. Tabellernas utformning liknar vid 

de tidigare tabellerna i rapporten med inköpsprocessens respektive lagerhanteringens 

steg illustrerade horisontellt i tabellen. Varje företag illustreras vertikalt i den vänstra 

kolumnen. De aktiviteter som fallföretagen utför redovisas under varje enskilt steg 

(kolumn).   
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 Fastställa specifikation Val av leverantör Kontraktskrivning Orderläggning Leveransbevakning Uppföljning 

NordicFeel 

 Lågprisleverantörer 

 Inköp från färdigvarulager 

 Svensk innehålls-

förteckning, EUR-pall 

 Kända varumärken 

 Priset avgörande  

 Träffar lev. på 

mässor 

 Skriver inte 

kontrakt 

 Inga 

vitesklausuler  

 E-post 

 En veckas 

leveranstid 

 Kvantitets-

missuppfattning 

 Endast lev. 

bevakning på 

opålitlig lev. 

 Kontaktas av lev. 

vid förseningar 

 Skick- och 

kvantitetskontroll  

 Rapportera 

avvikelser till inköp 

NordicInk  Brett leverantörssortiment 

 Produktion av eget 

varumärke 

 Sorterad packning, EUR-

pall 

 Kvaliteten 

avgörande 

 Årliga besök hos 

lev. i Kina 

 Skriver inte 

kontrakt  

 Inga 

vitesklausuler 

 E-post 

 4 veckors 

leveranstid 

 Minst en 

container 

 Endast lev. 

bevakning på 

opålitlig lev. 

 Kontaktas av lev. 

vid förseningar 

 Skick- och 

kvantitetskontroll 

 Rapportera avvikelser 

till inköp 

Sporttema  Kända varumärken 

 Produktion av eget 

varumärke 

 Svenska/engelska 

instruktioner 

 Priset avgörande 

 Hittar lev. genom 

branschsidor 

 

 Skriver inte 

kontrakt  

 Inga 

vitesklausuler 

 

 E-post eller 

telefon 

 1 - 16 veckors 

leveranstid 

 Minst en 

container 

 Ingen lev. 

bevakning, men 

kontaktar vid 

förseningar 

 Kontaktas av lev. 

vid förseningar 

 Inga lev. 

uppföljningsrutiner 

 Endast stickprov på 

nya produkter 

 Utfärdar ej böter till 

lev. 

Bubbleroom  Brett leverantörssortiment 

 Mindre kvantiteter 

 Trendkänsliga produkter 

 Trenden avgörande 

 Lev. relationer 

 Hittar lev. genom 

mässor 

 Skriver inte 

kontrakt 

 Inga 

vitesklausuler 

 Telefon 

 1 - 2 veckors 

leveranstid 

 Ingen lev. 

bevakning 

 Lev. förseningar 

och problem 

upptäcks vid lev.  

 Inga lev. 

uppföljningsrutiner 

 Rapportera avvikelser 

till inköp 

GreenTech  Återtaganden 

 Köp från organisationer 

 Max fem år gammal 

utrustning 

 Kalkyl: restvärde 

 Offentliga 

upphandlingar 

 Globalt nätverk 

 Kontrakt skrivs 

om återtagande 

eller betalning 

 E-post eller 

telefon 

 

 Ingen lev. 

bevakning 

 Enbart 

direkttransport 

 Besiktning: synliga 

skador 

 Testfas: utrustning 

fungerar 

Tabell 5. Illustration över fallföretagens inköpsprocess. 
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 Tabell 6. Illustration över fallföretagens lagerhantering. 

 Mottagning Inläggning Plock Paketering 

NordicFeel 

 Olika palltyper 

 Kvantitetskontroll 

 Inleveransyta saknas 

 Bestämd placering på produkterna 

 Buffert nedan och ovanför 

plockplatsen 

 Fler order plockas 

samtidigt 

 Risk att pallar står i 

vägen vid plock 

 Emballering 

 Förpackningarna placeras på 

pall 

NordicInk  Inleverans av containrar 

 Olika palltyper 

 Kvantitetskontroll  

 Inleveransyta saknas 

 Bestämd placering på produkterna 

 Buffert nedan och ovanför 

plockplatsen  

 Fler order plockas 

samtidigt 

 Risk att pallar står i 

vägen vid plock 

 Originalförpackning 

 Förpackningarna placeras 

på pall 

Sporttema  Ej avisering av inleveranser 

 Olika palltyper 

 Kvantitetskontroll 

 Endast kvalitetskontroll vid 

uppackning av produkter 

 Ingen bestämd placering på 

produkterna 

 Buffert en våning nedanför lagret 

 

 En order plockas i 

taget 

 Risk att pallar står i 

vägen vid plock 

 

 Originalförpackning 

 Förpackningarna placeras 

på pall 

Bubbleroom  Olika palltyper 

 Varierande hanteringsarbete 

 Kvantitetskontroll  

 Kvalitetskontroll vid uppackning av 

produkter 

 Uppackning av samtliga kartonger 

 Fotografering innan inläggning 

 Både bestämd och obestämd 

placering på produkterna 

 Buffert i plockgångarna 

 Fler order plockas 

samtidigt 

 Risk att pallar står i 

vägen vid plock 

 Plastförpackning 

 Förpackningarna placeras i 

container 

 

GreenTech  Inköpsavdelningen aviserar större 

inleveranser 

 EUR-pall 

 Kvantitetskontroll  

 Kvalitetskontroll av samtliga 

produkter 

 Både bestämd och obestämd 

placering på produkterna 

 Buffert i plockgångarna 

 En order plockas i 

taget 

 

 Emballering 

 Förpackningarna placeras på 

pall 
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3.3 Analys av inköpsprocessen och lagerhanteringen 
 
3.3.1 Inköpsprocess 

 
3.3.1.1 Fastställa specifikation  

 
Eftersom sortimenten hos samtliga fallföretag utgörs av befintliga varumärken är 

möjligheten att utfärda specifikationer begränsad. Produkterna är redan tillverkade då de 

köps in från leverantörernas färdigvarulager. van Weele (2010) beskriver att en 

detaljerad specifikation, som utöver specifikationer för logistik, kvalitet, underhåll samt 

miljökrav även innefattar tekniska och funktionella specifikationer. Dessa bidrar till en 

detaljerad beskrivning med krav som produkten och leverantören måste uppfylla till 

användaren, något inget företag tillämpar i samma utstäckning som van Weele (2010) 

beskriver. Sporttema och NordicInk är de enda företagen som säljer produkter med eget 

varumärke. Dock har företagen få möjligheter att påverka produktens framställning då 

de måste utgå från leverantörens fastställda parametrar. Hos Sporttemas övriga 

leverantörerna ställs endast krav på vilket språk monteringsanvisningarna ska vara. Det 

här gäller även för NordicFeel som efterfrågar innehållsförteckningar på svenska. 

Samtliga fallföretag använder specifikationerna för logistik och kvalitet som mål för att 

hitta lämpliga leverantörer, vilka sedan ingår i inköpsordern. Dessa innefattar uppgifter 

om tid och villkor för leverans samt uppgifter avseende kvantitet och förpackning. 

Villkoren och uppgifterna skiljer sig dock beroende på vilken produkt inköpet berör. 

För att NordicFeel, NordicInk och Sporttema ska bevara en lågprisprofil är priset en 

viktig faktor att ta hänsyn till vid inköp. Sporttema utför reparationer på sitt lager vilket 

innebär att de är i behov av underhållsspecifikationer och reservdelar. GreenTech 

arbetar mycket med återvinning och offentliga organisationer vilket kräver hänsyn till 

juridiska och miljömässiga krav.  

 

Empirin visar på att samtliga fallföretag är jämbördiga i deras begränsning att utfärda 

specifikationer då inköpen rör sig om redan framställda produkter från 

”märkesleverantörer”. Företagen är små i förhållande till dess leverantörer vilket 
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innebär att de många gånger är tvungna att anpassa sig till deras villkor och standard. 

Gemensamt för fallföretagen är att deras specifikationer skiljer sig från specifikationen 

enligt van Weele (2010). Företagen är inte beroende av en detaljerad specifikation då 

inköpen gäller mindre kvantiteter av märkesprodukter som redan är framställda. 

Möjligheterna att ställa krav på leverantörerna är dock på väg att ändras i samband med 

e-handelns tillväxt och företagens därmed tilltagande position på marknaden. Sporttema 

och NordicInk visar på detta då de valt att inkludera egna varumärken i sortimenten. 

Dessutom har tillväxten lett till att samtliga företag börjat utföra inköp mer frekvent och 

i allt större kvantiteter.     

 

3.3.1.2 Val av leverantör 

Enligt van Weele (2010) är valet av leverantör ett av de viktigaste stegen i 

inköpsprocessen. Valet av leverantör utgår från specifikationerna som fastställts i 

föregående steg och sammanställs därefter i en ”bidder´s long list”. Listan innehåller 

alla leverantörer som uppfyller företagets krav men kan minskas till en kortare lista, 

”bidder´s short list”, vid närmare granskning. Det framgår dock inte av empirin att 

företagen använder sig av ”bidder´s long list” eller ”bidder´s short list”. Inget av 

företagen upprättar dokumentation över potentiella leverantörer utan utgår från behovet 

som uppstår inför inköpet och rådande marknadssituation. Sporttema arbetar för 

tillfället med få leverantörer och känner därför inget behov av en lista medan 

Bubbleroom har för varierande och stort antal leverantörer för att kunna upprätthålla 

sådan dokumentation. 

 

Företagen väljer också i vilken utsträckning leverantören ska utföra uppdraget. De kan 

enligt van Weele (2010) välja att tillämpa turnkey-kontraktering vilket innebär att en 

leverantör ansvarar för hela uppdraget, eller partiell kontraktering där ett uppdrag delas 

av olika leverantörer. Samtliga företag, med undantag GreenTech, tillämpar enligt 

teorin, turnkey-kontraktering. Företagen har begränsat inflytande och är därmed inte 

involverade i leverantörernas tillverkning. GreenTechs utrustning köps in från olika 

leverantörer och kan sedan kombineras utefter vad företaget anser lämpligt.  
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Fallföretagen i studien har olika tillvägagångssätt för att hitta leverantörer. För 

NordicFeel och Bubbleroom blir nya leverantörer aktuella när det gäller varumärken 

som är nya eller trendiga på marknaden inför inköpet. Företagen utgår då från 

marknadsavdelningens prognoser eller besöker leverantörer på mässor eller deras 

kontor. Eftersom Sporttema letar leverantörer på den kinesiska marknaden för att 

eliminera mellanhänder har utbudet av leverantörer ökat. Den kinesiska marknaden är 

fortfarande relativt ny för företaget så valet utgår främst från kollegors 

rekommendationer och forskning utförd på diverse branschsidor. När det gäller 

produkter som köps in och tillverkas mot beställning är kvalitet en viktig faktor att ta 

hänsyn till. För företagen Sporttema och NordicInk kan leverantörer som inte levererar 

produkter som uppfyller ställda kvalitetskrav väljas bort, då utbudet av leverantörer är 

stort. För NordicFeel och Bubbleroom är möjligheten att välja bort en leverantör 

begränsad, då få leverantörer erbjuder specifika varumärken. GreenTech är unika 

eftersom de väljer leverantörer genom att bevaka offentliga upphandlingar eller själva 

kontaktas av organisationer.  

 

3.3.1.3 Kontraktskrivning 

Enligt van Weele (2010) skrivs kontrakt efter val av leverantör. Beroende på ett företags 

marknadsposition och produktens utformning ska kontrakten innehålla bland annat 

betalnings- och leveransvillkor. Kontraktskrivning med leverantörerna är dock inget 

som fallföretagen tillämpar, med undantag av GreenTech som skriver kontrakt med 

kunder avseende ett återtagande. För företagen som inte upprättar kontrakt gäller istället 

inköpsordern, innehållandes villkor för pris, kvantitet och leverans, som kontrakt. 

Samtliga företag uttryckte inköpsorden som ett köpeavtal som varierar vid varje enskilt 

inköp. Eftersom fallföretagen har begränsat inflytande hos leverantörerna och i 

produkternas utformning anses inköpsordern vara tillräcklig. Dock innehåller dessa 

köpeavtal inga vitesklausuler som enligt van Weele (2010) ställer krav på leverantören 

och minskar risken för problematiserade och försenade leveranser.  
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3.3.1.4 Orderläggning 

En order kan läggas när parterna kommit överens om villkoren avseende pris och 

leverans och ett kontrakt skrivits på. (van Weele, 2010) Det finns olika metoder av 

orderläggning. Elektronisk orderläggning innebär att ett system talar om för 

inköpsavdelning att en miniminivå av antalet produkter har nåtts på lagret, varpå 

inköparen beslutar om en ny order ska läggas eller skapar systemet automatiskt en ny 

order. Oavsett metod är det viktigt att ordern innehåller all nödvändig information för 

att förhindra oklarheter hos parterna som kan försvåra inköpsprocessen. (van Weele, 

2010) 

  

Samtliga fallföretag lägger inköpsordern manuellt. Tillvägagångssätten skiljer sig dock 

åt. NordicFeel lägger flera beställningar varje vecka via e-post. Även NordicInk 

använder sig främst utav e-post vid orderläggning men måste ta hänsyn till den längre 

leveranstiden. För att kunna bevara en god leverantörsrelation lägger Bubbleroom sina 

order främst via telefon. Sporttema använder sig utav en kombination av båda 

tillvägagångssätten. Dock har företaget ett system, likt den beskrivna av van Weele 

(2010) som talar om för inköparen när produkter nått en miniminivå. NordicFeel och 

NordicInk har kopplat sitt affärssystem med hemsidan, vilket innebär att en vara som tar 

slut på lagret försvinner på hemsidan tills den åter köps in. Bubbleroom köper sällan in 

samma typ av plagg igen, utan vill sälja slut på inköpta plagg eftersom trender ständigt 

varierar. Därför läggs stort fokus vid att beräkna hur mycket av en vara de ska köpa in 

för att undvika osålda plagg på lagret. Även Sporttema lägger stor vikt vid 

prognostiseringen av hur stor kvantitet som ska köpas in då leveransen från Kina kan ta 

upp mot fyra månader.     
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3.3.1.5 Leveransbevakning 

Enligt van Weele (2010) är leveransbevakning ett viktigt steg i inköpsprocessen då den 

kan säkerställa att leveranser utförs enligt överenskommelse och förbereda företaget på 

eventuella förseningar. van Weele (2010) beskriver tre olika former av 

leveransbevakning, varav två kan identifieras i den empiriska studien. Avvikelsebaserad 

bevakning innebär att inköparen meddelas om att en avvikelse redan uppstått, 

exempelvis att leveransen kommer vara försenad. Inköparen agerar sedan utefter felet 

som redan inträffat. Avvikelsebaserad bevakning tillämpas i tre av företagen i studien. 

NordicFeel, NordicInk och Sporttema kontaktas av leverantörer när leveransen 

förväntas vara försenad eller när förseningar i produktion uppstått. Rutinkontroll är en 

annan metod som används i förebyggande syfte. Inköparen kontaktar då leverantören 

några dagar innan för att bekräfta förutbestämt leveransdatum. (van Weele, 2010) 

Rutinkontroll utförs i viss utsträckning av NordicFeel och NordicInk, men endast hos 

leverantörer som tidigare haft försenade leveranser. Sporttema anlitar ett transportbolag 

för att hämta godset vilket innebär att de vid sena leveranser kontaktar transportören 

först för att undersöka varför förseningen uppstått. Det här möjliggör enligt Sporttema 

en bättre leveransbevakning då de har direktkontakt med transportören. GreenTech 

upplever inget behov av leveransbevakning eftersom de har ett slutet system där godset 

transporteras direkt till deras lager från leverantören. Bubbleroom tillämpar inte någon 

form av leveransbevakning. Den tredje formen av leveransbevakning är enligt van 

Weele (2010) avancerad statuskontroll. Metoden lämpar sig vid avgörande komponenter 

eller problematiska leverantörer och innebär att inköparen utför kontroller av 

leverantörens arbete utifrån avtalade leveransplaner i kontraktet. Eftersom ingetdera av 

fallföretagen skriver kontrakt är metoden inte tillämplig.    
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3.3.1.6 Uppföljning  

I leverantörsuppföljning dokumenteras leverantörens prestationer avseende bland annat 

kvalitet, leverans, konkurrenskraft och nyskapande. Informationen som dokumenteras 

kan vara av nytta vid framtida uppdrag och kontrakt. Leverantörsuppföljning utgör 

enligt van Weele (2010) ett viktigt steg i slutstadiet där böter eller kompensationer kan 

vara aktuella.  

