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FÖRORD 
Denna rapport utgör den skriftliga rapporteringen av det examensarbete som undertecknade 
under våren 2006 till och med våren 2007 genomfört på LensLogistics AB (LL) 
distributionscenter i Kista utanför Stockholm. Examensarbetet utgör huvudmomentet i kursen 
IET101 som ges vid avdelningen för industriell logistik vid Luleå tekniska universitet (LTU). 
 
LL är ett logistikföretag som i huvudsak sysslar med tredjepartslogistik. Som resultat av snabb 
och stor tillväxt har det för företaget varit essentiellt att ständigt arbeta med förbättringar och 
effektiviseringar. Författarna har därför fått i uppdrag att närmare analysera en bestämd del av 
dagens flöden och processer för att därefter kunna ge förslag på förbättrande åtgärder eller 
utvecklingsprojekt. LL har valt att begränsa rapporten till att behandla returflödet med 
tillhörande huvud– och stödprocesser. 
 
Med anledning av författarnas anställningar hos LL har projektets huvudinriktning varit av 
praktisk karaktär då målet varit att hitta och implementera konkreta förbättringar vid 
returhanteringen. I rapporten har författarna försökt knyta samman de praktiska och de 
teoretiska aspekterna så att effekten av de konkreta åtgärderna synliggörs. 
 
Vi vill tacka alla de som bistått med tid, synpunkter, feedback och på annat sätt undsatt oss 
under projektets gång, i synnerhet Stefan Karlsson och Diana Cronér vid LTU. Det finns även 
ett flertal personer som förtjänar att uppmärksammas på LensLogistics; kundtjänstchef Sofia 
Rehn, distributionschef Toralf Blomberg, ekonomichef Jonas Heimdahl, finanschef Johan 
Varland, teamledare godsmottagningen Anders Larsson samt vår handledare vid LensLogistics 
och tillika operativ chef Oscar Tjärnberg. Vi vill samtidigt ta tillfället i akt att särskilt 
uppmärksamma vår handledare vid LTU, Torbjörn Wiberg, som med sitt tålamod och flexibla 
tänkande givit oss rätt förutsättningar för att lyckas med arbetet. Tack Torbjörn! 
 
Kista den 14e oktober 2007  
 
 
 
___________________ __________________ 
Daniel Mühlbach  Oskar Mühlbach 
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SAMMANFATTNING 
Att hantera returer är ofta en kostsam och komplex process. Studier har visat att det inte är 
ovanligt att kostnaderna för en retur kan vara upp mot nio gånger så höga som för en leverans i 
det ordinarie flödet. Att ha en effektiv returhantering är därför ett mål för varje 
konkurrensutsatt logistikföretag. Denna rapport granskar, analyser och ger förslag på 
förbättringar för att utveckla returhanteringsprocessen på LensLogistics AB i Kista, strax norr 
om Stockholm. 
 
Arbetet har haft en medvetet praktisk karaktär i syfte att möjliggöra för de föreslagna 
förbättringsåtgärderna att implementeras och på så vis förändra returhanteringsprocessen som 
helhet. I examensarbetets resultatkapitel redovisas ett antal betydande positiva förändringar som 
följd av arbetet som tillsammans har inneburit förändringar i arbetsmetoder, affärssystem såväl 
som organisation. I huvudsak kan dessa förändringar sammanfattas i följande fem punkter; 
automatgenerera mail till slutkund med bekräftelse om returmottagande, borttagning av 
inspektionssteg, anpassa gränssnitt, automatisera återbetalningar samt utbilda samtliga 
kundtjänstmedarbetare 
 
Slutligen har examensarbetet i komplement till de icke- kvantifieringsbara förbättringarna 
såsom kvalitet eller ökad kundnöjdhet kapitaliserat effekterna av de utförda förändringarna till 
en kostnadsreducering med motsvarande 40 % av personalkostnaderna vid returhanteringen. 
 
LensLogistics grundades år 2000 och har sedan starten upplevt mycket kraftig tillväxt. År 2005 
omsatte företaget 204 Mkr och 2006 296 Mkr. Den intensiva tillväxten gör att företagets 
processer och organisation befinner sig i ett tillstånd av ständig förändring. Tillväxten och de 
ständiga förändringarna har föranlett de interna processerna att bli mer omfattande och 
komplexa över tid vilket också motiverat detta examensarbete.  
 
Den operativa ledningen för LensLogistics har via signaler från såväl personal som kunder 
identifierat returhanteringen som ett område med stor utvecklingspotential, med avseende på 
såväl kapacitet, effektivitet, kostnader som kvalitet. Syftet med att utveckla returhanteringen är 
för att stärka LensLogistics position och konkurrenskraft som tredjepartlogistiker genom att 
skapa en effektiv process med nöjda kunder.  
 
Kartläggningen har identifierat lång ledtid, manuella moment, onödig komplexitet, dåligt 
systemstöd och verkningslösa kvalitetsinspektioner som de främsta potentiella 
förbättringsområdena. Med anledning av detta har författarna föreslagit förändringar och 
förbättringar av såväl arbetssätt, gränssnitt i affärssystemet, processteg som organisation.  
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ABSTRACT 
Return handling is often regarded as a slow and complex process. Studies have shown that it is 
not unusual for a return to cost up to nine times as much as a standard outbound delivery. An 
efficient return handling process is therefore essential to all competitive companies dealing with 
logistics. This report investigates, analyzes and gives suggestions on development with the 
purpose to improve the return handling process at LensLogistics AB in Kista, north of 
Stockholm, Sweden. 
 
The study has been conducted from a deliberately practical point of view in order to suggest 
improvement suggestions possible to implement and thereby change the entire return handling 
process. In the last chapter a number of substantial positive changes at LensLogistics are shown 
as a direct result of this thesis which together have made changes in work methods, ERP 
systems as well as organization. The improvements can be summarized in the following five 
bullets: automatic return confirmations e-mails to consumers, elimination of inspections, 
custom built interface, automatic refunds and extended education of customer service agents.   
 
Finally the study has, in complement to it’s non quantifiable improvements such as quality or 
increased customer satisfaction, capitalized the effects of the implemented improvements to a 
cost reduction of 40 % of the total return handling staffing costs.  
 
Since the start in early 2000 LensLogistics has experienced intensive market and organisational 
growth. In the year of 2005 the turnover was 204Mkr and in 2006 296Mkr. As a result of this 
substantial growth over a considerable short period of time the company’s processes and 
organisation have been objects to continous development. The growth in combination with 
the continous changes in organisation and processes has led to an increased degree of 
complexity which in turn is the main reson for this report.  
 
LensLogistics operative top management has, with information given from both staff as well as 
customers, identified the return handling as an area with great improvement potential when it 
comes to capacity, efficiency, costs reduction as well as quality. The purpose with improving 
the return handling is to strengthen LensLogistics position and competitive advantages as a 
third party logistical partner by creating an efficient process with satisfied customers. The 
process mapping has identified long lead time, manually performed activities, great complexity, 
unnecessary quality inspections and poor system support as the most prominent improvement 
potentials. Due to this the authors have reccomended development and improvements within 
work descriptions, ERP Interface, process steps and organisation.  
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1 INLEDNING 

I detta kapitel berättas om bakgrunden till examensarbetet. Vidare diskuteras problemområdet vilket resulterar i 
syftet med arbetet. Sist nämns de avgränsningar som gjorts.  
 

1.1 Introduktion 

Två studenter, båda anställda på LensLogistics AB, härefter kallat LL, har analyserat och 
dokumenterat processer och flöden hos sin arbetsgivare. Analyserna och dokumentationen i 
examensarbetet har fungerat som grund till förslag på hur LL vidare bör arbeta för att göra sin 
returhantering effektivare vad gäller kostnader, kvalitet och kapacitet. Arbetet har genomförts 
som huvudmoment i kursen IET101 och är ett examensarbete. Arbetet har varit av praktisk 
karaktär då målet varit att ta fram lösningar färdiga för implementering.  
 
Arbetet förväntas ge upphov till förslag på åtgärder som syftar till att öka kapaciteten samt bidra 
till minskade kostnader i form av enklare hantering och minimering av eventuella 
kvalitetsbrister som följd av logistiska problem. Resultaten av projektet redovisas skriftligt samt 
muntligt för såväl Luleå Tekniska Universitet som LL.  

1.1.1 Affärsmodell och strategi  

LL’s affärsidé är tredjepartslogistik med ansvar för hela försörjningskedjan från leverantör till 
kund. Bland företagets viktigaste kunder märks stora distanshandelsaktörer såsom LensWay. För 
LL är korta ledtider och konkurrenskraftiga priser de mest framstående konkurrensmedlen 
(LensLogistics Företagsbroscher 2006). Denna strategi innebär att korta ledtider är viktiga vid 
såväl utleverans som mottagande av exempelvis returer. Förbättringar av returhanteringen kan 
således påverka båda dessa konkurrensmedel positivt. Enligt finanschefen kan en effektiv 
returhantering med låga kostnader och korta ledtider användas för att förbättra resultatet eller 
för att förbättra priserna mot slutkund. 
 
LL förser idag en rad olika distanshandelsföretag, återförsäljare och grossister med produkter 
inom kontaktlinssegmentet; Linser, linsvätskor, etuier, ögondroppar mm. Totalt finns drygt 
100 000 unika artiklar tillgängliga för beställning. De försändelser som hanteras av LL 
distributionscenter i Kista utanför Stockholm distribueras till slutkonsument, återförsäljarnas 
butiker eller grossistlager. Från distributionscentret i Kista sköts och planeras även inköp och 
godshantering samt till viss del även fakturering och kundtjänst åt flertalet kunder. Detta 
samband förklaras i Figur 1 nedan. 
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Figur 1 är en förenklad bild över LL affärsmodell. Bilden visar de olika aktörerna och deras respektive roll i kedjan 
i syfte att illustrera parternas relationer med varandra. 
 
LL har sedan starten 1999 genomgått en snabb expansion på nya och befintliga marknader. 
Företaget har på kort tid gått från småskalig distribution till stordrift vilket medfört att 
organisationen och arbetssätten ständigt utvecklats och omarbetats. I november 2005 flyttade 
LL sin verksamhet från en mindre lokal i Sundbyberg till större nuvarande lokaler i Kista.  

1.2 Problembakgrund 

I takt med företagets starka tillväxt och därmed förändrade förutsättningar för logistikapparatens 
funktion har företagets ledning valt att fokusera mycket resurser på att anpassa och utveckla 
operativa processer och flöden. Den operativa ledningen har, i samband med detta 
förbättringsarbete, identifierat returhanteringen, dess flöde och processer, som ett område med 
stor utvecklingspotential. Den operativa ledningens uppfattning är att returhanteringen kan 
göras effektivare och mindre kostsam samtidigt som servicen till slutkund kan behållas eller 
förbättras.  
 
Returhanteringen involverar flera olika avdelningar på LL. Rent operativt påverkar den 
arbetssituationen för distributionsavdelningen, kundtjänst och ekonomi. Vidare har returflödets 
funktion även påverkan på strategisk nivå eftersom den påverkar slutkundens uppfattning om 
de varumärken som LL hanterar. 
 
Många av de problem som lyfts fram för den operativa ledningen härstammar från 
returprocessens komplexitet. Nyckelpersoner såväl som operatörer anser sig ha dålig förståelse 
för hur processen fungerar och medger därför att de har svårt att införa förbättringar på egen 
hand. Signaler om att returhanteringsprocessen har potential att utvecklas har lyfts fram av 
samtliga involverade avdelningar och grundar sig på information från såväl nyckelpersoner, 
operatörer som kunder.  
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De främsta problemen har enligt uppgift sitt ursprung i att avdelningscheferna uppmärksammat 
problem med förseningar, resursplanering, kvalitetsbrister, dålig kapacitet och lång 
genomloppstid. 
 
Det faktum att returhanteringen spänner över flera avdelningar samt påverkar företaget såväl 
operativt som strategisk har gjort den komplex men samtidigt viktig att förbättra. 

1.3 Problemdiskussion 

Författarna har fått i uppdrag att analysera det befintliga returflödet med tillhörande processer 
med fokus på de interna processerna, dvs. det som sker inom företaget. De förbättringsförslag 
eller utvecklingsprojekt som presenteras i denna rapport är de där analysen pekat på stor 
förbättringspotential. 

1.4 Syfte 

Examensarbetets syfte är att identifiera problemområden i LL returhantering. Konkreta och 
genomförbara förslag på förbättring eller framtida utvecklingsprojekt för dessa områden ska 
sedermera presenteras för LL. Utvecklingsprojekten kommer därpå att initieras och drivas 
internt av LL varpå författarna förväntas genomföra en uppföljning. Utfallet som redovisas i 
denna uppföljning väntas visa på positiva effekter på returhanteringen med avseende på 
kapacitet, kvalitet, hanteringskostnader samt interna ledtider. 

1.5 Avgränsningar 

Examensarbetet begränsas till LL interna logistik. Externa faktorer såsom transporter till LL 
utelämnas således helt ur detta arbete. Dessa aktiviteter visas i Figur 2 som gråstreckade rutor. 
Själva flödet som analyseras avgränsas från det att en returorder anländer till LL till dess att den 
systemmässigt anses som mottagen vilket representeras av de fetmarkerade rutorna i Figur 2. 
Med systemmässigt mottagna avses då de returnerade produkterna åter finns tillgängliga i lager 
samt eventuella krediteringar eller andra åtgärder behäftade med returen är utförda. Arbetet 
avgränsas vidare till att endast granska den del av LL som behandlar distanshandelskunder med 
order som levereras till slutkund/konsument. 
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De problem som föranleder själva returerna att uppstå (rutmönstrad ruta i Figur 2) behandlas ej 
i denna rapport. Rapporten syftar enbart till att utvärdera de moment och de processer som 
utförs efter det att en retur redan uppstått. Rapporten kommer således ej att presentera några 
förslag som syftar till att eliminera de problem som orsakar själva returen. Eftersom LL 
affärsmodell bygger på att leverera effektiv och konkurrenskraftig tredjepartlogistik och således 
ej svarar för själva försäljningen är de delar av returproblematiken som LensLogistics har 
möjlighet att konkret förbättra de interna processerna. 
 

