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Begrepp 

Distanshandel – är den handel med fysiska varor som säljs via 
postorderkatalog, svarstalong, Internet, telefon eller tv och som levereras 
direkt hem till konsument, alternativt till annan paketutlämnare. E-handelsföretag 
och postorderföretag ingår i distanshandelsmarknaden. 

E-handelsföretag omfattar de företag vars verksamhet består i försäljning av 
fysiska varor via Internet som levereras hem till konsument, alternativt till en 
annan paketutlämnare. 

Postorderföretag omfattar de företag vars verksamhet består i försäljning av 
fysiska varor via postorderkatalog, svarstalong, Internet, telefon eller tv som 
levereras hem till konsument, alternativt till en annan paketutlämnare. Flera 
postorderföretag erbjuder dessutom kunden att prenumerera på en eller flera 
varor som sedan skickas regelbundet till kunden. 

Leveranstid/Ledtid – I rapportens sammanhang syftar leveranstid och ledtid 
till, om inget annat uppges, den tidsåtgång som förlöper från den tidpunkt när 
en ny beställning har gjorts av kund, till den tidpunkt när det beställda 
materialet anländer till mottagaren. 

Leveransservice – omfattar olika logistiska serviceelement. Detta innefattar 
bland annat leveranstid, lagertillgänglighet, leveranspålitlighet och 
leveranssäkerhet. 

Leveransservicenivå/servicenivå – Företag kan tillhandahålla en 
leveransservice med varierande kvaliteter, vilket benämns som leveransservicenivå 
eller enbart servicenivå i rapporten.  
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Sammanfattning 

När kunder gör inköp från distanshandelsföretag är leveranstiden en viktig 
aspekt. E-handelsföretag, likaså många postorderföretag, har framgångsrikt 
lyckats anpassa sig efter detta och erbjuder förhållandevis snabba leveranser. 
Men de postorderföretag, vars affärsidé är att erbjuda konsumenter 
abonnemang av förbrukningsartiklar till ett lågkostnadspris, har inte hängt 
med i denna utveckling och tillhandahåller fortfarande relativt långa 
leveranstider för nyinkomna beställningar. Detta påverkar kundernas 
tillfredställelse negativt och medför en minskad försäljning. Ansträngningar 
bör därför göras för att reducera leveranstiden. En förkortad leveranstid är 
dock förknippad med en högre kostnad för den leveranskedja som har i 
uppgift att serva kunderna. Syftet med detta examensarbete är att avväga de 
förhöjda kostnaderna mot de ökade försäljningsintäkterna som förväntas 
genereras av en reducerad leveranstid. Detta för att postorderföretagen ska 
kunna uppnå en högre lönsamhet. 

Genom en fallstudie på EFI AB, har det med stöd av teoretiska antaganden 
analyserats hur postorderföretag kan förhålla sig till kunders förväntningar på 
leveranstid. En kartläggning och analys av fallföretagets nuvarande 
leveranskedja har genererat förslag på två alternativa leveranskedjor med 
reducerade ledtider. De olika processernas ledtider och kostnader har sedan 
jämförts med varandra, samt satts i förhållande till kundernas förväntningar. 

Fallstudiens slutsats menar att kunder har lägre krav på leveranstiden från 
postorderföretag än från e-handelsföretag. Postorderföretag behöver därmed 
inte förhålla sig till samma höga krav som ställs av e-handelskonsumenterna 
beträffande e-handelsföretagens leveranstid. Däremot kan postorderföretag 
vinna konkurrensfördelar genom att reducera ledtiden. Reducerade ledtider 
kan uppnås genom relativt enkla omstruktureringar av leveranskedjan, och 
behöver nödvändigtvis inte medföra alltför höga merkostnader. Vidare kan 
både marknadsföring och en god kundservice användas som verktyg av 
postorderföretag för att minska leveranstidens betydelse för kunderna. 

Nyckelord: Postorder, leveranstid, kundtillfredsställelse, leveransservicenivå, e-handel.  
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Abstract 

When customers make purchases from the distance trade industry the delivery 
time is an important aspect. E-commerce companies, and many mail-order 
companies, have successfully managed to adapt to this and provides relatively 
fast deliveries. But those mail-order companies, whose business idea is to 
provide subscription of consumables, has not kept pace with these 
developments and still provide relatively long delivery times for new orders. 
This affects customer satisfaction negatively, and results in a decrease in sales. 
Efforts should therefore be made to reduce the delivery time. A shortened 
delivery time is, however, associated with a higher cost of the supply-chain 
that has the obligation to serve the customers. The purpose of this master 
thesis is to balance the increased costs against the increased sales revenue 
expected to be generated by a reduced delivery time. By doing so, mail-order 
companies could achieve higher profitability.  

Through a case study on EFI AB, together with support of theoretical 
assumptions, it has been analysed how mail order company can respond to 
customers' expectations on delivery time. A survey and analysis of the case-
company's current supply-chain has generated proposals for two alternative 
supply-chains with reduced delivery times. The different processes' delivery 
times and costs were then compared with each other, and translated relative to 
customer expectations. 

The case study concludes that customers have lower requirements on delivery 
time from mail-order companies than from e-commerce companies. Mail-
order companies thus do not relate to the same demanding requirements of e-
commerce consumers regarding e-commerce companies’ delivery time. 
However, mail order companies could gain competitive advantage by reducing 
the delivery time. Reduced delivery times can be achieved through relatively 
simple restructures of the supply-chain, and do not necessarily result in 
excessive additional costs. Furthermore, mail-order companies can use both 
marketing and customer service as tools to reduce the importance of delivery 
time for customer. 

Keywords: mail-order, delivery time, customer satisfaction, supply-chain, e-commerce.  
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1. Inledning 

Detta kapitel beskriver bakgrunden, problemformuleringen och syftet med examensarbetet. 
Vidare redogörs för studiens avgränsningar och rapportens disposition. 

1.1. Bakgrund 

E-handelns omsättning har under 2000-talet haft en stark tillväxt (PostNord 
2013a). 2013 var e-handelns omsättning 37 miljarder kronor, vilket motsvarar 
en ökad försäljning över internet med 17 % i förhållande till föregående år. 
Denna siffra kan jämföras med detaljhandeln i helhet, vars försäljning ökade 
med 1,9 % samma år (PostNord 2013a). 

En undersökning som är genomförd av PostNord (2013a) visar att allt fler 
konsumenter väljer e-handeln framför detaljhandeln på grund av den ständiga 
tillgången, det stora utbudet, tidsbesparingen och en lägre prislapp. En annan 
starkt bidragande faktor till e-handelns tillväxt är att flera traditionella 
detaljhandelskedjor ökar sina e-handelssatsningar. Samtidigt innebär den 
växande tillgången av mobila och trådlösa bredband en större tillgänglighet till 
e-handelsföretagens butiker (PostNord 2013a).  

Innan e-handeln slog igenom, var postorderföretag den bransch som stod för 
distanshandeln. Kunderna genomförde beställningar via brev, mail eller 
telefon. Idag är postorderbranschen nästan fullständigt förenad med e-
handeln, vilket innebär att postorderföretagen inkluderas i begreppet e-
handelsföretag. (Pihlsgård et al. 2007). Den mest betydande skillnaden är att 
postorderföretagens kunder ännu kan beställa produkter via brev, mail och 
telefon, till skillnad från rena e-företag där beställning endast kan göras via 
hemsidan. En annan framstående skillnad är att postorderföretag presenterar 
sina varor genom både sin nätsida och kataloger/broschyrer, medan de 
renodlade e-handelsföretagens webbsida är själva katalogen (Pihlsgård et al. 
2007). Ytterligare en särskiljande egenskap är att flera postorderföretag 
erbjuder kunden att prenumerera på en eller flera varor som sedan skickas 
regelbundet till kunden. 

Sedan e-handelns genombrott har det kunnat fastslås att branschen har stor 
potential, vilket innebär att fler företag väljer att försöka etablera sig på 
marknaden (PostNord 2013a). Med detta följer en hårdnande kamp om 
kunderna. Om kunden inte är tillfredsställd med sin beställning, finns det 
oftast ett antal andra e-handelsföretag som kan erbjuda en högre 
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kundtillfredsställelse med avseende på exempelvis kvalitet, pris och/eller 
leveranstid (PostNord 2013a). 

Kunders krav på kortare leveranstider har ökat under 2000-talet (Mattsson 
2012). Av e-handelskonsumenterna uppger 72 % att det är viktigt för dem att 
få produkten levererad inom tre dagar (PostNord 2013b). Vidare anser nära 33 
% av konsumenterna att det är viktigt för dem att erhålla produkten 
nästkommande dag. Leveranstiden är alltså en central aspekt för kunderna, 
och därmed också viktig för företag, eftersom en hög kundtillfredsställelse 
genererar positiva effekter på lönsamheten (Helgesen 2006). Studier har även 
gjort gällande, att företag vars leveranstid är kortare i förhållande till den 
aktuella branschens genomsnittstid, både kan uppnå högre vinstmarginal och 
ökad tillväxt (Mattsson 2012). Leveranstiden är alltså en viktig aspekt att 
förhålla sig till för att uppnå en hög kundtillfredsställelse. Därmed har företags 
förmåga att kunna leverera produkter inom en kort och begränsad tid blivit en 
viktig del av deras konkurrenskraft (Björnland et al. 2003).  

En kort leveranstid till kund är dock inte enbart förknippat med fördelar, utan 
kan allt som oftast även relateras till högre kostnader vid produktion och/eller 
distribution av produkten (Ho & Zheng 2004). 

1.2. Problemformulering 

Processen att leverera och distribuera en inkommen order från kund kan göras 
på många olika sätt. Företag kan bland annat välja mellan olika typer av 
metoder för både orderprocessen och leveransprocessen (Aronsson et al. 
2006). Valen som görs kommer konsekvent att resultera i en bestämd kostnad 
och ledtid för den sammanlagda processen. Kostnaden för leveranskedjan är 
givetvis en viktig aspekt för organisationer att ta hänsyn till. Ledtiden är även 
indirekt en viktig aspekt för företag att förhålla sig till, då denna är av 
betydande intresse för kunden (Mattsson 2012; PostNord 2013b). 

En kort ledtid till kund ökar kundtillfredsställelsen och därmed försäljningen, 
men ökar som regel även kostnaderna (Storhagen 2003). Därför är det viktigt 
att företag finner en väl avvägd balans mellan de ökade kostnaderna och 
försäljningen (Björnland et al. 2003). Detta är problematisk i flera olika 
avseenden. För det första är det inte enkelt att avgöra kostnaderna för olika 
logistiska processer. För det andra är det komplext att avgöra den förväntade 
försäljningen i förhållande till olika leveranstider. Leveranstiden är 
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komplicerad att uppskatta, men indikeras av kunden och den specifika 
branschen (Storhagen 2003). 

För att företagen ska kunna behålla sin konkurrenskraft är det viktigt att följa 
med i marknadens utveckling. Inom e-handelsbranschen har de flesta företag 
följt utvecklingen gällande leveranstidens alltmer betydande roll för en hög 
kundtillfredsställelse (PostNord 2013b). Av e-handelsföretagen uppger 69 % 
att de erbjuder leverans inom tre vardagar, och 88 % inom fem vardagar 
(PostNord 2013b). De postorderföretag som erbjuder konsumenter att 
prenumerera på förbrukningsartiklar till ett lågkostnadspris, har dock inte 
lyckats lika bra med detta eftersom de fortfarande har en förhållandevis lång 
leveranstid för nyinkomna beställningar berättar Strand1. Genom att reducera 
leveranstiden skulle förmodligen dessa företag kunna vinna 
konkurrensfördelar (Björnland et al 2003). För att detta ska vara möjligt krävs 
dock omläggningar av den leveranskedja som servar företagens kunder. 

Sammanfattningsvis finns det en rad intressanta forskningsproblem kopplade 
till leveransproblematik inom distanshandeln. Det gäller framförallt frågor 
angående avvägningen mellan leveransservicenivå till kund och de kostnader 
som kopplas till leveranskedjan. Vidare finns det andra intressanta 
forskningsproblem som berör kunders/kundgruppers förväntningar på service 
och leveranstider, samt teknikval och utformningar beträffande logistiksystem. 
Upprepade litteratursökningar har resulterat i en mycket begränsad 
materialtillgång av tidigare studier och forskning inom området. Både 
Björnland et al. (2003) och Storhagen (2003) menar dessutom att detta 
forskningsområde är förvånansvärt outforskat. Detta har skapat en nyfikenhet, 
samt väckt ett intresse hos författaren. 

Rapporten kommer mer specifikt att fokusera på följande frågeställningar: 

Q1 - Vilken servicenivå beträffande leveranstid bör postorderföretag 
förhålla sig till? 

Q2 - Hur kan ett postorderföretag omstrukturera sina logistiska aktiviteter 
för att reducera leveranstiden till kunder? 

Q3 - Vad skulle en omstrukturering av ett postorderföretags logistiska 
aktiviteter generera för konsekvenser beträffande kostnad? 

                                                
1 Tomas Strand, platschef EFI AB, intervju den 10 februari 2014. 
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Genom att studera ett fallföretag inom postorderbranschen kommer 
frågeställningarna att belysas och diskuteras i förhållande till relevant teori. 
Förslag till förändringar och praktiska lösningar presenteras för fallföretaget. 
Fallstudien ger sedan underlag för en mer generell diskussion om hur 
postorderföretag kan analysera och avväga sina leveranskedjor för att uppnå 
en högre lönsamhet. 

1.3. Syfte 

Syftet med examensarbete är att analysera hur postorderföretag kan avväga 
sina leveranskedjor beträffande leveranstid och kostnad för att uppnå en högre 
lönsamhet. Med en empirisk bas som utgörs av en kvalitativ studie på ett 
fallföretag beskrivs och analyseras logistiska aktiviteter, ledtider, kostnader och 
förväntade servicenivåer hos kunder. 

1.4. Fallföretaget 

EFI AB är ett postorderföretag som etablerades 1986 av norrmannen Björn 
Larsen i Karlstad. EFI AB är helägt av det norska moderbolaget EFI AS. 
Koncernen är verksam i de nordiska länderna förutom Island, samt har en 
småskalig verksamhet på den engelska marknaden. EFI-koncernen hade 2013 
en årlig omsättning på 180 miljoner kronor, varvid EFI AB stod för 100 
miljoner kronor av dessa. Företaget har specialiserat sig på postorder av 
lågkostnadsprodukter som används regelbundet och som kan anpassas till ett 
enkelt abonnemang. 

1.5. Avgränsningar 

Studien avgränsas till de företag vars affärsidé är att via postorder erbjuda 
konsumenter prenumerationer av förbrukningsartiklar till ett lågkostnadspris. 
Dessa företag kommer i rapporten att benämnas som postorderföretag. Det 
kommer dock att göras paralleller och kopplingar till andra 
distanshandelsföretag, exempelvis renodlade e-handelsföretag och 
postorderföretag som inte erbjuder prenumerationer. Dessa företag kommer 
att benämnas som e-handelsföretag. 

Empirin avgränsas till fallföretagets verksamhet beträffande de processer som 
har i uppgift att serva den norska marknaden. Arbetet ämnar kartlägga och 
beskriva processer inom fallföretaget från det att order är lagd av kund till dess 
att kunden erhåller leveransen, samt den motsatta vägen vid returhantering. 
Inköp och leveranser från underleverantörer bortfaller därmed i studien.  
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Studien är inriktat på att utvärdera dagens arbetsmetod och alternativa 
arbetsprocesser inom fallföretaget. De alternativa arbetsprocesserna är 
grundade i dagens arbetsmetod och utgör inga omfattande förändringar. 
Alternativa processer som medför mer radikala förändringar, som till exempel 
uppbyggnad av ett nytt centrallager, kommer därmed ej att beaktas. 

Kundtillfredsställelsens inflytande över val av ledtid och process kommer 
enbart att grunda sig på teoretiska modeller och rapporter. Ingen direkt 
kontakt med kunder i form av intervjuer eller marknadsundersökningar 
kommer att genomföras. 

I studien är det ledtid till kund som är av intresse. Rapporten lägger därmed 
inte någon större vikt på ledtiden för returhantering. 

1.6. Rapportens disposition 

Rapporten har strukturerats med ambitionen att underlätta så mycket som 
möjligt för läsaren. Härunder följer en kort beskrivning av innehållet i varje 
kapitel. 

Kapitel 1 – Inledning, presenterar en övergripande introduktion till rapportens 
ämnesområde, problemformulering, syfte, samt vilka avgränsningar som gäller 
för studien. 

Kapitel 2 – Metod, beskriver tillvägagångssätt, vilken vetenskaplig metod som 
har använts för att genomföra arbetet, samt en avslutande metoddiskussion. 

Kapitel 3 – Teori, presenterar teorier som ger läsaren en överskådlig inblick i 
ämnesområdet och de teoretiska antaganden som utgör grunden för analys 
och slutsats. 

Kapitel 4 – Empiri: Beskrivning av fallföretaget, ger en beskrivning av fallföretaget 
och dess verksamhet där studien har utförts. 

Kapitel 5 – Empiri: A-Process, beskriver och kartlägger fallföretagets nuvarande 
arbetsprocess för att leverera en nyinkommen order från kund. 

Kapitel 6 – Analys, här utvärderas och analyseras teoretiska antaganden. 
Studiens frågeställningar besvaras generellt, med fallföretagets verksamhet som 
preciserande stomme. 