 

Att föra dokumentation över leverantörernas prestationer är inte något som företagen 

behärskar. Sporttema utför stickprovskontroller, men endast på nya produkter. Fyra av 

företagen kontaktar leverantörerna när stora avvikelser uppstått, dock dokumenteras inte 

händelserna. NordicFeel uttrycker att de trots avsaknad av dokumentation har bra 

överblick av leverantörerna. Leverantörsuppföljning är inte lämpligt för GreenTechs 

leverantörer, leverantörerna meddelas istället om antalet defekta respektive godkända 

produkter. Samtliga företag förklarar att leverantörsuppföljning inte varit relevant på 

grund av att vitesklausuler inte tillämpats i avtalen.   

 

3.3.2 Sammanställning av analysen för inköpsprocessen 

Tabellen nedan illustrerar inköpsprocessen för de studerade företagen: NordicFeel (NF), 

NordicInk (NI), Sporttema (ST), Bubbleroom (BR) och GreenTech (GT). I syfte att 

möjliggöra en sammanställning i tabellform skiljer sig utformningen från tidigare 

tabeller i studien. Stegen i inköpsprocessen illustreras vertikalt i den vänstra kolumnen. 

Under rubriken teori redovisas samtliga aktiviteter utförda vid respektive steg. 

Aktiviteterna tillämpade av företagen markeras med ett ”X” i kolumnerna. 
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Steg i inköpsprocessen Teori NF NI ST BR GT 

Fastställa specifikation Teknisk specifikation - - - - - 

 Funktionell specifikation - - - - - 

 Kvalitetsspecifikation - X X X X 

 Logistikspecifikation X X X X X 

 Underhållsspecifikation - - X - - 

 Juridiska och miljömässiga 

krav 
- - - - X 

Val av leverantör Turnkey-kontraktering X X X X - 

 Partiell-kontraktering - - - - X 

 ”Bidder’s long/short list” - - - - - 

Kontraktskrivning  Pris och leveransvillkor X X X X X 

 Betalningsvillkor X X X X X 

 Vitesklausuler och 

garantivillkor 
- - - - X 

Orderläggning Inköpsorder som kontrakt X X X X - 

 Elektronisk orderläggning X X X - - 

 Komplett orderinformation - - X X X 

Leveransbevakning Avvikelsebaserad bevakning  X X X - - 

 Rutinkontroll X X    

 Avancerad statuskontroll - - - - - 

 Välfungerande 

rapporteringssystem 
X X X X X 

Uppföljning Aktuellt vid böter och 

kompensation 
- - - - - 

 Utvärdering av lev. prestation - - - - - 

 Dokumentation av lev. 

prestation 
- - - - - 

 Inköpsmanual - - - - - 

Tabell 7: Sammanställning av inköpsprocessen i fallföretagen. 
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3.3.3 Lagerhantering 

 
3.3.3.1 Mottagning 

 
Enligt Lambert och Stock (2001) är mottagning av ingående leveranser det första steget 

i lagerhanteringsprocessen. Lumsden (2012) beskriver att en ankomstkontroll ska 

utföras på det inkommande godset. Ankomstkontrollen ska inkludera kontroll av 

kvantitet såväl som kvalitet av varorna. Kvantiteten jämförs mot fraktdokumentet, 

medan kvaliteten kan kontrolleras genom besök hos leverantören, stickprov eller 

totalprovning av leveransen. 

 

Samtliga fallföretag genomför en överblickskontroll innan godset kvitteras och 

kvantiteten stäms av gentemot fraktsedeln. NordicFeel utför aldrig stickprov eller 

totalprovning av leveransen då de köper kända varumärken med given kvalitet. 

NordicInks kvalitetskontroll sker genom att inköpspersonalen besöker leverantörernas 

fabriker i Kina. Ingen systematisk kvalitetskontroll utförs på Sporttema, men de 

förpackningar som innehåller flera produkter kontrolleras vid uppackningen. 

Bubbleroom utför alltid en systematisk kvalitetskontroll eftersom de alltid packar upp 

sina varor. Av företagen som studerats har GreenTech uppvisat den mest omfattande 

kvalitetskontrollen, då de genomför totalprovning av inleveransen. Utrustningen måste 

kontrolleras och bearbetas eftersom den ska säljas vidare. 

 

NordicInks och Sporttemas inleveranser skiljer sig åt gentemot de andra företagen. 

Deras produkter levereras i containrar från Kina och kommer i stora partier. Cockers et 

al. (2012) menar att hantering av stora volymer av löst gods kan bidra till extra 

hanteringsarbete. Teorin av Cockers et al. (2012) kan identifieras i de två företagen då 

extra bemanning hyrs vid dessa leveranstillfällen.  

 

Enligt Jonsson och Mattsson (2011) underlättas lagerarbetet om både in- och 

utleveranser sker på standardiserade pallar. GreenTechs leverantörer tillämpar alltid 
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standardiserade pallar i form av EUR-pallar. Dock finns ingen enhetlighet bland de 

andra företagen, då deras leverantörer tillämpar olika typer av pallar.  

 

3.3.3.2 Inläggning 

 
Lumsden (2012) menar att det finns huvudsakligen två metoder att tillämpa vid 

inläggning. Dessa är fast och flytande placering. Metoderna tillämpas för både plock- 

och buffertzon. Fast placering innebär att gods med samma artikelnummer har bestämd 

lagerplats. Artiklar som placeras utefter tillgänglig lagerplats benämns som flytande 

placering. Efter placering av artiklarna sker uppdatering av lagersaldot. 

 

Fast placering tillämpas av både NordicFeel och NordicInk för att deras 

optimeringssystem för plock ska fungera. När inleveransen registreras förflyttas 

produkterna till bestämda plock- eller buffertzoner. Sporttema platsregistrerar inte 

produkterna vilket innebär att flytande placering tillämpas. Både Bubbleroom och 

GreenTech använder en kombination av fast och flytande placering. Företagen har vissa 

standardprodukter som alltid finns på lagret, vilket möjliggör bestämda lagerplatser. 

Bubbleroom köper produkter utefter säsong och vad som anses vara trendigt, medan 

GreenTech styrs av marknadens utbud av begagnad utrustning. Därmed har båda 

företagen ett varierande sortiment, vilket medför att flytande placering för dessa 

produkter tillämpas.  

 

Enligt Cockers et al. (2012) kan godset bland annat delas in i enkel manuell hantering 

och svårhanterligt gods. Enkel manuell hantering kännetecknas av lätt hantering och kan 

exempelvis vara komponenter eller klädesplagg. Svårhanterligt gods karaktäriseras av 

att godset är stort eller ömtåligt. Av de undersökta företagen innefattar NordicFeels, 

NordicInks och Bubblerooms produkter av denna metod eftersom deras produkter är 

små och lätthanterliga. För Sporttema och GreenTech föreligger både enkel manuell 

hantering och svårhanterligt gods. Då Sporttema hanterar både mindre och större gods 

är båda metoderna aktuella. Utrustningen som GreenTech hanterar innefattar bland 
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annat tangentbord, datamöss, skrivare och datorer. De två förstnämnda klassificeras som 

enkel manuell hantering, medan skrivare och datorer är svårhanterligt gods då de är 

ömtåliga.  

 

Det finns tre typer av buffertzoner som kan tillämpas när plockplatsen är påfylld. Dessa 

är avsidesliggande, närliggande och plockzonsbuffert. Avsidesliggande buffert innebär 

att bufferten är placerad i en annan lokal. Närliggande buffert kännetecknas av att 

varorna är placerade i närheten av plockzonen, men utrustning krävs för att få tillgång 

till dem. Plockzonsbuffert är placerad i plockzonen och är lättillgänglig för plock. 

(Lumsden, 2012) NordicFeel och NordicInk har sina buffertzoner ett hyllplan nedan och 

ovanför plockplatserna. Det anses lämpligt eftersom de hanterar små produkter. 

Arbetssättet motsvarar Lumsdens (2012) plockzonsbuffert. Även Bubbleroom 

applicerar plockzonsbufferter eftersom de har små produkter. Produkterna placeras i 

gångarna eller i närhet till hyllorna när plockplatsen är påfylld. GreenTech tillämpar 

närliggande buffert, då pallarna placeras ovanför plockplatserna där utrustning krävs för 

att utföra plock. Sporttema tillämpar avsidesliggande buffert för stora inleveranser från 

Kina. Godset ankommer i containrar och inleverans sker därför en våning under 

plocklagret. Varorna lagras därmed på inleveransvåningen, vilket utgör buffertlagret. 

Företaget använder ingen buffert för det övriga sortimentet. 

 

3.3.3.3 Plock 

 
Lumsden (2012) hävdar att det finns fyra plockprinciper, varav två identifierats bland de 

undersökta företagen. Samplockning appliceras på NordicFeel, NordicInk och 

Bubbleroom. Metoden innebär att flera order plockas samtidigt för att senare sorteras 

till enskilda order (Lumsden, 2012). Den andra metoden benämns som orderplock och 

tillämpas av Sporttema och GreenTech. Principen innebär att plockaren ansvarar för en 

hel order och plockar endast enskilda order (Lumsden, 2012). 
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Lumsden (2012) delar även in plocklagret i låg-, hög- samt stationsplock. I samtliga 

studerade företag används lågplock. Lågplock kännetecknas av att plocket sker från 

golvet och viss enklare utrustning som exempelvis plockvagnar kan användas. Fördel 

med tillvägagångssättet är snabbare åtkomst av varorna. (Lumsden, 2012) 

 

3.3.3.4 Paketering 

 
Paketeringsprocessen innehålles fem delsteg inleds enligt Lumsden (2012) med 

packning. Produkten ska packas och skyddas av lämpligt material och dessutom 

adresseras. Förpackningsmaterialet bör uppfylla transportörens kriterier. Sporttema 

använder till största del produktens originalförpackning vid utskick, vilket innebär att 

produkten inte behöver emballeras. NordicInk tillämpar även originalförpackning vid 

utskick, men förpackar dem i kuvert. NordicFeel har ömtåliga varor och emballerar 

därför produkterna innan de paketeras. Bubbleroom förpackar produkterna enbart i 

plastförpackningar. GreenTechs produkter består av ömtåliga varor vilket kräver en mer 

omfattande emballering och paketering. Samtliga företag uppfyller kraven från 

transportören gällande postpaket. 

 

Paketeringsprocessens följande steg är hantering, förvaring, överlämning samt 

dokument och rutiner. Hantering innebär att produkterna efter paketering ska hanteras 

varsamt för att undvika skador. Förvaring och överlämning innefattar att varorna ska 

förvaras på lämplig plats tills överlämning till transportör sker. Dokument och rutiner 

innebär att ovanstående steg ska upprättas till rutiner för att hålla hög kvalitet på 

förpackningssystemet. (Lumsden, 2012) Företagen i studien utför samtliga steg i 

paketeringsprocessen, förutom dokument och rutiner. De förpackade produkterna ställs 

på pallar eller containrar som sedan förvaras på en utleveranszon innan avhämtning sker 

av transportören. 
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3.3.4 Sammanställning av analysen för lagerhanteringen 

Tabellen nedan illustrerar lagerhanteringen för de studerade företagen: NordicFeel (NF), 

NordicInk (NI), Sporttema (ST), Bubbleroom (BR) och GreenTech (GT). Stegen i 

inköpsprocessen illustreras vertikalt i den vänstra kolumnen. Under rubriken teori 

redovisas samtliga aktiviteter utförda vid respektive steg. Aktiviteterna tillämpade av 

företagen markeras med ett ”X” i kolumnerna. 
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Steg i lagerhanteringen Teori NF NI ST BR GT 

Mottagning Kvantitetskontroll X X X X X 

 Kvalitetskontroll - - - X X 

 Hantering av stora volymer - X X - - 

 Pallsystem - - - - X 

Inläggning Placering      

 Fast placering X X - X X 

 Flytande placering - - X X X 

 Godshantering      

 Enkel manuell hantering  X X X X X 

 Normal mekanisk hantering  - - - - - 

 Svårhanterligt gods  - - X - X 

 Bulkmaterial - - - - - 

 Buffert      

 Avsidesliggande buffert - - X - - 

 Närliggande buffert - - - - X 

 Plockzonsbuffert X X - X - 

Plock Plockprinciper      

 Zonplockning - - - - - 

 Orderplockning - - X - X 

 Artikelplockning - - - - - 

 Samplockning X X - X - 

 Plocklager      

 Lågplock X X X X X 

 Högplock - - - - - 

 Stationsplock - - - - - 

Paketering Paketeringsprocess      

 Paketering X X X X X 

 Hantering X X X X X 

 Förvaring X X X X X 

 Överlämning X X X X X 

 Dokument och rutiner - - - - - 

Tabell 8. Sammanställning av lagerhanteringen i fallföretagen. 
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4 Vilka problem kan identifieras i inköpsprocessen och 
lagerhanteringen bland svenska e-handelsföretag? 
Kapitlet inleds med teori som beskriver problem som kan uppstå inom inköpsprocessen 

och lagerhanteringen. Problemen i inköpsprocessen och lagerhanteringen är uppdelade 

utifrån stegen i respektive modell. I slutet av varje steg redovisas problemen i en tabell. 

Därefter följer en empiri-del som presenterar de problem som har identifierats i 

fallföretagen. Empirin avslutas med en sammanställning av upplevda problem i 

tabellform. Avslutningsvis sker en analys där teorin ställs mot empirin. Även analysen 

avslutas med en illustration i tabellform över hur väl teorin sammanfaller med empirin. 

 

4.1 Teori 

4.1.1 Problem i inköpsprocessen 

Inköpsprocessen kan i praktiken avvika från den presenterade modellen. Det finns risk 

att det uppstår situationer som kan hindra inköpsprocessen genom att problem och 

flaskhalsar skapas. (van Weele, 2010) 

 

4.1.1.1 Fastställa specifikation   

 
 

Specifikationer som utfärdats för specifika varumärken eller leverantörer begränsar 

inköparens handlingsutrymme vid förhandlingar med leverantören. Ett för stort fokus på 

leverantörens kunskap kan leda till att företagets kapacitet och krav på logistik inte 

möts. (van Weele, 2010) 

 

Steg i inköpsprocessen Problem 

Fastställa specifikation För detaljerad specifikation 
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4.1.1.2 Val av leverantör 

 
Viktiga faktorer vid leverantörsval är enligt Wilson (1994) pris, kvalitet samt 

leveransservice. Dessa faktorer bör tas i beaktning när företaget väljer ut sin leverantör. 

 

Pris 

Enligt van Weele (2010) finns det följande prissättningsmetoder: 

 Avkastningsmål: När priset baseras på det uppsatta avkastningsmålet är 

försäljningsvolymen kalkylerad. Priset baseras på den vinst som företaget önskar 

göra för produkten. 

 Förväntat värde: En generell regel inom marknadsföring är att företaget inte 

ska basera försäljningspriset på tillverkningskostnaderna. Istället ska priset sättas 

utefter vad marknaden är beredd att betala. 

 Värdeprissättning: Företaget försöker locka kunder genom att ha låga priser 

och hög kvalitet. Det är viktigt att produkterna inte enbart har lågt pris, utan ska 

även hålla hög kvalitet. 

 Pågående pris: Prissättningsmetoden innebär att företag baserar sin prissättning 

efter konkurrenter. 

 Rabatt: Leverantören erbjuder rabatt om företaget betalar inom en förbestämd 

tid. Rabatten varierar beroende på vilken industri som företagen verkar i. Ett 

exempel kan vara två procents rabatt om betalning sker inom tio dagar. 