 
Figur 2 visar de avgränsningar som gjorts i denna rapport med avseende på vilka delar av LL totala returprocess som 
utsatts för granskning. 

Retur skapas Retur behandlas Retur stängs Retur skickas Retur uppstår 
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2 METOD 

Metodkapitlet beskriver och motiverar valet av forsknings- och undersökningsansats som valts för att kunna uppfylla 
studiens syfte att finna lösningar med praktiska tillämpningar på funnen problematik. Vidare redovisas de metoder 
som använts för insamling av data. Slutligen diskuteras studiens validitet och reliabilitet. 

2.1 Forskningsansats 

För att finna lösningen på ett vetenskapligt problem kan en kvalitativ eller en kvantitativ 
forskningsansats antas. Bryman (1997) menar att den kvalitativa skiljer sig från den kvantitativa 
på det sätt den tar itu med information samt på vilket sätt informationen insamlas. Enligt 
Svenning (2000) karaktäriseras den kvantitativa forskningsansatsen genom att den behandlar 
information i form av precisa hårddata som främst svarar på ”hur många” eller ”hur mycket”. 
Exempel på detta är statistik eller vinst per producerad enhet. Den kvalitativa 
forskningsansatsen beaktar mjuka eller upplevda faktorer och svarar således på frågan ”varför” 
(Ibid.). Den utförda studien utgår från den kvalitativa såväl som från den kvantitativa ansatsen. 
Rapporten stödjer sig till stor del på den kvantitativa ansatsen då de nyckeltal som representerar 
arbetets utfall preciseras i främst kvantitativa hårddata. 

2.2 Angreppssätt 

Att med utgångspunkt i empirin övergå till att avsluta en vetenskaplig studie i teorin kallas 
induktion. I motsats till detta kännetecknas ett deduktivt angreppssätt av att det inleds i teorin 
och avslutas i empirin (Bryman 1997). Den aktuella studien kan sägas ha såväl ett induktivt som 
ett deduktivt angreppssätt. Den empiriskt insamlade datan har använts som utgångspunkt. 
Grundläggande logistiska teorier har därefter använts för att identifiera problemområden och 
potentiella förbättringsområden i empirin. Med hjälp av fördjupade litteraturstudier har den 
empirirska datan därefter analyserats för att ge upphov till konkreta förslag på utveckling. 
Förbättringsförslagen har vidare implementeras och därefter utvärderats. Studien har således 
både inletts och avslutats i empirin vilket illustreras i figur 3 nedan. 

 
  
Figur 3 illustrerar det angreppssätt som används. 
 

Empiri 
(Datainsamling) 

Teori 
(Grundläggande) 

Teori 
(Fördjupad) 

Empiri 
(Resultatredovisning) 
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2.3 Datainsamlingsmetod 

Wiederheim (1987) talar om två typer av datakällor; människor och dokument. Dessa bidrar i 
sin tur med olika typer av information som vidare insamlas genom olika tillvägagångssätt. 
Information från människor kan samlas in via observation, enkät eller intervju. Dokument som 
bidrar med information karaktäriseras av böcker, tidsskrifter, årsredovisningar, avtalstexter eller 
videoinspelningar. (Ibid.) 
 
I studien har den empiriska datan främst insamlats genom granskning av diverse datautskrifter 
och statistik ur företagets affärssystem, egna mätningar samt genom intervjuer. Den teoretiska 
datan har insamlats genom litteratursökningar (se bilaga 1 - Referenser). Luleå Tekniska 
Universitets databas Lucia har fungerat som det huvudsakliga verktyget vid dessa 
litteratursökningar och där har författarna använt såväl svenska som engelska sökord. Sökorden 
har spänt över logistikens breda ämne och omfattat såväl författare som teorier och 
ämnesområden.  Litteraturen har därefter utsatts för noggrann granskning. Båda författarna har 
dessutom själva kunnat bidra med värdefull information till studien tack vare sin erfarenhet av 
företaget. 

2.4 Typ av data 

Utöver klassningen i kvantitativ respektive kvalitativ data finns det två olika typer av data att 
använda vid en studie; primärdata och sekundärdata. Primärdata består per definition av data 
som insamlas under studiens gång. Sekundärdata är data som redan varit insamlad såsom statistik 
eller utdrag ur journaler och liknande (Wiederheim 1987). Studien förlitar sig på såväl primär- 
som sekundärdata. För att få fram information om hur returhanteringen går till har studien 
bland andra intervjuat godsmottagningens teamledare som rent praktiskt visat hur arbetet vid 
returhanteringen går till samt med egna ord ingående förklarat. Returhanteringen på 
LensLogistics spänner över flera avdelningar, från godsmottagning till ekonomi och kundtjänst. 
Med anledning av detta och för att få en bild av returhanteringen ur ett större perspektiv 
intervjuades även personer från följande avdelningar; Distribution, Ekonomi, Kundtjänst, 
Godsmottagning, Finans och Marknad. Frågorna utformades på ett sådant sätt att 
respondenterna själva tvingades att reflektera över returhanteringsprocessen. Syftet med detta 
var att minimera risken för att styra respondenterna till att enbart svara på problemställningar 
som identifierats av studien. I de fall flera respondenter, oberoende av varandra, identifierat 
eller reflekterat över samma eller liknande problem kunde denna information användas som 
underlag i analys, slutsatser och rekommendationer. I bilaga 10 redovisas det frågebatteri som 
användes vid intervjuerna. Statistik över exempelvis antal returärenden per dag är hämtade ur 
LL affärssystem och är exempel på sekundär data. Information ur affärssystemet har hämtats 
med hjälp av såväl rapportverktyget Discoverer samt genom utdrag ur journaler och rapporter. 

2.5 Validitet 

Undersökningens förmåga att mäta det vi avser att mäta är vad Svenning (2000) uppfattar som 
identisk med undersökningens validitet. Validiteten handlar om att ställa frågor till rätt person 
och att ställa rätt typ av frågor eller använda rätt mätinstrument. Svenning talar vidare om att 
det vanligaste förekommande sättet att bedöma och säkerställa hög validitet är genom personlig 
referens. Med detta som utgångspunkt har författarnas erfarenheter och samlade kunskaper i 
denna studie främst fått svara för en säkerställning av studiens validitet. Båda författarna har och 
har haft ledande roller på LL; distributionschef, produktionsledare, returansvarig, 
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projektledare/affärsanalytiker, utvecklingsansvarig, kundtjänstchef, marknadschef, inköpschef 
samt verkställande direktör. 

2.6 Reliabilitet 

Att samma studie ska kunna genomföras flera gånger och då uppvisa samma resultat är enligt 
Svenning (2000) ett bevis på att studien har hög reliabilitet. Resultaten från studien är då 
således fullständigt tillförlitliga. För att säkerställa hög reliabilitet i den aktuella studien har 
intervjuer genomförts med såväl nyckelpersoner som operatörer. För att undvika att 
reliabiliteten ifrågasätts då intervjuobjekten i flera fall haft rapporteringsansvar till författarna har 
intervjuernas frågor aldrig behandlat nyckeltal utan enbart arbetssätt. Nyckeltal och liknande 
har insamlats kvantitativt genom till exempel statistiska utdrag ur LL affärssystem alternativt 
genom egna mätningar. 
 
Vid val av källor har författarna strävat efter att i så stor utsträckning som möjligt använda 
aktuella källor. De äldre teorier eller källreferenser som använts innehåller endast vedertagna 
teorier för att inte riskera att påverka reliabiliteten negativt. 

2.7 Tillvägagångssätt vid analysen och slutsatser 

Den insamlade informationen i form av kvantitativ såväl som kvalitativ data analyserades och 
tolkades grundligt med stöd från logistiska teorier. Eftersom studiens syfte var att komma med 
ett eller flera konkreta åtgärdsförslag med avsikt att implementeras, studerades den insamlade 
informationen grundligt och metodisk. Författarnas erfarenhet från LL organisation och 
funktion, för övrigt ur olika strategiska perspektiv, gjorde att informationen som insamlades 
blev analyserad på såväl strategisk som operativ nivå.  
 
Efter att analysen belyst potentiella förbättringsområden användes dessa förslag som 
beslutunderlag för vidare analys och koppling till tillämpliga teorier. Med givna teorier och 
aktuellt dataunderlag i beaktning presenterades ett konkret lösningsförslag för berörda 
avdelningschefer och nyckelpersoner. Efter att dessa granskat analysen och yttrat sig därom 
fattades slutligen ett beslut om att starta ett utvecklingsprojekt som redovisas i kapitlet 
”Slutsatser”. Resultatet av utvecklingsprojektet redovisas i kapitlet ”Resultat”. 
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3 TEORI 

Teoriavsnittet presenterar de teorier och definitioner som studiens analys, tillsammans med empirin, grundar sig på. 
Teoriavsnittet inleds med definitioner för att skapa förståelse för rådande problematik kring ett returflöde. Därefter 
avslutas kapitlet med förändrings- och implementeringsteorier samt logistikteorier i syfte att användas som underlag 
för praktiska förbättringsförslag. 

3.1 Definitioner och klargöranden 
Detta avsnitt lyfter fram grundläggande teorier i syfte att klargöra den problematik som är 
förknippad med returhantering. 

3.1.1 Logistik 

Logistik kan definieras som ”de aktiviteter som har att göra med att erhålla rätt vara eller 
service på rätt plats i rätt tidpunkt och i rätt kvantitet till lägsta möjliga totala kostnad”. 
(Storhagen 1995) 

3.1.2 Kundbeteende 

Backlund (2006) menar att de kunder som handlar produkter online kräver snabbare svar och 
bättre respons än offline- kunder för att inte tappa intresset. Online- kundens missnöjdhet ökar 
vid långa ledtider vid exempelvis reklamationsärenden. Backlund (2006) lyfter vidare fram 
vikten av att ge personalen som bemöter kunden spelutrymme att besluta om åtgärder såsom 
kompensation eller liknande. I de fall då returflödena standardiserats på ett sådant vis att 
kundtjänstpersonalen helt saknar möjligheter att påverka ökar kundens missnöjdhet 
anmärkningsvärt. (Ibid.) 
 
Douglas (1993) beskriver att förutsättningarna för att en återförsäljare ska lyckas som distributör 
är att denna kan erbjuda ett anpassat produktsortiment, bra tillgänglighet och bra 
varumärkesladdning. Graden av kundlojalitet och återköpsfrekvens är en direkt effekt 
återförsäljarens prestation vad gäller kundservice och den upplevda valutan för pengarna hos 
slutkunden. En hög kundlojalitet medför att distributören får större inflytande vertikalt i 
försörjningskedjan. (Ibid.)  
 
Segerstedt (1999) menar att fluktuerande beställningsbeteende från kunden tvingar tillverkare 
att hålla ledig produktionskapacitet och stora lager för att bibehålla den eftersträvade 
servicenivån till kund. 

3.1.3 Generell returteori 

Ahl (2002) pekar på att returhantering är en särskilt svår del av en logistikprocess eftersom 
returprocesser ofta inbegriper någon form av manuell handpåläggning; specialhantering, 
utredningar, telefonsamtal eller liknande. Det är ofta svårt att få fram ett konkret basflöde för 
en returhantering. Med detta följer att det är komplext att räkna fram kostnaderna för att 
hantera en retur. Det mest effektiva sättet, är enligt författaren, att räkna ut kostnaden för en 
retur genom att låta personalen som hanterar returerna uppskatta den tid eller de resurser som 
de spenderar på att hantera returer. Denna kostnad kan därefter divideras med det totala antalet 
returer för att ge en indikation av kostnaden per retur. (Ibid.) 
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Lambert (1998) definierar en retur som en vara som återlämnas till leverantören på grund av att 
den inte motsvarade förväntningarna eller för att kunden i fråga helt enkelt ångrat sig. Även 
Lambert menar att returhantering ofta är mycket komplex. Han hävdar vidare att detta beror 
av att returhanteringsprocessen inbegriper hantering av små och unika kvantiteter som rör sig 
till leverantören snarare än från leverantören vilket oftast är det som utgör själva huvudflödet. 
Returhantering är under alla omständigheter en ineffektiv och kostsam del av ett företags 
logistikapparat enligt Lambert. Författarens studier har visat att det inte är ovanligt att 
kostnaderna för att hantera en retur är upp mot nio gånger högre än för att hantera en leverans 
i det ordinarie flödet. (Ibid.) 

3.2 Förbättringsteori 

I Segerstedt, A (1999) beskrivs och motiveras ett företags ständiga behov av att leverera vinst 
till sina ägare. För att kunna leverera en tillfredsställande vinst måste företaget således anstränga 
sig för att leverera det som kunden efterfrågar samtidigt som det klarar att hålla kostnaderna för 
processerna och materialet lägre än vad kunden vill betala för produkten. Segerstedt, A (1999) 
definierar därför i sin artikel detta som konsten för företaget att administrera ”input” till en 
lägre kostnad än ”output”. 
 
Författaren menar att det är essentiellt för företaget att vara konkurrenskraftigt för att i på 
längre sikt kunna säkerställa lönsamhet och på så vis överleva på den marknad som det verkar. 
För att uppfylla detta behöver företaget på ett effektivt sätt leverera rätt saker till sin kund vilket 
uppfylls genom att använda effektivare metoder och tekniker än sina konkurrenter.  
 