Kapitel 7 – Resultat. Alternativa processer till fallföretaget presenteras, och 
frågeställning Q2 och Q3 besvaras konkret. 
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Kapitel 8 – Diskussion och slutsats, här görs återkopplingar till studiens syfte och 
det redogörs för vilka slutsatser som kan dras av den bearbetade 
informationen. Det presenteras även förslag på framtida studier. 

Kapitel 9 – Källförteckning, innehåller en lista i alfabetiskordning över de 
referenser som arbetet använt sig av. 

Bilagor är placerade i slutet av rapporten. Bilagorna är ett stöd till empiri- och 
analyskapitlet. Ledtids- och kostnadskalkyler återfinns bland bilagorna. 
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2. Metod 

I följande kapitel presenteras den metod som använts vid genomförande av projektet. Det ges 
en beskrivning av tillvägagångssätt, forskningsansats, fallstudie, samt hur data har 
införskaffats och behandlats. Kapitlet avslutas med en metodgranskning. 

2.1. Tillvägagångssätt 

Den inledande fasen i arbetet bestod av en rundvandring på fallföretaget samt 
en introduktion om företaget och dess verksamhet i stora drag (v. 7, figur 1). 
Det förklarades vilka delar från företagets sida som var av intresse att 
undersökas. Fokus på arbetet kom därefter att riktas mot de aktiviteter som 
påverkades direkt eller indirekt av dessa önskemål. 

 
Figur 1. Gantt-shema på projektets tillvägagångssätt2 

Valet föll på företagets logistiska aktiviteter och det gjordes en kartläggning 
och nulägesbeskrivning av dessa (v. 8 - 10). Genom observationer och intervjuer 
med personal inom varje delprocess kartlades företagets nuvarande aktiviteter 
och problematiken inom varje moment noterades. Intervjuerna fungerade som 
bas för den datainsamling som gjordes för att kunna beräkna ledtider och 
cykelkostnader. Under arbetets gång stämdes information regelbundet av med 
ansvarig personal för att fylla luckor i processerna och säkerställa att 
förhållanden och data var rätt uppfattade. 

Efter att de nuvarande processerna blivit kartlagda och beskrivna påbörjades 
en analys och diskussion för att generera idéer till hur alternativa processer skulle 
kunna anläggas (v. 11 – 16). Detta resulterade i två processer som skulle 
undersökas. Genom ytterligare intervjuer med ansvarig personal kunde de 
alternativa metoderna även kartläggas. Stor del av detta arbete gick åt till 
insamling, bearbetning och tolkning av diverse data för att ta fram 
kostnadskalkyler. 

                                                
2 Har en figur i texten ingen referens är det författarens egna. 
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Litteraturstudien startade samtidigt som nulägesbeskrivningen påbörjades. 
Denna fortlöpte under stora delar av arbetets gång (v. 11 – 18). Merparten av 
litteraturstudien inföll i och med att de alternativa processerna hade kartlagts. 

Rapportskrivandet tog fart så snart en klarlagd bild av nulägesprocesserna 
införskaffats och bedrevs därefter parallellt med resterande arbete (v. 10 – 21). 

I det avslutande momentet analys och slutsats kopplades teorier och empiri 
samman och ställdes mot varandra. Studiens frågeställningar besvarades och 
förslag för ytterligare forskning inom ämnet framlades i rapportens sista del (v. 
16 – 21). 

2.2. Forskningsansats 

Studien avser att beakta och analysera information från två skilda 
kunskapsområden: logistik som faller inom ämnesområdet företagsekonomi 
och kundtillfredsställelse som faller inom genren för beteendevetenskap och 
marknadsföring. Detta gör att arbetet bedöms som en tvärvetenskaplig3 studie. 

Inom hermeneutiken ligger fokus ofta på att undersöka en betydelsefråga 
(Nyström 2007). Denna forskningsansats har därför bedömts som passande 
att tillämpa i den del av studien som berör kunders förväntningar på 
leveranstiden. Rapporten ämnar undersöka leveranstidens betydelse för 
kunderna. Hermeneutik baseras på tolkning och förståelse (SBU 2012). 
Genom tolkning av teoretiska antaganden kopplade till kundtillfredsställelse, 
avser studien skapa en förståelse över hur postorderföretag kan förhålla sig till 
kunders förväntningar på leveranstiden. Studien kommer i likhet med den 
hermeneutiska forskningsansatsen inte presentera sanningar mellan orsak och 
verkan, utan som nya och förhoppningsvis givande sätt att förstå 
känsloreaktioner, motiv för handlingar, tankemönster och andra 
meningsskapande aktiviteter (SBU 2012). 

Teoretiska resonemangen blir ofta svårförståeliga om de inte sätts i relation till 
konkreta exempel. För att kringgå detta problem konkretiseras de teoretiska 
resonemangen i arbetet med hjälp av en fallstudie. Genom att tolka teorier och 
applicera dessa på fallföretaget kommer målet med rapporten att uppnås 

                                                
3 Tvärvetenskap innebär att själva forskningsprocessen integrerar element från flera olika 
discipliner för att lösa ett forskningsproblem (Sandström 2004). 
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genom ett användande av framförallt en kvalitativ4 metod, men även till viss 
del kvantitativ5. 

2.3. Fallstudie 

Examensarbetet använder sig av metoden fallstudie för att kunna belysa och 
exemplifiera de teoretiska resonemangen mer konkret. Detta ger en djupare 
insikt i ämnet då teori kan kopplas direkt till fallföretagets verksamhet. 

Denscombe (2000) menar att det som utmärker fallstudier är dess inriktning 
på bara en enda eller ett fåtal undersökningsenheter, och ger därmed fokus på 
relationer och processer över tiden. Fallstudien möjliggör därmed en mer 
djupgående undersökning av den aktuella problematiken och hur dess olika 
delar påverkar helheten, än vad exempelvis en enkätstudie med förutbestämda 
och strukturerade frågor ger. Genom att göra en teoretisk inramning av 
problematiken kan svar ges på vilka resultat som är att vänta, och en fallstudie 
kan svara på varför dessa resultat kan uppstå (Denscombe 2000). Patel och 
Davidson (2003) gör gällande att fallstudier ofta kommer till användning när 
processer och förändringar ska studeras. 

Postorderföretaget EFI AB i Karlstad figurerar som arbetets fallstudieobjekt, 
och utgör därmed grunden för den empiriska delen av rapporten. Företaget är 
specialiserat på postorder av vardagliga produkter till ett lågkostnadspris. 
Fokus i studien ligger dels på EFI AB:s ledtid och kostnad för att serva en ny 
beställning från den norska marknaden, och dels på vilka förväntningar kunder 
har på ledtiden. Ledtid och kostnad för den aktuella arbetsprocessen jämförs 
mot alternativa handlingsåtgärder. Denna jämförelse ställs sedan mot vad 
företagets kunder förväntar sig för leveransservicenivå på ledtiden. Genom 
tolkning och analys av data presenteras en rekommendation på hur EFI AB 
kan avväga leveranskedjans kostnad och ledtid för att uppnå bättre lönsamhet. 

2.4. Datainsamling 

Datainsamling är det arbete som måste utföras för att erhålla information om 
det preciserade ämnesområdet och dess problemställning (Winter 1992). Med 
andra ord är syftet med datainsamlingen att finna information som gör det 
möjligt att lösa ett specifikt problem (Lekvall & Wahlbin 1993). För detta 

                                                
4 Kvalitativa undersökningstekniker karakteriseras av att man försöker beskriva hur något fungerar 
eller vilka problem som finns (Sallnäs 2008). 
5 Kvantitativa undersökningstekniker karakteriseras av att man undersöker mätbara egenskaper 
(Sallnäs 2008). 
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ändamål finns två olika modeller att använda sig av, primärdata och 
sekundärdata (Eriksson et al. 2001). 

2.4.1.  Primärdata 

Primärdata är specifik information som har införskaffats på egen hand och för 
första gången för det givna syftet (Eriksson et al. 2001). Detta arbete grundar 
sig på två former av primärdata: intervjuer och observationer. 

För att erhålla en bra grundförståelse över de aktuella processerna på 
fallföretaget, utfördes inledningsvis deltagande observationer6 och 
ostrukturerade intervjuer7. De deltagande observationerna gjordes i samarbete 
med anställd personal för varje delprocess. Den person som hade 
huvudansvaret, och därmed djupast information inom varje delprocess, 
intervjuades. Intervjuerna spelades inte in, men anteckningar fördes i samband 
med dem. När en delprocess var avklarad beskrevs den digitalt på dator med 
stöd av de anteckningar och iakttagelser som gjordes. Då detta utfördes direkt 
efter varje delprocess när informationen var nyintagen, minimerades risken av 
att anteckningar feltolkades. Efter att alla delprocesser granskats av 
observationer och intervjuer, påbörjades en sammanställning och kartläggning 
av dessa. För att säkerställa att beskrivning och kartläggning var korrekt 
uppfattat ombads ansvariga att kontrollera detta. 

Den datainsamling som krävdes för att erhålla information angående 
kostnader och ledtider figurerades av flertalet korta och strukturerade 
intervjuer8. De färdigdefinierade frågorna till respektive ansvarig personal var 
korta, precisa, och i formen av: ”Vad är kostnaden/ledtiden för…?”. Det 
fanns därmed ingen anledning att skriva ner frågorna på papper. Då det 
förkom information som enbart kunde erhållas från fallföretagets kontor i 
Norge, användes även intervjuer i form av e-postkonversationer. Nackdelen 
med denna icke-verbala kommunikationskanal är att det lätt kan uppstå 
missuppfattningar och feltolkningar av budskapet. Detta kan orsakas av att 
kommunikation filtreras genom slarvigt ordbruk (Dimbleby & Burton 1999). 
Då det ansågs finnas utrymme för feltolkningar och missuppfattningar av e-
postkonversationer, följdes dessa upp av en telefonintervju för att säkerställa 
informationen. 
                                                
6 I en deltagande observation deltar observatören aktivt i situationen som studeras (Eriksson 2011). 
7 För en ostrukturerad intervju är frågorna formulerade så att de går att uppfattas på olika sätt. Det 
finns inga standardiserade svarsalternativ och respondenten får styra kring ämnet som den vill 
(Eriksson 2011). 
8 I en strukturerad intervju finns det färdigdefinierade frågor och alla svar sorteras in i någon 
specifik svarskategori (Eriksson 2011). 
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De intervjuade personer som studien grundar sig på finns redovisade under 
bilaga 1. 

2.4.2.  Sekundärdata 

Sekundärdata är när informationen redan finns tillgänglig och har samlats in 
tidigare av utomstående personer och för ett annat syfte (Eriksson et al. 2001).  

Det var inte enbart strukturerade intervjuer som genererade information till 
ledtids- och kostnadskalkylerna. Majoriteten av denna datainsamling bestod av 
sekundärdata som erhållits från fallföretaget. Dessa sekundärdata utgjordes av 
ekonomiska sammanställningar, fakturor, statistik och prislistor. 

Sekundärdata omfattar även den information som införskaffades via den 
litteraturstudie9 som utfördes i och med examensarbetet. Litteraturstudien för 
examensarbete har grundat sig på vetenskapliga artiklar, böcker och rapporter 
tillgängliga på databaser, bibliotek och internet. Till en början bestod detta 
arbete av att införskaffa en heltäckande baskunskap inom ämnesområdet. 

Arbetet med att införskaffa djupare kunskaper inom det aktuella området har 
upplevts som en utav de svårare delarna av projektets utförande. Merriam 
(1994) menar att det är lika viktigt att veta var man ska hitta källor, som det är 
att veta när man ska sluta läsa litteratur. Detta blev problematiskt för projektet 
i dubbel bemärkelse. För det första var det svårt att finna källor i form av 
vetenskapliga artiklar som direkt riktade sig mot hur en leveranskedja bör 
avvägas mellan ledtid och kostnad för att uppnå en bra balans mellan dessa 
faktorer. Björnland et al. (2003) och Storhagen (2003) menar att detta 
forskningsområde är förvånansvärt outforskat, vilket efterhand föranledde till 
slutsatsen att studier och forskning som fokuserar på denna problematik är 
begränsad. Litteraturstudien fokuserades därefter på att hitta djupgående 
teorier som kunde koppla samman ledtid och dess betydelse för 
kundtillfredsställelsen. Härmed dök det andra problemet upp Merriam (1994) 
nämner. Ämnesområdet för sökandet efter relevanta teorier blev mycket 
bredare och flera teorier blev intressanta och kunde kopplas till ämnet. 
Merriam (1994) menar på att litteraturstudien bör sluta när man inte längre 
hittar nya referenser som verkar intressanta. Då kopplingar till ämnesområdet 
tycktes kunna dras ifrån en mängd olika närliggande ämnesområden blev det 
emellertid svårt att begränsa litteraturstudien. 

                                                
9 Lindblad (1998) menar att syftet med en noggrant utförd litteraturgenomgång är att i uppsatsen 
kunna redogöra för forskningsområdets inriktning och frontlinje.  
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De sökord som användes för att genomföra litteraturstudien var följande: 
leveransservicenivå, kundtillfredsställelse, kundförväntningar, kundtjänst, ledtid, leveranstid, 
leveranskedja, ledtidsanalys, kostnadsanalys och närliggande synonymer till dessa 
ord. 

2.5. Ledtidskalkyler 

Ledtidskalkylerna för de olika processerna återfinns i rapportens bilagor (se 
bilaga 3, 6 och 8). I bilagorna framgår det hur de olika ledtiderna beräknats, 
med stöd av bilaga 2.  

Ledtidskalkylerna baseras på den primär- och sekundärdata som genererats 
från fallföretaget. För att på bästa sätt illustrera fallföretagets aktuella ledtid har 
denna delats upp i tre olika scenarion: bästa tänkbara utfall (BTU), sämsta 
tänkbara utfall (STU) och genomsnittlig leveranstid (GL). BTU innebär att alla 
delprocesser utförs på kortast möjliga tid. För STU utförs varje delprocess på 
den längsta tiden som infaller inom ramen för en normal arbetsgång. STU 
förutsätter därmed att alla produkter finns på lagret samt att inga 
transportförseningar eller dylikt förekommer. GL beräknas genom att beakta 
den genomsnittliga ledtiden för varje delprocess, för transport gäller att denna 
tid är satt till fyra dagar (transport tar tre till fem dagar) för alla tre undersökta 
processer. Denna metod har används för att kunna göra en jämförelse mellan 
de olika processerna som beaktar flera perspektiv. 

2.6. Kostnadskalkyler 

Att beräkna kostnaden för de olika processerna har upplevts som studiens 
mest omfattande och tidskrävande arbete. Alla kostnadskalkylerna går att hitta 
under rapportens bilagor (se bilaga 4, 5, 7 och 9). I kostnadskalkylerna har det 
tydligt redogjorts vilken data, samt vilken beräkningsmetod som används för 
varje kostnadspost. Kostnadskalkylerna är baserade på direkt data som erhållits 
via fallföretaget, men även bearbetad och analyserad data som erhållits av 
fallföretaget och dess norska moderbolag. Direkt data är redovisade i 
kostnadskalkylerna, medan den bearbetade och analyserade datan även 
återfinns under bilaga 10, 11 och 12. 

De kostnadskalkyler som är gjorda för respektive process är utförda som 
självkostnadskalkyler. Framtagandet av dessa har innefattat ett flertal problem. 

Historisk statistik har varit nödvändig för att beräkna och uppskatta vissa 
kostnadsposter. Eftersom kalkylobjekten inte var specifika produkter, utan 
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fallföretagets hela produktsortiment till den norska marknaden, har detta 
medfört problem i form av tolkning och bearbetning av statistik. Den aktuella 
marknaden och marknadsföringsstrategin ändrar sig ofta och därför har det 
ansetts vara mest lämplig att begränsa sig till nyare statistik. Om inget annat 
uppges i kostnadskalkylerna är informationen tagen från år 2013. 

Kostnadskalkylerna har medfört att vissa uppskattningar har varit nödvändiga 
att utföras. Den personal som har ansetts haft bäst inblick i det aktuella 
uppskattningsobjektet har fungerat som källa för uppskattningarna. Detta 
orsakar såklart ändå fel i kostnadskalkylerna, men minimerar eventuella fel till 
en rimlig nivå.  

I vissa fall har det inte varit möjligt att erhålla informationen angående specifik 
data. Detta gäller bland annat tullavgiften för varor mellan Sverige och Norge. 
Då dessa siffror skulle bli densamma för de olika processerna har beslut tagits 
om att utesluta tullavgifter från kostnadskalkylerna. Vid en jämförelse av 
differensen i kostnad för processerna, medför detta inte någon skillnad 
eftersom kostnaderna för tull tar ut varandra helt. Däremot blir den 
procentuella skillnaden något missvisande, men då tullavgiften endast bör 
utgöra en bråkdel av den totala kostnaden anses detta problem vara av mindre 
betydelse. 

Kostnader som teoretiskt sett bör utgöra en samkostnad för de olika 
kalkylobjekten, men inte påverkas i en jämförelse mellan processerna är ej 
inkluderade i kostnadskalkylerna. Exempel på detta är kostnader för 
kundtjänst, marknadsföring och kasseringar. Dessa kostnader förblir 
densamma för alla undersökta processer och utesluts därmed från 
kostnadskalkylerna. 

Då det förekommit kostnader som redovisats med norsk valuta har en 
omväxlingskurs på 1,1 används. Exempel: 10 NOK = 11 SEK. 