 

Kvalitet 

Kvalitet definieras som ”Kvalitet är alla sammantagna egenskaper hos en produkt som 

ger den dess förmåga att tillfredsställa uttalade eller underförstådda behov”. (Rosell, 

Inköps teknik, sid 102) Inköparen ansvarar för att köpa produkter av tekniskt hög 

kvalitet. Det är viktigt att utgå från kundens behov och förväntningar. Dessa ska gärna 

överträffas för att få kunden att komma tillbaka till företaget. (Rosell, 2006) 
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Kvalitetsdimensioner på en vara kan delas in i olika dimensioner. Enligt Bergman och 

Klefsjö (2002) kan dessa vara: 

 Underhållsmässighet: Innefattar hur lätt det är att upptäcka fel och åtgärda 

dessa. 

 Driftsäkerhet: Beskriver hur ofta fel inträffar och hur allvarliga dessa är. 

 Prestanda: Här innefattas bland annat hastighet, effekt och livslängd. Dessa 

mått kan ha betydelse för kunden. 

 Miljövänlighet: Hur produkten påverkar miljön, exempelvis återvinningsbarhet. 

 Utseende: Etisk parameter som skapas genom design och färgval. 

 Felfrihet: Varan har inga brister eller fel när den köps. 

 Säkerhet: Innebär att varan inte ska orsaka skada på person eller egendom. 

 Hållbarhet: Produkten kan användas, lagras och transporteras utan att den 

försämras eller kommer till skada. 

 

Leveransservice 

Begreppet leveransservice utgörs enligt Storhagen (2011) av lagertillgänglighet, 

leveranstid, leveranspålitlighet samt leveranssäkerhet. 

 Lagertillgänglighet innebär sannolikheten att produkten finns i lager och kan 

även benämnas servicegrad. Måttet är centralt då det kan uttryckas i kvantitativa 

mått. Vanligen används en procentsats. Exempelvis innebär en servicegrad på 98 

procent att produkten kan levereras i 98 fall av 100. 

 Leveranstid innefattar den tid som det tar från att en kund lägger en order tills att 

leverans sker. Leveranstid kallas också för ledtid. 

 Leveranspålitlighet innebär att kunna leverera exakt vid den tidpunkt som 

utlovats. I samband med införandet av Just-in-Time har måttet fått större 

betydelse på bekostnad av leveranstiden. Det är idag viktigare att leveransen 

sker på rätt tid istället för att snabb leverans sker. Måttet kan även benämnas 

leveransprecision. 

 Leveranssäkerhet medför att rätt produkt ska levereras i rätt kvantitet. Det här 

måttet har fått ökad betydelse vid införandet av Just-in-Time, men även på grund 

av ökad medvetenhet för det logistiska flödet. 

(Storhagen, 2011) 
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Leverantörer som tillgodoser kraven avseende pris, kvalitet och leveransservice kan 

vara svåra att hitta, men avgörande för företag. Enligt Skoog och Widlund (2001) finns 

risk att leverantörer som inte uppfyller önskad leveransservice överskrider leveranstiden 

och därmed levererar försent. Det kan leda till att produktionen blir stillastående då den 

kan vara beroende av en speciell komponent. (Jonsson och Mattsson, 2011)  

 

Steg i inköpsprocessen Problem 

Val av leverantör Hitta leverantör med önskvärt pris 

 Hitta leverantör med önskvärd kvalitet 

 Hitta leverantör med önskvärd leveransservice 

 

4.1.1.3 Kontraktskrivning  

 
 

För att skapa ett giltigt kontrakt finns fyra faktorer som måste inkluderas. Först måste 

alla väsentliga villkor i kontraktet uppfyllas. För att ett kontrakt ska vara giltigt bör det 

innehålla pris- och leveransvillkor, betalningsvillkor samt vitesklausuler och 

garantivillkor. Den andra faktoren som måste uppfyllas är att ett utbyte sker mellan 

parterna. Ofta handlar det om pengar i utbyte mot tjänster, egendom eller rättigheter. 

Därefter måste kapacitet eller kompetens etableras, för att säkerställa att företagen klarar 

av att tillgodose varandras önskemål. Slutligen ska det juridiska syftet uppfyllas 

eftersom kontraktet måste vara lagligt för att gälla. (Goodchild et al. 2000)  

 

Enligt van Weele (2010) kan företag som väljer att inte upprätta kontrakt kring 

vitesklausuler och garantivillkor riskera att utsättas för oklarheter kring vad som 

förväntas av respektive part samt oklarheter kring vem som har skuldansvaret. 

 

Ytterligare problem som kan uppstå är att krav avseende produktens utformning eller 

leverantörens prestation inte definierats tydligt eller saknas. Problem kan även uppstå 

om kontraktet utformats av leverantören som tillämpar egna juridiska bestämmelser och 
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villkor. Detta kan enligt Skoog och Widlund (2001) riskera att företag sluter 

ogynnsamma och långsiktiga avtal med leverantörerna.  

Steg i inköpsprocessen Problem 

Kontraktskrivning Avsaknad av vitesklausuler och garantivillkor skapar 

svårigheter att kräva leverantör på ersättning vid felaktiga 

leveranser  

 Otydliga krav på leverantören och produkten leder till att 

leveransen inte möter företagets förväntningar 

 

4.1.1.4 Orderläggning  

 

Problem som kan uppstå vid orderläggning är enligt Monczka et al. (2009) att 

leverantören accepterar en order utan att ha tillräckliga resurserna för att slutföra den. 

Exempelvis kan produktionskapaciteten vara för låg för att tillgodose samtliga kunders 

behov. Det kan leda till att de misslyckas med att leverera till kunden vid den avtalade 

tiden. Dessutom finns det risk att fel kvantitet eller produkt levereras om kunden inte är 

tydlig i sin orderläggning.  

 

Steg i inköpsprocessen Problem 

Orderläggning Leverantören accepterar order utan att ha 

tillräcklig kapacitet för att slutföra ordern 

 Fel kvantitet eller produkt levereras på grund av 

oklarheter i orderläggningen 

 

 
4.1.1.5 Leveransbevakning  

 
Företag som inte utför leveransbevakning  riskerar att utsättas för försenade leveranser 

och kvalitetsproblem som avviker från de förutbestämda kraven.  Leverantören kan 

även utföra prisjusteringar för produkter i efterhand. Vid leveransbevakningen kan även 
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problem som orsakats av bristfälliga specifikationer, förhastat leverantörsval eller dålig 

leverantörsuppföljning upptäckas. Detta kan leda till ytterligare problem som att 

ofullständiga, skadade och felförpackade produkter levereras.  Dessutom är avsaknad av 

orderetiketter samt streckkodsystem som avviker mot företagets egna system möjliga. 

(van Weele, 2010) 

 

Steg i inköpsprocessen Problem 

Leveransbevakning Leveransförsening 

 Leveransen är ofullständig 

 Produkterna är skadade 

 Produkterna håller ej den överenskomna kvaliteten 

 Produkterna är felförpackade 

 Förpackningarna saknar streckkod/orderetikett 

 

4.1.1.6 Uppföljning  

 

De leverantörer som utför sina leveranser enligt förväntade villkor bör tillåtas fortsätta 

leverera. För att reducera leverantörer som inte håller tillräckligt hög kvalitet kan 

företaget göra en riskanalys på dem. Riskanalysen omfattar teknisk, finansiell samt 

kvalitetsrisk. Efter bearbetningen väljs en leverantör som uppfyller nödvändiga kriterier. 

Leverantören kan då hamna på ”bidder´s short list” där leverantörer som möter 

företagets kriterier sammanställs. Det är viktigt att beställa av de kvalificerade 

leverantörerna och inte arbeta med okvalificerade leverantörer. Beställningar från 

okvalificerade leverantörer eller leverantörer som inte genomgått granskning kan leda 

till att leveransproblem fortsätter. (van Weele, 2010) 

 

Steg i inköpsprocessen Problem 

Uppföljning Okvalificerade leverantörer får leverera på 

grund av bristande uppföljningsrutiner 
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4.1.2 Sammanställning över problem i inköpsprocessen 

Nedan illustreras en sammanställning över problem inköpsprocessen i tabellform. 

Stegen i inköpsprocessen redovisas vertikalt i den vänstra kolumnen. I den högra 

kolumnen redovisas de teoretiska problem som kan uppstå i respektive steg i 

inköpsprocessen. Intervjuguiden i bilaga 1 utformades efter nedanstående tabell. 

 

Steg i inköpsprocessen Problem 

Fastställa specifikation För detaljerad specifikation 

Val av leverantör Hitta leverantör med önskvärt pris 

 Hitta leverantör med önskvärd kvalitet 

 Hitta leverantör med önskvärd leveransservice 

Kontraktskrivning Avsaknad av vitesklausuler och garantivillkor skapar 

svårigheter att kräva leverantör på ersättning vid 

felaktiga leveranser  

 Otydliga krav på leverantören och produkten leder till att 

leveransen inte möter företagets förväntningar 

Orderläggning Leverantören accepterar order utan att ha tillräcklig kapacitet 

för att slutföra ordern 

 Fel kvantitet eller produkt levereras på grund av oklarheter i 

orderläggningen 

Leveransbevakning Leveransförsening 

 Leveransen är ofullständig 

 Produkterna är skadade 

 Produkterna håller ej den överenskomna kvaliteten 

 Produkterna är felförpackade 

 Förpackningarna saknar streckkod/orderetikett 

Uppföljning Okvalificerade leverantörer får leverera på grund av 

bristande uppföljningsrutiner 
Tabell 9. Sammanställning över problem i inköpsprocessen 
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4.1.3 Problem i lagerhanteringen 

En alltmer konkurrerande marknad kräver idag mer precis och korrekt hantering, lagring 

och plock av varor, samt förbättrade paketering- och transportsystem. (Lambert och 

Stock, 2001) De logistiska funktionerna har i syfte att säkra ett jämnt flöde av material, 

varor och information genom företaget. Försenad och felaktig information, ofullständiga 

tjänster, tidskrävande och ineffektiva processer samt skadade produkter är huvudsakliga 

problem som kan uppstå och som hindrar flödet. (Gunasekaran och Ngai, 2003) Inom 

lagerhantering är det viktigt att ineffektivitet och problem som uppstår i hanteringen, 

lagringen och informationsutbytet elimineras. Problemen som kan uppstå är av 

varierande slag men möjliga problem i de flesta lagersituationer. (Lambert och Stock, 

2001) 

 
4.1.3.1 Mottagning 

 
Alla företag drabbas någon gång av leveransförseningar. Förseningar skapar ökat 

administrativt arbete för båda lager- och inköpspersonal. Sena leveranser måste 

rapporteras till inköpspersonal för vidare uppföljning av ärendet. Problem med 

missnöjda kunder kan uppstå om en kund blivit lovad att produkten ska vara tillgänglig 

men företaget inte uppfyller kundens förväntan. (Rask, 1991) 

 

Efter att leveransen anlänt till lagret kan eventuella skador på gods samt avvikande 

kvantitet upptäckas vid mottagningen. Det är då viktigt att lagret noterar avvikelserna i 

ett av företagets utfärdade standarddokument och att rapportering till inköpsavdelningen 

sker så snart som möjligt. Dokumentet används sedan som en fordran mellan företaget 

och ansvarig leverantör. (Ackerman, 2000) 

 

Det kan även förekomma att pallar och containrar innehåller varierande mått. Det här är 

vanligt förekommande när handel sker med länder utanför EU eftersom de inte har 

samma standard som Europa. (Jonsson och Matsson, 2011) Konsekvenserna innebär att 

företag får ta emot gods som inte är anpassad för deras logistik vilket kan leda till 

ineffektiv hantering och ompaketering. Viktigt med paketering är att den innehållande 

Mottagning Inläggning Plock Paketering 
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varan hålls säker och att det finns detaljerad information avseende innehållet och ordern 

på paketet, exempelvis etikett med ordernummer och leverantörsinformation. Saknas 

fullständig eller läsbar information på etiketten när paketet anländer kan det mottagande 

företaget inte lägga in leveransen i systemet förrän de kontaktat inköpsavdelningen för 

vidare information. (Ackerman, 2000)  

 

Steg i lagerhanteringen Problem 

Mottagning Ökat administrativt arbete på grund av 

leveransförsening 

 Skadat gods 

 Avvikande kvantitet 

 Pall eller container med annan standard än 

företagets 

 Administrativt arbete vid bristfälliga etiketter 

 

 

4.1.3.2 Inläggning 

 

En förpacknings hållbarhet, vikt och dimensioner kan påverka effektiviteten i 

hanteringen av varor. Förpackningens storlek är av särskild betydelse vid nyttjandet av 

optimal hyllplacering. Hur breda och höga förpackningarna är kan påverka inläggning, 

stapling och pallplacering på lagret. Dåligt utformade hyllor kan leda till bristfälligt 

nyttjande eftersom godset inte läggs in på hyllan. I syfte att spara tid kan gods placeras i 

gångar istället för att läggas in på hyllan. Dock leder detta till försvårad åtkomlighet på 

lagret samt bristfälligt utnyttjande av lageryta. (Ackerman, 2000) 
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Vanligt är att företag tar emot gods i varierande förpackning beroende på leverantör, 

vilket kan medföra extra lagerhantering och ompaketering. (Ackerman, 2000) 

Steg i lagerhanteringen Problem 

Inläggning Icke optimalt utnyttjande av lagerhyllplats 

 Icke optimalt utnyttjande av lageryta 

 Ineffektiv lagerhantering och  ompaketering 

 

4.1.3.3 Plock 

 

En av de vanligaste bristerna i kommunikation inom lagret är att tyda i vilken enhet 

något är beställt, exempelvis om det är förpackningar eller antal enheter i förpackningen 

ordern avser. Det är viktigt att lagerpersonal har utförlig plockinformation som 

tydliggör detta för att undvika missförstånd både på lagret och hos kund. (Ackerman, 

2000) 

 

Rask (1991) menar att de flesta företag ställs inför problemet att lagerlokalerna är för 

små och/eller bristfälligt organiserade. Detta kan leda till att produkterna läggs in på fel 

plats samt att maskiner och pallar står i gångarna. Begränsad plats i gångarna försvårar 

enligt Ackerman (2000) plockarbetet. 

 

Steg i lagerhanteringen Problem 

Plock Fel antal artiklar plockas pga. bristande 

information 

 Produkterna ligger på fel plats pga. bristande 

information 

 Försvårat plockarbete pga. små eller 

bristfälligt organiserade lagerlokaler 
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4.1.3.4 Paketering 

 

Ett problem inom paketeringen kan vara att aktiviteten medför höga kostnader för 

företaget. Produkterna förpackas vanligtvis genom att de först emballeras och sedan 

läggs i en förpackning. För omfattande emballering och större förpackningar än vad 

egentligen behövs kan medföra högre kostnader än nödvändigt. (Rask, 1991)  

 

Ett annat problem som Cockers et al. (2012) tar upp är dåligt anpassade förpackningar. 

Risk finns att kunden slutar lägga beställningar till företaget om förpackningen ej är 

anpassad enligt kundens önskemål. Exempelvis kan det förekomma att förpackningar 

kan avge miljöfarligt ämne. (Cockers et al. 2012) 

 

Steg i lagerhanteringen Problem 

Paketering För höga kostnader 

 Dåligt anpassade förpackningar 
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4.1.4 Sammanställning över problem i lagerhanteringen 

Nedan illustreras en sammanställning över problem lagerhanteringen i tabellform. 

Stegen i lagerhanteringen redovisas vertikalt i den vänstra kolumnen. I den högra 

kolumnen redovisas de teoretiska problem som kan uppstå i respektive steg i 

lagerhanteringen. Intervjuguiden i bilaga 1 utformades efter nedanstående tabell. 

 

  

Steg i lagerhanteringen Problem 

Mottagning Ökat administrativt arbete på grund av 

leveransförseningar 

 Skadat gods 

 Avvikande kvantitet 

 Pall eller container med annan standard än företagets 

 Administrativt arbete vid bristfälliga etiketter 

Inläggning Icke optimalt utnyttjande av lagerhyllplats 

 Icke optimalt utnyttjande av lageryta 

 Ineffektiv lagerhantering och ompaketering 

Plock Fel antal artiklar plockas pga. bristande information 

 Produkterna ligger på fel plats pga. bristande 

information 

 Försvårat plockarbete pga. för små eller bristfälligt 

organiserade lagerlokaler 

Paketering För höga kostnader 

 Dåligt anpassade förpackningar 

Tabell 10. Sammanställning över problem i lagerhanteringen. 
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4.2 Empiri  

Kapitlet presenterar enskilda problem som studiens fem fallföretag: NordicFeel, 

NordicInk, Sporttema, Bubbleroom och GreenTech, upplever i inköpsprocessens och 

lagerhanteringens olika steg. De upplevda problemen inom inköpsprocessen och 

lagerhanteringen markeras i de angivna tabellerna med ett ”X”.  