Enligt Segerstedt, A (1999) ligger det i människans natur att ständigt utvecklas och förbättras. 
Konkurrens eller tävlan utmålas också som något som förmodligen har stor inverkan på graden 
av utveckling, både som individ och som grupp. Enligt författaren gynnas dessutom både 
individen som gruppen av förbättringar vilken skapar incitament till utveckling. (Ibid) 
 
Shingo (1992) beskriver hur en förbättring bör planeras och initieras. Att utifrån en observation 
av något i produktionen som spontant verkar konstigt eller ovanligt krångligt skapas en 
idéformulering, som därefter bedöms och utvärderas. Utvärderingen leder i sin tur till konkreta 
åtgärdsförslag som är rimliga att implementera. (Ibid.) 

3.2.1 Förankring mot övergripande mål 

Persson (1998) menar vidare att de övergripande strategier som styr företagets inriktning och 
verksamhet måste finnas förankrad vid samtliga logistiska utvecklingsprojekt eller förändringar. 
Författaren hänvisar till en studie genomförd av Ernst & Whinney (1998) som visar att alla de 
ledande företagen i studien tydligt hade förankrat sina strategier i företagens logistik. Vidare 
lyfts fram att dessa framgångsrika företag även knutit logistikaktiviteterna till ekonomiska 
nyckeltal för att mäta bland annat prestation och effektivitet med tydlig uppföljning. (Ibid.) 
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3.2.2 Uppföljning och utvärdering 

Dettmer (1997) definierar tre dimensioner som definierar de effekter en förändring har på det 
övergripande målet:  

 
1. Genomtryckningskapacitet (Throughput,) 
2. Lager 
3. Operativa kostnader  

 
Dettmer menar att dessa tre dimensioner är ”interberoende” av varandra, vilket innebär att om 
en förändras kommer följaktligen en eller båda av de andra att förändras. Då ett 
förändringsarbete genomförs skall därför följande frågor besvaras innan implementering: 
 

1. Kommer Genomtryckskapaciteten att öka? 
2. Kommer Lagret att minska? 
3. Kommer de Operativa Kostnaderna att minska? (Ibid.) 

 
Då ett företags logistiska problemställningar ska analyseras är det, enligt Persson (1998), 
avgörande för analysens resultat vilken analysenhet som väljs. Författaren menar att 
analysenheterna måste säkerställa helhetsperspektivet men samtidigt begränsas till att enbart 
inbegripa de viktigaste material- och informationsflödena. Vidare poängteras vikten av att 
involvera centrala beslutsfattare innan en förändring implementeras och att det i samband med 
detta klargörs vilka förväntningar, roller och ansvar som åligger respektive funktion. (Ibid.) 
 
Segerstedt A, (1999) menar att det är enkelt att skapa en effektiv produktionsstruktur; eliminera 
det som är onödigt.  Enligt författaren återfinns utmaningen snarare i arbetet med att identifiera 
och definiera det som är onödigt samt att skapa samsyn rörande det som definierats. 
 
Lambert (1998) talar om att arbeta med att förbättra returhanteringen på ett skapar möjligheter 
att vidare utveckla konkurrensfördelar. Genom att effektivt styra och analysera returprocesserna 
går det att identifiera möjligheter till produktivitetsförbättringar och ”banbrytande” projekt. 
Som exempel nämns att Xerox, som tillverkar, säljer och reparerar skrivare och 
skrivarrelaterade produkter, delar upp sina returer i fyra kategorier;  
 

• Utrustning 
• Delar 
• Tillbehör 
• Inbyten 

 
Med hjälp av dessa kategorier kan Xerox sedan följa upp ledtider och pengaströmmar för 
respektive returkategori med utgångspunkt i de nyckeltal som satts upp för respektive kategori. 
(Ibid.) 
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3.3 Utvecklingsteori 

Detta avsnitt behandlar logistiska teorier som vid litteraturstudier utmärkt sig som användbara 
vid utvecklingsarbete. 

3.3.1 Kvalitet 

Bergman (2003) talar om att fokusera på kunden. Viktigt att konstatera är dock att det finns 
såväl interna som externa kunder att fokusera på. För att skörda framgång inom sitt 
affärsområde måste således båda dessa gruppers behov tillgodoses. Att tillgodose sina kunders 
behov genom säker och hög kvalitet kan potentiellt innebära: 
 

• Nöjdare kunder 
• Lojalare kunder 
• Lägre personalomsättning 
• Kortare ledtider 
• Minskade kostnader för kassationer eller arbete som måste utföras fler gånger 
• Högre produktivitet (Ibid.) 

  

3.3.2 Flexibilitet, genomloppstid och lagerminimering 

Alla lager eller buffrar ska enligt Shingo (1988) betraktas som ”elakt ont”. När produkter lagras 
medför detta fördröjningar av genomloppstiden. Till stor del uppstår dessa fördröjningar som 
följd av att de operationer som ska utföras i en viss process tar tid att ställa om. Att utveckla de 
operationer som utförs inom returprocessen så de klarar att hantera minimala Lot- storlekar 
(styckvis) innebär att fördröjningarna minskar. (Ibid.) 
 
Shingo (1992) menar nämligen att en enstycksproduktion dvs. en produktion som genom 
processen klarar att hantera materialet styckvis kraftigt reducerar sina ledtider. Motsatsen till 
enstycksproduktion är processer som hanterar stora Lot- storlekar. Eftersom operationerna i en 
process är beroende av varandra innebär detta att den totala förseningen växer med Lot- 
storleken. (Ibid.) 
 

3.3.3 Automatisering och systemstöd 

Shingo (1992) beskriver hur automatisering av manuella processer kan leda till förbättringar vad 
gäller såväl produktivitet som kvalitet. Manuellt utförda operationer medför alltid viss risk för 
varians ur en kvalitetsvinkel. Shingo menar dock att de system som byggs måste vara ”mistake- 
proof”.  
 
Krajewski (2002) menar att Internet och affärssystem underlättar det administrativa arbetet tack 
vare möjligheterna till snabbt och effektivt informationsutbyte, vilket bland annat resulterar i 
minskad tid för orderhantering. Dock påpekas att investeringskostnaderna för effektivt 
informationsutbyte kan vara höga. 
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3.3.4 Processförbättringar 

För att förbättra en process menar Egnell (1994) att fokus bör läggas på att eliminera 
resursslöseri. Utgångspunkterna för att undvika resursslöseri är enligt författaren: 
 

1. Minimera icke värdeskapande aktiviteter 
Processen kan förbättras genom att satsa på de värdeskapande aktiviteterna och minimera eller 
ta bort de icke värdeskapande aktiviteterna. 
 

2. Förenkla processen 
Allt eftersom tiden går har processer en benägenhet att bli mer och mer komplexa, och 
därigenom svårare att överblicka och leda. Att förenkla processen innebär att göra aktiviteter 
lättare att utföra, lättare att lära och lättare att förstå. 
 

3. Minimera processens ledtid 
Genom att fokusera förbättringsarbetet på de aktiviteter som har långa ledtider kan processens 
totala ledtid minskas. 
 

4. Standardisera arbetsmoment och aktiviteter 
Om medarbetarna utför aktiviteterna på olika sätt kan det vara svårt att göra förbättringar i 
processen. Standardisering av arbetsmoment är viktigt för att nuvarande och framtida 
medarbetare skall kunna utföra aktiviteterna så effektivt som möjligt. Exempel på 
standardiseringar är att skriva arbetsrutiner som beskriver hur processen fungerar och hur 
arbetsmomenten skall utföras.  
 

5. Utöka samarbetet med leverantörerna 
Leverantörerna måste ha kännedom om processens behov och förväntningar för att kunna 
leverera erforderliga objekt till processen. 
 

6. Bygg in processäkerhet 
Aktiviteterna i processen skall utformas så att risken att göra fel minimeras. 
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3.3.5 Standardisering 

En viktig typ av standardisering som omtalas i litteraturen är standardisering av de ingående 
delarna samt komponenterna. Att standardisera ingående delar och andra komponenter innebär 
att företaget kan dra nytta av gemensamma verktyg och att arbetet innebär färre moment och 
därmed minskar kostnaderna för t.ex. utbildning. (Shingo 1988) 
 

3.3.6 Identifiera flaskhalsar 
Segerstedt A, (1999) menar att det i varje produktionsanläggning finns en flaskhals som på ett 
eller annat sätt begränsar att den totala kapaciteten överstiger förväntade nivåer av producerade 
produkter eller tjänster. Författaren) beskriver två olika anledningar till att flaskhalsar 
uppkommer i en produktionsanläggning då mer kapacitet begärs av anläggningen.  
 
Dels begränsas produktionskapaciteten av de maskiner, maskindelar eller varianter av produkter 
vars volym ökas. En produktionsanläggning ämnad att hantera flera olika produkter kan sällan 
designas på ett sådant sätt att det råder perfekt balans mellan anläggningens olika maskiner och 
dess personal vid alla tillfällen.  
 
Bristen på balans utgörs främst av skiftarbete och av mindre än maximalt utnyttjande av 
potentiell kapacitet under vissa skift. 
 
Den andra anledningen till att den teoretiskt förväntade kapaciteten från maskinerna i 
produktionsanläggningen skiljer sig från den verkliga är olika typer av störningar. En 
produktionsanläggning är alltid föremål för störningar som kan bero av en rad olika 
anledningar: förändrade krav från kunderna, förseningar från leverantörer, maskiner som går 
sönder, oförväntad frånvaro av operatörer, förändringar i produktens utformning och design, 
etc. 
 
Då en flaskhals har identifierats skall den omedelbart elimineras genom vidtagande av någon av 
följande användbara åtgärder: parallell produktion, övertid, omplacering av operatörer, 
förändring av skift och, om det anses som nödvändigt, investeringar i ny utrustning eller 
personal.  (Ibid.)  
 

3.3.7 Reducera ställtider 
Segerstedt, A (1999) menar att en stor del av den utförda arbetstiden ofta går åt till ställtider, 
dvs. att ställa om och in maskiner eller processer då de förväntas producera någonting annan än 
vad som nyss producerats. Att använda sig av stora produktionssatser leder enligt författaren till; 
lång operationell tid, långsam anpassning till förändringar i efterfrågan, stora materialsamlingar, 
lång genomloppstid (throughput) som följd av att material måste köa till dess att maskinen eller 
processen förberetts för att hantera materialet. 
 
Att reducera ställtider möjliggör för mindre materialsamlingar eller orderstorlekar att behandlas. 
Detta leder i sin tur till att arbetsbelastningen blir jämnare, som i sin tur leder till snabbare 
genomloppstider, större flexibilitet och bättre utnyttjande av utrustning och personal. (Ibid.) 
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3.3.8 Omdefiniera produkten i syfte att eliminera operationer  
Segerstedt, A (1999) menar att det kan vara nödvändigt att omdefiniera eller designa om en 
produkt för att få möjlighet att eliminera vissa operationer i en produktionsanläggning. Det är 
viktigt att den som definierat produkten får information från produktion för att få möjlighet att 
eventuellt ändra på definitionen. Syftet med att eliminera operationer är att reducera ledtiden 
eller genomloppstiden (throughput). (Ibid) 
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4 EMPIRI 

I detta kapitel redovisas dagens situation på LL. Kapitlet inleds med ett avsnitt som behandlar företagets 
organisation och affärsmodell för att därefter fokusera på att ingående förklara returhanteringsprocessen. Vidare 
redogörs för de fakta som framkommit under intervjuer, data som hämtas ur affärssystemet och liknande samt från 
egna mätningar att presenteras. 

4.1 Företagsbeskrivning 

LL är ett tredjepartslogistikföretag med fokus på effektiv distribution, främst av kontaktlinser 
och relaterade tillbehör. Företaget ingår sedan 2004 i Coastal Contacts koncernen som är 
noterad på Torontobörsen i Kanada. Enligt koncernens hemsida är den världens näst största 
leverantör av kontaktlinser till konsument. Vidare står att läsa att verksamheten inom 
koncernen i huvudsak är uppdelad så att LL svarar för distributionen i Europa medan CC 
svarar för motsvarande i Nordamerika och Asien. LL omsatte år 2005 204M SEK och år 2006 
296M SEK, enligt LL Finanschef. 
 

 
Figur 4, visar en del av lagret i Lenslogistics distributionscenter i Kista norr om Stockholm 
 
 
LL grundades år 2000 och har sedan starten upplevt mycket stark tillväxt. I företagets familj 
finns varumärken som LensWay, NordicLenses och YourLenses som alla är representerade av 
helägda dotterbolag. Dessa dotterbolag handlar uteslutande sina logistiktjänster av LL som även 
bistår med marknadsföring, fakturering och administration.  
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LL inryms i lokaler i Kista, strax norr om Stockholm. Här finns ett kontaktlinslager med total 
lageryta på 3300 kvm. Lagret hanterar drygt 100 000 unika artiklar enligt uppgifter från 
distributionschefen. 
 
Dagmar Forne, Dagens Handel (vecka 6 2008) berättar i sin artikel att LL distributionscenter i 
Kista idag distribuerar en fjärdedel av alla kontaktlinser som säljs i Skandinavien. I takt med LL 
tillväxt har linstillverkarna dragit ner på sin service och sin lagerhållning i Norden.  (Ibid.) 

4.1.1 Organisation 

LL är organiserat i fyra huvudsakliga divisioner; Operations, Business to Consumer, Business to 
Business samt Finance. Varje division finns representerad i ledningsgruppen av respektive chef, 
(Se Bilaga 3 - Organisationsschema). Enligt uppgifter från finanschefen bemannas 
organisationen av omkring 110 anställda samt mellan 30 och 40 konsulter eller personer 
uthyrda av olika bemanningsföretag. 
 