2.7. Metodgranskning 

2.7.1.  Validi te t  

Med validitet menas vilken giltighet studiens resultat antas ha, och syftar till 
om undersökningen verkligen mäter det som den avsetts för (Strömquist 
2010). Det handlar alltså mycket om att mäta rätt saker vid rätt tid. Detta har 
varit ett problem med kostnadskalkylerna som nämndes i tidigare avsnitt. 
Vilken statistik och data ska användas för bästa resultat? Hur långt tillbaka i 
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historien bör denna information inhämtas från för att generera ett så pass 
aktuellt svar som möjligt? Genom att diskutera frågor som dessa med 
fallföretagets personal när data införskaffades, har det till viss del säkerställts 
att rätt information använts. Projektet var brett och data införskaffades från 
många olika parter. Det kan därför förekomma fall då personal inte var helt 
insatt i vad studien riktigt syftade till, vilket kan ha medfört att viss 
information är något missvisande. Genom att försöka informera personal 
noggrant vad studien syftade till och därtill vilken typ av data som var av 
intresse, säkerställdes dock studiens validitet till viss del. Validiteten för de 
beräknade ledtiderna kan antas vara högre, eftersom dessa inte influeras av lika 
många och varierande faktorer som påverkar ledtidskalkylerna. 

2.7.2.  Reliabi l i t e t  

Reliabilitet syftar till studiens tillförlitlighet, och avser att svara på hur 
tillförlitligt studiens resultat anses vara (Strömquist 2010). Om en annan 
person skulle utför studien, skulle samma resultat då genereras? En 
undersökning som ger samma resultat varje gång som en ny person upprepar 
den med identiska förutsättningar anses ha en hög reliabilitet (Bäck & 
Halvarsson 1992).  

Denna undersökning uppskattas ha en relativt hög reliabilitet med avseende på 
kostnad och ledtid för de olika processerna. Dessa moment är noggrant 
beskrivna, både vilken data som har använts samt hur data har beräknats, 
bearbetats och tolkats. Genom att kontrollera och stämma av med ansvarig 
personal kontinuerligt under hela arbetets genomförande har ledtids- och 
kostnadskalkylerna blivit säkerställda. Att dessa moment grundar sig på fakta i 
form av siffror och inte personliga uppfattningar bidrar även till en ökad 
reliabilitet. Det ska dock tilläggas att om dessa beräkningar görs vid en annan 
tidpunkt eller vid ett annat företag, kommer resultaten med stor sannolikhet 
att särskilja sig. Från det perspektivet kan kostnads- och ledtidskalkylerna 
istället antas ha en låg reliabilitet.  

Det moment i rapporten som behandlar och analyserar kunders förväntningar 
på leveranstid har en relativt låg reliabilitet. Analysen för detta moment 
grundar sig till stor del på teorier som studiens författare valt ut. Denna teori 
har sedan tolkats, bearbetats och applicerats mot fallföretag på det sätt som 
författaren fann mest användbart. Detta medför att en stor mängd personliga 
resonemang har influerat analysen vilket sänker reliabiliteten för studien. Det 
är troligt att en annan person som utför samma studie, väljer att grunda 
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analysen på andra teorier och/eller göra andra tolkningar. Därmed ska denna 
del av studien inte betraktas som fakta och sanningar mellan orsak och verkan, 
utan som nya och förhoppningsvis givande sätt att förstå känsloreaktioner, 
motiv för handlingar, tankemönster och andra meningsskapande aktiviteter. 
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3. Teori 

I detta kapitel beskrivs begrepp, definitioner och teorier som är relevanta för studiens 
frågeställningar och syfte. Den teoretiska referensramen utgör grunden för analysen, samt för 
framtagning, beskrivning och kartläggning av de aktuella och alternativa processerna. 

3.1. Kundtillfredsställelse 

Det finns flera olika definitioner och förklaringar till vad kundtillfredsställelse 
är. Sörqvist (2000) säger att kundtillfredsställelse är helt baserat på den mentala 
och subjektiva upplevelsen av produkten eller tjänsten från kundens 
perspektiv. Beroende på olika faktorer, kan kundens upplevda tillfredsställelse 
variera från den ena situationen till den andra (Sörqvist 2000). Söderlund 
(1997) förklarar kundtillfredsställelse som ett tillstånd i kundens huvud, som 
uppstått efter att kunden exponerats för leverantörens erbjudande. Det är 
dock produktens eller tjänstens förmåga att tillfredsställa kundens behov som 
styr den övergripande tillfredställelsen, enligt Johnson och Gustafsson (2000). 
Shimada et al. (2013) och Sörqvist (2000) menar att kundtillfredsställelse är 
skillnaden mellan en kunds förväntningar och den faktiska upplevelsen av 
produkten eller tjänsten, vilket illustreras i figur 2. 

3.1.1.  Betyde lsen av t i l l f r edss tä l lda kunder  

Mattson (2012) menar att företags förmåga att tillfredsställa sina kunder är 
viktigt med avseende på ett företags lönsamhet. Det finns flera studier som 
påvisar sambandet mellan hög kundtillfredsställelse och förmågan att behålla 
kunder, samt att detta har en stark koppling till organisationens lönsamhet. En 
studie av Helgesen (2006) fastställer att en ökad kundtillfredsställelse leder till 
en högre kundlönsamhet, som i sin tur leder till en högre lönsamhet för hela 
organisationen. Chalotra (2012) utvidgar resonemangets betydelse och säger 
att kundtillfredsställelse fungerar som ett företags framgångskatalysator. 

Figur 2. Kundtillfredsställelse 
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Kundtillfredsställelse främjar företagets försäljning, lönsamhet, säljbarhet, samt 
diversifiering och expansion av verksamheterna och bör betraktas som 
nyckelelement beträffande kunders lojalitet och attraktion (Chalotra 2012). 

3.1.2.  Relat ionsnivåer mot kunder 

För att i så stor utsträckning som möjligt kunna prestera och åstadkomma ett 
ändamålsenligt agerande mot vad kunden förväntar sig, är det viktigt att 
företag värderar och följer upp sina prestationer (Mattsson 2012). Företag kan 
med fördel delas in i tre olika relationsnivåer där de olika nivåerna 
symboliserar hur ett företag förhåller sig till uppfyllande av kundönskemål 
(Mattsson 2012): 

• Kundservicenivå – Själva avgöra vad kund förväntar sig och uppfylla detta. 

• Kundtillfredställandenivå – Fråga kund vad som förväntas och uppfylla 
detta 

• Kundframgångsnivå – Uppfylla mer än vad kund förväntar sig. 

I den mest grundläggande relationsnivån, kundservicenivån, är det företaget som 
på egen hand har definierat vad kunden anser är en bra kundservice (Mattsson 
2012). Företaget värderar och följer upp sina prestationer utifrån dessa 
definitioner, varpå målet blir att uppfylla internt definierade standarder. Nästa 
nivå, kundtillfredsställelsenivån, innebär att företag undersöker vad som egentligen 
krävs för att tillfredsställa kunden. Inriktningen blir därefter att uppfylla 
kundspecificerade förväntningar och mäta företagets prestationer mot dessa. 
Kundframgångsnivån innebär att ett företag försöker prestera över kundens 
egenformulerade förväntningar (Mattsson 2012). 

3.1.3.  Kunders förväntningar 

Då kundens förväntningar ofta har en betydande inverkan på den upplevda 
kundtillfredsställelsen är det viktigt att förstå hur dessa formas (Sörqvist 2000). 
Det är nämligen ofta möjligt för företag att påverka kundens förväntningar 
och utfallet av den aktuella varan eller tjänsten, så att högsta möjliga 
tillfredsställelse kan uppnås (Sörqvist 2000). Nedan följer en rad olika teorier 
om hur kundens förväntningar kan delas in i mindre faktorer som påverkar 
den slutgiltiga tillfredsställelsen. 

En studie av Kumar et al. (2013) påvisar att landspecifika faktorer, som till 
exempel demografi, geografisk lokalisering, kultur och politik kan ha en 
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avgörande betydelse för kundtillfredsställelsen och vilka krav kunden förväntar 
sig få uppfyllda. Chalotra (2012) talar för att en persons yrke, ålder och 
akademiska utbildning kan influera förväntningarna, men att dessa tre faktorer 
har en mindre betydande roll för kundens slutgiltiga tillfredsställelse.  

Genom marknadsföring och reklam erhåller kunden en mängd olika 
uppfattningar om produkten eller tjänsten samt vad som kan förväntas av den. 
Om ett företags marknadsföring lovar mer än vad som kan presteras kan det 
få en negativ effekt på kunden, även om det företaget levererat är bra. Det är 
därför viktigt att marknads- och kvalitetsavdelningen samverkar, så att det som 
utlovas inte överstiger det man klarar av att leverera (Sörqvist 2000).  

Varan eller produktens betydelse för kunden och dess intressen inverkar också på 
förväntningarna. För en produkt som har ett mindre betydande intresse för 
kunden kommer förväntningarna grundas i lättillgänglig fakta och 
ogenomtänkta intryck (Sörqvist 2000).   

Priset är en annan faktor som i många fall har en betydande inverkan på 
kunders förväntningar. Från produkter vars pris är relativt högt förväntar sig 
kunder oftast erhålla en högre kvalité, medan det inte ställs lika höga krav och 
förväntningar på billigare produkter (Sörqvist 2000).  

Vad konkurrerande företag erbjuder har också inflytande över vad kunden 
kommer förvänta sig av det valda företaget (Sörqvist 2000). Konkurrenternas 
inverkan på kundtillfredsställelsen beror på hur konkurrensutsatt den givna 
marknaden är, men också vilken tillgång på information kunder har. Om 
kunden har tidigare erfarenheter av en viss produkt, återförsäljare eller leverantör 
kommer det ha en stor inverkan på förväntningarna. Undersökningar visar att 
positiva erfarenheter har en betydligt mindre inverkan i jämförelse med 
negativa erfarenheter. Kundens förväntningar påverkas även av den image och 
rykte som förknippas med företaget, varan eller tjänsten, samt varumärket och 
den eventuella återförsäljaren (Sörqvist 2000). 

3.1.4.  Försenad leverans inom e-handeln 

Försenade eller utdragna leveranstider är en av de vanligaste orsakerna till 
varför e-handelsföretag misslyckas med sin service (Ahmad 2002; Cho et al. 
2003; Holloway & Beatty 2003). E-handelsföretag anses vara dåliga på att 
handskas effektivt med kunder när fel av diverse slag har uppstått i samband 
med leveransen (Holloway & Beatty 2003). Det går inte att helt förebygga 
risken med försenade leveranser, men genom att erbjuda kunder bra 
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uppföljande service då detta inträffar kan det medföra att kunden återfår ett 
gott anseende om företaget (Boshoff 1997; Kelley et al. 1993).  

När fel uppstår kan en effektiv service hjälpa till att bygga upp och bibehålla 
en relation som präglas av förtroende, lojalitet, engagemang och 
tillfredsställelse mellan kunden och företaget. Därmed kan kundens avsikter att 
göra ytterligare inköp ökas (McCollough et al. 2000; Goodwin & Ross 1992).  

E-handelsföretag som kan tillhandahålla snabba och smidiga kanaler för 
klagomål och kommunikation kan minska kundernas ilska och missnöje när fel 
i leveranser uppstår (Ahmad 2002). En studie av Chang och Wang (2012) 
framhåller fyra faktorer (se figur 3) och dess betydelse för att upprätthålla 
kundtillfredsställelsen då felaktigheter har förekommit. Kompensation var den 
viktigaste faktorn (38,25 %), varvid konsumenter föredrog en rabattkupong på 
20 % framför 20 % i återbetalning. Då ingen kompensation gavs 
överhuvudtaget generade detta i en negativ uppfattning från konsumenterna 
(Chang & Wang 2012). 

Försenade leveranser inom e-handeln är vanligt förekommande (Cho et al. 
2003), men att faktiskt tillfredsställa kunder genom korrekta leveranser är svårt 
(Chang & Wang 2012). Eftersom e-handeln är förknippad med en låg 
switching-cost10 för konsumenter, kan ett missnöje med servicen lätt leda till 
att kunden byter leverantör (Forbes et al. 2005). Samtidigt är en för lång 
utlovad leveranstid en av de vanligaste orsakerna till varför konsumenter väljer 
att inte fullfölja sina inköp (Peterson et al. 1997). 

                                                

10Svensk översättning: byteskostnad, är den engångskostnad som konsumenter associerar med ett 
byte från en leverantör/produkt till en annan. Kostnaden behöver inte vara rent ekonomisk utan kan 
även innebära allt från en ansträngning till en slags psykologisk förlust (Burnham et al. 2003). 

Figur 3. Åtgärdsfaktorer då felaktigheter förekommit (Chang & Wang 2012) 
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3.2. Logistik 

Logistik har genom åren beskrivits på flera olika sätt. Jonsson och Mattsson 
(2005) förklarar logistikens innebörd kortfattat som läran om effektiva 
materialflöden. En likande definition ges av Aronsson et al. (2006), men med 
tillägget att logistik även omfattar planering och styrning av det 
informationsflöde som fordras för att materialflödet ska fungera. Figur 4 visar 
logistikens övergripande funktioner. 

3.2.1.  Leveransserv i c enivå 

Genom att kontinuerligt arbeta med att förbättra logistikens moment och 
flöden kan företag uppnå en högre effektivitet, vilket leder till en högre 
servicenivå och lägre hanteringskostnader (Harrison & van Hoek 2008). Det är 
dock viktigt att fokus inte hamnar på enskilda moment och dess flöden. Målet 
med förbättringsarbetet är nämligen att helhetsperspektivet av leveranskedjan 
ska optimeras (Aronsson et al. 2006). Detta görs vanligtvis genom att välja en 
servicenivå så att skillnaden mellan utbytet av leveransservicen, exempelvis i 
form av ökade intäkter via ökad efterfrågan, och de kostnader som förorsakas 
av den valda servicenivån blir så stor som möjligt (Mattsson 2012). Figur 5 
visar en illustration av detta. 

Figur 5. Kostnader för att upprätthålla leveransservicen vs. intäkter 
genererade av leveransservicen (Aronsson et al. 2006). 

Figur 4. Illustration av logistikens funktioner (Storhagen 2003). 
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Kostnaden för att upprätthålla leveransservicen stiger i takt med att 
servicenivån ökar (Storhagen 2003). Vid en hög servicenivå skjuter 
kostnadskurvan kraftigt i höjden och en 100-procentig nivå på 
leveransservicen leder då i princip till oändliga kostnader (Aronsson et al. 
2006). Den verkliga nyttan av kunskapen om kostnaderna erhålls först då 
dessa ställs mot de ökade försäljningsintäkterna som en förhöjd 
leveransservice kan förväntas generera (Storhagen 2003). Sambandet mellan 
efterfrågan/intäkter och servicenivå anses oftast ha ett S-format utseende 
(Mattsson 2012; Storhagen 2003). Den lägsta servicenivån kan kallas för 
tröskelservicenivå, och motsvarar den minsta acceptabla servicenivån för att 
överhuvudtaget vara med och konkurrera på marknaden. Efter denna 
tröskelservicenivå ökar efterfrågan succesivt i takt med en ökad servicenivå 
(Mattsson 2012). När leveransservicen kommer upp till en tillräckligt hög nivå, 
får en ytterligare ökad servicenivå en mindre betydelse för kunderna, och 
intäktskurvan planar därför ut igen (Aronsson et al. 2006). Vinstkurvan i figur 
5 illustrerar leveransservicens lönsamhet och är skillnaden mellan intäkter och 
kostnader för givna servicenivåer. 

För att kunna dra slutsatser om vilken leveransservicenivå ett företag ska 
anpassa sig efter är det nödvändigt att ta hänsyn till olika produkter och 
produktgrupper samt olika typer av kunder (Storhagen 2003). Det finns ett 
antal frågeställningar som kan fungera som vägledning för organisationer när 
nivån på leveransservicen ska bestämmas: 

• Vad erbjuder det egna företaget? Kunskapen om det egna företagets 
leveransservice är ofta bristande, samtidigt som synen på denna kan 
variera betydligt mellan olika avdelningar på företaget (Björnland et al. 
2003). Att företagen själva upplever sin egen service som bättre än vad 
deras kunder gör är också vanligt (Forslund 2006; Mattsson 2012). 

• Vad kräver kunden och vad behöver kunden egentligen? Vad kunden begär och 
vad kunden faktiskt behöver är inte alltid samma sak. Kunden begär 
ofta mer eftersom detta ökar kundens säkerhetsmarginaler (Storhagen 
2003). 

• Vad erbjuder konkurrenterna? Genom att undersöka konkurrerande 
företags grad av leveransservice, kan företag erhålla en antydan om 
huruvida det egna företaget erbjuder för hög eller för låg 
leveransservice (Storhagen 2003; Björnland et al. 2003). 
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• Vad ger en ökad service i merförsäljning? En ökad leveransservice ger ökad 
försäljning, men bara till en viss gräns (Björnland et al. 2003). Att 
beräkna effekterna på intäkterna är problematiskt eftersom dessa är 
direkt beroende av företagets kunder. Genom att utföra experiment 
med olika leveransservicenivåer kan företag erhålla kunskap om vilka 
intäkter som kan förväntas av olika servicenivåer (Storhagen 2003). 

• Vad kostar olika leveransserviceåtgärder? Genom att undersöka denna fråga 
kan företag finna ut vilka aspekter av leveransservicen som ger bäst 
försäljningsresultat i förhållande till kostnaderna (Storhagen 2003). 