 
4.2.1 NordicFeel 

 
4.2.1.1 Inköpsprocess  

Fastställa specifikation 

 

Som framgick i empirin under den första frågeställningen, köper NordicFeel 

märkesprodukter från leverantörernas färdigvarulager. Företaget söker samarbete med 

leverantörer som håller låga priser, vilket har lett till att svenska leverantörer utesluts. 

Dock finns det många leverantörer från Europa och USA som erbjuder låga priser. De 

specifikationer som NordicFeel upprättar för leverantörsurval är därmed för specifika 

för att tillämpas på den svenska marknaden, men accepteras på den internationella 

marknaden. (Aspengren, VD, 2013-05-15)  

 

Val av leverantör 

 

Aspengren (VD, 2013-05-15) menar att deras produkter alltid har samma egenskap och 

kvalitet oavsett leverantör. Det gör att priset blir en viktig faktor och priset kan bli ett 

problem för företaget när de köper produkter avsedda för frisörsalonger. Leverantören 

har ett högt pris på de produkterna och vill dessutom bestämma NordicFeels 

försäljningspris. Dock har NordicFeel en lågprisprofil vilket innebär att de inte kan 

acceptera höga inköpspriser eller att leverantören styr deras prissättning. Företaget har 
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tidigare upplevt leveransförseningar från leverantörerna, men ser det inte som ett 

problem idag. 

 

Kontraktskrivning 

 

NordicFeel skriver inga långsiktiga kontrakt med leverantörerna, dock upprättas 

köpeavtal för varje affär. Köpeavtal är vanligtvis mindre omfattande än kontrakt 

eftersom köpeavtal endast berör en affär till skillnad från kontrakt som kan sträcka sig 

över flera år. Därmed kan det vara svårt att definiera vem som har ansvaret och vad som 

gäller om godset skadas. (Aspengren, VD, 2013-05-15) 

 

Orderläggning 

 

Eftersom NordicFeel alltid beställer direkt från leverantörernas färdigvarulager finns 

ingen risk för överbelagd produktion. Risk finns att leverantören inte har produkterna 

eller har för få produkter för att leverera enligt ordern. Dock är det inget som företaget 

har upplevt då leveransen brukar ske inom en vecka från lagd order. Det förekommer 

dock att missuppfattningar uppstår avseende kvantiteten som levereras. Vanlig felkälla 

till problemet är missuppfattning vid orderläggning. Exempelvis kan tio kartonger av en 

artikel tolkas som tio enheter av artikeln. (Aspengren, VD, 2013-05-15) 
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Leveransbevakning 

 

Leveranserna till NordicFeel sker vanligtvis på utsatt tid och företaget anser sig inte ha 

problem med leveransförseningar. Vid överblicks- eller vid kvantitetskontroll av godset 

upptäcks eventuella skador. Den mest frekventa skadan på produkterna är fuktskador 

som uppstått under transporten. NordicFeel ställer krav på att vissa produkter ska 

inkluderas med svensk innehållsförteckning. Dock är det här något som en del 

leverantörer inte beaktar då produkter levereras utan svensk innehållsförteckning. 

(Aspengren, VD, 2013-05-15) 

 

Uppföljning 

 

NordicFeel tillämpar inga rutiner för leverantörsuppföljning, då de upplever att 

samarbetet fungerar bra. De kontroller som utförs är överblickskontroll vid 

godsmottagningen samt kvantitetskontroll på lagret. Upprepade fel vid dessa kontroller 

kan leda till att leverantören utesluts. (Aspengren, VD, 2013-05-15) 

 

4.2.1.2 Lagerhantering 

 

Mottagning 

 

När godset tas emot av lagerpersonalen förekommer det att produkterna levereras på 

olika typer av pallar. Företaget vill få godset inlevererat på EUR-pallar, då deras 

lagerstruktur är anpassad enligt det pallsystemet. Exempelvis är deras transportband 
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anpassat för EUR-pallar. När godset har kvitterats transporteras det till NordicFeels 

lager. Då företaget inte har någon inleveransyta finns risk att pallarna blir ståendes i 

plockgångarna och förhindrar då plockarens framkomlighet. Innan inläggning utförs 

sker en kvantitetskontroll där avvikelser kan identifieras. Oftast beror avvikelserna på 

missförstånd avseende orderkvantiteten mellan inköparen och leverantören. (Aspengren, 

VD, 2013-05-03) 

 

Inläggning 

 

Eftersom NordicFeel inte har en inleveransyta förekommer det att pallar och kartonger 

ställs i gångarna. Problem kan uppstå när hela inleveransen registreras samtidigt 

eftersom risk finns att inleveransen inte packas upp. Plockarna kan då tvingas leta efter 

produkterna i pallar och kartonger där olika varumärken och artiklar kan finnas. 

(Aspengren, VD, 2013-05-04) 

 

Plock 

 

Aspengren (VD, 2013-05-04) menar att det är omöjligt att skicka fel produkt till kund 

med stöd av deras affärssystem där både faktura och produkt skannas. Skannas annan 

produkt än den som står på fakturan kan fraktsedel inte skrivas ut. Ett problem som 

uppstår är att pallar och kartonger ställs i gångarna på grund av avsaknad inleveransyta 

samt tidsbrist. 
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Paketering 

 

NordicFeel köper sina förpackningar från NordicInks leverantörer i Kina där de har 

möjligheter att anpassa förpackningarna utefter deras produkter. Aspengren (VD, 2013-

05-04) menar att paketeringen kan effektiviseras genom ett rullband där paketen 

placeras. Paketen sorteras därefter automatiskt i olika containrar beroende på leverantör. 

4.2.2 NordicInk 

 
4.2.2.1 Inköpsprocess 

 

Fastställa specifikation 

 

NordicInk efterfrågar leverantörer med ett brett sortiment av bläckpatroner till skrivare. 

Leverantören ska dessutom kunna producera NordicInks egna varumärke för 

bläckpatroner. Kraven som NordicInk ställer reducerar leverantörsurvalet. Importen 

sker från Kina som har ett brett leverantörsutbud. Därmed har företaget inte upplevt 

problem med att hitta leverantörer. (Aspengren, VD, 2013-05-15) 

 

Val av leverantör 

 

Aspengren (VD, 2013-05-15) menar att kvaliteten är viktigt för NordicInk eftersom de 

köper producerade varor. Kvaliteten måste därför alltid övervägas framför andra 

faktorer. De har tidigare upplevt problem att hitta leverantörer som levererade produkter 

av hög kvalitet. Nuvarande leverantörer håller dock en hög kvalitet på produkterna. 
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Leveranserna är mer komplicerade vid inköp från Kina jämfört med inköp i Sverige. 

Exempelvis måste hänsyn tas till det kinesiska nyåret, då produktionstiden förlängs på 

grund av att personal som tar semester. Dock har företaget kunskap om när det 

kinesiska nyåret inträffar varje år och tar hänsyn till det vid orderläggning. (Aspengren, 

VD, 2013-05-15) 

 

Kontraktskrivning 

 

NordicInk skriver inte kontrakt med leverantörerna, dock upprättas köpeavtal för varje 

affär. Köpeavtal är vanligtvis mindre omfattande än kontrakt. Därmed innehåller de 

sällan detaljerade specifikationer avseende vem som har ansvaret vid exempelvis skadat 

gods. (Aspengren, VD, 2013-05-15) 

 

Orderläggning 

 

Aspengren (VD, 2013-05-15) menar att leverantörerna i Kina är duktiga på att 

samarbeta med varandra. Om en leverantör inte har tillräcklig kapacitet för att slutföra 

en order brukar de samarbeta med likartade leverantörer för att slutföra ordern i tid. 

Missuppfattningar avseende kvantiteten som ska levereras kan dock uppstå, vilket leder 

till att avvikande kvantitet levereras. Leverantörerna ställer dessutom krav på att inköpet 

måste bestå av minst en container. Det innebär att större kvantiteter måste köpas, vilket 

ställer högre krav på prognostisering. 
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Leveransbevakning 

 

NordicInks leveranser sker vanligtvis på utsatt tid och företaget anser inte att ledtiden 

för leveranserna är ett problem. Innan godset kvitteras sker en överblickskontroll där 

eventuella skador upptäcks. Vanligt förekommande skada på produkterna är fuktskada. 

Vid kvantitetskontroll av produkter påträffas kartonger som innehåller olika 

varumärken. Det skapar extra hanteringsarbete för personalen då artiklarna måste 

sorteras manuellt. Dessutom kan produkter sakna streckkod. Personalen måste då 

manuellt skapa streckkoder samt lägga in dessa i affärssystemet. (Aspengren, VD, 

2013-05-15) 

 

Uppföljning 

 

NordicInk anser sig vara en liten kund för leverantörerna och har därmed begränsade 

möjligheter att ställa krav. Uppföljningsrutiner tillämpas inte dagsläget på 

leverantörerna. Företaget har vid upprepande tillfällen framfört krav på att leveranserna 

ska ske på EUR-pallar och att varumärkena ska förpackas enskilt. Dock förekommer det 

fortfarande brister på ovanstående krav. NordicInk tycker leverantörsrelationerna 

fungerar bra i övrigt och har förhoppningar att leverantörerna framtiden ska anpassa sig 

till deras krav. (Aspengren, VD, 2013-05-15) 
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4.2.2.2 Lagerhantering 

 

Mottagning 

 

När NordicInk tar emot gods från Kina förekommer det att leverantören använder olika 

typer av pallar. NordicInk ställer krav på leverantörerna att leverans ska ske på EUR-

pall eftersom deras lager är utformad för den standarden. Vid mottagningen sker alltid 

en överblickskontroll för att upptäcka eventuella skador på godset, varav den mest 

frekventa är fuktskador. Pallarna transporteras sedan på transportbandet eller i en 

varuhiss till NordicInks lager där kvantitetskontroll utförs. Transportbandet är utformat 

utefter EUR-pallars standarder. Vid avvikelser i kvantitetskontrollen kontaktas ansvarig 

inköpare. Ofta beror avvikelserna på missuppfattningar mellan inköpare och leverantör 

avseende orderkvantiteten vid beställning. Då leveranserna omfattar containrar och 

företaget inte har en inleveransyta kan lagret bli överbelastat. Det förekommer till 

exempel att pallar och kartonger blir ståendes i gångarna då platstillgänglighet saknas. 

(Aspengren, VD, 2013-05-03) 

 

Inläggning 

 

Efter mottagning av det ankomna godset förflyttas pallarna till gångarna. Risk finns då 

att inleveransen kvarstår i gångarna tills personalen har tid för uppackning. Vid 

inläggning kan lagerpersonalen hitta produkter som saknar streckkod på förpackningen. 

Vanligtvis är det nya leverantörer som har förbisett att producera streckkod på 

förpackningarna. Företaget tvingas då framställa egna streckkoder för att möjliggöra 

registrering i affärssystemet. Produkterna kan dessutom vara förpackade med flera 

artiklar i samma kartong, vilket medför extra hanteringsarbete.  (Aspengren, VD, 2013-

05-04) 
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Plock 

 

Avsaknaden av en inleveransyta är ett problem som bidrar till att pallar och kartonger 

bli ståendes i gångarna när plock utförs. Pallar som inte hunnits packas upp kan leda till 

tidskrävande plock då plockaren tvingas leta i pallarna för att hitta produkter. Dessutom 

kan pallar som står i plockgången förhindra plockarens framkomlighet. Plocket utförs 

efter en optimerad plocklista som affärssystemet skapar. När samtliga produkter 

plockats återvänder plockaren till ett plockbord. Vid plockbordet skannas varje faktura 

tillsammans med tillhörande produkt. Skannas en annan produkt än den på fakturan 

skrivs inte fraktsedel ut. (Aspengren, VD, 2013-05-04) 

 

Paketering 

 

NordicInk tillämpar originalförpackning som läggs i emballeringskuvert vid utskick av 

produkter. Kuverten köps från leverantörer i Kina då de erbjuder ett lägre pris än 

svenska leverantörer. Aspengren (VD, 2013-05-04) ser inga problem med paketeringen. 

 
4.2.3 Sporttema 

 
4.2.3.1 Inköpsprocess 

 

Fastställa specifikation   

 

Sporttema har leverantörer som erbjuder produkter från färdigvarulager eller från 

produktion. Specifikationer som Sporttema ställer till sina svenska och tyska 

Mottagning Inläggning Plock Paketering 
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leverantörer är begränsade eftersom produkterna beställs från färdiga varulager. 

Sporttema har utvecklat ett eget varumärke som produceras av leverantörer belägna i 

Kina. (Robèrt P, VD och inköpare, 2013-05-02) 

 

Val av leverantör 

 

Det förekommer att leverantörerna från Tyskland och Sverige inte har produkterna i 

lager vilket bidrar till utebliven försäljning. Robèrt (VD och inköpsansvarig, 2013-05-

02) menar att leverantörerna vill hålla ett mindre lager samtidigt som de ej kan kringgå 

produktionstiden för varorna de har beställt från Kina. Detta leder till svårigheter att 

hitta leverantörer som alltid har produkter i lager.  

 

Ledtiden för produkterna från Kina tar normalt två till fyra månader, vilket försvårar 

prognostiseringen för företagets försäljning. Sporttema vill inte binda för mycket kapital 

samtidigt som ett tomt lager vill undvikas. Företaget har svårt att finna producenter som 

uppfyller kortare ledtid då fabrikerna vanligtvis föreligger vid samma område i Kina. 

(Robèrt, VD och inköpsansvarig, 2013-05-02) 

 

Kontraktskrivning 

 

Sporttema tecknar inte kontrakt med sina leverantörer. Inköpsanmodan skickas till 

leverantörerna och produkterna anländer sedan till företaget. Priset för produkterna är 

redan bestämt när ordern fastställs. Om förseningar eller kvalitetsbrister på produkterna 

förekommer kräver Sporttema inga straffavgifter. Robèrt (VD och inköpsansvarig, 

2013-05-02) anser att Sporttema inte kan genomföra straffavgifter till sina leverantörer 

då företaget anses som en liten kund. 
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Orderläggning 

 

De kinesiska leverantörerna sätter en gräns för minsta antal produkter som måste 

beställas av Sporttema, vilket innebär att större kvantiteter måste inhandlas samtidigt. 

Detta bidrar med svårigheter för Sporttema att bestämma den önskade kvantiteten vid 

orderläggningen. Ledtiden innefattar en till tre månader för produktion och en månad 

för transport. Problematik föreligger i produktionsvariationen som påverkar ledtiden för 

ordern. Exempelvis när det kinesiska nyåret inträffar reduceras leverantörernas 

produktionskapacitet eftersom personal tar semester. Datumet för det kinesiska nyåret 

varierar varje år. Kunskap om denna variation är avgörande för produktionens ledtid. 

Det har förekommit att de kinesiska leverantörerna accepterat en order trots 

kapacitetsbrist. (Robèrt P, VD och inköpsansvarig, 2013-05-02)  

 

Leveransbevakning  

 

Sporttema utför inga leveransbevakningar på sina leverantörer. Leverantörerna från 

Kina kontaktar företaget vid leveransförseningar medan förseningar från Tyskland eller 

Sverige uppmärksammas när utebliven leverans upptäcks. Eftersom Sporttema anlitar 

ett eget transportbolag för upphämtning av gods kontaktar företaget transportören vid 

eventuella leveransförseningar för att ta reda på anledningen till förseningen. (Robèrt, 

VD och inköpsansvarig, 2013-05-02) 

 

Leveranser från Tyskland kan avvika från lagd beställning vilket leder till att delar av 

ordern restnoteras. Enligt Ljungberg, (lagerpersonal, 2013-05-07) förekommer det att 

leverantören ändrar paketering av en produkt utan att meddela företaget. Exempelvis 

kan förpackningar som tidigare innehöll en produkt paketeras innehållandes två 

produkter.  
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Uppföljning 

 

Sporttema utför inte rutiner för uppföljning av sina leverantörer. Detta beror på att 

vitesklausul inte föreligger i köpeavtalen mellan företaget och leverantören, vilket 

bidrar till att böter ej är genomförbart. Sporttema anser att de inte är tillräckligt stor 

kund till sina leverantörer för att skriva kontrakt eller kräva ersättning. (Robèrt, VD och 

inköpsansvarig, 2013-05-02) 

 

4.2.3.2 Lagerhantering 

 

Mottagning 

 

I genomsnitt ankommer två inleveranser per dag till Sporttema varav inga aviseras. 