Operations är indelat i två avdelningar; Distribution och Kundtjänst som leds av varsina 
avdelningschefer. Under dessa arbetar i sin tur en rad nyckelpersoner som refereras till som 
teamledare. Under distributionschefen finns en godsavdelning som ansvarar för godmottagning, 
lagerförflyttningar samt returhanteringen. Godsavdelningen leds av en teamledare. 
 
Som resultat av LL kraftiga tillväxt har organisationen samt sättet som arbetet utförs och 
processer sker på anpassats till de ökade volymerna. Detta har i praktiken inneburit en 
organisation i ständig förändring sedan starten. 
 

4.1.2 Returer 
Den information som finns tillgänglig om antalet returer grundar sig på mätningar per orderrad 
och visar således inte antalet unika returorder. Antalet orderrader varierar mellan varumärken 
och marknader men i genomsnitt innehåller varje order 2 orderrader. Med denna information 
uppskattas returmängden under perioden juli till december 2006 till 12 585 . Detta baseras på 
den totala mängden returnerade orderrader som för samma period redovisades som 25 104 
stycken, enligt tabell 1. 
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Tabell 1 anger orderingång samt antal returorderrader. Antalet verkligt returnerade order fås genom att 
dividera kolumn ”Antal returer” med två, eftersom varje order i snitt innehåller två orderrader. 
 

Period Omsättning Antal order Antal returer 
Juli 22204121 40853 4769 
Augusti 22590572 37552 5630 
September 26306875 40049 4160 
Oktober 18795267 33628 4180 
November 20035736 34806 3585 
December 16553889 28298 2840 
TOTALT 125486460 215186 25164 

 

4.2 Returflödesbeskrivning 

En retur definieras av den operativa chefen som en vara som av någon anledning returneras till 
LL efter att den passerat genom distributionsflödet. Returhanteringen definieras som tiden och 
aktiviteterna från det att kunden hör av sig till LL med en begäran om retur till det att den 
returnerade varan åter finns plockbar i lagret alternativt har kasserats och kundens begäran om 
ersättning eller liknande behandlats och slutförts. Figuren nedan visar grafiskt det returflöde 
som enligt den operativa chefen definieras som returflödet. Efter figuren förklaras varje steg 
utförligare i textform. 

4.2.1 Returtyper 

Nedan presenteras de returtyper som LL använder för att klassificera returerna i syfte ett skapa 
ett bra underlag för uppföljning. 

 
• Outhämtade Postförskott 
• Outhämtade brev med postavi   
• Retur på grund av felleverans 
• Retur på grund av felbeställning 
• Retur på grund av ångrat köp 
• Retur på grund av trasiga produkter 
• Retur på grund av fel adress 
• Okända returer  

 
Mängden returer övervakas och affärssystemet som genererar rapporter (se figur 5) som visar 
varje hur många returer som skapats för respektive returorsak. Returmängden för varje kategori 
kan över tid variera och dessa rapporter syftar till att upptäcka variationer i returmängden för 
att kunna vidta åtgärder på eventuella problem som uppstått.  
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Figur 5 illustrerar förhållandet mellan försäljning och returer. Denna figur visar specifikt de returer där 
kunden i fråga angett att den själv beställt fel produkt av misstag och därför önskar returnera sina varor. I 
bilaga 7 finns fler exempel. 
 
 

4.2.2 Begärda åtgärder 

Kundtjänstchefen menar att kunderna vid en retur kräver någon av följande åtgärder. 
Åtgärderna listas utan någon inbördes ordning. Det förs för närvarande ingen statistik över 
fördelningen mellan typ av åtgärd 
 

• Återbetalning kreditkort 
• Återbetalning bankkonto 
• Ny/kompletterande order 
• Ångra köp 
• Pengar till godo 
• Bli kontaktad för hjälp och råd 
• Få bekräftelse på mottagen retur 

Försäljning Vs Returer (Wrong order Customer)
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Figur 6 illustrerar flödet för en retur. De fetmarkerade rutorna visar de delar av returhanteringen som denna studie 
fått i uppdrag att analysera och utveckla. De fetmarkerade pilarna representerar returflödet. De rutor med streckad 
bakgrund representerar de interna processer som enligt LensLogistics är mest kvalitetsosäkra, tidskrävande eller på 
annat vis påverkar eller har negativa effekter på den övergripande effektiviteten, kostnaden eller kvaliteten. 

4.2.3 Kunden kontaktar kundtjänst 

Kunden kontaktar kundtjänst via telefon, fax eller e-post. Om kunden kontaktar kundtjänst via 
fax eller e-post krävs att kundtjänstmedarbetaren kontaktar kunden för att kunna utföra 
nästkommande steg i returprocessen.  

4.2.4 Ärendet granskas 

I samband med att en kund kontaktar kundtjänst för att reklamera en vara eller av annan 
anledning ämnar returnera de varor som denna beställt granskar kundtjänsten kunden ifråga 
och dess order. Kundtjänstpersonalen granskar kundens betalningshistorik och 
beställningshistorik. Denna information i kombination med kundens önskemål ställs i relation 
till respektive varumärkes returpolicy och kundtjänstmedarbetaren tar beslut om huruvida 
returen ska godkännas eller ej. Om returen ej godkänns skapas inte någon returorder. 
 
I de fall då en retur som tagits emot av returhanteringspersonalen och fastnat i något 
inspektionssteg, då exempelvis någon produkt saknats, återfår kundtjänsten ärendet som på nytt 
utsätts för granskning. Innan beslut tas måste kundtjänsten i detta fall kontakta kunden och 
komma överens om en lösning. Detta görs av särskilt utbildade kundtjänstmedarbetare. När 
kunden och kundtjänsten kommit överens om lämplig åtgärd skickas returen åter till 
returavdelningen för behandling, nu med eventuella justeringar av exempelvis förväntat 
godsmottag gjorda. 
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4.2.5 Retur skapas 

I samband med att en kund kontaktar kundtjänst för att reklamera eller ångra ett köp skapar 
kundtjänstpersonalen en returorder. Affärssystemet genererar då ett returordernummer som 
kunden uppmanas skriva på försändelsen. Kunden ges instruktioner om hur denna ska märka 
försändelsen för att godsmottagningen ska förstå att försändelsen är en retur. 

4.2.6 Paketerar och skriver  

Kunden paketerar de varor som enligt överenskommelse med LL kundtjänst tillåts returneras. 
Försändelsen som ska skickas ska enligt instruktion märkas med aktuellt returordernummer på 
utsidan. 

4.2.7 Returnerar ordern 

Kunden skickar returen som brev med posten. De varumärken som hanteras av LL finns alla 
representerade med lokala adresser i respektive land. Detta innebär att returen, om den skickas 
från utlandet, först konsolideras innan den skickas till Sverige. Detta medför en viss 
fördröjning. 

4.2.8 Returen tas emot – produkterna läggs i saldo – fakturan avskrivs 

De delar av det totala returflödet som utgör själva returhanteringen enligt denna studies 
avgränsningar presenteras nedan såväl grafiskt som i ord. Figuren nedan visar de delmoment ur 
huvudflödet som presenterades i Figur 4 som räknas som det interna flödet och således i detta 
arbete utgör returhanteringsprocessen vilket närmare redovisas i Figur 5. Texterna som 
förklarar respektive steg grundar sig på intervjuer med operatörer och nyckelpersoner medan 
de tider som anges härstammar från egna mätningar. Hur returerna färdas i processen grundas 
på data från affärssystemet.  
 

 
 
Figur 7 visar det interna flödet som även beskrivs mer ingående i text i avsnittet nedan. 
 
För att hantera returerna krävs personal som är tränad att hantera just dessa. Lagret är i 
normalfallet bemannat av Samhallpersonal som inte har utbildning i att hantera returer. 
Eftersom LL får returer från samtliga marknader som respektive kund är aktivt på inkommer 
returerna vid olika tidpunkter under dagen. För att inte behöva bemanna returhanteringen 
under dagens alla timmar arbetar returhanteringspersonalen endast en begränsad del av dagen. 
Detta innebär i vissa fall att de returer som inkommer under tiden då returhanteringen är 
obemannad fördröjs till dess att personalen är på plats. Då returerna tas emot avemballeras och 
sorteras de innan de går vidare för ytterligare hantering. 
 
Då själva returhanteringsprocessen är över görs samtliga returnerade produkter åter tillgängliga i 
lager alternativt kasseras. Det är först då produkterna som returnerats åter finns tillgängliga i 
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lager som ekonomiavdelningen får ett godkännande att återbetala alternativt justera tillhörande 
faktura. 
 
 

 
Figur 8 illustrerar det som definieras som LL returhanteringsprocess och som således är föremål för särskild analys i 
denna studie. De grå rutorna representerar tid per operation/steg i minuter. 
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4.2.9 Avemballering och sortering  

Efter att samtliga returer avemballeras sorteras de i två huvudsakliga kategorier. Rent fysiskt 
läggs returerna i två olika behållare; en till kundtjänst och en till returhanteringen, som märks 
med ankomstdatum. 
 

1. Fullständiga returer (skickas vidare till returavdelningen) 
 
a. Vanliga returer, utan brev eller meddelanden 
b. Outhämtade Postförskott 
c. Färdigbehandlade returer från Kundtjänst 

 
2. Ofullständiga returer (skickas vidare till kundtjänst för manuell bearbetning) 

 
a. Vanliga returer men med brev eller meddelanden 
b. Omärkta returer med eller utan brev 
c. Outhämtade försändelser, ej postförskott 
d. Okända/övriga returer 

4.2.10 Returen behandlas och inspekteras 

I detta steg kontrolleras att returen innehåller rätt produkter, dvs. det som kunden uppgivit vid 
kontakten med kundtjänst. Produkterna måste vara hela, omärkta och förpackningarna 
obrutna.  

4.2.11 Returavdelningen 

De två olika typer av returer som anländer till returavdelningen behandlas på olika sätt av 
returhanteringspersonalen: 
 

1. Retur med fullständigt returordernummer på försändelsen 
• Returordern söks upp i affärssystemet 
• Produkterna kontrolleras manuellt med avseende på skick 
• Produkterna kontrolleras manuellt mot returordern i affärssystemet 
• Om returen uppfyller kraven på skick och motsvarar förväntat mottag godkänns 

returen 
• (Om returen inte uppfyller kraven läggs den i en korg för närmare bearbetning av 

kundtjänst) 
• I affärssystemet öppnar returpersonalen ett fritext -fält och antecknar dagens datum samt 

sin signatur 
 



   
 
 

 23

2. Outhämtat postförskott 
• Ordern söks upp i affärssystemet 
• Produkterna kontrolleras med avseende på skick 
• Returpersonalen skapar en kopia av ordern som returorder som därmed ges ett 

returordernummer 
• Personalen anger returorsak och bekräftar ordern 
• Returordern söks upp i affärssystemet 
• Produkterna kontrolleras manuellt med avseende på skick 
• Produkterna kontrolleras manuellt mot returordern i affärssystemet 
• Om returen uppfyller kraven på skick och motsvarar förväntat mottag godkänns 

returen 
• (Om returen inte uppfyller kraven läggs den i en korg för närmare bearbetning av 

kundtjänst) 
• I affärssystemet öppnar returpersonalen ett fritext -fält och antecknar dagens datum samt 

sin signatur 
 

3. Färdigbehandlade returer från kundtjänst 
Samma rutin gäller här som för ”Retur med fullständigt returordernummer” 

4.2.12 Kundtjänst 

De order som anländer till kundtjänst kräver beslut. I somliga fall ber kunden skriftligen om att 
bli kontaktad för råd och hjälp, medan andra fall innebär att kunden på initiativ från 
kundtjänsten måste kontaktas för att reda ut eventuella missförstånd. Då kunden kontaktats och 
eventuella kompletterande uppgifter eller åtgärder utförts skickar kundtjänsten tillbaka returen 
till returavdelningen.  

4.2.13 Returen inspekteras och bockas av mot lista 

Godspersonalen söker i detta steg efter returer i affärssystemet som är inspekterade, dvs. 
godkända av returhanteringspersonalen. Produkterna för dessa order fås då samlade på en 
rapport. Denna rapport skrivs ut och varje artikel måste bockas av mot listan. 

4.2.14 Returen läggs på anvisad lagerplats 

Godspersonalen använder listan som underlag för att lägga de inspekterade produkterna i lager. 
Varje produkt bockas vid uppläggning för på listan.  

4.2.15 Listan godkänns 

Godsmottagningens team ledare godkänner godsupplägget, men gör innan detta eventuella 
justeringar. Godkännandet görs direkt i affärssystemet och i samband med detta hamnar 
produkterna även systemmässigt på angiven lagerplats. Detta innebär att de returnerade 
produkterna nu åter finns tillgängliga i lager. 
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4.3 Lager 

På flera ställen i flödet fastnar returerna i olika typer av lager. Detta beror av flera orsaker: 
Personalen som hanterar returer transporterar de returer som skickas mellan avdelningarna i 
särskilda transportbehållare. Detta innebär i praktiken att transportbehållaren inte skickas förrän 
då den är helt full alternativt vid ett tillfälle per dag. Vidare försöker personalen att hantera en 
unik typ av returer åt gången eftersom det är förknippat med viss ställtid att växla returtyp då 
operatören tvingas växla behörighet i affärssystemet osv. Dessutom fastar returerna i lager som 
direkt följ av resursplaneringsproblem; hanteringen kräver särskilt utbildad personal vilket gör 
att returerna fördröjs i väntan på att personal ska bli tillgänglig. Returflödet in till LL är spritt 
över arbetsdagens alla timmar medan personalen som hanterar returer endast jobbar vissa 
specifika tider. 
 

4.4 Kostnadsdrivare 

I LL´s returflöde finns ett antal kostnadsdrivare som författarna beskriver nedan. 