3.2.2.  Leveranst id 

Leveranstid är den tid som förlöper mellan att en order inkommer från kund 
till dess att ordern har blivit levererad (Björnland et al. 2003). Detta blir alltså 
summan av de tider som går åt för administrations- och orderbehandling, 
konstruktion och tillverkning, samt transport och utleverans (Jonsson & 
Mattsson 2005). Den process som följs för att möta en kunds order kallas för 
kundorderprocess (Mattsson 2012). Figur 6 visar en enkel illustration av en 
kundorderprocess. 

Kunders krav på kortare leveranstid har under 2000-talet ständigt ökat, mycket 
på grund av den allt kraftigare förändringshastigheten på marknaden 
(Mattsson 2012). Företags konkurrenskraft har förhöjts i och med att deras 
leveranstid till kund har blivit möjlig att förkorta, och även andra 
konkurrensstrategier med tid och reaktionshastighet i fokus har upplevt stor 
uppmärksamhet (Mattsson 2012). 

Förutom en ökad konkurrensförmåga kan en reducerad leveranstid också leda 
till högre vinstmarginal. Flera enkätundersökningar som har genomförts på 

Figur 6. Kundorderprocess (Aronsson et al. 2006). 
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amerikanska företag påvisar detta, då en förbättrad ledtid skapar 
förutsättningar för att ta ut högre priser (Mattsson 2012; Plambeck 2004). 
Figur 7 visar exempel på några företags leveranstider, tillväxt och 
vinstmarginal. Alla siffrorna är uttryckta som procent i förhållande till 
genomsnittsvärden för övriga företag i respektive bransch (Mattsson 2012). 

Centraliserad ledning för effektivare ledtid 

Det har gjorts flera studier kring hur viktigt det är att företag centraliserar 
koordinationen av marknadsföring och produktion för att uppnå en optimal 
ekonomisk situation (Hausman et al. 2002; Ho & Zheng 2004; Pekgun et al. 
2006). Pekgun et al. (2006) och Ho och Zheng (2004) menar att en 
centralisering av styrningen är gynnsamt för en effektivare ledtid. I ett 
decentraliserat styre beslutar marknadsavdelningen om priset på varan, och 
produktionsavdelningen bestämmer ledtiden till kund, medan dessa beslut 
fattas gemensamt i ett centraliserat styre (Pekgun et al 2006). 

Med en matematisk modell visar Pekgun et al. (2006) att en centraliserad 
koordination av marknadsföring och produktion skulle generera en högre vinst 
och kortare ledtid. Detta trots att den totala efterfrågan skulle vara lägre, samt 
att pris ut till kund skulle vara högre. Studien baseras på antagandet att både 
ledtid och kostnad till kund påverkar efterfrågan, och genom att sätta en 
kortare leveranstid kan företag ta ut ett högre pris eller vice versa (Pekgun et 
al. 2006). 

Ledtidsdifferentiering 

Plambeck (2004) menar att kunder kan delas in i kostnads- och ledtidskänsliga. 
För kostnadskänsliga kunder ökar efterfrågan då priset sjunker, och för 
ledtidskänsliga kunder ökar efterfrågan när ledtiden blir kortare. Detta gör att 
företag kan använda sig av ledtidsdifferentiering. En ledtidsorienterad kund 

Figur 7. Samband mellan leverantörstider, lönsamhet och tillväxt (Mattsson 2012) 
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erhåller då samma produkt till ett högre pris, fast med en kortare leveranstid i 
jämförelse med den prisorienterade kunden (Plambeck 2004). 

I och med att leveranstiden har blivit en allt mer betydelsefull aspekt för att 
kunna upprätthålla konkurrenskraft, har många företag börjat gå ut med en 
maximal förväntad leveranstid för att locka till sig kunder. Om företagen inte 
lyckas uppfylla dessa krav erbjuder de kompensationer av olika slag, som till 
exempel avdrag på kostnaden. Detta kan vara en stor konkurrensfördel om 
den givna kompensationen är av högt värde för kunden samt att företaget kan 
uppfylla de sagda kraven med hög tillförlitlighet (Ho & Zheng 2004). 

3.2.3.  Ledtidsanalys  

I en ledtidsanalys är målet att identifiera vad tiden används till samt hur 
effektivt den används. Effektiviteten brukar mätas emot hur stor del av tiden 
som är värdeförädlande, kontra icke värdeförädlande. Med detta menas den tid 
som används på ett sådant sätt att den kommer kunden till godo jämfört med 
ren väntetid (Storhagen 2003). Det har i många fall visat sig att den 
värdeförädlande tiden endast motsvarar cirka 5 % av den totala 
produktionstiden (Storhagen 2003). Den här typen av analyser kan göras med 
hjälp av ett tidsuppföljningsschema, se figur 8. 

Arbetsgången för att genomföra ledtidsanalys kan sammanfattas i följande 
punkter (Storhagen 2003): 

1. Definiera och fastställ den totala ledtiden. 

2. Omfatta både administrativa och fysiska flöden. 

Figur 8. Tidsuppföljningsschema (Storhagen 2003). 
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3. Identifiera alla aktiviteter som förbrukar tid. 

4. Identifiera värdeförädlande tid. 

5. Identifiera icke värdeförädlande tid. 

6. Ifrågasätta all tid som inte har något kundvärde. 

7. Analysera och ge förslag till nya lösningar. 

8. Genomföra. 

9. Följa upp. 

Ledtidsanalys fungerar som ett verktyg när företag vill reducera ledtiden. 
Arbetsgången identifierar tid som inte medför värde till kunden. Denna 
information kan sedan utgöra basen för utvecklandet av mer tidseffektiva 
metoder. 

3.2.4.  Logis t i ska kostnader  

För att kunna jämföra och fatta beslut rörande olika logistiska processer, är det 
viktigt att ta hänsyn till den totala kostnaden för varje process som omfattas av 
jämförelsen (Aronsson et al. 2006). Varje process har unika 
kostnadsförutsättningar, och det är viktigt att beakta alla kostnadsposter som 
kan vara med och påverka det beslut som fattas (Mattsson 2012). 
Totalkostnadsanalys är ett verktyg som används som underlag för att beräkna 
logistikens olika kostnader (Persson & Virum 1996) I figur 9 presenteras de 
vanligaste kostnadsposterna för en logistisk process. 
	  

	  
Figur 9. De vanligaste kostnadsposterna för en logistisk process. 
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En vanligt förekommande metod för att beräkna summan av alla kostnader 
för en viss produkt eller annan prestation, tills den är levererad och betald, är 
självkostnadskalkylering (Ax et al. 2002). Självkostnadskalkylen innefattar en 
fullständig kostnadsfördelning där varje kalkylobjekt11 ska innehålla både 
särkostnader12 och samkostnader13. Eftersom varje kalkylobjekt är unikt finns 
det ingen ”standardkalkyl”, utan ett företags aktuella situation och verklighet är 
det som avgör hur kalkylen kommer att se ut (Ax et al. 2002). 
  

                                                
11 Kalkylobjekt avser den produkt eller tjänst som kalkylen riktar sig mot (Ax et al. 2002) 
12 Särkostnader är de kostnader som ett kalkylobjekt direkt orsakar (Ax et al. 2002), 
13 Samkostnader är gemensamma kostnader som två eller flera produkter/tjänster delar på (Ax et 
al. 2002) 
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4. Empiri: Beskrivning av fallföretaget 

Detta kapitel beskriver fallföretagets verksamhet och dess olika avdelningar och funktioner. 

4.1. EFI AB 

EFI AB (hädanefter enbart EFI) etablerades 1986 i Karlstad av norrmannen 
Björn Larsen. Företaget blev då Sveriges i ordningen första postorderföretag 
som erbjöd kunder postorder anpassat som abonnemang. EFI är helägt av det 
norska moderbolaget EFI AS, som i sin tur ägs av Björn Larsen och två andra 
norrmän. Koncernen är fullt verksam i de nordiska länderna förutom Island, 
samt har en småskalig verksamhet på den engelska marknaden. EFI-koncernen 
hade 2013 en årlig omsättning på 180 miljoner kronor, varav EFI AB stod för 
100 miljoner kronor av dessa. 

4.2. Affärsidé 

EFI erbjuder kunder lågkostnadsprodukter som används regelbundet och som 
kan anpassas till ett enkelt abonnemang. Affärsidén är att konsumenter inte 
ska behöva spendera dyrbar tid på inköp av sådana produkter. EFI ser istället 
till att företagets kunder får sina favoritprodukter levererade direkt hem i sina 
brevlådor - enkelt och praktiskt (EFI AB 2014). 

Det är inte möjligt för konsumenter att köpa EFI:s produkter direkt hos en 
återförsäljare, utan inköp måste göras via företagets olika responskanaler, se 
bilaga 15. 

4.3. Produkter 

Efter en trevande produktmeny har EFI mer och mer fokuserat sin inriktning 
mot vardagliga förbrukningsvaror berättar Fahlstad14. Dagens 
produktsortiment består av 33 produkter som delas in i produktkategorierna 
kosttillskott, hudvård, raksystem och textiler. Figur 10 visar ett exempel från varje 
produktkategori. På den norska marknaden bedriver EFI AS även en 
bokklubb. 

                                                
14 Anki Fahlstad, marknadsföringsansvarig EFI AB, intervju den 28 februari 2014.  
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I stort sett alla EFI:s produkter är framtagna och utvecklade internt av 
företaget. Produktionen är emellertid outsourcad till utomstående företag. 
Undantaget är raksystemen som inte är utvecklade internt, utan köps in från 
Wilkinson Sword. EFI har ensamrätt på försäljning och distribution av 
Wilkinson Sword’s produkter i Norden. 

4.4. Marknad 

Då EFI:s produkter är av det slag som många konsumenter har användning 
för, är det svårt för företaget att avgöra vilket kundsegment de fokuserar på. 
En betydande del av EFI:s kundkrets kan dock sägas vara över 25 år, föredrar 
att handla via postorder samt har en inkomst som är likställd med en 
medelinkomsttagares lön eller högre14. 

EFI:s konkurrenter är andra postorderföretag som säljer liknande produkter 
anpassat till ett abonnemang, såsom företagen Konkura, VitaePro, Vitalas och 
Front. Dessa företag använder sig av liknande marknadsföring som EFI14. 
Bilaga 13 ger en överblick av dessa företag och den leveranstid de erbjuder 
sina kunder. 

4.5. Produktionsverksamheten 

EFI outsourcar produktionen av sina produkter till utomstående företag, och 
den egna produktionsverksamheten består istället av paketering och 
distribution av produkter till kund. På EFI AB i Karlstad görs all paketering 
och utsändning av beställningar för hela koncernens verksamhet (med 
undantaget för bokklubben på den norska marknaden).  

EFI:s kontor och lager är lokaliserat i Karlstad. Platschef är Tomas Strand och 
den resterande personalstyrkan är i dagsläget 16 personer. Dessa arbetar inom 
paketering, kundtjänst, lager och ekonomi. 

Figur 10. Produktexempel från EFI:s fyra produktkategorier (EFI AB 2014). 
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I Norge har koncernen kontor i Oslo. Det finns även ett hyrt lagerhotell i 
Arendal, 23 mil söder om Oslo, se figur 11. Lagerhotellet ansvarar för EFI-
koncernens returhantering på den norska marknaden, samt paketering och 
lager för EFI AS bokklubb. 

Alla försändelser som ska till en norsk adress går från EFI AB i Karlstad via 
Postens östlandsterminal i Oslo. 

4.6. Företagsspecifika begrepp 

Nedan följer en redogörelse av några centrala och företagsspecifika begrepp. För att begripa 
resterande delar av rapporten är det nödvändigt att ha en förståelse för dessa begrepp.  

Klubb - Alla produkter inom EFI har ett produktnummer, en 
produktförkortning och ett produktnamn, vilka tillsammans bildar en ”klubb”. 
Internt inom företaget talas det om vilken klubb en kund är prenumerant på. 
Figur 12 visar exempel på en klubb. 

Figur 11.  Geografisk placering av EFI AB, Posten, EFI AS och Direct House. 

Figur 12. Exempel på klubb - Quatro Precision. 
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A-order - En A-order är en beställning av en ny klubb från befintlig kund, men 
också en beställning från en alldeles ny kund. A-ordern är alltså den första 
leveransen en kund får av en klubb och innehåller välkomsterbjudandet. 

B-order - En A-order följs alltid upp av en B-order. Detta är den första 
standardleveransen en kund får av en klubb. Beroende av klubb skickas B-
ordern normalt ut till kund mellan två till fyra veckor efter A-ordern. 

X-order – Efter B-ordern kommer nästa försändelse, X-ordern. En X-order 
består av samma innehåll som B-ordern, men levereras kontinuerligt på 
specifika datum. Vilka datum kunden får sina kontinuerliga leveranser, beror 
på när kunden erhöll sin A-order. 

Nedtag – Då nya omgångar av orders (A, B och X) ska paketeras och 
distribueras för att skickas till kunder, följs denna procedur först upp av ett 
nedtag. Nedtag är det interna ordet som används på EFI när orders laddas ner 
från företagets affärssystem och sammanställs i listor som ska prioriteras för 
packning och leverans. 

4.7. Produktionsplanering 

Att planera produktionen för B- och X-beställningar är relativt enkelt för EFI 
menar McElvaney15. Företaget har ett datasystem som talar om exakt vilket 
datum kunden ska ha en leverans av en klubb. Dessa leveranser är därför 
förutsägbara och lätthanterliga. 

Planeringen av A-orders, båda norska och övriga länder, är däremot förenat 
med större svårigheter15. En A-order är svår att förutse och planera eftersom 
EFI inte kan veta när kunder väljer att göra beställningar av nya produkter. 
För att kunna planera dessa beställningar används statistik från tidigare 
reklamkampanjer, vilket ger en indikation på hur många nya beställningar som 
kommer genereras av de kampanjer som för tillfället är aktiva. Bilaga 14 visar 
ett utdrag av en medieplan från den norska marknaden och olika 
kampanjaktiviteter16. Medieplanen används som grund för att planera inför 
inkommande A-beställningar. 

                                                
15 Tony McElvaney, produktionsplanerare EFI AB, intervju den 20 februari 2014. 
16 Medieplanen visar vanligtvis hur många A-order en kampanj förväntas generera, men på grund 
av sekretess-skäl har kolumnen för detta tagits bort i bilagan. 
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4.8. Marknadsföring 

EFI bedriver omfattande marknadsföring och använder stora resurser för 
detta berättar Fahlstad17. Marknadsföringsavdelningen på EFI använder sig av 
en mängd olika responskanaler för att nå ut till konsumenterna. Bilaga 15 visar 
en procentuell fördelning av vilka responskanaler som användes i Norge år 
2013. Bilaga 14 visar ett exempel på EFI:s medieplan för den norska 
marknaden och vilka marknadsföringskampanjer som var aktiva under januari 
månad 2013. Marknadsföringsstrategin skiljer sig inte nämnvärt mellan de 
länder EFI är verksamma i. 

EFI:s marknadsföringsstrategi fokuserar på att framhäva företagets produkter. 
Denna strategi har medfört att EFI som varumärke kommit i skymundan, och 
trots att företagets produkter är känt av många konsumenter är det långtifrån 
lika många som känner till EFI som företag17. 

De välkomsterbjudanden EFI använder för att locka till sig nya kunder är 
förmånliga17. Bilaga 16 och 17 exempel på två sådana erbjudanden. Genom 
dessa erbjudanden hoppas EFI kunna locka till sig många nya kunder som vill 
prova på företagets produkter. Om kunden inte gör ett aktivt val att avsluta 
sitt medlemskap, fortsätter denne som en prenumerant av den valda 
produkten. Vid leverans av välkomsterbjudandet medföljer ett 
välkomstmeddelande, se bilaga 18. Eftersom välkomsterbjudandena är mycket 
förmånliga, blir en kund lönsam för EFI först när denne har tagit emot och 
betalat för sin första, andra eller tredje X-order. Detta beror på vilken specifik 
klubb kunden är prenumerant av. 

Om en kund tackar ja till ett välkomsterbjudande via en icke webbaserad 
responskanal, får kunden ingen information angående den förväntade 
leveranstiden. Då kunden gör denna beställning via en webbaserad 
responskanal tillkännages den förväntade leveranstiden inte till en början. 
Först efter att kunden genomfört och bekräftat beställningen, meddelas den 
förväntade leveranstiden på två veckor. 

4.9. Kundtjänst 

EFI har ett väl utarbetat system för att kunna tillgodose kunden med en snabb 
service när så önskas berättar Colvin18. En kund har fyra olika alternativ för att 
komma i kontakt med kundtjänst angående sitt aktuella ärende. De fyra 

                                                
17 Anki Fahlstad, marknadsföringsansvarig EFI AB, intervju den 22 april 2014. 
18 Anna Colvin, kundtjänstansvarig EFI AB, intervju den 24 april 2014. 
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responskanalerna är: EFI:s hemsida, e-mail, telefon och fax. Företaget 
garanterar en återkoppling på mindre än 48 timmar efter det att kunden har 
kommit med en förfrågan eller dylikt. Kundtjänsten klarar dock oftast att 
besvara dessa inom 24 timmar. EFI anser att företagets kvalité på kundtjänst 
och återkoppling till kund är något som särskiljer företaget mot konkurrerande 
företag. I postorderbranschen finns en mängd företag som är svåra för kunder 
att få tag på vid behov, vilket har medfört ett dåligt rykte för hela 
postorderbranschen18. 