Leveransförseningar upptäcks genom att kontoret märker att affärssystemets lagersaldo 

inte uppdateras och då kontaktas transportören. (Robèrt, VD och inköpsansvarig, 2013-

05-02) Enligt Ljungberg (lagerpersonal, 2013-05-07) förekommer det större oväntade 

leveranser till lagret minst en gång i veckan. Detta beror på större inköp som kontoret 

köper in där företaget får mängdrabatt från leverantörerna. Lagerpersonal saknar 

därmed möjligheten att planera arbetet vilket bidrar till varierande arbetsbelastning. 

 

Sporttemas lager är utformad för hantering av EUR-pallar men det förekommer att gods 

levereras på pallar med olika standarder. Godset kan exempelvis anlända på bredare 

pallar som tar mer plats på inleveransytan samt kräver annorlunda hanteringsarbete för 

lagerpersonalen. (Ljungberg, lagerpersonal, 2013-05-07) 
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Inläggning  

 

När lagret upptäcker skadat gods i samband med inläggning måste lagerpersonalen 

kontrollera varje förpacknings innehåll eftersom produkterna kan vara skadade. När 

godset kontrollerats läggs det in i företagets affärssystem och blir då tillgängligt för 

plock. Lagerpersonalen bestämmer produktens placering utefter platstillgänglighet i 

lagret, då inga bestämda lagerplatser föreligger. Produkternas lagerplats registreras inte i 

affärssystemet. Problem uppstår när större leveranser ankommer då personalen måste 

fysiskt förflytta annat gods för att skapa tillgängligt lagerutrymme. (Ljungberg, 

lagerpersonal, 2013-05-07) 

 

Då lagret är utrustat med få hyllinsatser uppstår ytterligare problem vid inläggning av 

gods. Produkterna har skilda storlekar och utformningar vilket försvårar optimering av 

lagerhyllorna. (Ljungberg, lagerpersonal, 2013-05-07) 

 

Plock  

 

När lagret inleder plock skrivs varje kundorder ut enskilt. Det förekommer att lagret 

misstolkar förpackningens innehåll. Produkter kan exempelvis paketeras dubbelt i en 

förpackning då antalet misstolkas. (Samuelsson, lagerpersonal, 2013-05-07) 

 

Efter utskrift av kundordern påbörjar lagerpersonalen plockningsarbetet. Tidsåtgången 

för att plocka en order varierar mellan fem minuter och en timme. Tiden för plock beror 

på antalet produkter i kundordern samt produkternas placering i lagret. Eftersom 

produkternas lagerplatser inte registreras i affärssystemet kan det vara svårt att hitta en 

produkt. Dessutom kan åtkomst till produkter kräva fysisk förflyttning av annat gods. 
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Då företaget även har få hyllplan och därmed begränsad plats placeras pallar i gången, 

vilket försvårar plockarbetet. (Samuelsson, lagerpersonal, 2013-05-07)  

 

Produkter som är plockade skannas och registreras i affärssystemet. Aktiviteten kan 

vara tidskrävande för de större produkterna eftersom handterminalens placering är fast 

och svåråtkomlig. Därmed måste de större produkterna hanteras manuellt genom att 

deras artikelnummer skrivs in i affärssystemet. (Ljungberg, lagerpersonal, 2013-05-07) 

 

Paketering 

 

Sporttema föredrar att tillämpa originalförpackning för sina produkter vid utskick till 

kunder. Lagerpersonalen paketerar endast mindre produkter som sedan adresseras för 

utskick.   

 

4.2.4 Bubbleroom 

 
4.2.4.1 Inköprocess 

 

Fastställa specifikation 

 

Specifikationer som Bubbleroom utfärdar är inte specifika för enskilda leverantörer. 

Eftersom Bubblerooms produkter främst köps in från leverantörens färdigvarulager är 

specifikation för produkternas utformning och produktion inte möjlig. (Ihrlund, Supply 

Chain Manager, 2013-04-19)  
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Val av leverantör 

 

Bubblerooms leverantörer varierar med antalet varumärken de erbjuder. Nya 

leverantörer blir aktuella vid nya och trendiga varumärken. Ihrlund (Supply Chain 

Manager, 2013-04-19) förklarar att det inte är ett problem att hitta leverantörer men att 

problemet ligger i att få leverantörer att leverera enligt överenskomna villkor. 

Leveranstiden som utlovas av leverantörerna hålls sällan vilket leder till att företaget i 

nuläget inte besitter kontroll över när eller i vilket skick produkterna skickas.     

 

Kontraktskrivning 

 

Som framgick av empirin under den första frågeställningen är kontraktskrivning med 

leverantörer olämpligt för Bubbleroom, då de arbetar med flera och varierande 

leverantörer. Inköpsordern gäller istället som köpeavtal innehållandes pris- och 

leveransvillkor. Problemet som Ihrlund (Supply Chain Manager, 2013-04-19) upplever 

är avsaknaden av vitesklausuler. Avsaknaden försvårar för Bubbleroom att kräva 

ersättning för återkommande problem med leveransförseningar eller bristfälliga 

förpackningar av produkterna  

 

Orderläggning 

 

Enligt Ihrlund (Supply Chain Manager, 2013-04-19), finns inga problem i 

orderläggningen. Beställning via telefon möjliggör en bättre relation med 
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leverantörerna. Eftersom Bubbleroom alltid beställer direkt från leverantörernas 

färdigvarulager finns ingen risk för överbelagd produktion. Dock finns risk att 

leverantören inte har produkten på sitt lager vid beställning, vilket medför att 

Bubbleroom måste avvakta att lägga en order tills varan åter finns på lagret. 

Inköpsavdelningen meddelas alltid om detta av leverantören innan ordern läggs och 

informeras även om förväntat datum för varans återkomst i lagret. 

 

Leveransbevakning 

 

Bubbleroom utför i nuläget ingen leverantörsbevakning. Avsaknaden av 

leveransbevakning har medfört att de inte har vetskap eller kontroll över när leveranser 

anländer eller i vilket skick/förpackning godset anländer. (Ihrlund, Supply Chain 

Manager, 2013-04-19) Godset levereras i varierande eller skadade förpackningar, 

exempelvis kan mögliga förpackningar förekomma. Förutom försenade leveranser och 

avvikande skick/förpackningar är även avsaknad av orderinformation på förpackningar 

ett förekommande problem. Om lagerpersonalen inte har komplett information avseende 

ordern kan de inte registrera den i systemet, förrän inköpsavdelningen kontaktats. 

(Wikander, produktionsledare, 2013-05-08) Problem och förseningar upptäcks inte 

förrän godset anlänt till lagret, varpå inköpsavdelningen kontaktar leverantören för att 

undersöka ursprunget bakom avvikelsen. (Ihrlund, Supply Chain Manager, 2013-04-19) 

 

Uppföljning 

 

Eftersom Bubbleroom inte tillämpar vitesklausuler i köpeavtalen har de valt att inte 

upprätta rutiner för leverantörsuppföljning. Vid problem meddelar lagret 

inköpsavdelningen som i sin tur kontaktar leverantören för att undersöka varför 
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problemet uppstått. Alternativet att kräva ersättning eller hota att byta till en annan 

leverantör är oftast inte en möjlighet. Bubbleroom har ett stort antal leverantörer varav 

många haft bristfälliga leveranser som skapat problem för företaget. Eftersom de inte 

utfärdar dokumentation över leverantörernas tidigare prestationer så förekommer det att 

okvalificerade leverantörer anlitas åter utan konsekvenser. Ihrlund (Supply Chain 

Manager, 2013-04-19) förklarar vidare att ett skriftligt dokument över leverantörernas 

prestationer hade underlättat då det är svårt att ha tillsyn över det stora antalet 

leverantörer de arbetar med.      

 

4.2.4.2 Lagerhantering 

 

Mottagning 

 

 
Att försenade leveranser förekommer har ingen inverkan på lagerpersonalens hantering 

vid mottagningen. I godsmottagningen utförs inledningsvis en översiktlig kontroll för 

att upptäcka synliga skador. Eftersom innehållet främst består av klädesplagg brukar 

inte innehållet vara skadat även om förpackningen är det. Eventuella större avvikelser 

rapporteras direkt till inköpsavdelningen. Förpackningar som avviker i skick och storlek 

är vanligt förekommande men Wikander (Produktionsledare, 2013-05-08) anser inte att 

det är ett större problem då leveranserna oftast sker i mindre kvantiteter. Efter att 

kontrollen slutförts registreras godset som ankommen i affärssystemet. Det förekommer 

även att orderinformation på förpackningen saknas vilket innebär att personalen inte kan 

registrera godset i systemet. Inköpsavdelningen meddelas om avvikelsen som i sin tur 

får skapa information för ordern och skicka tillbaka den till godsmottagningen för 

registrering.  
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Inläggning 

 

Godset packas upp, räknas och sorteras innan inläggning på hyllan utförs. Varorna 

ligger blandade i förpackningarna och beroende på leverantörer kan varorna vara 

inplastade eller inte, vikta eller ovikta samt levereras med galgar. Personalen som 

hanterar uppackning förklarar att förpackningarna som innehåller inplastade plagg är 

lätthanterliga medan övriga plagg kräver mer hantering och tid. Trots upprepade 

önskemål till leverantörerna om att plaggen ska levereras inplastade förekommer det 

fortfarande varierande leveranser. Vid uppackningen stäms antalet av mot följesedeln 

samt inneliggande inköpsorder i affärssystemet. Avvikande kvantitet samt levererade 

plagg som inte beställts är vanligt förekommande enligt lagerpersonalen. Avvikelser 

som innefattar mindre kvantiteter brukar dock accepteras av inköpsavdelningen.        

(Trapp, plockansvarig, 2013-05-08)  

 

Vid leverans av nya produkter måste dessa fotograferas innan inläggning på hyllan kan 

ske. Varje ny produkt skickas då till Bubblerooms egna fotostudio. Plagg som inte 

fotograferats läggs inte in på hyllan eller görs tillgänglig på hemsidan för försäljning. 

(Trapp, plockansvarig, 2013-05-08) Ihrlund (Supply Chain Manager, 2013-04-19) 

förklarar att momentet skapar ett ojämnt flöde i företaget då det uppstår en 

tidsfördröjning från det att godset packas upp till att det är tillgängligt på hemsidan. 

Fördröjningen uppstår även i företagets in- och utbetalningar då de betalar fakturan från 

leverantörerna men inte får in intäkter för försäljning förrän senare. Tillväxten i 

företaget har lett till mer frekventa inköp samt inköp i större kvantiteter, något lagret 

inte är anpassat för. Detta har lett till att förpackningar med plagg placerats i gångarna 

på grund av platsbrist på hyllan. Är gångarna fulla ligger förpackningarna kvar på 

inleveransytan tills det uppstår ledig plats på lagerhyllan. Den ökade kvantiteten har 

även medfört att långa köer bildats i fotostudion vilket förlänger tiden från uppackning 

till försäljning. (Trapp, plockansvarig, 2013-05-08)     
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Plock  

 

Trapp (plockansvarig, 2013-05-08) förklarar att plockarbetet fungerar utan större 

svårigheter. Arbetet underlättas av att plocklistorna är utförliga och optimerats för att 

spara tid och undvika onödiga rutter. De varor som inte får plats på hyllan ställs på 

pallar i gångarna. För att underlätta för plockpersonalen görs en notering vid hyllplatsen 

avseende lokalisering av produktens buffert. Dock förekommer att pallarna i gångarna 

försvårar plockarens framkomlighet.      

 

Paketering 

 

Trapp (plockansvarig, 2013-05-08) upplever inga problem med paketering. 

Paketeringen kräver liten hantering då varorna på plockvagnarna redan är sorterade efter 

kundorder med tillhörande faktura. Varorna läggs endast i en plastförpackning som 

förseglas och placeras på transportbandet.  

 

4.2.5 GreenTech 

4.2.5.1 Inköpsprocess 

 

Fastställa specifikation

 
Specifikationer som ställs på utrustning som köps in är att den inte får överstiga fem år. 

GreenTech efterfrågar inköp av större kvantiteter (minst 50 datorer), med undantag för 

Mottagning Inläggning Plock Paketering 
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Apple-produkter. Enligt Åhman (inköp och försäljning, 2013-05-14), uppfyller 

leverantörerna alltid specifikationerna, förutom ålderskravet som ibland inte uppfylls. 

 

Val av leverantör

 
GreenTech kan uppleva problem med att hitta leverantörer. Företagets inköp varierar 

med antalet offentliga upphandlingar, vilket företaget inte har möjlighet att påverka. 

Dessutom byter företag och landsting sällan ut dator och dess utrustning. Det här 

innebär att GreenTech måste anpassa sig till marknadens rådande utbud. (Åhman, inköp 

och försäljning, 2013-05-14) 

 

Företaget kalkylerar alltid på restvärdet för utrustningen som köps innan de ger 

leverantören ett bud. Därmed kan företaget alltid göra en vinst på utrustningen de köper. 

(Åhman, inköp och försäljning, 2013-05-14)  

 

Kontraktskrivning

 

GreenTech skriver kontrakt med samtliga leverantörer de gör affärer med. Kontraktet 

innefattar bland annat vem som har ansvaret om skada uppstår och hur det eventuellt 

ska lösas. Åhman (inköp och försäljning, 2013-05-14) upplever inga problem med 

kontraktskrivningen. 
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Orderläggning

 
Order till leverantörer läggs vanligtvis via e-post eller telefon av inköpsavdelningen på 

GreenTech. Åhman (inköp och försäljning, 2013-05-14) ser inga problem med 

orderläggningen då leverantören nästintill alltid levererar det som avtalats. Inkommande 

leveranser som avviker mot den lagda ordern upptäcks vid mottagningen varpå avdrag 

på leverantörsfakturan utförs. 

 

Leveransbevakning

 
Då GreenTech arbetar med direkttransport av inkommande leveranser uppstår inga 

leveransförseningar och därmed krävs ingen leveransbevakning. Transportören 

förpackar utrustningen i specialutvecklade skåp för att undvika skador. Vid 

kvalitetskontrollen kan defekt utrustning upptäckas, varpå avdrag på leverantörsfakturan 

utförs.  

 

Uppföljning 

 

Eftersom GreenTech verkar inom försäljning och hantering av begagnad utrustning ser 

Åhman (inköp och försäljning, 2013-05-14) inget behov av att genomföra 

leverantörsuppföljning. Utrustningen som tas emot kontrolleras alltid och det 

förekommer sällan att produkterna avviker mot det överenskomna. 
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4.2.5.2 Lagerhantering 

 

Mottagning 

 

Inleveranser som ankommer till lagret kan innehålla upp mot 40 pallar. Vissa dagar sker 

inga inleveranser, vilket skapar variation i lagerarbetet. Inleveransytan för inkommande 

leveranser är inte alltid tillräcklig eftersom den även används till grovsortering av 

utrustning. Företaget hyr därmed extra lagerutrymme från transportfirman när kontoret 

är medvetet om större inkommande leveranser. När lagrets mottagning hanterat det 

nyinkomna godset kontaktas transportfirman för ytterligare inleveranser. (Åhman, 

Inköp och försäljning, 2013-05-14)  

 

Gods som ankommer till lagret stämmer inte alltid överens med det som avtalats vid 

inköp. Det är vanligt förekommande att produkter inte passerar första sorteringen där 

gods kasseras på grund av synliga skador. I nästa sortering kontrolleras det mottagna 

godsets prestanda gentemot specifikationerna. Lagerpersonalen sorterar de defekta 

produkterna till olika återvinningsstationer vilket utgör extra manuell hantering. 