4.4.1 Kundtjänst 

Enligt kundtjänstchefen, är de moment som driver kostnader vid returhantering hos kundtjänst 
förknippade med den unika behandling som många returer kräver. Utöver de initiala samtalen 
då kunden först kontaktar kundtjänst för att göra en returförfrågan lyfter kundtjänstchefen fram 
följande moment som kostsamma och kvalitetsosäkra (utan någon inbördes ordning): 

 
• Återkoppling till de kunder som har skickat en retur som inte godkänts 
• Återkoppling till de kunder som behöver komplettera med information  
• Återbetalningsbevakning 
• Samtal från kunder som vill ha bekräftelse på att returen är mottagen 
• Samtal från kunder som är upprörda över att behöva vänta på återbetalning 

 
Samtliga av de varumärken som LL hanterar har höga ambitioner vad gäller service och 
kundnöjdhet. Detta innebär, enligt kundtjänstchefen, att endast en försvinnande liten del av de 
kunder som returnerat för få varor eller trasiga förpackningar behöver betala för dessa. I de allra 
flesta fallen nås en överenskommelse mellan kunden och kundtjänsten som innebär att LL tar 
kostnaden för eventuella missförstånd.  
 
Arbetet med returer är tidskrävande och kräver särskilt utbildad kundtjänstpersonal. Eftersom 
affärssystemet vidare inte godkänner återbetalning till kund innan produkterna godkänts för 
godsupplägg samt lagts till i aktuellt lagersaldo ökar antalet ärenden hos kundtjänst om 
returavdelningen inte hinner med att lägga upp produkter i saldo. Kundtjänstchefen menar att 
många returärenden hanteras på detta sätt som en direkt följd av att returprocessen är långsam. 
Detta leder till utöver en ökning av antal ärenden även till att antalet missnöjda kunder ökar 
enligt kundtjänstchefen. Vidare menar hon att det i kundtjänsten, med dagens antal 
returärenden, krävs ungefär två heltidstjänster för att enbart hantera returer. 

4.4.2 Godshantering/returhantering 

Distributionschefen och team ledaren för returhanteringen framhåller att de steg i processen 
som är mest osäkra samt tar längst tid är inspektionerna. Ofta är det småfel på returerna, t.ex. 
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skadade ytterförpackningar, som innebär att returen inte kan godkännas. Den skickas då vidare 
till kundtjänsten för utredning och beslut. Efter att kundtjänsten behandlat den skickas den 
tillbaka till returavdelningen. Vid returhanteringen krävs dessutom särskilt utbildad personal 
som innebär ökade kostnader.  
 
Distributionschefen menar vidare att det faktum att antalet returer varierar kraftigt över tid, på 
grund av vilka kampanjer som för närvarande drivs, gör det svårt att resursplanera. Särskilt då 
den ordinarie lagerbemanningen inte kan användas vid returhanteringen. Detta medför enligt 
utsago att returhanteringen ibland står stilla i brist på arbete men, vad som vanligare är, är 
överbelastad. I vissa lägen som distributionschefen bedömer som kritiska måste 
returhanteringen bemannas med inhyrd personal. Detta bidrar till att öka kostnaderna för 
hanteringen ytterligare. Distributionschefen menar att med dagens returmängd behöver två och 
en halv heltidstjänst för att enbart behandla returrelaterade ärenden. 

4.4.3 Ekonomi 

Ekonomichefen vittnar om ett omfattande arbete med bevakning av återbetalningar och 
krediteringar som måste vänta till dess att själva returen som de grundar sig på registrerats. 
Utöver denna bevakning fungerar personalen på ekonomiavdelningen som intern kundtjänst då 
de ger den ordinarie kundtjänstpersonalen råd, stöd och riktlinjer vid beslut om återbetalning 
eller kreditering då en retur godkänns. Ekonomichefen menar att han med dagens returmängd 
uppskattningsvis har en halvtidsresurs dedikerad åt att hantera ärenden relaterade till returer. 

4.4.4 Övrigt 

Då en kund drabbas av försenade återbetalningar eller anser sig ha fått för lite information 
innebär detta en kostnad i form av bad will för LL enligt LensWay’s Brand Manager. Enligt 
LensWay’s marknadsansvarig minskar återköpsfrekvensen om en kund upplever 
returhanteringen som icke tillfredsställande. Vidare bör nämnas att en långsam 
returhanteringsprocess innebär att produkterna ej görs tillgängliga i lager vilket påverkar 
genomloppstiden. Samtliga intervjuobjekt delade uppfattningen att returhanteringsprocessen 
var svår att överblicka och att den saknade tydligt utdelade ansvar och roller. Vidare efterlystes 
någon form av objektiva mätningar av prestation och kostnad för att underlätta arbetet med att 
förbättra och utveckla processen.  
 
Finanschefen uppger att kostnaden per arbetad timme är 400kr för en person som hanterar 
returer, oavsett avdelning. Detta inkluderar alla avgifter, försäkringar, skatter och administrativa 
kringutgifter. 
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5 ANALYS 

I följande kapitel analyseras empirin utifrån den teoretiska referensram som har beskrivits i teorikapitlet. Analysen 
inleds med ett avsnitt som behandlar och sammankopplar teori med empiri där generella problemområden definieras 
och belyses. Analysen avslutas med ett avsnitt som använder teorierna för att konkret lösa problemställningen. 

5.1 Kundbeteende 

Den beskrivning som Backlund (2006) gör av online- kunders beteende, förväntningar och 
krav på service stämmer väl överens med den som beskrivs i empirin. För att kunna stärka sin 
position som distributör och tredjepartslogistiker samt mildra den negativa uppfattning som 
många av de kunder som gör en retur har om den upplevda servicen behöver LL således 
fokusera på att förbättra returhanteringen i flera dimensioner (Dettmer, 1997).  
 
Bergman (2006) beskriver att det vid ett förbättringsarbete är viktigt att identifiera de externa 
såväl som de interna kundernas förväntningar. I LL fall kan dessa kunder beskrivas som; 
slutkunden, varumärket, kundtjänst, returhanteringen, godsmottagningen samt 
ekonomiavdelningen. 
 
Dessa kunder förväntar sig olika slags service. Studiens syfte är att resultera i ett konkret 
utvecklingsprojekt. Detta innebär att de interna kunderna kommer att påverkas rent operativt. 
Enligt Persson (1998) är det då viktigt att involvera de centrala beslutfattarna, de som i empirin 
beskrivs som beslutfattare, innan implementeringen genomförs. 
 
Segerstedt A, (1999) nämner bland annat följande exempel som nödvändiga åtgärder vid 
förbättringsarbete eller då en flaskhals har identifierats; parallell produktion, omplacering av 
operatörer, förändring av skift samt investeringar i ny utrustning eller personal.  Detta kapitel 
analyserar de områden som med given teori och detta i fokus kan vara föremål för förbättring. 
 

5.2 Förändringsarbete 

De externa kunderna; slutkunden och varumärket påverkas främst av servicen och 
informationen som delges dem. Online- kunder förväntar sig snabb återkoppling och hög grad 
av service och beslutsmandat från kundtjänsten för att bli tillfredsställda (Backlund, 2006) vilket 
också bekräftas i empirin. Kunden ”varumärket” är intresserad av att behålla sina kunder, dvs. 
slutkunden. För att behålla slutkunden kan därför varumärket antas ha samma typ av 
förväntningar som slutkunden vad beträffar service och snabbhet. Som tillägg till detta kräver 
dock varumärket även att LL returhantering är kostnadseffektiv och kvalitetssäker. För att 
uppnå detta behöver LL fokusera på det som Egnell (1994) samt Shingo (1988) beskriver som 
åtgärder för att förbättra processer: 
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• Minimera icke värdeskapande aktiviteter  
• Förenkla 
• Minimera ledtider 
• Standardisera 
• Utveckla samarbetet med leverantören 
• Bygg in processäkerhet 

 
Effekterna av att genomföra dessa åtgärder stämmer väl överens med Bergmans (2006) 
definition av de positiva konsekvenser som kommer av att ett företag i sitt förbättringsarbete 
tydligt fokuserar på kunden; nöjdare kunder, lojalare kunder, lägre personalomsättning, kortare 
ledtider, lägre operativa kostnader och högre produktivitet. 
 

5.3 Returer 

Såväl Ahl (2002) som Lambert (1998) förklarar att returhanteringsprocesser oftast är komplexa, 
dyra, ineffektiva och kvalitetsosäkra. Detta bekräftas av empirin bland annat genom att empirin 
visar på ett glapp mellan verklig kapacitet och teoretisk kapacitet vid jämförelse av uppmätt 
resursåtgång och, av avdelningscheferna, uppskattad åtgång. Vidare visar empirin att roller och 
ansvar är otydligt formulerade och i flödeskartläggningen syns många buffrar som beror av 
komplexiteten i flödet. Dessutom bekräftas Lamberts uppfattning om att returhantering är en 
kostsam process för företag genom uträkningen av den totala kostnaden i form av 
personalkostnad.  
 
Empirin visar att många av problemen som diskuteras kan härledas till fluktuationer i volym 
vilket enligt Segerstedt (1999) innebär att företaget tvingas ha ledig produktionskapacitet för att 
bibehålla eftersträvad service mot kund. Från detta kan härledas distributionschefens problem 
med resursplanering vilket får effekter även hos kundtjänst och ekonomi. Dessa 
resursplaneringsproblem leder till förseningar som leder till fler kundtjänstkontakter och således 
ökade kostnader för kundtjänst och ekonomi. Dessutom försämras på så vis servicen mot 
slutkund vilket innebär att inte heller de externa kundernas förväntningar efterlevs. 

5.4 Förankring mot övergripande mål och strategier 

De aktiviteter som visas i empirikapitlet, som identifieras som problem, bör enligt Persson 
(1998) kopplas till de strategiska målen. I LL fall innebär det att vid förändringsarbetet se till att 
den policy för returhantering som gäller inte omöjliggörs som följd av utvecklingsprojektet. 
Enligt kundtjänstchefen händer det endast i sällsynta fall att kunden tvingas betala för en 
felaktig, ej godkänd, retur. Detta innebär att de inspektioner som utförs kan klassas som icke- 
värdeskapande aktiviteter (Egnell, 1994) och således bör reduceras. Den höga servicepolicyn 
kan därmed sägas leda till höga kostnader för felaktiga returer, vilket dock är i enighet med LL 
övergripande strategiska plan. 
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5.5 Utvärdering och uppföljning 

De tre dimensionerna som Dettmer (1997) definierar som interberoende i teoriavsnitten kan i 
LL fall anpassas för att få fram objektiva nyckeltal för utvärdering av processen, vilket också 
efterfrågats av samtliga avdelningschefer. För att mäta och analysera returhanteringens 
prestation kan de tre dimensionerna som Dettmer definierar, med utgångspunkt ur den 
empiriska data som insamlats, omformuleras som: 
 
Lager     Genomloppstid 
Throughput     Kapacitet per person 
Operativa kostnader  Personalkostnad per retur  
 
Empirin beskriver avsaknaden av tydliggjorda roller och ansvar för returprocessen vilket 
innebär att det som Person (1998) menar då han beskriver vikten av att klargöra ansvar måste 
tas i noggrann beaktning vid implementeringen av utvecklingsprojektet.  För att ett klarlagt 
ansvar också ska axlas på ett bra sätt av den som utses som ansvarig är det också viktigt att ha i 
beaktning det som Segerstedt A, (1999) talar om då han menar att det i många fall ligger en 
stor utmaning i att, vid ett förbättrings- och förändringsarbete,  skapa samsyn på det som 
behöver förändras. 
 
Idag kategoriseras returerna efter returorsak snarare än efter vilken väg de ska ta då de anländer 
till LL. Lambert (1998) tar upp exemplet med Xerox som kategoriserar sina returer efter hur de 
ska behandlas vilket gör processen smidigare samt underlättar vid uppföljning. Uppföljningen 
kan användas som underlag för resursplanering och styrning. Denna typ av klassning torde 
rimligen även ge positiva effekter hos LL vid implementering. Lämpliga kategorier torde med 
utgångspunkt i empirin, vara 
 

1. Retur med brev 
2. Studs (ej uthämtade försändelser, inkl. Postförskott) 
3. Övriga 

5.5.1 Genomloppstid 

Genomloppstiden representerar den tid som produkter binds i lager hos LL i form av 
returnerade produkter. Lagret är beroende av värdet på de returnerade produkterna samt tiden 
produkterna binds i lager. Eftersom värdet på de returnerade produkterna varierar som följd av 
variationer i produktutbud, kampanjverksamhet och liknande isoleras istället genomloppstiden 
som nyckeltal, dvs. tiden som produkterna binds i lager. Genomloppstiden räknas från det att 
returen anländer till LL till dess att produkterna åter finns plockbara i lagret. (Se Bilaga 1) 
 
Genomloppstiden för en retur är 548 minuter i genomsnitt från det att den registrerats som 
inkommen, enligt mätningar. 

5.5.2 Kapacitet per person 

Kapaciteten per person redovisar hur många returärenden som kan hanteras per person. Siffran 
representerar samtliga insatser som görs på alla berörda avdelningar. De mätningar, av 
respektive arbetsmoment i returhanteringen som utförts visar att det behövs tre och en halv 
heltidstjänst för att hantera returerna, givet volymen under mätperioden. Det faktum att de 
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resurser som avdelningscheferna uppger sig avsätta åt returhantering är mer än tre och en halv 
indikerar att det finns aktiviteter i returhanteringsprocessen som inte redovisats i empirin som 
påverkar kapaciteten och således även kostnaden. Dessa, ej redovisade, aktiviteter kan 
exempelvis bestå av olika former av ställtider eller tider för produktionsstopp. (Se Bilaga 1)  
 
Teoretisk kapacitet per person är 3,7 returer/h, enligt mätningar. 

