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Abstract 

Purpose – The purpose of the study is to identify key-factors for the development of reverse 
logistics in a distribution central. The study should contribute to cover the knowledge gap that 
is the problem area: development of reverse logistics in a distribution central. This, since former 
research primarily deal with the problem area: development of reverse logistics between 
costumer and focal firm.  

The purpose of the study has been broken down into two research questions. The first one deals 
with which forces that affect the development of reverse logistics in a distribution central. 
Further, important factors for the development of reverse logistics in a distribution central will 
be identified. 
 
Method – The method for the study is an one case study since only one process will be studied. 
Also, to be able to obtain more profound knowledge within the problem area. The chosen 
business case is named Ikea distribution central and is located on the industrial area Torsvik. 
The company is active on the furniture market.  

The literature collection has been done through four different methods which are: 
recommendations of search words, recommendations of articles, database searches and 
snowball sampling. Further, the data collection has been made through interviews, document 
studies and observations.  

Finally, the internal validity of the study is high under the circumstance that theories regarding 
the development of reverse logistics based on B2C is considered to be applicable on the problem 
area which is based in B2B. Further, the external validity of the study is considered to be low 
since only one business case was studied. Although, the theory and empiricism of the study has 
been analysed which in turn strengthens the external validity.  

Findings – With the collected theories and empiricism as background the authors has 
produced a basis on which key-factors that are important for the development of reverse 
logistics in a distribution central. The key-factors that were identified as important and should 
be taken under consideration is: driving- and hindering forces for the development of reverse 
logistics in a distribution central, the primary causes of reverse logistics in a distribution 
central, return avoidance, gatekeeping, supplier relationship management and green logistics. 
Further, it was discovered that a big factor for a favourable development of reverse logistics in 
a distribution central was continuous training of the personal simultaneously as the 
development of the reverse logistics process.  

Implications – Through the analysis of the study it became clear that a big amount of hinders 
that can occur in association with the development of reverse logistics, comes as a result of the 
gap in understanding between the management and the operating core. With this as 
background the authors of the study recommends that whenever a process is developed, great 
importance should be added in developing the personal working in the process.  

Limitations – The limitations which lowers the internal validity and in turn the credibility of 
the study is that many of the theories used in the study is based on B2C. Another limitation is 
the choice of one case study since the research questions aimed at obtaining general 
conclusions. 

Keywords – Reverse logistics, Return management, Return avoidance, Gatekeeping, Supplier 
relationship management, Green logistics, Distribution central 
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Sammanfattning 

Syfte – Syftet med studien är att identifiera nyckelfaktorer för utvecklingen av returlogistik på 
en distributionscentral. Studien skall bidra till att täcka det kunskapsgap som finns i 
problemområdet utveckling av returlogistik på en distributionscentral. Detta då tidigare 
forskning primärt behandlat problemområdet mellan kund och fokalfirma.  

Studiens syfte har brutits ned i två frågeställningar. Först vill studiens författare ta reda på vilka 
krafter som påverkar utvecklingen av returlogistik på en distributionscentral. Vidare skall 
viktiga faktorer för utvecklingen av returlogistik på en distributionscentral identifieras.  

Metod – Studiens valda metod är enfallsstudie då endast en process studeras, även för att 
kunna erhålla mer djupgående kunskap om det valda problemområdet. Studiens fallföretag är 
Ikea distributionscentral som är lokaliserade på industriområdet Torsvik utanför Jönköping 
och är verksamma inom möbelbranschen.  

Litteraturinsamlingen har genomförts med hjälp av fyra olika insamlingsmetoder: 
rekommendation av sökord, rekommendation av artikel, sökning i databaser och snowball 
sampling. Vidare har studiens insamlade data erhållits genom intervjuer, dokumentstudier 
samt observationer.  

Slutligen anses studiens interna validitet vara hög, under förutsättningen att teorier om 
utvecklingen av returlogistik baserade på B2C även anses vara applicerbara i B2B. Vidare anses 
den externa validiteten vara låg då endast ett företag har studerats. Dock har teorin och empirin 
analyserats för att nå generella resultat, vilket stärker den externa validiteten.  