Om en kund till EFI vill returnera en beställning, accepterar företaget detta 
utan några invändningar. Kunden får på egen hand betala portot för returen. 
Vanligaste anledningen till att en kund skickar en produkt på retur är att denna 
har glömt avbeställa B-ordern. 

4.10. Samarbetspartner 

Företaget Direct House (DH) i Arendal, Norge, är ett lagerhotell som 
tillhandahåller heltäckande tjänster inom lagerhållning, postpackning, 
försändelser, kundservice, returhantering, e-handel och logistik (Direct House 
2014). Direct House har sedan augusti 2013, tagit hand om all paketering och 
distribution av varor för EFI AS. Direct House paketerar och sänder ut varor 
oftast samma dag som order inkommer från EFI AS. Lagerhotellet ansvarar 
även för EFI:s returhantering från den norska marknaden. På grund av hög 
tullavgift för vissa produkter mellan Sverige och Norge, köps dessa produkter 
in, paketeras och skickas för EFI:s räkning direkt från Direct House. Det blir 
oftast en snabbare postgång när Direct House paketerar och distribuerar 
beställningar till den norska marknaden, i jämförelse med att EFI gör det från 
Sverige säger Nasvik19. 
  

                                                
19 Ingve Nasvik, platschef EFI AS, telefonintervju den 26 mars 2014. 
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5. Empiri: A-Process 

I följande kapitel görs en kartläggning och beskrivning av EFI:s nuvarande process för att 
leverera A-orderbeställningar till kunder i Norge. För att kunna göra en bra jämförelse med 
en av de alternativa processerna, som samordnar A-order- och returhantering, kompletteras 
kapitlet med en kartläggning och beskrivning av returprocessen på den norska marknaden. 
Båda processerna kompletteras med ledtider och kostnader. 

5.1. Logistisk process: A-Process (A-Proc.) 

En A-orderbeställning från den norska marknaden är förknippat med långa 
ledtider1. EFI misstänker att den långa ledtiden genererar ett missnöje hos 
företagets kunder, och är därmed intresserad av att utveckla alternativa 
metoder för att förkorta leveranstiden. EFI paketerade och distribuerade 86 
462 A-orderbeställningar till den norska marknaden under 2013. 

5.1.1.  Processbeskrivning 

När det görs en A-orderbeställning från kund i Norge, följs detta upp av en 
rad olika delprocesser av EFI innan produkten kan levereras till kunden. Figur 
13 ger en överblick av de olika stegen. 

STEG 1: Beställning 

Det finns en mängd olika responskanaler som kunder kan välja att göra sina 
beställningar via, se bilaga 15. När beställningen har kommit in till EFI 
registreras kundens uppgifter i EFI:s affärssystem. Detta följs upp av att 
kundtjänst gör en kontroll för att säkerställa att kunden och beställningen är 
lämplig. 

STEG 2: Nedtag 

Efter att en A-order har blivit registrerad i EFI:s affärssystem och godkänd i 
kundkontrollen, placeras den i kö med andra A-beställningar i väntan på att bli 
nedtagen. Nedtag för norska A-beställningar utförs normalt en gång i veckan, 
vanligtvis på torsdagar. När EFI:s marknadsföringsavdelning genomför mer 
omfattande kampanjer görs extra nedtag. 

 

Figur 13. Processöverblick av A-Proc. 
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STEG 3: Fakturahantering 

I och med att en order har blivit nedtagen är den praktiskt sett klar för att 
paketeras. Innan detta sker ska kundfaktura, adressetikett och en 
leveransspecifikation skrivas ut. Leveransspecifikationen anger för 
packpersonalen vad varje enskild A-order ska innehålla. Det utskrivna 
materialet placeras på ett bord för beställningar som är redo att paketeras, som 
sedan hämtas upp av packpersonalen. 

STEG 4: Paketering 

A-ordern paketeras enligt leveransspecifikationen och läggs sedan bland övriga 
paket som ska till Norge. Då det är många beställningar som ska packas hyr 
EFI in Samhall20 som tar över delar av packandet. 

STEG 5: Beställning av transport 

När alla beställningar till Norge är paketerade, beställs en körning för den 
transport som ska ta varorna till Oslo. I samband med detta förbereds även 
frakthandlingar och en specifikation av det som ska transporteras. Antalet 
pallplatser utgör grunden för vad transportkostnaden blir. 

STEG 6: Transport 

Green Carrier21 hämtar upp de paketerade beställningarna på EFI och kör 
dem till Postens östlandsterminal i Oslo. Däremellan förtullas godset vid den 
svensk-norska gränsen. Det sammanlagda värdet av produkterna i transporten 
påverkar tullavgiftens storlek. 

STEG 7: Leverans till kund 

Från östlandsterminalen i Oslo är det Bring22 som tar över transporten och för 
vidare beställningarna ut till de norska kunderna. Detta tar Bring tre till fem 
arbetsdagar beroende på kundens geografiska placering i Norge. 

                                                
20 Samhall är ett statligt ägt bolag med uppdraget att skapa meningsfulla och utvecklande jobb för 
personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga (Samhall 2013) 
21 Green Carrier är ett av Nordens största privatägda logistikföretag och erbjuder transportlösningar 
med samtliga transportmedel (Green Carrier 2014) 
22 Bring, som är en del av Posten Norge, hör till en av de största logistik- och postaktörerna i 
Norden (Bring 2014) 
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5.1.2.  Ledtid 

De beräknade ledtiderna är ett resultat efter att olika ledtidscenarion blivit analyserade. Av 
tydlighetsskäl, samt för att förenkla läsupplevelsen redovisas detta resultat i denna del av 
rapporten. 

Figur 14 visar en sammanställning av de beräknade ledtidsscenariorna för A-
Proc. Bilaga 2 och 3 ger en detaljerad beskrivning om hur dessa ledtider har 
beräknats. 

Scenario Ledtid 

Bästa tänkbara utfall 6 dagar (4 vardagar) 

Sämsta tänkbara utfall 15 dagar (11 vardagar) 

Genomsnittlig leveranstid 8,5 dagar (7,5 vardagar) 
Figur 14. Ledtidsscenarion för A-Proc. 

5.1.3.  Kostnad 

Den beräknade kostnaden är ett resultat efter att olika kostnadsposter blivit analyserade. 
Av tydlighetsskäl, samt för att förenkla läsupplevelsen redovisas detta resultat i denna del av 
rapporten. 

Den genomsnittliga kostnaden för EFI att hantera och leverera en A-order till 
en norsk adress är 22,42 kronor. 

Bilaga 4 ger en detaljerad beskrivning på kostnadskalkylen och visar hur denna 
kostnad har beräknats. 

5.2. Logistisk process: Returhantering 

Returhanteringen för EFI på den norska marknaden är förenad med höga 
kostnader och en utdragen ledtid enligt Strand23. Både de höga kostnaderna 
och den utdragna ledtiden har en direkt koppling till att returerna hanteras av 
en mellanhand, Direct House, innan de åter sänds till EFI. Då EFI skickar en 
beställning till den norska marknaden ”köper” EFI AS beställningen, och den 
norska kunden erhåller därmed varan från ett norskt företag. Genom denna 
metod sparar koncernen pengar23, eftersom EFI då inte behöver betala 
utlandsporto. Konsekvensen blir istället att EFI-koncernen måste använda sig 
av ett mellanlager för returhanteringen, eftersom varan då teoretiskt sätt 

                                                
23 Tomas Strand, platschef EFI AB, intervju den 3 mars 2014. 
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kommer från ett norskt företag. Detta medför att om en kund väljer att skicka 
varan som retur ska detta göras till en norsk adress. Då EFI-koncernen inte 
själva tillhandahåller något lager i Norge, måste företaget hyra in denna tjänst.  

5.2.1.  Processbeskrivning 

När en produkt skickas i retur från den norska marknaden, följs detta upp av 
en rad olika delprocesser innan produkten åter kan placeras på EFI:s lager. 
Figur 15 ger en överblick av de olika delprocesserna. 

STEG 1: Kund sänder returen 

Kunden paketerar varan och skickar den i retur. Portot för returen får kunden 
betala på egen hand. Även ursprungliga utsändningar från EFI som inte når 
hela vägen fram till kunden, till exempel på grund av felaktiga adressuppgifter, 
går som retur.  

STEG 2: Direct House i Arendal tar emot returen 

Alla paket som skickas i retur från EFI:s kunder i Norge, sänds till Direct 
House lagerhotell i Arendal. Här skiljs produkterna från sin returförpackning 
och sorteras in bland övriga produkter i sin klubb. Produkter som skadats eller 
brukats av kunden kasseras. En gång per månad levererar Direct House en 
specifikationsrapport till EFI om antalet returer inom varje klubb samt hur 
många som kasserats på grund av dålig kvalité. 

STEG 3: Direct House sänder frakt med returer 

Ungefär en gång i kvartalet skickar Direct House de produkter som kommit in 
på retur vidare till EFI AB i Karlstad. Innan returerna tas emot av EFI 
förtullas de vid den norsk-svenska gränsen. 

 

 

Figur 15. Processöverblick av de olika stegen vid returhantering. 
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STEG 4: EFI tar emot returen 

När returerna har tagits emot av EFI kontrolleras de först, och sorteras sedan 
in på respektive sorteringsplats på lagret. 

5.2.2.  Ledtid 

Ledtiden för returhantering på den norska marknaden är mellan ett par dagar 
och upp till tre månader lång. Den utdragna ledtiden är en direkt konsekvens 
av att Direct House skickar de inkomna returerna till EFI endast en gång per 
kvartal berättar Sundholm24. 

5.2.3.  Kostnad 

Den beräknade kostnaden är ett resultat efter att olika kostnadsposter blivit analyserade. 
Av tydlighetsskäl, samt för att förenkla läsupplevelsen redovisas detta resultat i denna del av 
rapporten. 

Hanteringskostnaden för en retur på den norska marknaden är 12,09 kronor 
för EFI. 

Bilaga 5 ger en detaljerad beskrivning på kostnadskalkylen och visar hur denna 
kostnad har beräknats. 
  

                                                
24 Mickael Sundholm, logistikansvarig EFI AB, intervju den 7 mars 2014. 
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6. Analys 

I detta kapitel utvärderas och analyseras studiens teoretiska referensram. De frågeställningar 
som presenterades i rapportens inledande kapitel, kommer att belysas utifrån analys av 
teoretisk och empirisk data. 

6.1. Q1 - Vilken servicenivå beträffande leveranstid bör 
postorderföretag förhålla sig till? 

Företag ökar som regel försäljningen genom att erbjuda en kortare leveranstid 
(Storhagen 2003). Men en reducerad leveranstid innebär oftast även högre 
kostnader för leveranskedjan (Ho & Zheng 2004). Innan ansträngningar görs 
för att reducera ledtiden till kund bör företag därför klargöra vilken leveranstid 
de ska förhålla sig till. 

För att klargöra detta ska företag enligt Storhagen (2003) fråga sig vad kunden 
kräver. Undersökningar visar att kravet på kortare leveranstider från kunder 
har hårdnat genom åren (Mattsson 2012). Av E-handelskonsumenterna 
nämner 72 % att det är viktigt för dem att erhålla leveransen inom tre dagar, 
och en av tre konsumenter menar att leverans redan dagen efter beställning är 
viktigt för dem (PostNord 2013b). Detta är krav som vare sig EFI eller 
företagets direkta konkurrenter åstadkommer med sina leveranskedjors 
ledtider. Det ska dock även beaktas vad kunden egentligen behöver, eftersom 
kunden oftast begär mer än vad denne faktiskt är i behov av (Storhagen 2003).  

Sörqvists (2000) resonemang kring vad som formar kunders förväntningar, 
argumenterar för att postorderföretag kan ha en längre leveranstid. De 
välkomsterbjudanden som EFI erbjuder är gratis, och kunder har inte lika 
stora förväntningar när priset är lägre. Vidare består postorderföretagens 
produktsortiment av vardagliga förbrukningsartiklar. Alltså borde produkterna 
inte ha ett stort betydande intresse för kunden. Jämför ett par nya strumpor 
från EFI, med en ny klänning/skjorta från Nelly.com25. Då produkten har ett 
mindre intresse för kunden är förväntningarna inte lika höga (Sörqvist 2000), 
vilket innebär att leveranstiden får en mindre betydelse. Från detta kan det 
antas att kunderna har lägre förväntningar på postorderföretagens 
leveranstider i jämförelse med e-handelsföretagen. Därmed är det dock inte 
sagt att postorderföretagens nuvarande leveranstider motsvarar den nivå som 
de bör förhålla sig till. 

                                                
25 Nelly.com är ett svenskt e-handelsföretag som säljer modekläder via Internet. 
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Företag bör vara medvetna om vad deras konkurrenter erbjuder för 
servicenivå (Björnland et al. 2003; Storhagen 2003). Genom att klargöra detta 
kan företaget erhålla en antydan om huruvida det egna företaget erbjuder för 
god eller för dålig leveransservice. Detta talar för att EFI kan ha lite längre 
leveranstid än e-handelsföretag, eftersom företagets direkta konkurrenter har 
liknande längd på ledtiden. Då postorderbranschen dessutom är influerat med 
ett dåligt rykte18, blir denna nackdel till ett argument för att EFI kan förhålla 
sig till en förlängd leveranstid. Kunder har nämligen lägre förväntningar på 
företag med sämre rykte (Sörqvist 2000). Eftersom EFI:s 
marknadsföringsstrategi inte framhäver EFI som varumärke, influeras även 
EFI av branschens dåliga rykte. Detta är som sagt ett argument för att EFI kan 
förhålla sig till en förlängd leveranstid. Sedan kanske postorderföretag 
egentligen bör förhålla sig till en förkortad leveranstid, med ändamålet att 
förbättra företagets rykte. Informationen om postorderföretag kan antas vara 
mer begränsad än vad den är för e-handelsföretag, vilket medför att det dock 
är mer troligt att postorderkunder baserar förväntningarna på e-handelns 
standarder. Av e-handelsföretagen uppger 69 % att de erbjuder leverans inom 
tre vardagar, och 88 % inom fem vardagar (PostNord 2013b). Med detta sagt 
kan det enas om att postorderföretagen kan förhålla sig till en längre 
leveranstid än e-handelsföretagen, bara skillnaden inte blir för stor. 

Det är även intressant att ta i beaktning att vissa kunder är kostnadskänsliga 
och andra är ledtidskänsliga (Plambeck 2004). Eftersom EFI:s 
välkomsterbjudande är gratis, kan det antas att många av de kunder som 
intresserar sig för dessa erbjudanden är mer kostnadsorienterade än 
ledtidsorienterade. Detta betyder att de är villiga att vänta lite längre på sina 
beställningar. För den ledtidsorienterade kunden skulle EFI och andra 
postorderföretag kunna erbjuda en kortare leveranstid i utbyte mot att de 
betalar mer för frakten. På så sätt kan postorderföretagen även tillfredsställa 
den ledtidskänsliga kunden. 

Att beakta vad en reducerad leveranstid kan tänkas generera i merförsäljning är 
en viktig aspekt (Storhagen 2003). De ökade försäljningsinkomsterna är 
grunden för att överhuvudtaget reducera ledtiden. Att göra en prognos över 
den förväntade merförsäljningen är dock förenat med stora svårigheter, då 
försäljningen är direkt beroende av företagets kunder (Storhagen 2003). Det 
går emellertid att konstatera att en reducerad ledtid genererar som regel en 
högre omsättning (Mattsson 2012; Aronsson et al. 2006; Björnland et al. 2003), 
eftersom leveranstiden är en betydande faktor när kunden väljer leverantör 
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(PostNord 2013b; Mattsson; 2012). Studier gör också gällande att företag som 
tillhandahåller en snabb leveranstid, i förhållande till aktörer inom samma 
bransch, genererar en högre tillväxt och större vinstmarginaler (Mattsson 
2012). 

Ett tämligen generellt, men resonabelt antagande, är att kostnaden för att 
upprätthålla leveranskedjans ledtid är densamma för alla distanshandelsföretag. 
Därmed kommer leveranskedjans kostnadskurva att vara densamma för 
postorderföretag och e-handelsföretag. Från tidigare analys angående kunders 
förväntningar på leveranstiden, dras slutsatsen att leveranstiden inte är lika 
betydande för postorderföretag som den är för e-handelsföretag. En ändring 
av leveranstiden (läs: servicenivå i figur 16) bör därför ge en mindre 
intäktsförändring för postorderföretagen, än för e-handelsföretagen. Derivatan 
av leveranskedjans intäktskurva för postorderföretagen är alltså lägre än 
derivatan för motsvarande kurva hos e-handelsföretagen. Postorderföretagens 
S-formade intäktskurva blir därför flackare i jämförelse med e-
handelsföretagens intäktskurva, se figur 1626. 

Detta föranleder till tolkningen att den maximala skillnaden mellan ett 
postorderföretags intäktskurva och kostnadskurva, förskjuts till vänster i x-led 
i förhållande till samma maximum för ett e-handelsföretag. Konsekvensen av 
detta blir följaktligen att även den maximala extrempunkten beträffande 
postorderföretagens vinstkurva för leveranskedjan, blir förskjuten åt vänster i 

                                                
26 Förtydligande: Figur 16 baseras på figur 5 på sidan 28 med tillhörande text, samt författarens 
tidigare analys rörande kunders förväntningar. Figur 16 är inte baserad på något sifferunderlag. 