5.5.3 Personalkostnad per ärende 

Personalkostnaden per hanterat returärende redovisar den sammanlagda personalkostnaden för 
samtliga avdelningar. Enligt LL egna uppgifter kostar en anställd som i huvudsak behandlar 
returer 400 kronor per timme. Detta inkluderar alla avgifter, skatter, utbildningar samt 
kringutgifter, försäkringar och förmåner. Med detta samt de uppmätta tiderna för 
returhanteringen som utgångspunkt kostar det med dagens returhanteringsprocess: (Se Bilaga 1)  
 
109 kr att hantera en retur. 

5.6 Processen 

Hos LL uppstår mellanlager som en effekt av en oflexibel process utan några egentligen 
standardiserade moment. Processen kräver utbildad personal och den hanterar returerna i större 
”Loter”. Detta bidrar till att öka genomloppstiden dramatiskt. Shingo (1988) betraktar lager 
som något som företaget alltid ska sträva efter att reducera eller helt eliminera. Orsakerna till de 
långa lagringstiderna är att processen som helhet är komplex och många gånger saknar 
systemstöd eller liknande, vilket beskrivs av Krajewski (2002) som något som ofta underlättar 
manuella aktiviteter. Shingo (1988) menar dock att automatisering och systemstöd måste göras 
”mistake- proof” för att inte kringgå sitt syfte. 

5.7 Identifierade problemområden 

Författarna har under sin undersökning funnit följande problemområden i LL´s retur process: 
 

1. Många manuella moment 
Kräver utbildad personal, är ur kvalitetssypunkt osäkra och resursslukande. (Shingo, 1988) 
 

2. Många moment 
Returprocessen består idag av många unika moment som tillsammans bidrar till lång ledtid. 
Engell (1994) menar att detta föranleder fokus på att förenkla processen. 
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3. Osäker kvalitet 
Returprocessen innehåller mycket utrymmer för manuella beslut som gör processen osäker. 
Processkartläggningen visar att processen är lång och komplicerad vilket gör att varken 
personalen eller nyckelpersonerna har riktigt bra överblick. 
 

4. Repetitivt 
Den klassificering som idag används av LL av returer syftar till att dela upp returerna efter 
orsak. Enligt kartläggningen hanteras dock returerna inte särskilt olika, förutom av kundtjänst 
där varje ärende är unikt. Trots att arbetet många gånger är repetitivt finns dåligt fungerande 
systemstöd eller standardiserade arbetssätt. 
 

5. Många inspektioner 
Samtliga returer inspekteras och sorteras flera gånger. Detta trots att kundtjänstansvarig anger 
att slutkunden sällan ställs till svars för felaktiga returer. Inspektionsarbetet är kostsamt och 
resursslukande vilket bidrar till att göra processen lång. Eftersom samtliga inspektioner måste 
genomföras innan returärendet kan anses vara avslutat och detta kräver särskilt tränad personal 
leder det ibland till förseningar som får effekter för såväl kundtjänst som ekonomiavdelningen. 
Inspektionerna kan med denna bakgrund identifieras som en flaskhals enligt Segerstedt A 
(1999) definition, då exempelvis oförväntad frånvaro kan bidra till att denna trånga sektor 
minskar processens totala kapacitet. 
 

6. Lång ledtid 
Den långa ledtiden beror på flera orsaker. Dels svarar de långa mellanlagringarna för stor del 
men även de problem som nämnt ovan är viktiga faktorer. Eftersom On-line kunder 
(Backlund, 2006) är särskilt känsliga för långa ledtider innebär detta särskilt stora negativa 
konsekvenser för LL som till stor del behandlar distribution åt on-line varumärken. 
 

7. Kostsamt med kundkontakt 
Många ärenden kräver kundkontakt som innebär stora kostnader i form av personal samt 
förlängning av ledtiden. Lambert menar att detta ofta är en bidragande faktor till att 
returhanteringsprocesser generellt kan betraktas som ineffektiva, komplexa och kostsamma.  
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5.8 Processförbättringar 

De processförbättringsteorier som Egnell (1994) beskriver går att applicera på de identifierade 
problemområdena.  
 

1. Minimera icke värdeskapande aktiviteter 
Sorteringen, transporterna mellan avdelningarna och inspektionerna har identifierats som icke 
värdeskapande. 
 

2. Förenkla processen 
Samtliga intervjuobjekt ansåg att processen var svår att förstå och överblicka. Detta tyder på att 
den är komplex vilket föranleder arbete med att förenkla den. Att returerna klassas efter 
returorsak snarare än efter hur de ska sorteras är en sak som gör processen komplex. Dessutom 
krävs särskild träning för att hantera returerna eftersom processen i sig är komplicerad samt att 
systemstödet ej kan anses vara tillräckligt anpassat. 
 

3. Minimera processens ledtid 
De lager som återfinns i returprocessen bidrar till att öka den totala ledtiden avsevärt. Att 
fokusera resurserna på att få ner dessa torde ge ett positivt resultat. Vidare kräver varje 
kundkontakt mycket tid vilket innebär att även de fall som inbegriper kundkontakt bör hållas 
till ett minimum. Vidare tar inspektionerna som sker i flera steg lång tid vilket tyder på att även 
dessa bör förändras/förbättras. 
 

4. Standardisera arbetsmoment och aktiviteter 
Enligt Backlund (2006) vill varje kund bli behandlad unikt. Detta föranleder nämligen 
kundnöjdheten och återköpsfrekvensen att öka. Detta innebär att de fall som innebär 
kundkontakt om möjligt ska undvikas vid standardiseringsarbetet. De delar av 
returhanteringsprocessen som omfattar enbart interna aktiviteter bör dock i så storutsträckning 
som möjligt standardiseras; inspektion, sortering m.m.  
 

5. Utöka samarbetet med leverantörerna 
Leverantören i returhanteringens fall är själva slutkunden. Samarbetet med kunden innebär att 
försöka ge kunden bra instruktioner om hur denna skall märka returen, vad som är tillåtet att 
returnera och att LL i sin tur bidrar med bättre information om hur hanteringen med returen 
går för att om möjligt undgå kundkontakt som följd av missförstånd och liknande. 
 

6. Bygg in processäkerhet 
I samstämmighet med Shingo (1988) menar Egnell att det i processen inte får byggas in 
möjligheter att göra fel. Shingo talar om ”mistake-proof”. I LL fall innebär detta att eliminera 
manuella beslut och låta affärssystemet hjälpa till mer i själva beslutsfattandet. Det kan 
exempelvis handla om att systemet föreslår hur en retur ska sorteras för att undvika att den 
hamnar i fel transportbehållare och på så vis fördröjs. 

5.9 Standardisering 

En viktig typ av standardisering som (Shingo 1988) skriver om är standardisering av ingående 
delar. De ingående delarna är i detta fall de returer som anländer till LL. Det finns idag många 
olika typer av returer som anländer till LL. Detta innebär att personalen som hanterar dem 
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måste ha god utbildning i att känna igen de olika typerna för att kunna utföra lämpliga 
åtgärder. Att lyckas standardisera de ingående delarna skulle potentiellt innebära att kostnaderna 
för t.ex. utbildning skulle minska. 
 
Ytterligare positiva effekter som en standardisering av ingående delas kan bidra med är det som 
av Segerstedt A (1999) beskrivs som arbetet med att reducera ställtider i syfte att jämna ut 
arbetsbelastningen, ge snabbare genomloppstider, större flexibilitet och bättre utnyttjande av 
utrustning och personal. Att standardisera de ingående komponenterna kan potentiellt medföra 
att antalet ställ reduceras alternativt att tiden för omställningarna reduceras vilket ligger i linje 
med vad som beskrivs av Segerstedt A (1999) som positivt. 
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6 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

I detta kapitel presenteras förslag på förbättringar eller konkreta lösningsförlag på de problem som diskuterats i 
analyskapitlet. Slutsatserna formuleras som praktiska tillämpningar med, i vissa fall, referenser till djupare 
specifikationer vilka återfinns som bilagor. 

6.1 Slutsats 

I inledningen av rapporten nämns att LL operativa ledning strävar efter att förbättra 
returhanteringen med avseende på kapacitet, kvalitet, hanteringskostnader samt interna 
ledtider. Slutsatser och rekommendationer i detta kapitel beskrivs därför med utgångspunkt i 
ovanstående förbättringsvariabler. Kapitlet beskriver inledningsvis tillvägagångssättet vid 
framtagandet av förslagen samt hur beslutsfattandet gått till. Detta knyts an till det som tas upp i 
analyskapitlet som viktigt vid ett implementeringsarbete. Den sista delen av detta kapitel 
beskriver förändringarna som det godtagna förslaget innebär rent praktiskt samt vilka effekter 
de förväntas ha på de, av den operative ledningen, angivna variabler. 
 
Med analysen som utgångspunkt har författarna sammanställt fyra förslag på utveckling (Se 
Bilaga 12) som presenterats för LL strategiskt beslutande nyckelpersoner. Sammanställningen 
förklarar och kapitaliserar effekter som de olika utvecklingsprojekten förväntas ha. De 
strategiskt beslutande personerna (VD, operativ chef, marknadschef) har med denna 
sammanställning som underlag fattat ett preliminärt beslut om vilket utvecklingsprojekt som på 
en strategisk nivå, vid tidpunkten för beslutstagande, kunde anses vara bäst lämpat att 
implementeras på LL. Av alternativen valdes förslag 4, beskrivet nedan. 
 
Förslag nummer 4 innebär följande: 

• Skapande av returorder enligt befintlig rutin 
• Förenklad ankomstregistrering 
• Automatisk initiering av aktiviteter (återbetalning, sortering, lagerförflyttning etc.) 
• Automatiskt skapande av returer för postförskott, ej uthämtade, fel adress m.fl. 
• Eliminera samtliga inspektionssteg 

 
Det förväntade resultatet av förslag nummer 4 är: 

• Snabbare handläggningstider 
• Snabbare ledtider 
• Minskning av resursåtgång vid handläggning 
• Minskade kostnader för personal tack vare minskad resursåtgång 
• Minskade kostnader för personal tack vare minskade utbildningskrav 
• Ökade kostnaderna för felaktiga returer 

 
Efter att detta preliminära beslut fattats presenterade författarna det valda förslaget för de 
centrala nyckelpersonerna (Kundtjänstchef, Ekonomichef, Distributionschef och Team Ledare 
returhanteringen). Efter att deras input tagits i beaktning skapades ett formellt beslutunderlag 
enligt LensLogistics standardmall för beslutsunderlag (Se Bilaga 11). Detta beslutsunderlag 
redovisades och godkändes officiellt varpå författarna lämnade en funktionell specifikation till 
LL utvecklingsgrupp som därefter drev igenom projektets tekniska utveckling.  
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Nedan beskrivs de funktionella förändringar som förslaget innebar, med tillhörande 
motiveringar. Förslaget som ovan beskrivits kortfattat kan tydliggöras genom att delas in i tre 
huvudkategorier; Tekniskt, Organisatoriskt och Operativt. De föreslagna förändringarna 
beskrivs funktionellt under respektive kategori.  

6.2 Tekniska förändringar 
De tekniska förändringarna beskrivs funktionellt i detta avsnitt. Innebörden av de tekniska 
förändringarna som förslaget innebär presenteras och förklaras var för sig. De tekniska 
förändringarna syftar i huvudsak till att minimera de manuellt utförda aktiviteterna, eliminera 
manuella beslut, förenkla och standardisera arbetsmoment och aktiviteter samt bygga in 
processäkerhet. Samtliga av dessa förbättringar har lyfts fram och diskuterats i analyskapitlet. 
Enligt analysen kommer dessa förändringar att leda till att arbetets syfte uppfylls då samtliga 
bidrar till att förbättra processen med avseende på kvalitet, kapacitet, hanteringskostnader samt 
ledtider. 
 

6.2.1 Anpassa gränssnittet i affärssystemet 
Bygg ett anpassat gränssnitt i affärssystemet som enbart hanterar returer. I detta gränssnitt ska 
inga manuella val kunna göras utan enbart tillåta ett standardiserat arbetssätt. Gränssnittet ska 
kunna hantera samtliga returer. De aktiviteter som initieras ska inte presenteras för användaren. 
Logik för sortering, initiering av återbetalningar, returgodkännanden mm. ska byggas in i 
gränssnittet och per automatik genomföras av affärssystemet.  
 

6.2.2 Automatgenerera e-post 
Så snart en retur registrerats i det anpassade gränssnittet ska affärssystemet, per automatik, 
generera ett e-post meddelande som informerar kunden om att returen är mottagen och 
färdigbehandlad. Detta e-post meddelande ska vara anpassat efter varje unikt varumärke som 
LL hanterar samt kunna skilja sig mellan returtyp för att kundens inte ska uppleva bemötandet 
som standardiserat, vilket enligt analysen lyftes fram som negativt. 
 

6.2.3 Logik för sortering 

Bygg logik i affärssystemet som kan identifiera huruvida den registrerade returen varit hos 
slutkund eller inte. De returer som aldrig har nått slutkund innehåller rimligen endast korrekta 
produkter vilket gör att de kan läggas upp direkt i plockbart lager medan de produkter som 
varit hos kund måste kontrolleras innan de läggs upp. Oavsett om returens produkter ska 
kontrolleras eller inte ska dock returen godkännas i samma ögonblick som den mottas. Kunden 
ska således alltid få sin retur godkänd, oavsett innehåll. Kontrollen som ska genomföras är 
således enbart för att säkerställa att enbart hela och rena produkter återförs till lager. 
Gränssnittet ska ge operatören instruktioner om hur den aktuella returen ska sorteras. 
Instruktionerna ska vara ”sortera A”, ”sortera B” eller ”sortera C”. Vid returstationen ska 
motsvarande behållare finnas märkta med A, B och C. 
 