Dokumentation avseende gods som kasseras under sorteringarna måste rapporteras till 

inköpsavdelningen som därefter tar kontakt med leverantören. (Åhman, Inköp och 

försäljning, 2013-05-14) 

 

Inläggning  

 

Lagerpersonalen lägger in det ankomna godset i affärssystemet när produkterna 

genomgått sorteringen. Det godkända godset registreras i affärssystemet och synliggörs 

för inköpsavdelningen. Kontoret kan då utläsa bortfallet av det inkomna godset och 
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därmed utföra avdrag på leverantörsfakturan. (Åhman, Inköp och försäljning, 2013-05-

14) 

 

Personalen på lagret bestämmer lagerplats för det nyinkomna godset och registrerar 

information avseende produkterna och dess lagerplats i affärssystemet.  Lagret tar 

hänsyn till produktens uttagsfrekvens och utnyttjar högre hyllplan för buffertlager.  

Åhman, Inköp och försäljning, (2013-05-14) anser att lagret utnyttjar lagerytan väl.  

 

Plock  

 

Stjerneklev (lagerpersonal, 2013-05-14) ser inga problem inom plockarbetet. 

Plocklistan som skrivs ut visar bland annat produktens benämning, antalet som ska 

plockas samt lagerplats. GreenTechs sortiment är förvärvat från andrahandsmarknaden 

vilket innebär att produkterna inte är paketerade.   

 

Paketering 

 

Paketeringsprocessen är omfattande då produkten måste genomgå rengöring, finputs, 

emballering samt adressering. GreenTech använder specialframtagna förpackningar då 

produkterna oftast levereras utan originalförpackning. Stjerneklev (lagerpersonal, 2013-

05-14) anser att paketeringen är tidskrävande och förpackningsmaterial kostsamt. Dock 

resulterar den noggranna paketeringen i få transportproblem.  
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4.2.6 Sammanställning över upplevda problem i inköpsprocessen och lagerhanteringen 

Nedan illustreras en sammanställning i tabellform över problem som fallföretagen 

upplever i inköpsprocessen respektive lagerhanteringen. Stegen i respektive modell 

redovisas horisontellt. Redovisning av samtliga fallföretag sker vertikalt i den vänstra 

kolumnen. De upplevda problemen sammanställs under respektive steg. 

 



 

 

 

- 121 - 
 

 Fastställa 
specifikation 

Val av leverantör Kontraktskrivning  Orderläggning Leveransbevakning Uppföljning 

NordicFeel 
Upplever inget 
problem 

Problem att hitta 
leverantör med rätt 
pris 

Problem att kräva 
leverantör på ersättning 
om godset skadas  

Problem med 
missuppfattningar 
avseende 
kvantiteten 

Produkterna är skadade 

Produkterna innehåller ej 
svensk innehålls-
förteckning 

Upplever inget 
problem 

NordicInk Upplever inget 
problem 

Upplever inget 
problem 

Problem att kräva 
leverantör på ersättning 
om godset skadas  

Problem med 
missuppfattningar 
avseende 
kvantiteten 

Produkterna är skadade 

Flera olika artiklar 
packade tillsammans 

Förpackningar saknar 
etikett 

Problem att få 
leveranser enligt 
kraven 

Sporttema Upplever inget 
problem 

Problem att hitta 
leverantör som har 
produkter på lagret 

Problem att kräva 
leverantör på ersättning 
om godset skadas  

Problem med att 
leverantören 
accepterar order 
utan att slutföra 
den i tid 

Leveransförseningar 

Ofullständiga leveranser 

Varierande förpackningar 

Anser sig vara för 
små för att ställa 
krav på 
leverantören 

Bubbleroom Upplever inget 
problem 

Problem att få 
leverantörerna att 
leverera inom utsatt 
leveransdatum 

Problem att kräva 
leverantör på ersättning 
om godset skadas 

Upplever inget 
problem 

Leverans-förseningar 

Skadade produkter och 
förpackningar 

Avsaknad av orderinfo. 

Problem att kräva 
leverantören på 
ersättning 

GreenTech Upplever inget 
problem 

Upplever inget 
problem  

Upplever inget problem Upplever inget 
problem  

Defekta produkter Upplever inget 
problem 

Tabell 11. Sammanställning över upplevda problem i inköpsprocessen. 



 

 

 

- 122 - 
 

  

 Mottagning Inläggning Plock  Paketering 

NordicFeel 
Missförstånd 
avseende 
kvantitet 

Leverans på icke 
EUR-pallar 

Avsaknad av i 
inleveransyta 

Pallar ståendes i 
gångar 

Risk att pallar 
står i vägen vid 
plock 

Upplever 
inget 
problem 

NordicInk Skadat gods 

Missförstånd 
avseende 
kvantitet 

Leverans på icke 
EUR-pallar 

Avsaknad av 
inleveransyta 

Pallar ståendes i 
gångar 

Flera olika artiklar 
levereras i samma 
kartong 

Risk att pallar 
står i vägen vid 
plock 

Upplever 
inget 
problem 

Sporttema Ej avisering av 
inleveranser 

Leverans på icke 
EUR-pallar 

För liten 
inleveransyta 

Oaviserade 
leveranser 

Fysisk förflyttning 
av varor för att få 
plats med 
nyinkommet gods 

Få hyllinsatser 

Plockar för 
stora kvantitet 

Risk att pallar 
står i vägen vid 
plock 

Lång plocktid 

Inte möjligt att 
skanna stora 
produkter 

Upplever 
inget 
problem 

Bubbleroom Skadat gods 

För stor kvantitet 

Avsaknad av 
orderinformation 

Pallar ståendes i 
gångar 

Osorterade 
leveranser 

Fördröjning vid 
betalning och 
försäljning pga. 
fotografering 

Risk att pallar 
står i vägen vid 
plock 

Upplever 
inget 
problem 

 

GreenTech Skadat gods Upplever inget 
problem 

Upplever inget 
problem 

 

Upplever 
inget 
problem 

Tabell 12. Sammanställning över upplevda problem i lagerhanteringen. 



 

 

 

- 123 - 

4.3 Analys av problem i inköpsprocessen och lagerhanteringen 

4.3.1 Inköpsprocess 

Fastställa specifikation  

 

van Weele (2010) beskriver att det största problemet i det inledande steget är att företag 

utfärdar för detaljerade specifikationer. För detaljerade specifikationer kan orsaka 

svårigheter för företag att hitta andra lämpliga leverantörer då de är anpassade till endast 

en leverantör. Ett för stort fokus på produkternas specifikationer kan även innebära att 

hänsyn till företagens kapacitet och logistikkrav kommer i andra hand. Som framgick av 

empirin har samtliga företag inte möjlighet att utfärda detaljerade specifikationer, vilket 

innebär att de inte upplever problem med för detaljerade specifikationer. 

 

Val av leverantör 

 

Wilson (1994) beskriver pris, kvalitet och leveranservice som tre viktiga faktorer vid 

leverantörsval. Empirin visar att företagen fokuserar olika mycket på respektive faktorer 

vid val av leverantör.  

 

För NordicFeel är priset en viktig faktor i valet av leverantör. Företaget tillämpar enligt 

van Weele (2010) en värdeprissättning på sina produkter vilket innebär att kunder 

lockas genom att erbjuda produkter med hög kvalitet men till låga priser. För att 

NordicFeel ska kunna upprätthålla en lågprisprofil innebär det att de inte kan acceptera 

höga inköpspriser eller leverantörer som vill styra deras prissättning. Företaget har dock 

upplevt svårigheter att hitta leverantörer som kan möta företagets prisvillkor. Det 

eftersom produkter de köper främst är avsedda för frisörsalonger som betalar ett högre 

pris än vad NordicFeel kan göra. Eftersom NordicInk utför beställningar mot 
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produktion läggs stort fokus på kvalitet. Det är viktigt att produkternas utformning 

möter NordicInks förväntningar och de överenskomna villkoren. Även om beställningar 

görs inom de av leverantörerna fastställda parametrar är det viktigt att NordicInk 

säkerställer att varorna uppfyller vissa av de kvalitetsdimensioner som Bergman och 

Klefsjö (2002) beskriver. Dessa inkluderar bland annat felfria och hållbara varor. Det 

har tidigare varit svårt att hitta leverantörer som uppfyller dessa krav dock motsvarar 

detta inte nuläget.  

 

Både Sporttema och Bubbleroom upplever svårigheter med att hitta leverantörer som 

kan uppfylla önskad leveransservice. Leveransservice innefattar enligt Storhagen (2011) 

bland annat leveranstid, leveranspålitlighet samt leveranssäkerhet. För Sporttema 

varierar leveranstiden för produkterna från Kina mellan två till fyra månader. Den långa 

leveranstiden ställer höga krav på Sporttemas beräkningar av lagerkapacitet och 

prognostisering för framtida försäljning. Den varierande leveranstiden påverkar även 

leveranspålitligheten, vilket innebär leverantörens möjlighet att leverera i rätt tid, då 

flertalet leveranser anlänt efter utlovad tid. I detta avseende berörs även Sporttemas 

leverantörer från Sverige och Tyskland. Bubblerooms leverantörer har vanligtvis svårt 

att upprätthålla leveranspålitlighet och leveranssäkerhet. Leverantörerna håller sällan 

det utlovade leveransdatumet, dessutom förekommer det att de levererade godsen 

innehåller fel produkt och fel kvantitet. Eftersom det avvikande innehållet oftast berör 

mindre kvantiteter brukar Bubbleroom ändå ta emot produkterna men för många 

avvikelser kan utgöra en avgörande summa i slutändan. 

 

Fokus på pris vid leverantörsval är inte aktuellt för GreenTech då företaget kalkylerar 

på restvärdet för utrustningen innan de ger leverantören ett anbud. Prissättningsmetoden 

liknas vid metoden avkastningsmål som beskrivs av van Weele (2010) och innebär att 

företaget alltid gör vinst på utrustning de köper för vidareförsäljning. Eftersom 

företagets inköp varierar med hur ofta företag och landsting byter sin utrustning varierar 

även leverantörsutbudet, vilket kan försvåra för GreenTech att hitta leverantörer.  
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Kontraktskrivning 

 

Ett kontrakt bör innehålla pris- och leveransvillkor, betalningsvillkor samt 

vitesklausuler och garantivillkor. (van Weele, 2010)  Syftet med kontraktskrivning är 

enligt van Weele (2010) att undvika oklarheter mellan parterna avseende uppdragens 

innehåll. Gemensamt för fyra fallföretag är att de inte etablerar kontrakt med sina 

leverantörer. Istället gäller inköpsordern som kontrakt, ett så kallat köpeavtal, 

innehållandes orderinformation samt överenskomna pris- och leveransvillkor och 

betalningsvillkor. Köpeavtalets innehåll kan variera beroende av inköpets befattning och 

leverantör. Det här gäller dock inte för GreenTech, som upprättar kontrakt med både 

kunder och leverantörer. Kontrakt skrivs med kunder avseende ett återtagande, vilka i 

sin tur ses som leverantörer i samband med kontraktskrivningen. Kontrakt upprättas 

även med samtliga leverantörer för att utgöra ansvarsskyldigheter vid skador och 

klargöra hur betalning ska utföras.    

 

För de resterande företagen har avsaknaden av kontrakt inneburit att vitesklausuler inte 

kunnat tillämpas. Därmed har företagen inte kunnat kräva ersättning vid felaktiga eller 

försenade leveranser, vilket upplevts som problematiskt av samtliga företag. I enighet 

med van Weele (2010) har detta lett till oklarheter för NordicFeel och NordicInk 

avseende vilken part som har ansvaret vid skadat gods. Även Sporttema kräver inte 

ersättning för sena och skadade leveranser, eftersom de anser sig vara för ”små” kunder 

till sina leverantörer för att kunna tillämpa sådana krav. Bubbleroom upplever i nuläget 

ständigt återkommande problem med felaktiga och försenade leveranser. När företaget 

grundades utgjorde avsaknaden av vitesklausuler inget problem då leveranserna bestod 

av mindre kvantiteter. Detta innebar att avvikelserna inte var stora. Det har dock 

kommit till att ändras i takt med att företaget köper in mer frekvent och i större 

kvantiteter. Enligt Bubbleroom skulle införandet av vitesklausuler innebära ökad press 

på leverantörerna att leverera enligt överenskomna villkor.         
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Orderläggning 

 

Problem som kan uppstå vid orderläggning är enligt Monczka et al. (2009) att 

leverantören accepterar en order utan att ha kapacitet att slutföra uppdraget. Detta kan 

leda till att leverantören inte uppfyller den avtalade tiden eller levererar ofullständiga 

order. 

 

För både NordicFeel och NordicInk har problematiken i orderläggningen varit 

missuppfattningar avseende i vilken enhet och kvantitet ordern avser. Bubbleroom 

upplever inte problem i detta avseende då de anser att orderläggning via telefon 

säkerställer att risk för missuppfattning reduceras. Sporttema har upplevt problem vid 

orderläggningen med de kinesiska leverantörerna. Vid det kinesiska nyåret reduceras 

leverantörens produktionskapacitet då de anställda tar semester, vilket har medfört att de 

levererat efter den uttalade tiden. GreenTech ser inga problem i sin orderläggning då 

deras leverantörer oftast levererar enligt de avtalade villkoren. 

 

Leveransbevakning 

 

Syftet med leveransbevakning är att reducera risk för sena leveranser. (van Weele, 

2010) Gemensamt för fallföretagen i studien är att inget av företagen utför 

leveransbevakning. Sena leveranser är vanligt förekommande för både Sporttema och 

Bubbleroom. NordicFeel och NordicInk har dock inte upplevt behov av att utföra 

leveransbevakning då leverantörerna levererat inom utlovad tid. Detta avser även 

GreenTech då deras slutna system med direkt transport mellan företaget och 

leverantören säkerställer att leveransförseningar inte uppstår. Dock anser van Weele 

(2010) att företag genom leveransbevakning dessutom kan upptäcka och åtgärda 

problem som härrör från bristfälliga specifikationer, förhastade leverantörsval eller 
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undermålig leverantörsutvärdering för att förhindra återkommande problem. Utöver 

leveransförsening beskriver van Weele (2010) ytterligare problem som kan upptäckas 

med leveransbevakning. För NordicFeel och NordicInk har detta inneburit att de fått ta 

emot leveranser innehållandes skadade produkter på grund av fukt. Ofullständiga 

leveranser har varit ett problem för NordicFeel då produkterna saknat svensk 

innehållsförteckning. För Sporttema och Bubbleroom innefattar ofullständiga leveranser 

att ankommet gods avvek från den beställda kvantiteten. Samtliga tre företag, 

NordicInk, Sporttema och Bubbleroom, har även upptäckt problem med felförpackade 

varor. NordicInk får förpackningar innehållandes blandade varumärken vilket försvårar 

inläggningen då produkterna först måste sorteras. Även Bubblerooms leveranser 

innehåller förpackningar med blandade typer av plagg och i olika färger, dock anses 

problemet främst föreligga i hur plaggen i förpackningen paketerats. Plagg som ej är 

inplastade är ett återkommande problem för Bubbleroom då det försvårar 

sorteringsarbetet och utgör risk för att produkterna skadas eller blir smutsiga.  

 

Produkter och förpackningar som saknar streckkod/orderetikett kan försvåra 

mottagningen av varor.  För NordicFeel innebär avsaknad av streckkod på produkter att 

de manuellt måste skapa egna streckkoder innan produkterna kan läggas in på hyllan. 

Bubbleroom har flertalet gånger tagit emot förpackningar som saknar orderinformation, 

vilket skapar fördröjning i inläggning och mer administrativt arbete för 

inköpsavdelningen som måste skapa ny orderinformation. Felförpackade produkter 

innebär i Sporttemas fall leverantörer som valt att paketera produkter annorlunda utan 

att meddela företaget. Detta har lett till att Sporttema fått felaktiga lagersaldon och 

plockfel. GreenTech upptäcker genom sin utförliga totalprovning produkter som inte 

håller den utlovade kvaliteten. Dock anser företaget det är tillräckligt med avdrag på 

leverantörsfakturan vid defekta produkter än leveransbevakning.  
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Uppföljning 

 

van Weele (2010) uttrycker uppföljning som ett viktigt steg i att säkerställa att 

okvalificerade leverantörer inte tillåts fortsätta leverera. Dessa leverantörer ska sedan 

exkluderas från företagens ”bidder´s short list”. Utvärderingen av leverantörer ska 

dokumenteras för att kunna användas vid framtida uppdrag.  

 

Varken NordicFeel eller GreenTech upplever behov av leverantörsuppföljning. 