Figur 16. Leveranskedjans intäktskurva för postorder och e-handel.  
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x-led, vilket motsvarar en lägre nivå av leveransservice (läs: längre leveranstid). 
Detta talar för att postorderföretagen kan, eller till och med bör, ha en längre 
leveranstid än e-handelsföretagen. Detta kan motargumenteras av att 
postorderföretag istället faktiskt skulle generera en större intäktsförändring om 
fler kunder väljer att förbli prenumeranter, och därmed bidrar mer frekvent till 
leveranskedjans intäkter. Intäktskurvan för postorderföretagen skulle då få en 
mer S-liknande form. 

Enligt Pekgun (2006) kan marknadsföring av olika priser på en produkt 
påverka efterfrågan. På ett likande sätt borde olika marknadsföringsstrategier 
kunna användas till att påverka vad kunder efterfrågar, förväntar sig och 
kräver. I EFI:s marknadsföring (se bilaga 16-17) ligger produkten och priset i 
fokus. Inget, eller mycket begränsad, fokus riktas mot värdet i att få produkten 
hemlevererad till brevlådan, enkelt och bekvämt med jämna mellanrum på 
bestämda datum, så att kunden själv inte behöver spendera dyrbar tid på dessa 
tråkiga, men nödvändiga inköp. Om postorderföretag betonar detta värde i 
marknadsföringen, skulle förväntningarna på själva produkten, och därmed 
leveranstiden, möjligen få en mindre betydelse. Genom att framhålla samma 
värde i det välkomstmeddelandet som kommer med den första försändelsen 
(se bilaga 18) kan postorderföretag styra bort kundens tankar angående den 
långa leveranstiden. Sådana åtaganden skulle dessutom kunna generera en 
högre procentuell andel kunder som är intresserade av att fortsätta med 
prenumerationen även efter välkomsterbjudandet. Enligt Sörqvist (2000) har 
marknadsföring en betydande inverkan på kunders förväntningar. 

Faktum är att postorderföretag har en längre leveranstid än e-handelsföretag. 
Genom en god och tillmötesgående kundservice kan postorderföretag gardera 
sig mot kunder som blivit missnöjda med leveranstiden (Boshoff 1997; Kelley 
et al. 1993). Ett förslag skulle därmed kunna vara att bifoga en ”vi beklagar för 
den utdragna leveransen”-text i ett välkomstmeddelande till varje ny 
beställning. Detta bör betraktas som en relativt billig och enkel metod, men 
kan enligt Chang och Wang (2012) ha en positiv effekt för kundens förtroende 
för företaget. Detta meddelande skulle i sig kunna förlängas med budskapet att 
företaget garanterar att det fortsättningsvis inte kommer förekomma sena 
leveranser med abonnemanget, och om detta skulle förekomma utlova 
kompensation av något slag. Detta är enligt Ho och Zheng (2004) en stor 
konkurrensfördel, och kan samtidigt bidra till att fler kunder väljer att fortsätta 
som prenumeranter. Här finns det dessutom utrymme till att utlova en 
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värdefull kompensation för kunden eftersom efterkommande försändelser är 
lätta att planera inför. 

Även om denna analys har antytt att postorderföretag kan förhålla sig till en 
något längre leveranstid i jämförelse med e-handelsföretag, är det trots allt 
något de bör vara försiktiga med att öppet visa. En för långt utlovad 
leveranstid är nämligen en av de vanligaste orsakerna till varför konsumenter 
inte väljer att fullfölja sina inköp (Peterson et al. 1997). Samtidigt skulle detta 
kunna fungera som ett avskräckande medel mot de direkt förlustbringande 
konsumenterna som enbart är intresserade av välkomsterbjudandet. 
Postorderföretagen kan dock med fördel välja att leverera produkten snabbare 
än vad de har utlovat. På så sätt höjer företagen skillnaden mellan kundernas 
förväntningar och faktiska upplevelse, vilket teoretiskt sett generar en högre 
kundtillfredsställelse enligt Shimata et al. (2013) och Sörqvist (2000). Att 
förlänga den erbjudna leveranstiden blir då en balansgång mellan extremt 
tillfredsställda kunder, och konsumenter som inte väljer att göra ett inköp på 
grund av den för långt angivna leveranstiden. 

6.2. Q2 - Hur kan ett postorderföretag omstrukturera sina logistiska 
aktiviteter för att reducera leveranstiden till kunder? 

Johnsson och Mattsons (2005) definition på logistik blir begränsande då det 
ska undersökas hur EFI:s logistiska aktiviteter kan omstruktureras för att 
snabbare kunna serva företagets kunder. Då deras definition enbart omfattar 
materialflödet, bör den kompletteras med den förklaring som ges av Aronsson 
et al. (2006) som även tar informationsflödet i beaktning. Det interna 
informationsflödet hos EFI har nämligen negativa effekter på materialflödet.   

Aronsson et al. (2006) menar att det är helheten av leveranskedjans utförande 
som är av intresse och inte det enskilda momentet. Men för att en 
övergripande bild av helheten ska kunna erhållas är det viktigt att ha en 
förståelse för hur det enskilda momentet inverkar på systemet. Detta förbättrar 
kunskapen om företagets egna processer och samordnar olika avdelningars syn 
på dessa. Genom att dela upp och kartlägga olika delprocessers inverkan på 
det sammanlagda systemet kan postorderföretag identifiera potentiella 
problemområden som skapar dröjsmål i ledtiden.  
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En uppdelning av EFI:s nuvarande kundorderprocess (A-Proc.) visar att det 
finns många likheter med den som illustreras av Aronsson et al. (2006) i figur 
17. EFI:s process kan delas upp i orderprocess och leveransprocess på ett 
liknande vis. Orderläggning (1) och ordermottagning (2) motsvaras av steg 1 
för EFI, där företagets kundtjänst ansvarar för mottagande och registrering av 
orders. Steg 2-3 hos EFI, är jämförbart med orderbehandling (3), vilket fullgör 
orderprocessen. Leveransprocessen påbörjas med färdigställande av order (4), 
vilket i EFI:s fall svarar mot steg 4 och 5. De två avslutande stegen i EFI:s 
process, transport och leverans till kund, stämmer precis överens med 
illustrationen av Aronsson et al. (2006). 

Många postorderföretag bedriver ingen egen produktion, utan köper in 
produkterna från externa företag. Verksamheten består istället av paketering 
och distribution av produkter. Detta innebär egentligen att postorderföretags 
effektivitet är 0 % ur ett kundperspektiv, eftersom ingen ledtid kommer 
kunden tillgodo. Det förädlande arbetet utgörs istället av en tjänst. 
Postorderföretagen ser till att deras prenumererande kunder får rätt produkt, 
vid rätt tidpunkt, bekvämt levererad direkt hem i brevlådan. Enligt Storhagen 
(2003) ska all tid som inte har något kundvärde ifrågasättas, vilket för ett 
postorderföretag då skulle omfatta all den tid som förlöper mellan att order är 
lagd till dess att kunden erhåller varan. Genom att följa den arbetsgång på nio 
steg som presenteras av Storhagen (2003) på sidan 32, kan postorderföretag få 
kunskap om vilka moment i kundorderprocessen som bör sättas i fokus då en 
ledtidsreduktion ska göras. En analys av den givna situationen kan sedan leda 
till nya förslag på hur processen ska omstruktureras. De delprocesser som tar 
en betydande tid på EFI är nedtag/internt informationsflöde, transporter till 
och inom koncernen samt utleverans till kund, vilket föranledde till att fokus 
riktades mot att finna ut metoder för att reducera tiden för dessa moment. 

Figur 17. Kundorderprocess (Aronsson et al. 2006). 
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6.3. Q3 - Vad skulle en omstrukturering av ett postorderföretags 
logistiska aktiviteter generera för konsekvenser beträffande 
kostnad? 

Enligt Storhagen (2003) och den arbetsgång på nio steg som han presenterar 
ska det sjunde steget; ”Analysera och ge förslag till nya lösningar”, följas upp 
av det åttonde steget; ”Genomföra”. Däremellan borde det finnas ytterligare 
ett steg; ”Evaluera”. Bara för att en idé och förslag på en alternativ process 
med förkortad ledtid har utvecklats, är det inte säkert att denna nya process är 
ett bättre alternativ än den föregående. Storhagen (2003) menar själv att 
företag bör ta reda på vad olika leveransserviceåtgärder kostar innan några 
färdiga slutsatser angående leveransservicenivån kan dras. En kort ledtid är allt 
som oftast relaterad till förhöjda kostnader (Ho & Zheng 2004). Både 
Mattsson (2012) och Aronsson et al. (2006) talar för att en ökad kostnad för 
leveranskedjan kan motiveras av ökade försäljningsintäkter, som den 
förkortade ledtiden genererar. Därmed blir det nödvändigt att utreda en ny 
leveranskedjas förväntade kostnad innan den införs. 

Ett beslut rörande vilken logistisk process som ska tas i bruk bör ta hänsyn till 
den totala kostnaden för varje process enligt Aronson et al. (2006). Det ligger 
självklart en hel del sanning i detta, men även en del svårigheter. En del 
kostnader är inte uppenbara och kan kräva en del tolkning, bearbetning och 
uppskattning för att komma till rätta med. Detta medför felkällor till 
beräkningarna. Målet med metoden för beräkningarna bör därför vara att göra 
en så noggrann och korrekt bedömning som möjligt, och antingen försöka 
minimera felkällorna eller utesluta dem mot varandra. Att beräkna kostnaden 
för en process innan den införts blir än mer problematiskt då det ofta inte 
finns någon helt korrekt information att basera beräkningarna på. I dessa fall 
blir tolkning och uppskattning extra viktiga redskap vid beräkningarna. När 
totalkostnaden har beräknats för de olika processerna kan de jämföras mot 
varandra. Ho och Zhengs (2004) uttalande om att en förkortad ledtid ofta kan 
relateras till högre kostnader, stämmer bra överens med de två alternativa 
processerna som undersöktes på EFI. Dessa alternativa processer presenteras i 
nästkommande kapitel.  

När omstruktureringar av leveranskedjan görs, behöver inte enbart kostnaden 
för den direkt berörda delprocessen påverkas. Om det exempelvis skulle 
införas att orders behandlas mer frekvent, skulle det innebära att den 
genomsnittliga transportkostnaden kan stiga som en konsekvens av bland 
annat ett sämre utnyttjande av lastutrymme. Därför är det precis, som 
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Mattsson (2012) säger, viktigt att beakta alla kostnadsposter eftersom varje 
process har unika förutsättningar. En kostnadspost kan bli avgörande för det 
beslut som ska fattas. Genom att använda modellen för totalkostnadsanalys 
som Persson och Virum (1996) framhåller, kan postorderföretag erhålla 
underlag för vilka kostnadsposter som ska ingå i en självkostnadskalkyl. 
Självkostnadskalkylen kan sedan fungera som ett verktyg för att erhålla en 
insyn över vilka kostnader som kan tänkas påverkas av olika logistiska 
omstruktureringar. 
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7. Resultat 

I detta kapitel presenteras två alternativa processer för hur EFI AB kan gå tillväga för att 
reducera ledtiden, beträffande A-orderhantering på den norska marknaden. Processernas 
utformning, ledtid och kostnad har framtagits genom analys av teoretisk, men framförallt 
empirisk data. Frågeställning Q2 och Q3 besvaras. 

7.1. Alternativa processer 

7.1.1.  Alternat iv  1 (Alt .  1) 

Alt. 1 utvecklades efter att det identifierats att gällande nedtagsrutiner på EFI 
är en betydande bidragande faktor till varför ledtiden är lång. Genom att 
ifrågasätta nedtagsrutinerna framkom intressant information. För det första 
förekommer det mer frekventa nedtag vid omfattande marknadsföring. För 
det andra går det två till tre transporter per vecka till den norska marknaden 
för att leverera B- och X-orders. Införandet av ett extra nedtag av A-orders 
per vecka till Norge skulle därmed inte innebära några omfattande 
omställningar i produktionen. Anledningen till varför mer frekventa 
nedtagsrutiner inte har införts tidigare grundar sig i vanor och rutinmässiga 
tankebanor i stil med ”så här har vi alltid gjort”. Alt. 1 påverkar inte den 
rådande returhanteringen. 

Processbeskrivning 

Processen förblir intakt och behåller samma mönster som A-Proc., se figur 18. 
Det som skulle förändras är att nya rutiner kring nedtag och transport införs: 

• Nedtag gällande norska A-orderbeställningar görs fortlöpande två 
gånger i veckan, måndagar och torsdagar. 

• Transporter till norska kunder görs kontinuerligt två gånger per vecka, 
tisdagar och fredagar. 

 

 

 

Figur 18. Processöverblick av Alt. 1. 
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Ledtid 

Figur 19 visar en sammanställning av de beräknade ledtidsscenariorna för Alt. 
1. Bilaga 2 och 6 ger en detaljerad beskrivning om hur dessa ledtider har 
beräknats. 

Scenario Ledtid 

Bästa tänkbara utfall 4 dagar (4 vardagar) 

Sämsta tänkbara utfall 12 dagar (8 vardagar) 

Genomsnittlig leveranstid 6,25 dagar (6,75 vardagar) 
Figur 19. Ledtidsscenarion för Alt. 1. 

Kostnad 

Alt. 1 ger en genomsnittlig kostnad på 22,82 kronor för EFI att hantera och 
leverera en A-order till en norsk adress. 

Bilaga 7 ger en detaljerad beskrivning på kostnadskalkylen och visar hur denna 
kostnad har beräknats. 

7.1.2.  Alternat iv  2 (Alt .  2) 

Idén bakom Alt. 2 tog sin form efter att det framkommit att EFI inte 
tillhandahåller ett eget lager i Norge, men att EFI-koncernen hyr in sig på ett 
lager i Arendal som hanterar bokklubben samt returhanteringen på den norska 
marknaden. Eftersom returhanteringen på Direct House omfattar samma 
produkter som A-Proc., borde det vara möjligt att samordna dessa processer. 
Detta alternativ reducerar inte enbart transporttiden, utan även väntetiden för 
nedtag eftersom Direct House paketerar och distribuerar beställningar på 
daglig basis. Vid ett potentiellt införande av Alt. 2 skulle ett utökat samarbete 
med Direct House vara ett direkt åtagande för EFI. Processen delas in i två 
delmoment: returhantering och A-orderhantering. Vidare delas processen in 
ytterligare mellan frekventa klubbar (FK) och mindre frekventa klubbar (MFK). 
Frekventa klubbar utgörs av EFI:s åtta mest populära klubbar. De omfattar 
cirka 80 % av all försäljning på den norska marknaden. Mindre frekventa 
klubbar utgörs av resterande klubbar. En gemensam överblick av dessa två 
delprocesser kan ses i figur 20. 
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Processbeskrivning: Retur 

Returhanteringen för Alt. 2 har många likheter med dagens arbetsprocess för 
returer. Skillnaden blir att frekventa klubbar lagras vidare på Direct House 
efter att de inkommit till lagerhotellet i Arendal. Returer vars klubbar är 
mindre frekventa följer samma mönster som tidigare. 

STEG 1: Kund sänder re turen 

Precis som i dagens arbetsprocess kommer det första steget i denna alternativa 
process fungera så att kunden paketerar varan och skickar den i retur. Även 
ursprungliga utsändningar från EFI som inte når fram till kunden, till exempel 
på grund av felaktiga adressuppgifter, går som retur. 

STEG 2: Direc t  House i  Arendal  tar emot re turen 

Direct House tar emot returen på företagets lagerhotell i Arendal. Produkten 
skiljs åt från returförpackningen och läggs bland övriga produkter inom 
samma klubb. Obrukbara produkter kasseras och fakturorna sänds dagligen 
med bud till EFI AS kontor i Oslo för behandling. Direct House rapporterar 
dagligen över antalet inkomna returer av de olika klubbarna samt hur många 
produkter som har kasserats. 

 

 

Figur 20. Processöverblick av de olika stegen för Alt. 2. 
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STEG 3a: Frekventa klubbar lagras på Direc t  House  

Produkter vars klubbar är frekventa sorteras in på Direct House lager. 

STEG 3b: Frakt t i l l  EFI för  mindre f rekventa klubbar  

De produkter vars klubb är mindre frekvent packas tillsammans på en 
returpall. Returpallen sänds med transport till EFI när dess fulla kapacitet har 
utnyttjats. Returerna förtullas vid den norsk-svenska gränsen. 

STEG 4: EFI tar emot re turer  av mindre f rekventa klubbar 

När returerna av de mindre frekventa klubbarna har tagits emot på EFI 
kontrolleras de och sorteras sedan in på respektive sorteringsplats på lagret. 

Processbeskrivning: A-order 

A-orderhanteringen för Alt. 2 är uppdelad mellan frekventa och mindre 
frekventa klubbar. 

STEG A: Frekventa klubbar 

Direct House paketerar och sänder A-orderbeställningar av frekventa klubbar 
till norska adresser på en daglig basis. För att kunna möta efterfrågan av dessa 
beställningar utnyttjar Direct House det lager som byggts upp av returnerade 
produkter. EFI förser Direct House med den information som behövs för att 
paketera och distribuera rätt produkt till rätt kund. 

STEG B: EFI säkerstä l l er  e f t er f rågan 

EFI skickar leveranser av frekventa klubbar till Direct House, för att 
säkerställa tillgången av produkter som krävs för att täcka det behov som finns 
utöver de returnerade varorna. 