Affärssystemet bör operera enligt en logik (se figur 9) som gör att operatören själv inte behöver 
välja vilken returtyp som ska behandlas.  
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Figur 9 visar en övergripande bild över den logik som affärssystemet bör följa för att sortera returerna. 
 

6.2.4 Automatgenerera återbetalningar 

Samtliga justeringar eller återbetalningar som kundtjänsten redan beslutat om vid första 
kundkontakten ska, av affärssystemet, initieras per automatik i samma ögonblick som returen 
tas emot.  

6.3 Organisatoriska förändringar 
De organisatoriska förändringarna beskrivs funktionellt i detta avsnitt. Förslagen syftar till att 
förbättra de problem som härrör till resursplanering, organisation och uppföljning som belysts i 
analyskapitlet.  
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6.3.1 Dela ut ansvar 

För att skapa bättre förståelse för returprocessen som helhet för att kunna arbeta med ett 
ständigt förbättringsarbete föreslår vi att ledningen utser Kundtjänstchefen som övergripande 
ansvarig för returhanteringsprocessen. 

6.3.2 Inför Nyckeltal 

För att kunna utvärdera och analysera returhanteringen krävs att den granskas med hjälp av 
objektiva nyckeltal. Nyckeltalen nedan representerar de områden som enligt analysen lyfts fram 
som objektiva nyckeltal för att utvärdera returhanteringsprocessen på LL. 
Nyckeltalsredovisningen ska kunna användas för uppföljning och bevakning och fungerar då 
som verktyg för, främst kundtjänstchefen men även andra ansvariga chefer eller nyckelpersoner 
för att kunna identifiera eventuella problemområden eller potentialer 
 

– Kapacitet per person 
– Genomloppstiden 
– Personalkostnad per ärende 

 

6.3.3 Utbilda 

För att minimera antalet returärenden som kräver kundkontakt rekommenderar vi att hela 
kundtjänstpersonalen, inte enbart de som arbetar med returer, får vidareutbildning i hur 
returflödet fungerar. Vi tror oss genom detta kunna bidra med ökad förståelse vilket kommer 
att leda till att minska de missförstånd som ofta leder till att kunden måste kontaktas igenom 
efter det att returen inkommit. 

6.4 Operativa förändringar 

I detta avsnitt beskrivs de operativa förändringarna som föreslagits. Med operativa förändringar 
avses förändringar i arbetssätt eller metod. 

6.4.1 Eliminera inspektionerna 

Vi anser att inspektionerna som görs idag är verkningslösa då endast 10 % av de kunder som 
varit i kontakt med kundtjänst och skapat en retur, skickar tillbaka något som fastnar vid 
inspektion. Dessutom behöver kunden sällan betala för detta utan kostnaden tas istället av LL. 
Inspektionerna bidrar således främst med längre ledtid varför vi föreslår att de avskaffas. Vi 
föreslår dock att ytterligare ett nyckeltal införs; ett som mäter hur stora förluster LL gör på att 
inte utföra inspektioner. Detta nyckeltal måste kontinuerligt bevakas. Ansvar för denna 
uppföljning bör ligga på ekonomichefen.  
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6.4.2 Kategorisera 

Returernas kategorier för hantering föreslås till 
 

A. Studs (Outhämtade postförskott och outhämtade försändelser)  
B. Övriga  
C. Retur med skrivna brev 

 
A och B ska hanteras direkt av returhanteringspersonalen utan hänsyn till typ av retur. C ska 
hanteras av kundtjänst i ett flöde, utan hänsyn till typ av retur.  

6.4.3 Inför styckvisproduktion 

De faktorer som bidrar till mellanlager behöver minimeras för att reducera ledtiden. Detta 
möjliggörs genom att införa enstycksproduktion, dvs. eliminera ställ vid byte av returtyp.  

6.5 Processpecifikation 

De förändringar som anges ovan innebär att returhanteringsprocessen som helhet förändras. 
Den nya processen redovisas ingående i Figur 7.  
  

 
Figur 10, tiderna som anges i diagrammet är kvalitativa uppskattningar. 
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6.6 Förväntat utfall 

Analysen belyser vikten av att formulera och besvara följande frågor innan den föreslagna 
lösningen implementeras: 
 

1. Kommer Genomtryckskapaciteten att öka? 
2. Kommer Lagret att minska?  
3. Kommer de Operativa Kostnaderna att minska? 

 
Med ovan gjorda förändringar, redovisade i skrift samt med, i Figur 7 angivna antaganden om 
tiden för processtegen, förväntas följande resultat att uppnås, enligt Bilaga 2: 
 

– Genomtryckningskapacitet: knappt 10 returer/h/person, vilket motsvarar mer än en 
fördubbling av den potentiella genomtryckningskapaciteten per person. 

 
– Lagret beror av genomloppstiden och värdet på produkterna som passerar. I analysen 

konstaterades att värdet på produkterna går att bortse ifrån varför genomloppstiden får 
svara på huruvida lagret kommer att sänkas eller ej. Den nya genomloppstiden beräknas 
till 230 h vilket motsvarar en dryg halvering mot den ursprungliga processen. 

 
– De operativa kostnaderna representeras av personalkostnad per retur. Dessa beräknas 

med utförda förändringar till ca 42 kr per retur vilket innebär mer än en halvering från 
den ursprungliga processen. 

 
Tabell 2, beskriver det förväntade resultatet i detalj. Sammanfattningsvis indikeras att de föreslagna 
förändringarna kommer att uppfylla sitt syfte 
 
Nyckeltal  Förväntat värde Ursprungligt Förändring 
Genomloppstid 230 minuter 548 minuter -58 % 
Kapacitet per person/h 10 ärenden 3,7 ärenden +70 % 
Personalkostnad/ärende 21 kronor 54,5 kronor -38 % 
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7 RESULTAT 
Resultatkapitlet presenterar effekterna av de implementerade utvecklingsförslagen som presenterades i 
kapitlet ”Slutsatser och rekommendationer”. Kapitlet beskriver initialt de upplevda förändringarna för att 
avsluta med att presentera den faktiska kostnadsbesparingen i form av minskad personalkostnad. 
 
De rekommenderade förändringar som lyfts fram i ”Slutsatser och rekommendationer” har 
implementerats enligt specifikation i kapitel 5; Slutsatser och rekommendationer. 
Utvecklingsprojektet har inneburit förändringar av såväl det tekniska systemstödet som 
arbetsmetoder och organisation. Kundtjänstchefen har utsetts till övergripande ansvarig för 
returhanteringsprocessen som helhet och målet är att hon ska utvärderas kontinuerligt utefter 
de nyckeltal som rapporten föreslagit. Detta i kombination med att processen förenklats och 
förtydligats har inneburit att arbetet med att ständigt söka förbättras tagit fart. 
 
Det anpassade gränssnittet byggdes av en extern datakonsultfirma med handledning av 
författarna till denna rapport. I steg 1 matas numret in på den aktuella returen enligt figur 11. 
  

 
Figur 11 visar det anpassade gränssnitt som byggdes enligt specifikation i kapitel 5. Den gula rutan som 
syns visar fältet där ordernumret på returen matas in, oavsett returtyp. 
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I steg 2 räknar affärssystemet ut hur returen skall sorteras och ger operatören instruktioner om 
detta. I figur 12 skall returen sorteras i behållare märkt med bokstaven ”B” respektive ”A”. 
 

Figur 12 visar två exempel på de meddelanden som visas på skärmen då en retur tas emot. Affärssystemet 
räknar själv ut enligt vilken logik den ska sorteras och vidtar de åtgärder som är nödvändiga för att 
returordern ska avslutas. 
 
 

7.1 Kvalitativa resultat 

Respektive avdelningschef och nyckelperson som omfattats av de förändringar som genomförts 
har fått svara på vilken typ av påverkan de förändringar som genomförts har haft på 
returhanteringsprocessen som helhet. De har fått välja något av följande alternativ:  
 

• Förbättring 
• Oförändrat 
• Försämring 

 
Samtliga tillfrågade personer ansåg att de förändringar som genomförts påverkat 
returhanteringsprocessen positivt med avseende på följande områden: 
 

• Generellt 
• Kundupplevelse 
• Arbetsbelastning 
• Personalkostnader 
• Kapacitet 
• Genomloppstid 
• Kvalitet 
• Komplexitet 
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7.1.1 Ekonomi 

Med avseende på processens komplexitet ansåg ekonomichefen att processen som helhet 
inneburit förbättringar men poängterar samtidigt att ekonomiavdelningen nu tvingas arbeta 
med att, tillsammans med kundtjänstchefen, bevaka kostnaderna för ogiltiga returer. Arbetet 
med att bevaka återbetalningar har således till viss del ersatts av arbete med detta. Totalt innebär 
det dock en förbättring av komplexiteten, men inte så stor som han hade önskat. 

7.1.2 Kundtjänst 

Eftersom kundtjänstchefen numera är ytterst ansvarig för returhanteringsprocessen har hon fått 
tillfälle att kommentera resultatet ytterligare. Kundtjänstchefen lyfter fram följande förändringar 
som särskilt bidragande till den generellt positiva uppfattningen: 

1. Automatgenererad mail till slutkund med bekräftelse om returmottagande 
Detta mail har inneburit att mängden kunder som kontaktar kundtjänsten med frågor om status 
på returen minskat, enligt kundtjänstchefen. Vidare menar hon att kunderna uppvisat ökad 
nöjdhet med returhanteringen som helhet tack vare den snabba responsen.  
 

2. Borttagning av inspektionssteg 
Många returer fastnade tidigare i något av inspektionsstegen. Anledningen till detta kunde vara 
att returen ej godkändes i ett inspektionssteg men även bero på resursplaneringsproblem hos 
distributionsavdelningen. Eftersom inspektionerna helt elimineras innebär det enligt 
kundtjänstchefen att mer resurser kan läggas på att omedelbart ta hand om det returer som 
anländer till LL. Det inspektionssteg som kvarstår påverkar inte alls själva kunden och kan 
därför planeras till tidpunkter på dygnet då det finns ledig kapacitet hos 
distributionsavdelningen. Eftersom inspektionen även förändrats från att inspektera returordern 
till att inspektera enbart produkterna innan de läggs tillbaka i plocklager innebär detta dessutom 
att den ordinarie lagerpersonalen kan användas. Detta bidrar till bättre resursutnyttjande och en 
effektivisering av hela returhanteringsprocessen. 
 

3. Anpassat gränssnitt 
Det anpassade gränssnitt som byggts innebär en förenkling av returhanteringsprocessen då 
personalen inte längre behöver ta hänsyn till vilken typ av retur som hanteras. Gränssnittet ser 
likadant ut oavsett retur typ. Detta innebär, enligt kundtjänstchefen, att resursplanering 
underlättats samt effektiviteten ökat. Gränssnittets inbyggda logik innebär att personalen aldrig 
behöver ta beslut om hur returerna ska sorteras eller vilka åtgärder som krävs.  
 

4. Automatiserade återbetalningar 
Att återbetalningarna numera sker per automatik så snart en returorder matats in i 
returhanteringsgränssnittet innebär att de resurser som tidigare lagts på att bevaka 
återbetalningar helt kunnat elimineras.  
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5. Utbildning av samtliga kundtjänstmedarbetare 
I det utbildningsprogram som varje ny kundtjänstmedarbetare genomgår vid anställning på LL 
ingår numera ett avsnitt om returhantering. Detta har enligt kundtjänstchefen gjort att 
missförstånden mellan kundtjänsten och slutkunden minskat vilket föranlett returerna, som 
kräver manuell efterbearbetning, att minska. Kundtjänstchefen menar att hon märkt en 
minskning i antalet returer som behöver särskilt behandling av kundtjänst.  

7.2 Kvantitativa resultat 

För att mäta huruvida arbetet har uppfyllt sitt syfte bör de ursprungliga värdena jämföras med 
samma värden efter implementering. I empirikapitlet uppvisades en differens mellan de 
potentiella nivåerna och den verkliga. Därför redovisas de faktiska förändringarna baserade på 
respektive avdelningschef uppfattning om resursåtgången per avdelning för att bemanna den 
interna returhanteringsprocessen. Enligt teorin är detta det mest korrekta sättet att mäta en 
returhanteringsprocess. Segerstedt A (1999) nämner även att en produktionsanläggning ämnad 
att hantera flera olika produkter sällan kan designas på ett sådant sätt att det råder perfekt balans 
mellan anläggningens olika maskiner och dess personal vid samtliga tillfällen. Denna obalans 
medför enligt författaren att den potentiella kapaciteten sällan uppnås, vilket ytterligare 
framhäver ovan angivna sätt att mäta returhanteringen som tillämplig.  
 
Denna siffra ställs i relation till de ursprungligt angivna volymerna. Tabellen nedan anger 
resurserna i antal heltidsresurser sysselsatta med att hantera returer. 
 
Tabell 3 visar resursåtgången på samtliga avdelningar för att hantera returer. Resursåtgången efter 
implementering är ställd i relation till den ursprungliga resursåtgången. 
 
Avdelning Resursåtgång Urspr. Resursåtg Förändring 
Distribution 1,5 2,5 -40 % 
Kundtjänst 1 2 -50 % 
Ekonomi 0,1 0,5 -80 % 
TOTALT 2,6 5 -48 % 
      

7.3 Hänsyn till volym 

I sammanhanget är det viktigt att ta hänsyn till eventuella förändringar i returmängd. I Tabell 1 
i kapitlet ”Slutsatser och rekommendationer” där de potentiella värdena presenteras spelar inte 
fluktueringar av volym någon roll. Däremot kan denna faktor spela en avgörande roll i Tabell 
2. Att räkna på den totala kostnadsbesparingen kräver således tillgång till uppdaterad statistik 
över returmängden, se bilaga 14. Under perioden november – april 2006/2007 returnerades 
totalt 11 640 försändelser till LL. 
 