Resultat – Med studiens insamlade teori och empiri som bakgrund har författarna tagit fram 
underlag för vilka nyckelfaktorer som är viktiga för utvecklingen av returlogistik på en 
distributionscentral. De nyckelfaktorer som identifierades som viktiga och bör tas i beaktande 
var: drivande- och hindrande krafter för utvecklingen av returlogistik på en 
distributionscentral, grundorsaker för returlogistik på en distributionscentral, return 
avoidance, gatekeeping, supplier relationship management och grön logistik. Vidare upptäcktes 
att en stor påverkande faktor för en gynnsam utveckling av returlogistik på en 
distributionscentral var kontinuerlig utbildning av personal i samband med utvecklingen av sin 
returlogistikprocess.  

Implikationer – I studiens analys framkom det att många av de hinder som kan uppstå i 
samband med utvecklingen av returlogistik handlar om det förståelsegap som finns mellan 
ledning och den operativa kärnan. Med detta som bakgrund rekommenderar studiens författare 
att ett företag måste lägga stor vikt på att se till att en utveckling sker både på process-nivå och 
personal-nivå.  

Begränsningar – Det som anses begränsa den interna validiteten och i sin tur studiens 
trovärdighet är att många av de teorier som har använts primärt är grundade i B2C. En 
ytterligare begränsning är valet av enfallsstudie, detta då forskningsfrågorna och syftet 
formulerades för att söka generella slutsatser.  

Nyckelord – Reverse logistics, Return management, Return avoidance, Gatekeeping, Supplier 
relationship management, Green logistics, Distributionscentral 
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Förkortningsindex 

B2B – Business-to-business  

B2C – Business-to-customer  

DC – Distributionscentral  

RL – Returlogistik 
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The role of logistics in product returns, source 
reduction, recycling, materials substitution, reuse 

of materials, waste disposal and refurbishing, 
repair and remanufacturing. 

 

Det område inom logistik som behandlar returer, 
källreduktion, återvinning, materialutbyte, 
återanvändning av material, deponering, 

renovering, reparation och återtillverkning. 
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James R. Stock (1998, s. 20) 
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1 Introduktion 
Kapitlet ger en bakgrund till studien och de problem som finns inom 
området RL. Vidare presenteras studiens syfte och dess frågeställningar. 
Vidare beskrivs studiens omfång och avgränsningar. Kapitlet avslutas med 
rapportens disposition.  

1.1 Bakgrund 

Returlogistik (RL) behandlar det fysiska flödet av material från en punkt i 
försörjningskedjan till en annan längre bak i kedjan. Huvudsyftet med RL är 
att återskapa värde ur defekta produkter, eller som sista utväg, se till att rätt 
återvinning genomförs. RL är enligt Rogers & Tibben-Lembke (1999) 
planeringen, implementeringen och kontrollen av det fysiska flödet av returer.  

Det senaste decenniet har intresset för RL utvecklats snabbt, både inom det 
akademiska och inom industrin (Nikolaidis, 2013). Enligt Dowlatshahi (2010) 
är RL dock fortfarande ett relativt nytt forskningsområde där generell forskning 
finns, men att fördjupad situationsunik forskning i många fall saknas. 

Enligt Rogers & Tibben-Lembke (2001) studie på den amerikanska marknaden 
framkom det att många har öppnat ögonen för det värde som RL kan skapa. 
Vidare framkom det dock även att processen fortfarande ses som en kostnad i 
vissa fall och något som inte anses lika viktigt gentemot andra processer. Det 
senare styrks av Stock, Speh, & Shear (2006) som säger att företag ser RL som 
något nödvändig ont, något som måste göras men som borde undvikas om 
möjligt. 

De största kostnadsfaktorerna i RL är transport, sortering och lagring. Genom 
en förbättrad RL kan företag minimera dessa kostnader och samtidigt bli mer 
miljövänliga (Bernon & Cullen, 2007). Detta styrks av Stock, Speh, & Shear 
(2006) som säger att en utvecklad RL kan leda till att ett företag får ökade 
intäkter, minskade kostnader och även ett bättre framåtgående flöde. 