STEG C: Mindre f rekventa klubbar 

Lågfrekventa A-beställningar samt alla B- och X-beställningar hanteras precis 
som i dagens process av EFI från Karlstad. 

Ledtid 

Figur 21 visar en sammanställning av de beräknade ledtidsscenariorna för Alt. 
2. Ledtiderna gäller enbart för frekventa klubbar, och bilaga 8 ger en detaljerad 
beskrivning om hur dessa ledtider har beräknats. 
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Scenario Ledtid 

Bästa tänkbara utfall 3 dagar (3 vardagar) 

Sämsta tänkbara utfall 10 dagar (6 vardagar) 

Genomsnittlig leveranstid 4,4 dagar (4 vardagar) 
Figur 21. Ledtidsscenarion för Alt. 2. Ledtiderna gäller enbart frekventa klubbar. 

Ledtiden för mindre frekventa klubbar förblir densamma som för A-Proc., se 
figur 14 på sidan 43. 

Kostnad 

Figur 22 visar en sammanställning av de beräknade kostnaderna för Alt. 2. 
Bilaga 9 ger en utförligare beskrivning av hur kostnadskalkylen är gjord och 
hur de olika kostnaderna har beräknats. 
 

 FK MFK FK + MFK 

Retur 9,27 kr 12,87 kr 9,99 kr 

A-order 34,38 kr 24,66 kr 32,44 kr 

Retur + A-order 43,65 kr 37,53 kr 42,43 kr 
Figur 22. Beräknade kostnader för Alt. 2. 

7.2. Resultatsammanställning 

Ledtid 

Figur 23 visar en sammanställning av de ledtidsscenarion som beräknats för 
respektive process (detaljer, se bilaga 3, 6 och 8). För Alt. 2 gäller de givna 
ledtiderna för frekventa klubbar, för mindre frekventa klubbar gäller samma 
ledtider som för A-Proc. 

 Bästa tänkbara 
utfall (BTU) 

Sämsta tänkbara 
utfall (STU) 

Genomsnittlig 
leveranstid (GL) 

A-Proc. 6 (4) 15 (11) 8,5 (7,5) 

Alt. 1 4 (4) 12 (8) 6,25 (6,75) 

Alt. 2 3 (3) 10 (6) 4,4 (4) 
Figur 23. Ledtidsscenarion för de olika processerna. Vardagar inom parantes. 
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De två dagar som skiljer mellan BTU för A-Proc. och Alt. 1 utgörs av helgen 
som går åt för A-Proc. Alt. 2 sparar en dag i jämförelse med Alt. 1 på grund av 
att transporttiden mellan EFI och Oslo försvinner för Alt. 2. 

Alt. 1 har en STU som är tre dagar kortare än A-Proc., vilket är en direkt 
konsekvens av frekventare nedtagsrutiner. Anledningen till varför STU inte 
blir större än två dagar mellan Alt. 1 och Alt. 2, är för att det går åt en extra 
helg i det specifika fall för Alt. 2 då en ny order inkommer efter sista nedtag på 
en fredag. 

För A-Proc. och Alt. 1 är BTU beräknat för Oslo-regionen. Det kan antas att 
en betydande del av EFI:s kundkrets är lokaliserat kring det området eftersom 
Norges befolkning är som tätast där. För Alt. 2 är BTU beräknat för Arendal-
regionen. Det är nog dock även rimligt att inräkna Oslo-regionen till detta, då 
vägförbindelserna mellan Arendal och Oslo är goda och inte mer än 23 mil (se 
figur 11, sidan 37). Då Oslo är Norges huvudstad, och därmed ett viktigt 
handelsområde, borde detta dessutom tala för att transporter till Oslo-
regionen prioriteras. 

Noterbart för leveranstiderna är att STU för A-Proc. överskrider den utlovade 
leveranstiden på två veckor som EFI erbjuder kunder efter att de bekräftat en 
beställning via en webbaserad responskanal. Detta gäller även egentligen för 
Alt. 2, eftersom mindre frekventa klubbar skickas med denna metod. 

Kostnad 

Figur 24 visar en sammanställning av de totalkostnader som beräknats för 
respektive process (detaljer, se bilaga 4, 5, 7 och 9). För Alt. 1 gäller samma 
kostnad för returhantering som för A-Proc.. 

Process A-orderhantering Returhantering TOTALT 

A-Proc. 22,42 kr 12,09 kr  34,51 kr 

Alt. 1 22,82 kr 12,09 kr 34,91 kr 

Alt. 2 32,44 kr  9,99 kr  42,43 kr 
Figur 24. Totalkostnader för de olika processerna. 

Den totala kostnaden för A-Proc. och Alt. 1 skiljer sig inte nämnvärt från 
varandra. Alt. 2 är dock ungefär 22 % dyrare än de två andra processerna. Det 
är kostnaden för A-orderhantering som är betydligt dyrare för Alt. 2, då 
returhantering för denna process faktiskt är billigare i jämförelse med A-Proc. 
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och Alt. 1. Att jämföra den totala kostnaden blir dock missvisande, eftersom 
förhållandet mellan A-orderhantering och returhantering inte är 1:1. Det 
förkommer givetvis färre returer än A-orderförsändelser, vilket talar än mer 
emot Alt. 2 ur ett rent kostnadsperspektiv. 

Om Alt. 1 tas i bruk skulle A-orderhanteringskostnaden för att serva den 
norska marknaden stiga med 40 öre per order. Med 2013 års försäljning av A-
orders (86 462 stycken) till den norska marknaden skulle detta innebära en 
merkostnad på 34 585 kronor per år. Motsvarande siffra för Alt. 2, vars 
kostnad för A-orderhantering är 10,02 kronor dyrare i jämförelse med A-
Proc., är 866 349 kronor. För att dessa merkostnader ska rättfärdigas bör de 
täckas upp av de extra intäkterna som förväntas genereras av de reducerade 
ledtiderna.  

Noterbart för alla processerna är att kostnadsposten för porto utgör den 
absolut största andelen av den totala kostnaden för A-orderhantering. För alla 
tre processerna gäller att portot står för nära 60 % av den totala kostnaden för 
A-orderhantering. Det är anmärkningsvärt att kostnadsposten för porto är så 
pass mycket högre för Alt. 2 (12,73 kronor för A-Proc. och Alt. 1, vs. 20,29 
kronor för Alt. 2). Anledningen bakom detta är antagligen att Direct House 
medvetet fördelar en stor del av deras kostnader under portot för att dölja den 
egentliga kostnaden för hantering. På så sätt förefaller det som om att Direct 
Houses hanteringskostnader är mycket billigare än vad som egentligen är fallet. 
Samma sak kan antagligen antas gälla för emballage- och utskriftskostnader. 
Dessa kostnader är 5,6 respektive 19,6 gånger så mycket dyrare då Direct 
House står för dem, jämfört med när EFI gör dem själva. 

7.3. Resultatsammanfattning 

Undersökningen presenterar två alternativa processer till dagens arbetsmetod 
på EFI för A-orderhantering till den norska marknaden. Alt. 1 innebär enbart 
små förändringar av dagens arbetsprocess, samtidigt som den förkortar den 
genomsnittliga leveranstiden med 2,25 dagar till en merkostnad av 40 öre. Alt. 
2 medför ett utökat samarbete mellan EFI och Direct House. Detta alternativ 
påverkar även den nuvarande returhanteringen. Till en merkostnad av 10,02 
kronor förkortar Alt. 2 den genomsnittliga leveranstiden med 4,1 dagar i 
jämförelse med A-Proc. 
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8. Diskussion och slutsats 

I detta kapitel diskuteras analysen, det görs återkopplingar till studiens syfte, samt redogörs 
för vilka slutsatser som kan dras av den bearbetade informationen. Avslutningsvis 
presenteras förslag till fallföretaget, samt idéer på framtida forskning. 

8.1. Diskussion 

Analysen antydde att postorderföretag kan förhålla sig till en längre leveranstid 
än e-handelsföretag. Vidare kan postorderföretag välja mellan tre olika 
förhållningsstrategier till ledtid. En snabb och öppet erbjuden leveranstid skapar 
lättare ett missnöje hos kunden om leveransen drar ut på tiden. Det finns även 
en möjlighet att denna strategi kan attrahera fler förlustbringande kunder. 
Samtidigt öppnar den upp för en större marknadsattraktion, eftersom 
leveranstiden är en viktig aspekt när kunder väljer vilket företag de vill göra 
sina inköp från. Genom att erbjuda en lång leveranstid garderar sig 
postorderföretagen till viss del mot förlustbringande kunder. Det leder också 
lättare till en högre kundtillfredsställelse om företagen lyckas leverera snabbare 
än den utlovade ledtiden. Dock är en för långt utlovad leveranstid en av de 
vanligaste orsakerna till varför konsumenter väljer att inte fullgöra ett köp. Ett 
tredje förhållningssätt för postorderföretagen är att vara lite diffus med den 
erbjudna leveranstiden. Genom att inte öppet erbjuda någon leveranstid får 
kunden skapa en egen uppfattning om leveranstiden. Oavsett vilken 
förhållningsstrategi postorderföretagen väljer, bör målet i alla fall vara att en ny 
beställning ska skickas till kunden så snart som möjligt efter det att 
beställningen har registrerats. Leveranstiden är trots allt en viktig aspekt för 
kundtillfredsställelsen. Att tillmötesgå en ny kunds förväntningar och krav 
skapar förtroende, och kan därmed utveckla långsiktiga och lönsamma 
kundrelationer. Men då kunders förväntningar på ledtiden kan antas vara 
något lägre och mindre betydande för postorderföretagen än för e-
handelsföretagen, kan kostnaden med fördel ha en större inverkan på valet av 
leveranskedja för postorderföretagen. 

I analysen argumenterades det för att postorderföretag kan förhålla sig till en 
förlängd leveranstid eftersom företagens produkter inte har ett stort betydande 
intresse för kunden. En annan tolkning skulle vara att dessa vardagliga 
förbrukningsvaror istället har en väldigt stor betydelse för konsumenterna. 
Detta för att konsumenterna har ett konstant behov av postorderföretagens 
produkter, eftersom de förbrukas inom en begränsad period. Om en 
konsument är i stort behov av en ny produkt, men postorderföretagens 
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leveranstid är för lång för kunden, måste kunden istället välja att göra sitt 
inköp via antingen e-handeln eller detaljhandeln. Därmed förlorar 
postorderföretagen denna kund. 

Ponera att postorderföretag både utlovade och tillhandahöll snabba 
leveranstider. En kund med stort behov av en ny produkt, skulle då med 
fördel göra sitt inköp via ett postorderföretag. Detta dels för att leveransen är 
snabb, men även på grund av det förmånliga priset. Men hur stor är 
sannolikheten att en sådan kund fortsätter som prenumerant? Detta går att 
spekulera mycket kring. Ett tänkbart scenario är att kunden blir tillfredsställd 
av produkten och den snabba leveransen, och fortsätter därmed som 
prenumerant. Troligen hade en sådan kund dock inget långsiktigt perspektiv i 
åtanke när denne gjorde beställningen från första början. Detta eftersom 
kunden var i behov av en ny produkt mer eller mindre omgående. 
Sannolikheten för att en kund, med ett stort och brådskande behov av en ny 
produkt, fortsätter som prenumerant, kan därför antas vara mindre om det 
utlovas en snabb leveranstid i jämförelse med om det utlovas en förlängd 
leveranstid. En kund som inte fortsätter som prenumerant är direkt 
förlustgivande för postorderföretagen. Därmed kan det vara positivt för 
postorderföretagen att erbjuda en förlängd leveranstid. 

Det är viktigt att förstå att postorderföretag utgör ett speciellt segment på 
distanshandelsmarknaden. E-handelsföretag erbjuder ofta samma produkter 
som den vanliga detaljhandeln erbjuder, och konkurrerar därmed direkt med 
dessa. Om en kund går till detaljhandeln får denne produkten omgående, och 
därmed måste e-handelsföretag förhålla sig till en så kort ledtid som möjligt. 
Det värde kunden erhåller från postorderföretag är inte självklart själva 
produkten. Värdet ligger istället i tjänsten av att få den rätta produkten 
hemlevererad med jämna mellanrum på specifika datum, så att kunden själv 
slipper slösa tid på dessa tråkiga, men nödvändiga inköp. Det är alltså enbart 
den första leveransen konsumenterna behöver vänta på. För resterande 
försändelser existerar ingen leveranstid ur ett kundperspektiv. Kunder som är 
införstådda med detta och värdesätter denna tjänst kan möjligen förbise en 
enstaka utdragen försändelse. Genom marknadsföring i välkomsterbjudanden 
och välkomstmeddelanden kan postorderföretag välja att framhålla detta värde 
tydligare. Även om detta skulle leda till att färre kunder blir intresserade av 
företagets produkter, skulle det ändå kunna leda till en bättre lönsamhet. Detta 
eftersom en större andel kunder blir långsiktigt lönsamma och färre kunder 
direkt förlustgivande. 
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För EFI kan kunder bli kostsamma i dubbel bemärkelse. För det första är 
välkomsterbjudandena så pass förmånliga, att kunden inte genererar någon 
vinst för än denne har mottagit sin tredje till femte försändelse av en klubb. 
Därmed gör EFI en ekonomisk förlust om kunden hoppar av 
prenumerationen i förtid. För det andra blir en sådan avhoppande kund extra 
kostsam om denne glömmer avbeställa en försändelse, och istället skickar 
produkten på retur i efterhand. I ett sådant fall får EFI först betala för att 
skicka ut försändelsen, och sedan för returhanteringen av produkten. Den 
vanligaste orsaken för varför en produkt går som retur på EFI är att en kund 
glömt att avbeställa B-ordern. 

Varje postorderföretag har såklart unika lösningar på hur de kan välja att 
strukturera leveranskedjorna får att uppnå en snabbare ledtid. Studien visar på 
att majoriteten av fallföretagets ledtid gick åt till det interna 
informationsflödet, samt transport och utleverans till kund. Då 
postorderföretag inte bedriver egen produktion, är det med stor sannolikhet 
just dessa delprocesser som är tidskrävande. Den interna lösningen på detta 
problem kan vara både komplex, i form av att exempelvis upprätta ett nytt 
centrallager, eller enkel, såsom att förslagsvis skicka beställningar med A-porto 
istället för B-porto. Vilken lösning som tas i bruk blir därefter en avvägning 
mellan de olika alternativens ledtider, kostnader och förväntade intäkter. 

När postorderföretag gör kostnadskalkyler av förväntade kostnader bör de ha 
en djup förståelse över kalkylobjekten. Vid bristande kunskap finns det risk att 
kostnadsposter felberäknas eller till och med bortglöms. Detta skapar 
missvisande resultat och kan leda till slöseri med resurser. Genom att inkludera 
hela personalstyrkan i kalkylerna och analysera många tänkbara scenarion som 
kan uppstå, säkerställs kalkylerna till viss del. Kalkylerna utgör dock enbart 
spekulationer om ett framtida tänkt system, och det verkliga systemet kan 
fortfarande generera helt andra resultat. 

8.2. Slutsats 

Syftet med examensarbete har varit att analysera hur postorderföretag kan 
avväga sina leveranskedjor beträffande leveranstid och kostnad för att uppnå 
en högre lönsamhet. Tre frågeställningar har fungerat som stöd för att uppnå 
syftet med studien: 
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Q1 - Vilken servicenivå beträffande leveranstid bör postorderföretag 
förhålla sig till? 

Q2 - Hur kan ett postorderföretag omstrukturera sina logistiska aktiviteter 
för att reducera leveranstiden till kunder? 

Q3 - Vad skulle en omstrukturering av ett postorderföretags logistiska 
aktiviteter generera för konsekvenser beträffande kostnad? 

Kraven som ställs av e-handelskonsumenter på leveranstid är hårda. Kunder 
har dock inte lika höga förväntningar på leveranstiden från postorderföretag 
som från e-handelsföretag. Postorderföretag behöver därmed inte 
nödvändigtvis anpassa sig till samma höga krav. När postorderföretag fattar 
beslut angående valet av leveranskedja, blir kostnaden därför det centrala 
beslutskriteriet. Leveranstiden är emellertid fortfarande en viktig aspekt för 
kunden, och postorderföretag kan därför vinna konkurrensfördelar genom att 
reducera ledtiden. Eftersom postorderföretag vanligtvis inte bedriver egen 
produktion, är det med stor sannolikhet delprocesserna för internt 
informationsflöde, samt transport och utleverans till kund som är 
tidskrävande. Reducerade ledtider kan uppnås genom relativt enkla 
omstruktureringar av leveranskedjan, och behöver nödvändigtvis inte medföra 
allt för höga merkostnader. Vidare kan postorderföretagens marknadsföring 
och kundservice fungera som verktyg för att skapa en högre medvetenhet hos 
konsumenter beträffande det värde som ligger i tjänsten av att få produkter 
bekvämt hemlevererade på specifika datum. Detta förflyttar kundens fokus 
från leveranstidens betydelse, och kan resultera i att mer långsiktiga relationer 
med fler lönsamma kunder utvecklas. 