NordicFeel anser sig ha bra samarbete med sina leverantörer och tillräcklig vetskap om 

leverantörernas prestationer för att kunna exkludera de leverantörer som orsakat 

återkommande problem. Eftersom GreenTech verkar inom försäljning och hantering av 

begagnad utrustning anses inte leverantörsuppföljning vara nödvändig.  

 

NordicInk saknar rutiner för utvärdering av leverantörer men har vid upprepade 

tillfällen framfört krav på att godset ska förpackas utefter varumärke och levereras på 

EUR-pallar. Leverantörerna har ännu inte tillgodosett företagets krav men tillåts 

fortfarande leverera. NordicInk anser sig vara en för liten kund för att påverka 

leverantörerna i Kina. Även Sporttema anser sig inte vara tillräckligt stor kund till sina 

leverantörer i Kina för att kunna ställa krav och saknar därmed uppföljningsrutiner. 

Eftersom Bubbleroom, i likhet med de andra företagen i studien, inte tillämpar 

vitesklausuler upprättas inte rutiner för leverantörsuppföljning. Möjligheten att sätta 

press på leverantörerna och kräva ersättning är därmed begränsad. Bubbleroom har ett 

stort antal leverantörer och avsaknaden av dokumentation över leverantörernas tidigare 

prestationer har lett till att okvalificerade leverantörer åter anlitas. 
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4.3.2 Sammanställning över identifierade problem i inköpsprocessen 

Tabellen nedan illustrerar inköpsprocessen för de studerade företagen: NordicFeel (NF), 

NordicInk (NI), Sporttema (ST), Bubbleroom (BR) och GreenTech (GT). Stegen i 

inköpsprocessen illustreras vertikalt i den vänstra kolumnen. Under rubriken teori 

redovisas samtliga teoretiska problem vid respektive steg. Identifierade problem i 

fallföretagen markeras med ett ”X” i kolumnerna. 
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Steg i inköpsprocessen Problem NF NI ST BR GT 

Fastställa specifikation För detaljerad specifikation - - - - - 

Val av leverantör Hitta leverantör med önskvärt pris X - - - - 

 Hitta leverantör med önskvärd 

kvalitet 
- - - - - 

 Hitta leverantör med önskvärd 

leveransservice 
- - X X - 

Kontraktskrivning Avsaknad av vitesklausuler och 

garantivillkor skapar svårigheter 

att kräva leverantör på ersättning 

vid felaktiga leveranser 

X X X X - 

 Otydliga krav på leverantören och 

produkten leder till att leveransen 

inte möter företagets 

förväntningar 

- - - - - 

Orderläggning Leverantören accepterar order 

utan att ha tillräcklig kapacitet för 

att slutföra ordern 

- - X - - 

 Fel kvantitet eller produkt 

levereras på grund av oklarheter i 

orderläggningen 

X X - - - 

Leveransbevakning Leveransförsening - - X X - 

 Leveransen är ofullständig X - X X - 

 Produkterna är skadade X X - - - 

 Produkterna håller ej den 

överenskomna kvaliteten 
- - - - X 

 Produkterna är felförpackade - X X X - 

 Förpackningar saknar 

streckkod/orderetikett 
- X - X - 

Uppföljning Okvalificerade leverantörer får 

leverera på grund av bristande 

utvärderingsrutiner 

- X X X - 

Tabell 13. Sammanställning över identifierade problem i inköpsprocessen. 
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4.3.3 Lagerhantering 

 

Mottagning 

 
Rask (1991) menar att leveransförseningar kan leda till ökat administrativt arbete för 

både lager- och inköpspersonalen. Inköpspersonalen måste vid leveransförseningar 

kontakta leverantören för att undersöka ärendet vidare. Sporttema upplever ökat 

administrativt arbete på kontoret när leveransförseningar uppstår. Inköparen måste då 

kontakta transportören och eventuellt även leverantören för att undersöka förseningens 

ursprung. Även Bubbleroom upplever problem med sena leveranser dock leder dessa 

inte till ökat administrativt arbete eftersom personalen inte upptäcker förseningen förrän 

den leveransen ankommer. De övriga företagen har inte problem med 

leveransförseningar och upplever därmed inget ökat administrativt arbete. 

 

Ackerman (2000) förklarar att skadat gods och avvikande kvantitet kan upptäckas av 

godsmottagningen vid inleverans. Det är då viktigt att rapportering utförs till 

inköpsavdelningen för vidare kontakt med leverantören. Tre av företagen upplever att 

skadat gods tas emot. När NordicInk tar emot gods med fuktskador på grund av att 

godset transporteras längre havssträckor. Skador som Bubbleroom upptäcker är främst 

skadade samt mögliga förpackningar. Dock är produkterna som köps in inte ömtåliga 

och oftast inplastade. GreenTech upptäcker eventuella skador i företagets kontroller. 

Först måste utrustningen passera en översiktskontroll där synliga skador upptäcks. 

Nästa test innefattar kontroll av prestanda där ytterligare sortering genomförs. Gods 

som avviker i kvantitet är inget problem som GreenTech upplever. Både NordicFeel och 

NordicInk upptäcker avvikande kvantitet när de utför kvantitetskontroller av levererat 

gods. Problemet uppstår oftast på grund av missförstånd avseende orderkvantiteten vid 

beställning mellan inköpare och leverantör. Även Bubbleroom tar emot leveranser med 

avvikande kvantitet. Detta anser Bubbleroom bero på att leverantörer skickar större 

kvantiteter i syfte att öka sin försäljning. Samtliga företag rapporterar avvikelser vid 

mottagning. 
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Ett annat problem som kan uppstå vid mottagning är enligt Jonsson och Mattsson 

(2011) att produkter levereras på pallar och containrar med varierande mått. Det här är 

vanligt vid handel med länder utanför EU. Enligt Ackerman (2000) kan andra 

standarder bidra till ineffektiv hantering och ompaketering av gods, då företags logistik 

inte är anpassat för detta. Av de studerade företagen identifierades varierande pallmått 

på tre av företagen. NordicInk och Sporttema har leverantörer i Kina som levererar gods 

i containrar. Containrarna innehåller ofta andra palltyper än EUR-pallar eller utan 

pallar. Leveranser från Europa kan också ske på pallar med andra mått än EUR-pallar. 

Detta upplevs som problem hos NordicFeel och Sporttema. För NordicFeel och 

NordicInk har leverantörer med avvikande pallsystem orsakat problem. Företagen 

använder transportband för att transportera gods från godsmottagningen till lagret. 

Transportbandet kan endast hantera EUR-pallar, vilket leder till att gods istället måste 

omlastas eller transporteras via varuhiss. För Sporttema innebär avvikande pallsystem 

försvårat hanteringsarbete. Större pallar än standardstorlek kräver utrustning som lagret 

inte besitter. GreenTech och Bubbleroom upplever inte problem med leverantörer med 

avvikande pallsystem. 

 

Det är viktigt att anlänt gods innehåller etikett med order- och leverantörsinformation. 

Saknas informationen sker en fördröjning i mottagningen då företaget måste kontakta 

inköpsavdelningen för vidare instruktioner innan leveransen kan registreras i 

affärssystemet. (Ackerman, 2000) Bubbleroom upplever problem med förpackningar 

som saknar orderinformation vid inleverans. Lagerpersonalen kontaktar då 

inköpsavdelningen som skapar information för ordern. Informationen skrivs sedan ut 

och lämnas till godsmottagningen där registrering utförs. 

 

Problem som upptäckts i de studerade företagen som teorin inte nämner är avsaknad av 

eller för liten inleveransyta. NordicFeel och NordicInk saknar en yta för inleverans, 

vilket leder till att pallar och kartonger ställs i gångar. GreenTech har för liten 

inleveransyta för att hantera inkommande gods. Företaget måste därmed hyra extra 

lagerutrymme hos transportören. Sporttema upplever problem när oaviserat gods 

anländer. Inleveransytan är begränsad vilket leder till att lagerpersonalen inte kan 

möjliggöra platstillgänglighet för det inkomna godset. Konsekvensen blir trånga gångar 

och ökat hanteringsarbete. De här problemen har uppstått i samband med företagens 
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tillväxt. Tidigare ansågs ytan för ankommet gods vara tillräckligt. Dock är ytan inte 

anpassad för de ökade kvantiteter som köps i nuläget. 

 

Inläggning 

 

Ackerman (2000) anser att problem kan uppstå när produkter ska läggas in på hylla. 

Förpackningarnas storlek påverka inläggning, stapling och pallplacering på lagret. 

Dåligt utformade hyllor kan leda till försvårad åtkomlighet på lagret då gods placeras i 

gångar istället för att läggas in på hyllan. Gods i gångar kan även leda till bristfälligt 

nyttjande av lageryta. Samtliga undersökta företag, med undantag av GreenTech, 

upplever problem med begränsad åtkomlighet på lagret. Problem som orsakades av 

bristfällig inleveransyta vid mottagning på NordicFeel och NordicInk skapar även 

problem vid inläggning. Ankommet gods som ställts i gångar utgör problem då 

produkter ska läggas in i hyllan eftersom pallar försvårar framkomligheten. Större 

inleveranser orsakar problem i inläggningsarbetet på Sporttema. Personalen måste 

fysiskt flytta produkter för att skapa platstillgänglighet för nyinkomna varor. Produkter 

måste flyttas då deras placering blockerar tillgång till hyllan. Bubblerooms hyllsystem 

är anpassat för mindre kvantiteter vilket skapar problem när större kvantiteter 

ankommer. Produkter som inte får plats i hylla ställs i gångarna, vilket leder till att 

lagerytan inte utnyttjas optimalt. Även Sporttema placerar gods i gångar då de har ett 

bristfälligt hyllsystem med få hyllplan. GreenTech upplever inga av problemen som 

teorin beskriver. Lagerverksamheten är välorganiserad och anpassad till deras 

verksamhet. Lagerhyllorna är indelade och anpassade till deras produkter. Dessutom har 

samtliga artiklar bestämda lagerplatser. Stora inleveranser som ankommer hanteras 

genom att lagerutrymme hyrs hos transportören tills GreenTech har möjlighet att ta 

emot det. Därmed undviks det att pallar ställs i gångarna.  

 

Ackerman (2000) menar att leveranser av varierande paketering och utformning av 

förpackningar kan orsaka problem vid inläggning på grund av ompaketering och ökat 

hanteringsarbete. Två av fallföretagen tar emot leveranser med varierande förpackning 
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och paketering. NordicInk får leveranser innehållandes olika varumärken i samma 

förpackning. Detta leder till ökad hantering eftersom de olika varumärkena måste 

sorteras innan inläggning. Bubbleroom efterfrågar inplastade plagg i förpackningar vid 

inleverans, då de kräver mindre hantering. Dock uppfyller leverantörerna inte deras 

begäran eftersom produkterna fortfarande levereras med utebliven plastförpackning 

eller på galgar.  

 

Ett problem som avviker från teorin identifieras på Bubbleroom. Produkter som är nya i 

sortimentet måste fotograferas innan inläggning kan utföras. Detta skapar en fördröjning 

mellan uppackning och inläggning. Fördröjningen innebär att produkter inte kan göras 

tillgänglig för försäljning på hemsidan. Då företaget har trendkänsliga produkter kan 

även en liten tidsfördröjning innebära förlorad försäljning. Dessutom drabbas 

likviditeten då utbetalningar till leverantörer sker innan försäljning av produkten har 

möjliggjorts.  

 

Plock 

 

Enligt Ackerman (2000) är det viktigt att lagerpersonal får tillgång till tydlig 

plockinformation för att undvika missförstånd. Det här är ett förekommande problem 

för Sporttema. Leverantörer ändrar antal produkter i förpackningar utan att meddela 

företaget. Brist av information leder till att personalen plockar fel antal. Resterande 

företag skannar plockade produkter med fakturainformation vilket innebär att fel 

kvantitet eller produkt inte plockas. 

 

Enligt Rask (1991) kan problem uppstå vid för små eller bristfälligt organiserade 

lagerlokaler. Detta kan i sin tur leda till maskiner och pallar saknar definierade platser. 

Pallar och maskiner som ställts i gångar kan förhindra plockarbete. (Ackerman, 2000)  

Fyra av de studerade företagen upplever det här som ett problem. Som nämnts tidigare 

har avsaknad av inleveransyta på NordicFeel och NordicInk lett till att pallar ställs i 

gångar och därmed hindrar plockarbetet. För Sporttema uppstår problemet på grund av 
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bristfälligt hyllsystem som lett till att pallar ställs i gången istället för att läggas in på 

hyllan. Pallar som ställts i gångar på grund av avsaknad hyllplats försvårar även 

plockarbetet på Bubbleroom. GreenTech har inte problem med framkomlighet i lagret 

eftersom de har möjlighet att hyra extra lagerutrymme hos transportören. 

 

Problem som teorin inte tar upp har identifierats på Sporttema. Tidsåtgången för att 

plocka en order kan ta upp mot en timme. Då platsregistrering inte förekommer, utan 

personalen placerar inkommande gods efter egna erfarenheter. Det här leder till 

ineffektivt plock då identifiering av produkt kan vara tidskrävande. Dessutom begränsas 

möjligheten för Sporttema att anställa extra personal vilket kan behövas vid företagets 

tillväxt, då endast befintlig personal besitter kunskap om lagerverksamheten. Ytterligare 

problem som uppstår på Sporttema är ineffektiv registrering av inkommande och 

utgående leveranser. Handterminalen som används på företaget är föråldrad då den har 

begränsad räckvidd. Det här blir en trång sektor vid större kvantiteter eller 

svårhanterligt gods som ska skannas. Detta medför att personalen tvingas manuellt 

registerera produkter i affärssystemet. 

 

Paketering 

 

Enligt Rask (1991) kan ett problem i paketering bero på att aktiviteten medför höga 

kostnader för företaget. Vanliga källor som tillför höga kostnader kan vara emballering 

samt större förpackningar än vad som krävs. Risk finns att kunden slutar beställa från 

företag om deras förpackningar är dåligt utformade. (Cockers et al. 2012) NordicFeel 

och NordicInk köper sina förpackningar från NordicInks leverantörer i Kina. De har då 

möjlighet att anpassa sina förpackningar efter önskad storlek och utformning till ett 

förmånligt pris. Sporttema föredrar att tillämpa originalkartonger vid utskick. Därmed 

har förpackningskostnaden låg inverkan på företagets kostnader. Bubbleroom kräver 

ingen emballering och skickas därför i plastförpackningar. GreenTech har större 

kostnader för paketering än de övriga företagen, då deras produkter är ömtåliga och 

originalförpackning ofta saknas. Därmed har företaget utvecklat egna förpackningar 
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som används vid utskick. Förpackningarna medför högre kostnader, men är samtidigt 

nödvändiga för företagets verksamhet. 

 

4.3.4 Sammanställning över identifierade problem i lagerhanteringen 

Tabellen nedan illustrerar lagerhanteringen för de studerade företagen: NordicFeel (NF), 

NordicInk (NI), Sporttema (ST), Bubbleroom (BR) och GreenTech (GT). Stegen i 

lagerhanteringen illustreras vertikalt i den vänstra kolumnen. Under rubriken teori 

redovisas samtliga teoretiska problem vid respektive steg. Identifierade problem i 

fallföretagen markeras med ett ”X” i kolumnerna. 
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Steg i lagerhanteringen Problem i teorin Problem i empirin NF NI ST BR GT 

Mottagning Ökat administrativt arbete vid 

leveransförening 

 
- - X - - 

 Skadat gods  X X - X X 

 Avvikande kvantitet  X X - X - 

 Pall eller container med annan 

standard än företagets 

 
X X X - - 

 Administrativt arbete vid 

bristfälliga etiketter 

 
- - - X - 

  Avsaknad av eller begränsad 

inleveransyta 
X X X - X 

Inläggning Icke optimalt utnyttjande av 

lagerhyllplats 

 
- - X - - 

 Icke optimalt utnyttjande av 

lageryta 

 
X X X X - 

 Ineffektiv lagerhantering och 

ompaketering 

 - X - X - 

  Inläggning av nya produkter 

kan ej utföras pga. trånga 

sektioner  

- - - X - 

Plock Fel antal artiklar plockas pga. 

bristande information 

 - - X - - 

 Produkterna ligger på fel plats 

pga. bristande information 

 - - - - - 

 Försvårat plockarbete pga. små 

eller bristfälligt organiserade 

lagerlokaler 

 
X X X X - 

  Ineffektivt/tidskrävande 

plock 
- - X - - 

  Föråldrad utrustning - - X - - 

Paketering För höga kostnader  - - - - - 

 Dåligt anpassade förpackningar  - - - - - 

Tabell 14. Sammanställning över identifierade problem i lagerhanteringen. 
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5 Slutsats och reflektion 
Det avslutande kapitlet inleder med att besvara studiens två problemfrågor. Därefter 

presenteras författarnas egna reflektioner och kritik till rapporten samt rapportens 

bidrag. Slutligen presenteras samhälleliga aspekter och förslag till vidare forskning. 