Detta innebär en minskning med (1 - (11640/12580)) = 7,5 % mot föregående mätperiod. Det 
går därför, mycket förenklat, att anta att minskningen i returmängd även minskar 
personalkostnaderna för returhanteringen med motsvarande. Enligt detta resonemang är det 
faktiska utfallet för förändringarna 48 % (enligt tabell 2) minus 7,5 %, vilket innebär en 
ungefärlig personalkostnadsbesparing på 40 %.  
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Enligt LL kostar en heltidsanställd vid returhanteringen 336 000 kr per år (Se bilaga 1) vilket 
innebär en total ursprunglig kostnad på 5*336 000 kr = 1 680 000 kr per år. 40 % av detta är 
672 000 kr vilket således motsvarar kostnadsbesparingen.  
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8 DISKUSSION 

Diskussionsavsnittet behandlar författarnas egna reflektioner över arbetet som helhet. Det speglar författarnas egna 
åsikter om de svårigheter och vägval som de ställts inför under arbetets gång. Avsnittet diskuterar författarnas åsikter 
om hur arbetets praktiska framtoning påverkat upplägg, analys, slutsatser och resultat. 

8.1 Reliabilitet 

Arbetet ska enligt syftet resultera i ett eller flera konkret utvecklingsprojekt som dessutom ska 
implementeras i organisationen. Eftersom LL befinner sig i ett läge med ständig expansion och 
förändring kan dock reliabiliteten på den konkreta implementeringen vara föremål för ett visst 
ifrågasättande. Detta eftersom Svenning (2000) definierar hög reliabilitet som en studie som 
kan upprepas och då nå samma resultat. Eftersom organisationen och arbetssätten befinner sig 
under ständig förändring skulle en upprepning av studien eventuellt uppvisa annat resultat och 
på så vis ge andra förslag på åtgärder. Författarna har agerat efter det kvantitativa och kvalitativa 
underlag som vid tidpunkten för studien genomförande fanns tillgängligt.  

8.2 Den insamlade datan 

Författarna har konstaterat att det finns ett visst gap mellan de resurser som respektive 
avdelningschef uppger sig avsätta åt att behandla returer och den potentiella resursåtgången som 
enligt de utförda mätningarna borde behövas. Författarna har valt att i rapporten fokusera på att 
förbättra de potentiella tiderna då de, av avdelningscheferna, angivna tidernas avvikelse är för 
komplex för att analysera i denna typ av studie. I resultatkapitlet kapitaliseras endast 
personalkostnaden av just denna anledning. Författarna tror nämligen att det finns 
organisatoriska faktorer såväl som personliga faktorer som kan påverka denna avvikelse. De 
förslag som författarna presenterat kan dock rimligen antagas ha minskande effekt på gapet då 
förslagen i mångt och mycket syftar till att standardisera, tydliggöra, utbilda, förenkla och 
fördela ansvar. Dessa förändringar förmodar författarna ha generellt positiva inverkningar på 
gapet mellan potentiell och verklig resursåtgång och således även kapaciteten.  

8.3 Arbetets upplägg 

I inledningen till denna rapport berättas att examensarbetet omfattar 20 veckors heltidsarbete 
per person. I samma kapitel anges dock samtidigt att studien utförts under ett års tid. 
Anledningen till detta har varit att de största delarna av studien utförts vid sidan om författarnas 
ordinarie arbete hos LL. Detta gäller då särskilt litteraturstudier och analys men även 
rapportförfattande. Detta faktum har bidragit till att de 20 veckorna per person fördelats ut på 
ungefär ett års tid vilket resulterat i lägre intensitet som dock varat under en längre period.  
 
Att arbetet med examensarbetet utformats på ovan angivna vis har bidragit till att författarna 
har fått lång tid på sig att reflektera över rapporten och de föreslagna lösningarna. De 
övervägande positiva resultaten som uppvisats och den synnerligen positiva respons som 
uppvisats från nyckelpersoner och avdelningschefer kan förmodligen till viss del härledas till att 
de lösningar som presenterats varit väl genomtänkta och avvägda.  
 
Att under ett års tid behålla den ”akademiska röda tråden” har för författarna varit utmanande. 
Vidare har författarna påverkats, influerats och inspirerats av den professionella världens sätt att 
hantera och utforma rapporter, beslutsunderlag mm. 
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8.4 Personliga lärdomar 

Under resans gång har författarna förvånats över hur ”enkla” lösningar ofta är bäst lämpade för 
att finna lösningar på de mest komplexa problemen. Returhanteringsprocessen på LL 
uppmärksammades av den operativa ledningen, efter signaler från såväl kunder som 
medarbetare, som ett område som skapade mycket problem och som drev stora kostnader.  
 
Vid de litteratursökningar som gjordes för att identifiera användbar litteratur reflekterade 
författarna av att just returhantering eller ”reversed logistics” sällan finns behandlad i 
litteraturen eller forskningen. Mer omfattande litteratur finns däremot publicerad om 
traditionell logistik eller distribution. Författarna menar därför att det finns goda möjligheter för 
intresserade forskare att ytterligare fördjupa sig i ämnet och skriva teorier och publikationer 
som specifikt behandlar returer. 
 
De logistiska teorier och managementstrategier som författarna applicerat på problemet har inte 
på något vis varit banbrytande eller utgjorts av kontroversiella eller ifrågasatta teorier utan 
egentligen enbart varit klassiska teorier. Dessa handlar i huvudsak om att göra saker och ting 
mindre komplexa, skapa förståelse, skapa systemstöd och automatiseringar där det behövs samt 
förbättra kommunikationen till kunden.  
 
Med denna insikt är författarnas uppfattning att det finns god potential att fortsätta förbättra och 
utveckla LL, men även de flesta andra företag, enligt samma principer. författarnas 
sammantagna uppfattning är att det både är spännande och roligt men samtidigt skrämmande 
och förvånande att se att stora förbättringar går att uppnå med relativt små medel.  
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BILAGA 2 
Uppmätt (Potentiell) 

• Genomloppstid  
• Personalkostnad 
• Kapacitet 

 
Returorsak Andel* Antal* Tid/ärende** Hanteringstid/ärende** Kostnad (st)*** 

Ej uthämtat postförskott 11,53% 1447,25 490,32 10,32 68,81 

Med returordernummer 
(transp.skador, felbest, 
felleverans mm.) 56,51% 7093,14 514,20 10,20 67,97 

Ej uthämtat (exl. Postförskott) 11,88% 1491,18 629,41 29,41 196,07 

Leveransproblem (försvunna 
försändelser + fel adress) 20,08% 2520,44 629,66 29,66 197,73 

   6882461,354 205871,8053 1372478,702 

FÖRUTSÄTTNINGAR      

Personalkostnad 
returhantering/h*** 400 kr     

Antal returer under 
mätperioden (6 mån)* 12552     

Personalkostnad 1person (6 
mån) 384 000 kr  

Antal 
heltidstjänster 3,6  

Antal h per månad/heltid*** 160,0  
Kapacitet 
(ärende/person/h) 3,7  

   
Genomloppstid 
(snitt/ärende) Hanteringstid (snitt/ärende) 

Personalkostnad 
(snitt/ärende) 

*Data hämtat ur Oracle EBS   548,3 16,4 109,3 

**Resultat från observationer, egna mätningar 
och intervjuer      

***Enligt uppgift från LL      

 
 
 



   
 
 

 

BILAGA 3 
Uppmätt (Potentiell), efter Implementering/förändring 

• Genomloppstid  
• Personalkostnad 
• Kapacitet 

 
Returkategori Andel* Antal* Tid/ärende** Hanteringstid/ärende** Kostnad (st)*** 

STUDS 23,41% 2938,42 123,30 3,30 22,00 

ÖVRIGA 66,59% 8358,38 244,30 4,30 28,67 

MED BREV 10,00% 1255,20 386,30 26,30 175,33 

 100,00%  2889142,793 78649,5768 524330,512 

FÖRUTSÄTTNINGAR      

Personalkostnad 
returhantering/h*** 400 kr     

Antal returer under 
mätperioden (6 mån)* 12552     

Personalkostnad 1person (6 
mån) 384 000 kr  

Antal 
heltidtjänster 1,4  

Antal h per månad/heltid*** 160,0  
Kapacitet 
(ärende/person/h) 9,6  

   
Genomloppstid 
(snitt/ärende) Hanteringstid (snitt/ärende) 

Personalkostnad 
(snitt/ärende) 

*Data hämtat ur Oracle EBS   230,2 6,3 41,8 

**Enligt prognos      

***Enligt uppgift från LL      



   
 
 

 

BILAGA 4  
Organisationsschema 

 
 



   
 
 

 

BILAGA 5 
Enligt uppgift från avdelningschefer (verklig) 

• Genomloppstid  
• Personalkostnad 
• Kapacitet 

 
FÖRUTSÄTTNINGAR      

Personalkostnad 
returhantering/h 400 kr     

Antal returer under 
mätperioden (6 mån) 12552  

Antal 
heltidstjänster 5,0  

Personalkostnad 1person (6 
mån) 

384 000 
kr  

Kapacitet 
(ärende/pers/h) 2,6  

Antal h per månad/heltid 160,0  
Genomloppstid 
(snitt/ärende) 

Hanteringstid 
(snitt/ärende) 

Personalkostnad 
(snitt/ärende) 

Antal personer sysselsatta med 
returhantering (enl. Avd. 
chefer) 5  548,3 22,9 153,0 
 



   
 
 

 

BILAGA 6 
Enligt uppgift från avdelningschefer (verklig), efter Implementation/förändring 

• Genomloppstid  
• Personalkostnad 
• Kapacitet 

 
FÖRUTSÄTTNINGAR      

Personalkostnad 
returhantering/h 400 kr     

Antal returer under 
mätperioden (6 mån) 12552  

Antal 
heltidstjänster 5,0  

Personalkostnad 1person (6 
mån) 

384 000 
kr  

Kapacitet 
(ärende/pers/h) 2,6  

Antal h per månad/heltid 160,0  
Genomloppstid 
(snitt/ärende) 

Hanteringstid 
(snitt/ärende) 

Personalkostnad 
(snitt/ärende) 

Antal personer sysselsatta med 
returhantering (enl. Avd. 
chefer) 5  548,3 22,9 153,0 



   
 
 

 

BILAGA 7 
Returstatistik, utdrag ur affärssystemet, Oracle eBS. 
 Exempel på det fluktuerande flödet. 

Försäljning Vs Returer (Wrong order LensWay)
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BILAGA 8 
 
Frågebatteri 1 – intervjumall 
Kundtjänstchef, Distributionschef, Ekonomichef, Team Ledare Godsmottagning 
Vilken roll har du på LensLogistics? 
Vad ansvarar du för? 
Vilka delar av returhanteringen utför du eller din personal? 
Beskriv hur dessa delar utförs, steg för steg 
Hur stora resurser lägger du eller din avdelning på att hantera returer? 
I vilken del av ditt ansvar av returhanteringen lägger du mest resurser? 
Om du fick förändra något i returhanteringen, vad skulle det i så fall vara? 
Vad upplever du är de största problemen eller förbättringspotentialerna i returhanteringen? 
Övriga tillägg 
 
Frågebatteri 2 – intervjumall 
Finanschef 
Vilken roll har du på LensLogistics? 
Vad ansvarar du för? 
Hur är LensLogistics AB organiserat? 
Hur ser strukturen mellan bolagen i koncernen ut? 
Vilka skulle du säga är LensLogistics starka respektive svaga sidor? 
På vilket sätt vill LensLogistics positionera sig? Vad framhäver ni i marknadsföringen? 
Förklara hur LensLogistics affärsmodell ser ut 
Övriga tillägg 
 
Frågebatteri 3 – intervjumall 
Brand manager LensWay 
Vilken roll har du på LensLogistics? 
Vad ansvarar du för? 
Vad utmärker LensWay från andra aktörer?  
Vilka skulle du säga är LensWays starka respektive svaga sidor? 
På vilket sätt vill LensWay positionera sig? Vad framhäver ni i marknadsföringen? 
Förklara hur LensWays affärsmodell ser ut 
Övriga tillägg 



   
 
 

 

BILAGA 9 
Officiellt beslutunderlag 



   
 
 

 

 BILAGA 10 



   
 
 

 

 



   
 
 

 

BILAGA 12 
Upplevd förändring 
 
Moment Kundtjänstchef Distributionschef Ekonomichef TL Godsmottagn. Operativ Chef 

Generellt Förbättring Förbättring Förbättring Förbättring Förbättring 

Kundupplevelsen Förbättring Förbättring Förbättring Förbättring Förbättring 

Arbetsbelastning Förbättring Förbättring Förbättring Förbättring Förbättring 

Personalkostnader Förbättring Förbättring Förbättring Förbättring Förbättring 

Kapacitet Förbättring Förbättring Förbättring Förbättring Förbättring 

Genomloppstid Förbättring Förbättring Förbättring Förbättring Förbättring 

Kvalitet Förbättring Förbättring Förbättring Förbättring Förbättring 

Komplexitet Förbättring Förbättring Förbättring* Förbättring Förbättring 

 



   
 
 

 

BILAGA 13 
Returmängd, uppdaterad 
 
2006   2007         
Nov Dec Jan Feb Mar Apr Totalt 
4090 3260 4878 3602 3905 3545 23280 
 
Kommentar 
Informationen om antalet returer grundar sig på mätning per order- rad. Varje order innehåller 
i snitt 2.2 order- rader vilket förenklat innebär att antalet returer totalt under perioden 
november 2006 till och med april 2007 var 23280/2 = 11640 st.  
 