8.3. Förslag till EFI AB 

Analysen av de undersökta processerna visar att Alt. 1 medför ytterst små 
justeringar av den nuvarande kundorderprocessen. Vidare medför detta 
alternativ endast en liten extra kostnad för att reducera den genomsnittliga 
ledtiden med 2,25 dagar i jämförelse med dagens arbetsmetod. Därmed kan 
EFI med fördel införa Alt. 1 på test under en period, utan att riskera för stora 
kostnader. Under denna period kan EFI mäta av hur kunder reagerar på den 
reducerade leveranstiden, säkerställa kostnadseffekten på leveranskedjan, samt 
undersöka vad den nya leveranstiden har för effekt på företagets intäkter. Om 
alla resultaten visar sig vara positiva, kan EFI möjligen införa ännu ett extra 
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nedtag i veckan, om inte kostnaderna för detta skulle visa sig vara allt för 
omfattande. 

EFI skulle även kunna prova att betona värdet i tjänsten av att få produkter 
bekvämt hemlevererade på specifika datum mer i både välkomsterbjudandet 
och välkomstmeddelandet. Detta skulle kunna medföra att kunder har mer 
överseende med den utdragna leveranstiden. Möjligheten finns att ett mindre 
antal kunder skulle bli intresserade av företagets produkter, men att det ändå 
skulle generera i en högre lönsamhet. Detta eftersom en större andel kunder 
blir långsiktigt lönsamma, och färre kunder direkt förlustgivande. 

Ett tredje förslag till EFI är att, som tidigare nämnts, bifoga en ”vi beklagar för 
den utdragna leveransen”-text i det välkomstmeddelande som följer med varje 
ny beställning. Detta eftersom företaget har en längre leveranstid än e-
handelsföretag. Genom att dessutom garantera kunden att detta 
fortsättningsvis inte kommer förekomma, och erbjuda en värdefull 
kompensation i annat fall, kan EFI eventuellt säkerställa att fler kunder 
fortsätter som prenumeranter. 

8.4. Framtida forskning  

Om postorderföretag inför en marknadsföringsstrategi som betonar tjänsten i 
en högre omfattning än vad som görs i dagens marknadsföring, kommer 
mindre utrymme ges till produkten. Tjänsten som postorderföretag 
tillhandahåller blir samtidigt värdelös för kunden om denne inte ser ett klart 
värde i produkten. Därmed alstras ett nytt avvägningsproblem. Hur ska 
postorderföretag utforma och avväga sin marknadsföring med avseende på 
den tjänst och produkt som erbjuds till konsumenterna? Marknadsföring av 
enbart tjänsten kan ses som en kvalitativ strategi som genererar ett mindre 
antal, men mycket värdefulla kunder. Att enbart marknadsföra produkten kan 
istället ses som en kvantitativ strategi som genererar ett stort antal kunder, 
men en mindre andel som är långsiktigt lönsamma. En blandning av kvalitativ 
och kvantitativ strategi kan därför betraktas som mest lönsam. Men vilken 
design, formulering och fördelning av kvalitativ och kvantitativ 
marknadsföring genererar det mest lönsamma resultatet? Genom att studera 
hur försäljning, samt efterkommande avbeställningar och returer påverkas av 
varierande marknadsföringsstrategier, kan information erhållas om vilket val av 
strategi som bör tillämpas.  
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En annan intressant forskningsfråga är att studera hur postorderföretag kan 
differentiera sina leveranstider. En ny beställning kan kanske med fördel 
levereras snabbt till en högre kostnad för leveranskedjan? Medan de vanliga 
prenumerationsförsändelserna kan levereras långsamt, till en mycket låg 
kostnad för leveranskedjan. De sistnämnda försändelserna är trots allt 
lättplanerade för postorderföretagen, och kunden påverkas ändå inte av denna 
leveranstid. Kan ett postorderföretag vinna så pass stora marknadsfördelar av 
en förkortad leveranstid för nya beställningar, att den högre kostnaden för att 
uppfylla detta, kan motiveras av den låga kostnaden för resterande leveranser? 
Finns det möjlighet att belasta de olika processerna annorlunda? Hur avvägs 
de olika leveranskedjornas ledtider och kostnader mot förväntade intäkter? 
Problemen har likheter med vad som undersöktes för Alt. 2 i denna studie, 
men kan ses över ytterligare. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuade personer 

 

Intervjuobjekt  Befattning 

Broo, Daniel   Lageransvarig, EFI AB 

Colvin, Anna  Kundtjänstansvarig, EFI AB 

Fahlstad, Anki  Marknadsansvarig, EFI AB 

McElvaney, Tony  Produktionsplanerare, EFI AB 

Nasvik, Ingve  Platschef, EFI AS 

Persson, Lena  Ekonomiansvarig, EFI AB 

Strand, Tomas  Platschef, EFI AB 

Sundholm, Mickael  Logistikansvarig, EFI AB 
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Bilaga 2: Ledtidskalkyl: A-order hantering, Norge. 

Steg 1: Beställning 

Detta moment går snabbt. Det som kan ta en aningen längre tid är ifall det är 
flertalet A-beställningar som måste kontrolleras manuellt i kund kontrollen. 

Ledtid: mindre än en dag. 

Steg 2: Nedtag 

Eftersom EFI:s nedtags rutiner är sådana att de utförs en gång per vecka blir 
den beräknade ledtiden för detta steg varierande. En kund som får sin 
beställning godkänd strax före ett nedtag, så går detta moment snabbt. 
Motsatsen till detta blir då en kund får sin beställning registrerad och godkänd 
strax efter att ett nedtag gjorts. I ett sådant fall tar detta steg 7 dagar (om det 
inte skulle förekomma extra nedtag under perioden på grund av intensiva 
marknadsföringskampanjer). 

Ledtid: 0 – 7 dagar (0-5 arbetsdagar) 

Steg 3-5: Fakturahantering – Beställning av transport  

Dessa moment är inte tidskrävande och kan normalt utföras på en dag. 

Ledtid: 1 arbetsdag 

Steg 6: Transport 

En transport till Norge blir normalt hämtad av Green Carrier dagen efter den 
blivit sammanställd och färdigpackad. Denna dag är allt som oftast en fredag. 
Green Carrier tar transporten till Oslo och Postens östlandsterminal. På 
måndag morgon tar sedan Bring över transporten vidare ut till norska adresser. 

Ledtid: 1 arbetsdag 

Steg 7: Leverans till kund 

Det tar Bring normalt 3-5 arbetsdagar att köra beställningar till norska 
adresser. Fem arbetsdagar tar det för avlägsna adresser i norra Norge, medan 
det tar tre arbetsdagar för adresser i Oslo-regionen. 

Ledtid: 3 – 5 arbetsdagar  
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Bilaga 3: A-Process; Ledtidsscenarion 

Bästa utfall 

 

I ett bästa utfall tar det EFI 6 dagar (4 vardagar) att leverera en A-order till 
Norge. Ett bästa möjliga utfall betyder att A-ordern gjordes av kund strax före 
det att EFI gjorde ett nedtag och att kunden är geografiskt placerad i Oslo-
regionen. 

Sämsta utfall  

 

Vid ett sämsta möjliga utfall tar det 15 dagar (11 vardagar) innan kund erhåller 
beställningen. Detta förekommer då kundens A-order registreras precis efter 
det att EFI gjort ett nedtag, samtidigt som kunden befinner sig på en avlägsen 
ort i Norge. 

Genomsnittlig leveranstid 

Genomsnittliga leveranstiden är 8,5 dagar (7,5 vardagar). 3,5 dagar (2,5 
vardagar) för nedtag och paketering, 1 dag för transport till Norge, 4 dagar för 
vidare transport till norsk adress. 

d.0	  
Torsdag	  
• Beställning	  av	  kund.	  
• Kundens	  order	  
registreras	  före	  EFI	  
gör	  ett	  nedtag.	  	  

d.	  0	  
Torsdag	  
• Nedtag	  och	  paketering	  
av	  kundens	  order.	  

d.	  1	  
Fredag	  
• Transport	  till	  Postens	  
Östlandsterminal.	  

d.	  4	  
Måndag	  
• Bring	  tar	  över	  
transporten	  vidare	  ut	  
till	  norsk	  adress.	  

d.	  6	  
Onsdag	  
•  Leverans	  till	  kund	  i	  
Oslo	  regionen.	  

•  Leveranstid:	  6	  dagar	  

d.0	  
Torsdag	  
•  Beställning	  av	  kund.	  
•  Kundens	  order	  registreras	  
efter	  EFI	  gjort	  ett	  nedtag.	  	  

•  Därmed	  får	  kunden	  vänta	  
till	  nästa	  veckas	  nedtag.	  

d.	  7	  
Torsdag	  
•  Nedtag	  och	  paketering	  av	  
kundens	  order.	  

d.	  8	  
Fredag	  
•  Transport	  till	  Postens	  
Östlandsterminal.	  

d.	  11	  
Måndag	  
•  Bring	  tar	  över	  transporten	  
vidare	  ut	  till	  norsk	  adress.	  

d.	  15	  
Fredag	  
•  Leverans	  till	  kund	  på	  
avlägsen	  ort	  i	  Norge.	  

•  Leveranstid:	  15	  dagar	  
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Bilaga 4: Kostnadskalkyl – A-Process 
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Bilaga 5: Kostnadskalkyl – Returhantering 
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Bilaga 6: Alt. 1; Ledtidsscenarion 

Bästa utfall 

Nedtag på måndag 

 

Nedtag på torsdag 

 

 

 

I ett bästa tänkbara utfall blir ledtiden 4 dagar (4 vardagar), och infaller då en 
kund i Oslo-regionen gör en beställning precis innan EFI gör ett nedtag på en 
måndag. 

d.0	  
Måndag	  
• Beställning	  av	  kund.	  
• Kundens	  order	  
registreras	  före	  EFI	  
gör	  ett	  nedtag	  på	  
måndag.	  	  

d.	  0	  
Måndag	  
• Nedtag	  och	  paketering	  
av	  kundens	  order.	  

d.	  1	  
Tisdag	  
• Transport	  till	  Postens	  
Östlandsterminal.	  

d.	  2	  
Onsdag	  
• Bring	  tar	  över	  
transporten	  vidare	  ut	  
till	  norsk	  adress.	  

d.	  4	  
Fredag	  
•  Leverans	  till	  kund	  i	  
Oslo	  regionen.	  

•  Leveranstid:	  4	  dagar.	  

d.	  0	  
Torsdag	  
• Beställning	  av	  kund.	  
• Kundens	  order	  
registreras	  före	  EFI	  
gör	  ett	  nedtag	  på	  
torsdag.	  	  

d.	  0	  
Torsdag	  
• Nedtag	  och	  paketering	  
av	  kundens	  order.	  

d.	  1	  
Fredag	  
• Transport	  till	  Postens	  
Östlandsterminal.	  

d.	  4	  
Måndag	  
• Bring	  tar	  över	  
transporten	  vidare	  ut	  
till	  norsk	  adress.	  

d.	  6	  
Onsdag	  
•  Leverans	  till	  kund	  i	  
Oslo	  regionen.	  

•  Leveranstid:	  6	  dagar.	  
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Sämsta utfall 

Nedtag på måndag 

 

Nedtag på torsdag 

 

För det sämsta tänkbara utfallet blir ledtiden 12 dagar (8 vardagar). Detta 
inträffar då kund från avlägsen ort i Norge gör en beställning precis efter det 
att EFI har gjort ett nedtag på en torsdag. 

Genomsnittlig leveranstid 

Genomsnittliga leveranstiden är 6,75 dagar (6,25 vardagar). 1,75 dagar (1,25 
vardagar) för nedtag och paketering, 1 dag för transport till Norge, 4 dagar för 
vidare transport till norsk adress.  

d.0	  
Måndag	  
• Beställning	  av	  kund.	  
• Kundens	  order	  
registreras	  efter	  EFI	  
gör	  ett	  nedtag	  på	  
måndag.	  	  

d.	  3	  
Torsdag	  
• Nedtag	  och	  paketering	  
av	  kundens	  order.	  

d.	  4	  
Fredag	  
• Transport	  till	  Postens	  
Östlandsterminal.	  

d.	  7	  
Måndag	  
• Bring	  tar	  över	  
transporten	  vidare	  ut	  
till	  norsk	  adress.	  

d.	  11	  
Fredag	  
•  Leverans	  till	  kund	  på	  
avlägsen	  ort	  i	  Norge.	  

•  Leveranstid:	  11	  
dagar.	  

d.0	  
Torsdag	  
• Beställning	  av	  kund.	  
• Kundens	  order	  
registreras	  efter	  EFI	  
gör	  ett	  nedtag	  på	  
torsdag.	  	  

d.	  4	  
Måndag	  
• Nedtag	  och	  paketering	  
av	  kundens	  order.	  

d.	  5	  
Tisdag	  
• Transport	  till	  Postens	  
Östlandsterminal.	  

d.	  6	  
Onsdag	  
• Bring	  tar	  över	  
transporten	  vidare	  ut	  
till	  norsk	  adress.	  

d.	  11	  
Tisdag	  
•  Leverans	  till	  kund	  på	  
avlägsen	  ort	  i	  Norge.	  

•  Leveranstid:	  12	  
dagar.	  
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Bilaga 7: Kostnadskalkyl – Alternativ 1 
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Bilaga 8: Alt. 2: Ledtidsscenarion, frekventa klubbar (FK) 

Bästa utfall (FK, Direc t  House ,  måndag- t i sdag)  

 

I ett bästa tänkbara utfall blir ledtiden 3 dagar (3 vardagar), och infaller då en 
kund i Arendal-regionen gör en beställning på en måndag eller tisdag före 
dagens sista nedtag. 

Sämsta utfall (FK, Direc t  House ,  f r edag)  

 

För det sämsta tänkbara utfallet blir ledtiden 10 dagar (6 vardagar). Detta 
inträffar då kund från avlägsen ort i Norge gör en beställning efter dagens sista 
nedtag på en fredag. 

Genomsnittlig leveranstid 

Genomsnittliga leveranstiden är 4,4 dagar (4 vardagar). 0,4 dagar* (0 vardagar) 
för nedtag och paketering (dessa görs på dag 0 - samma dag som kundens 
order registreras), 4 dagar för vidare transport till norsk adress. (* 2/5 = 0,4) 

d.0	  
Måndag	  
•  Beställning	  av	  kund.	  
•  Kundens	  order	  registreras	  hos	  EFI	  
och	  överförs	  till	  Direct	  House	  före	  
arbetsdagens	  sista	  nedtag	  av	  order	  
görs.	  

d.	  0	  
Måndag	  
•  Nedtag	  och	  paketering	  av	  kundens	  
order.	  

d.	  1	  
Tisdag	  
•  Bring	  tar	  över	  och	  för	  transporten	  
vidare	  ut	  till	  norsk	  adress.	  

d.	  3	  
Torsdag	  
•  Leverans	  till	  kund	  i	  Arendal	  
regionen.	  

•  Leveranstid:	  3	  dagar.	  

d.0	  
Fredag	  
• Beställning	  av	  kund.	  
• Kundens	  order	  registreras	  
hos	  EFI	  och	  överförs	  till	  Direct	  
House	  efter	  arbetsdagens	  
sista	  nedtag	  av	  order	  görs.	  

d.	  3	  
Måndag	  
• Nedtag	  och	  paketering	  av	  
kundens	  order.	  

d.	  4	  
Tisdag	  
• Bring	  tar	  över	  och	  för	  
transporten	  vidare	  ut	  till	  
norsk	  adress.	  

d.	  10	  
Måndag	  
•  Leverans	  till	  kund	  i	  Arendal	  
regionen.	  

•  Leveranstid:	  10	  dagar.	  
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Bilaga 9: Kostnadskalkyl – Alternativ 2 
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Bilaga 10: Direct House faktura, mars månad 2014. 
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Bilaga 11: Sammanställning av tre retur-fakturor, 2013. 
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Bilaga 12: Klubböversikt, Norge.
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Bilaga 13: Konkurrerande företag 

 

 

 

 

  

 

  



98 

Bilaga 14: Medieplan, Norge 
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Bilaga 15: Responskanaler - fördelning, Norge 
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Bilaga 16: Välkomsterbjudande – Hydro 5 
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Bilaga 17: Välkomsterbjudande – Hydro Silk 

 

 



103 

 

 

  



104 

S_75_A_v1 

Bilaga 18: Välkomstmeddelande 

 
 
 
 
 

 

Grattis till din nya Hydro 5! 
 
Bifogat får du ett komplett testpaket med Hydro 5. Du kommer snabbt att 
upptäcka att detta raksystem är i en klass för sig. Hydro 5 är verkligen 
«the missing link» mellan rakning och hudvård: 
 
Överst på bladenheten finns en reservoar med hudvårdande ingredienser som 
aktiveras vid kontakt med vatten – tillsatt ren Aloe Vera och vitamin E. 
Under rakningen bildas ett närande gel som smörjer och vårdar huden för att 
undvika irritation. 
 
Med hjälp av tummen kan du enkelt frigöra den hudvårdande enheten och luta 
den bakåt. På så vis kommer alla fem bladen i kontakt med huden.  I denna 
position är det också väldigt enkelt att trimma polisonger och komma åt 
området under näsan. 
 
Som abonnent får du din första försändelse med 2 st 4-pack blad om ca 3 veckor och därefter var tredje 
månad. Det finns inget krav på minsta köp 
men du måste komma ihåg att lämna besked till oss inom 14 dagar om du inte 
önskar abonnera. Vår kundservice når du enklast på www. efi.se eller på 
telefon 0771-334 334.  

Med vänlig hälsning 
EFI 

 
 

Gunnar Tangen 
 
  





 

 