 

5.1 Slutsats 

5.1.1 Hur ser inköpsprocessen och lagerhanteringen ut bland svenska e-
handelsföretag? 

5.1.1.1 Inköpsprocess  

Företagens inköpsprocess beskrevs utifrån van Weeles (2010) inköpsmodell 

innehållandes stegen: fastställa specifikation, val av leverantör, kontraktskrivning, 

orderläggning, leveransbevakning och uppföljning. I tabell 7 illustreras hur väl 

företagens aktiviteter sammanfaller med teorin. Företagen i studien är små i förhållande 

till dess leverantörer vilket innebär att de många gånger är tvungna att anpassa sina 

specifikationer till leverantörernas villkor och standard. Fyra av fallföretagen tillämpar 

turnkey-kontraktering då de har begränsat inflytande i leverantörernas tillverkning. 

Dessa fyra företag upprättar dessutom inte kontrakt med leverantörer, istället gäller 

inköpsordern som kontrakt. Leveransbevakning utförs i endast tre av företagen trots 

välfungerande rapporteringssystem hos samtliga företag. Detta utförs dock inte i samma 

utsträckning som teorin beskriver. Gemensamt för företagen i studien är att de inte 

utfärdar rutiner för uppföljning av leverantörer.   

 

5.1.1.2 Lagerhantering  

Studien av företagens lagerhantering har utgått från aktiviteterna mottagning, 

inläggning, plock och paketering. Beskrivning av hur lagerhanteringen utförs i de fem 

studerade e-handelsföretagen illustreras i tabell 8. Vid mottagning genomför samtliga 

företag en kvantitetskontroll och tre företag utför en kvalitetskontroll. Fyra av 

fallföretagen får sina inleveranser på pallar med andra mått än vad deras utrustning är 

anpassad för. Samtliga undersökta företag har mindre produkter och därmed tillämpas 

enkel manuell hantering vid inläggning. Två av företagen innehar dessutom större 

produkter i sitt sortiment vilket klassificeras som svårhanterligt gods. Avseende 

buffertlager använder tre av företagen plockzonsbuffert, medan de andra två applicerar 

avsidesliggande buffert respektive närliggande buffert. Vid plock tillämpar de företag 



 

 

 

- 139 - 

som enbart har mindre produkter samplockning, medan två företag använder sig utav 

orderplockning. Gemensamt för de studerade företagen är att lågplock tillämpas. I 

paketeringen genomför fallföretagen samtliga steg, förutom dokument och rutiner. 

5.1.2 Vilka problem kan identifieras i inköpsprocessen och lagerhanteringen bland 
svenska e-handelsföretag? 

5.1.2.1 Inköpsprocess 

Teori och empiri från problemfråga två har tillämpats för att identifiera vilka problem 

som föreligger i de studerade e-handelsföretagens inköpsprocess. I nedanstående tabell 

illustreras de problem som identifierats i minst tre av samtliga fallföretag. 

 

Det första identifierade problemet är kopplat till kontraktskrivning med leverantörer. 

Samtliga företag förutom ett upprättar inte kontrakt med leverantörer. Detta leder till 

svårigheter att kräva leverantörer på ersättning vid felaktiga leveranser. Tre av 

fallföretagen upplever att inleveranserna är ofullständiga. Ofullständiga leveranser 

innebär avsaknad av beställda produkter, orderinformation eller innehållsförteckning. 

Att produkter är felförpackade är ett problem i tre av företagen. Felförpackade 

produkter innebär osorterade artiklar i förpackningarna vid inleverans. Tre av företagen 

saknar utvärderingsrutiner vilket skapar problem vid uppföljning av leverantörer. Detta 

bidrar till att okvalificerade leverantörer får fortsätta leverera till företaget. Teorin tar 

upp tre problem som inget av fallföretagen upplever. Företagen anser sig inte ha 

problem med för detaljerade specifikationer, hitta leverantör med önskvärd kvalitet eller 

att otydliga krav på leverantörer ställs.  

Steg i inköpsprocessen Problem NF NI ST BR GT 

Kontraktskrivning Avsaknad av vitesklausul och 

garantivillkor skapar svårigheter 

att kräva ersättning av lev. vid 

felaktiga leveranser  

X X X X - 

Leveransbevakning Leveransen är ofullständig X - X X - 

 Produkterna är felförpackade - X X X - 

Uppföljning Okvalificerade lev. får leverera på 

grund av bristande 

utvärderingsrutiner 

- X X X - 

Tabell 15. Identifierade problem i inköpsprocessen upplevda i minst tre av fem företag. 
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5.1.2.2 Lagerhantering 

Teori och empiri från problemfråga två har tillämpats för att identifiera vilka problem 

som föreligger i de studerade e-handelsföretagens lagerhantering. I nedanstående tabell 

illustreras de problem som identifierats i minst tre av samtliga fallföretag. 

 

Fyra av företagen drabbas av gods som skadats under transport eller redan var skadade 

vid utskick från leverantör. Det andra identifierade problemet upplevs hos tre företag 

och innefattar inleveranser som avviker från beställd kvantitet. Tre av företagen 

upplevde hanteringsproblem på lagret med pallar som inte var anpassad till deras 

utrustning. Icke optimalt utnyttjande av lageryta innebär att pallar placeras i gångar 

vilket försvårar framkomligheten. Det här leder till försvårat plockarbete som är det 

sista problemet som identifierats i fyra av fallföretagen. Inget av företagen i studien 

upplever problem med paketeringen. 

 

I rapporten identifieras även problem som upplevs av företag men som teorin inte 

beskriver. Fyra av företagen upplevde avsaknad av eller bristfällig inleveransyta, vilket 

leder till att lagret inte utnyttjas optimalt. Av de studerade företagen upplever ett företag 

trång sektor vid inläggning av nya produkter. Det leder till att gods placeras i gångar 

och produkterna inte kan göras tillgängliga för försäljning. Ytterligare problem har 

identifierats på ett av företagen där plocket är ineffektivt på grund av föråldrad 

utrustning. 

Steg i lagerhanteringen Problem i teori Problem i empiri NF NI ST BR GT 

Mottagning Skadat gods  X X - X X 

 Avvikande kvantitet  X X - X - 

 Pall eller container 

med annan standard 

än företagets 

 

X X X - - 

  Avsaknad av eller 

begränsad 

inleveransyta 

X X X - X 

Inläggning Icke optimalt 

utnyttjande av 

lageryta 

 

X X X X - 

Plock Försvårat 

plockarbete 

 
X X X X - 

Tabell 16. Identifierade problem i lagerhanteringen upplevda i minst tre av fem företag. 
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5.2 Egna reflektioner och kritik 

Inledningsvis saknades förståelse angående rapportens omfattning. För att utföra en 

flerfallsstudie och uppnå generaliserbarhet krävs flera fallföretag. Möjligheten att 

inkludera flera företag i fallstudien försvårades då rapporten inriktar sig på företag som 

enbart bedriver e-handel. Forskarna upplevde även svårigheter med att hitta företag som 

ville delta i studien. Därmed bör en flerfallsstudie på begränsad tid övervägas. 

 

Fallföretagen i studien har studerats utifrån två modeller som beskriver inköpsprocessen 

respektive lagerhanteringen. Modellerna bestod av van Weeles (2010) inköpsprocess 

och en lagerhanteringsmodell inspirerad av teori enligt Lumsden (2012) och Lambert 

och Stock (2001). Modellerna ansågs lämpliga då processerna har en nära anknytning 

till varandra. Tillämpning av två modeller i studien bidrog till en bred helhetsförståelse 

av fallföretagens verksamhet. Då studien utfördes under begränsad tid fanns inte 

möjlighet att uppnå djupgående granskning av båda modeller. Dock skulle studien 

uppnått en djupare förståelse om enbart en av modellerna hade applicerats. Tillämpning 

av en modell hade även kunnat generera en mer generaliserbar studie då fler företag 

hade kunnat inkluderas.  

 

Inledningsvis ämnade rapporten studera bakomliggande orsaker till de identifierade 

problemen. Därmed skulle en djupare förståelse för problemens ursprung uppnåtts. 

Frågeställningen valdes dock bort på grund av tidsbrist och prioritering av en bredare 

generaliserbarhet i studien. I detta avseende utökades istället antalet studerade företag.  

 

Under studiens gång har hänsyn tagits till de etiska övervägandena. Respondenterna i 

respektive företag informerades om rapportens syfte innan fallstudien inleddes. Därefter 

tillfrågades de tilltänkta intervjupersonerna om de ville delta i undersökningen. Varje 

respondent har haft möjlighet att förbli anonym om så önskades. Det insamlade 

materialet har endast använts för att besvara rapportens frågeställning. Vid 

intervjutillfällena har en standardmall tillämpats på samtliga företag för att undvika 

ledande frågor.  
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5.3 Rapportens bidrag 

Rapporten har bidragit både praktiskt och teoretiskt. Det teoretiska bidraget består av en 

modell avseende olika steg inom lagerhantering. Modellen har inspirerats av teori från 

Lumsden (2012) och Lambert och Stock (2001). Rapporten har även identifierat 

problem som inte beskrivs i teorin. Det praktiska bidraget består av ny kunskap och 

uppdaterad forskning avseende vilka problem svenska e-handelsföretag ställs inför. 

Dessutom redovisas hur inköpsprocessen och lagerhanteringen ser ut i svenska e-

handelsföretag. Förståelse för hur processerna fungerar i e-handelsföretag bidrar till 

ökad konkurrenskraft och bättre förutsättningar vid e-handelns tillväxt. 

5.4 Samhälleliga aspekter 
E-handeln har haft en ständig utveckling i Sverige sedan de första företagen startade 

sina verksamheter och statisk visar att tillväxten är fortsatt tilltagande. Det finns både 

för- och nackdelar med e-handel jämfört med traditionell handel. Genom att handla på 

nätet kan konsumenter undvika att köra långa och onödiga sträckor till butiker. I 

svenska storstäder finns även möjlighet till samdistribution av beställda produkter, 

vilket minskar miljöpåverkan. För att e-handelsföretag ska kunna erbjuda korta 

leveranstider är samdistribution på landsbyggden inte en möjlighet. Dock är handel på 

nätet mer aktuellt för befolkning på landsbyggden eftersom de har längre sträckor till 

butiker. 

 

Det är idag lätt att starta företag som bedriver e-handel, vilket lett till ett stort utbud av 

e-handelsföretag. Dock är det lättare att träda in på marknaden än att stanna kvar. För att 

företagen ska behålla och fortsätta öka sina marknadsandelar krävs satsningar inom 

logistik. Förkunskap inom logistik innan verksamhet upprättas kan bidra till optimering 

av bland annat transport och lagerhantering. Företag som bortser från logistiksatsningar 

kan uppleva begränsningar i sin fortsatta utveckling. 

 

5.5 Förslag till vidare forskning 

Förslag till vidare forskning är att genomföra en studie för att hitta lösningsförslag till 

de identifierade problemen. Det kan då vara lämpligt att först identifiera de 

bakomliggande faktorer till problemen som undersökts. Förslagsvis kan då orsaks-

verkan-diagram tillämpas för varje problem eftersom diagrammet ger en grov 
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beskrivning av möjliga orsaker. Därefter utförs en djupare undersökning av varje orsak. 

När orsakerna utretts underlättas identifiering av lösningsförslag. 
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Bilaga 1- Intervjuguide 
Intervjuguiden är uppbyggd efter frågor ställda avseende inköpsprocessen respektive 

lagerhanteringen. Efter beskrivning av varje enskilt steg i respektive process 

tillfrågades respondenterna om upplevda problem.. 

Frågeställning 1: Hur ser inköpsprocessen och lagerhanteringen ut bland svenska e-

handelsföretag? 

Frågeställning 2: Vilka problem kan identifieras i inköpsprocessen och 

lagerhanteringen bland svenska e-handelsföretag? 

Inköpsprocess 

Specifikation 

Utarbetar ni specifikationer innan leverantörsval? 

Om ja… 

Hur ser specifikationen ut avseende kvalitets-, logistik-, underhållsspecfikationer samt 

juridiska och miljömässiga krav? 

 

Vilka problem upplever ni med att hitta leverantörer? 

Val av leverantör 

Hur väljer ni leverantör? 

Hur upprätthåller ni relation med befintlig leverantör? 

Besöker ni leverantörer innan leverantörsval görs? 

Hur hittar ni nya leverantörer? 

För ni dokumentation över leverantörerna som uppnår era krav? 

 

Har ni problem att hitta leverantör med önskvärt pris? 

Har ni problem att hitta leverantör med önskvärd kvalitet? 

Har ni problem att hitta leverantör med önskvärt pris? 

Kontraktskrivning 

Skriver ni kontrakt med leverantörerna? 

Om ja… 

Omfattar kontrakten pris- och leveransvillkor? 

Omfattar kontrakten betalningsvillkor? 

Omfattar kontrakten vitesklausuler och garantivillkor? 

Om nej… 

Hur fastställer ni pris- och leveransvillkor? 

Hur fatställer ni betalningsvillkor? 

Hur fastställer vitesklausuler och garantivillkor? 
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Upplever ni problem i kontraktskrivningen? 

Om ja… 

Vilka? 

Hur hanterar ni problematiska leverantörerer? 

Vad gör ni när leveranser inte möter era förväntningar?  

 

Orderläggning 

Hur ofta lägger ni order till leverantörerna? 

Hur vet ni när en order ska läggas? 

Lägger ni order manuellt eller utförs det automatiskt? 

Om manuellt... 

Vilken kommunikationsmetod tillämpas? 

 

Upplever ni problem i orderläggingen? 

Om ja… 

Vilka? 

Leveransbevakning 

Bevakar ni inkommande leveranser? 

Om nej… 

Varför inte? 

Om ja… 

Hur utför ni leveransbevakningen? 

 

Upplever ni problem med leveransbevakningen? 

Om ja… 

Vilka? 

Uppföljning 

Tillämpar ni uppföljning på era leverantörer? 

Om nej… 

Varför inte? 

Om ja… 

Bötfäller ni leverantörerna om de inte når upp till de fastställda kraven? 

Utförs dokumentation av leverantörernas prestationer? 

Har ni en inköpsmanual? 

 

Om bristande eller ingen uppföljning utförs: 

Vilka problem upptäcker ni på grund av bristande leverantörsuppföljning? 

Förekommer det att okvalificerade leverantörer eller leverantörer som misskött sig får 

fortsätta leverera? 

Om ja… 

Hur hanterar ni problematiska leverantörer? 
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Lagerhantering 

Mottagning 

Hur utför ni mottagning av inkommande gods? 

Vilka kontroller utför ni på godset? 

Tar ni emot leveranser på andra pallar än EUR-pallar?  

 

Vilka problem upplever ni i mottagningen? 

Hur påverkar felaktiga leveranser hanteringen av inkommande gods? 

Inläggning 

Hur ser er inläggningsprocess ut? 

Har ni bestämda platser för produkterna på lagret? 

Använder ni er av buffertlager och i så fall var är den placerad? 

 

Upplever ni problem vid inläggningen? 

Om ja… 

Vilka? 

Läggs samtliga produkter in på hyllan? 

Om nej… 

Varför inte? 

Hur hanteras dessa produkter? 

Plock 

Hur ser plockprocessen ut? 

Plockas en order i taget eller flera samtidigt? 

Krävs utrustning för att utföra plocket? 

 

Vilka problem upplever ni i plockarbetet? 

Paketering 

Hur görs ordern klar för utskick? 

Hur utförs paketering? 

 

Vilka problem upplever ni i paketeringen? 
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