I samband med att konsumenter har blivit mer medvetna om den negativa 
påverkan stora företag har på miljön, har RL övergått från att vara något som 
företag är tvungna till att implementera, till att vara en stor 
konkurrensfördel (Shaligram & Akshay, 2009). På grund av den ökade 
motivationen har även ett intresse för att bearbeta skadat gods vuxit fram. 
Detta istället för att skicka tillbaka varor till leverantör eller deponera godset 
(Nikolaidis, 2013). Tidigare definitioner av RL har handlat om returflödet från 
kund till fokalfirma (Tibben‐Lembke & Rogers, 2002). På senare tid har skett 
ett skifte där fokus nu mer ligger på att minska den påverkan företagets 
processer har på miljön. 
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1.2 Problembeskrivning 

I bakgrunden framkommer det att företag tidigare har betraktat RL som ett 
nödvändigt ont (Stock, Speh, & Shear, 2006). Enligt Bernon & Cullen (2007) är 
de största kostnadsfaktorerna i RL transport, sortering av gods och lagring. 
Genom att förbättra RL kan företag på så sätt minimera kostnader och 
samtidigt bli mer miljövänliga. Vidare framkommer det att samhällets ökade 
intresse för miljön har gjort att företag har börjat betrakta RL som en 
konkurrensfördel (Shaligram & Akshay, 2009).  

Ett företag som har lyckats utveckla sin RL till en konkurrensfördel och som 
strävar efter att hela tiden effektivisera sin försörjningskedja från leverantör till 
slutkund är Ikea. Logistik har länge varit en stor del av varje led i 
försörjningskedjan då det ofta är ett stort geografiskt avstånd mellan de olika 
aktörerna i den. Ikea strävar alltså mot att fungera som en bra förbindelse 
mellan sina leverantörer och kunder (ikea, 2019). Ikea har även börjat utveckla 
sin RL på distributionscentrals-nivå, vilket i nuläget är område med begränsat 
forskningsunderlag. Detta går i linje med det Dowlatshahi (2010) säger om att 
RL fortfarande är ett relativt nytt forskningsområde där generell forskning 
finns, men att fördjupad situationsunik forskning i många fall saknas.  

Med detta som bakgrund anses forskningsområdet utveckling av RL med fokus 
på DC vara intressant både ur ett teoretiskt- och empiriskt perspektiv. Denna 
studie ämnar därför att genomföra en undersökning där det framgår vad som 
bör ligga till grund för utvecklingen av RL på en DC. Med utvecklingen av RL 
menas hur företagets process kan utvecklas för att möta ökande krav från 
samhället. 

Figur 1 beskriver det forskningsområde som studien har för avsikt att behandla, 
vilket är utvecklingen av RL på en DC. Studiens behandlade område beskrivs i 
Figur 1 inringat i grönt. Gröna pilar symboliserar informationsflödet mellan 
olika aktörer i försörjningskedjan och röda pilar symboliserar materialflödet 
mellan de olika aktörerna i försörjningskedjan. Det område som tidigare 
forskats på och som kommer utelämnas i denna studie illustreras inringat i 
svart. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. De olika aktörerna i försörjningskedjan 
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1.3 Syfte och frågeställningar 

I problembeskrivningen framgår det att företag har börjat utveckla sin RL till 
en konkurrensfördel. Det framgår även att forskningsområdet utveckling av RL 
på en DC är relativ ny, vilket gör att underlag för faktorer som kan gynna 
utvecklingen av RL på en DC kan vara till nytta för många företag. Ikea anses 
även vara ett relevant fallföretag då sedan tidigare lagt ned stor vikt på att 
utveckla sin RL och även påbörjat utveckling av sin RL på DC-nivå. Därmed är 
studiens syfte:  

Att identifiera nyckelfaktorer för utvecklingen av RL på en DC  

För att kunna besvara syftet har det brutits ned i två frågeställningar. Då 
studiens syfte är att identifiera nyckelfaktorer som kan gynna utvecklingen av 
RL är det av stor vikt att först ta reda på vilka krafter som påverkar processen. 
Därmed är studiens första frågeställning:   

➢ Vilka krafter påverkar utvecklingen av RL på en DC?  

Grundat på studiens första frågeställning och valda syfte är avsikten med 
studien att ta fram underlag för vilka faktorer som är viktiga för utvecklingen 
av RL i det studerade fallföretaget, men även för andra företag med liknande 
förutsättningar. Därmed är studiens andra frågeställning: 

➢ Vilka faktorer är viktiga för utvecklingen av RL på en DC? 

Med nyckelfaktorer för utvecklingen av RL menas faktorer som är vitala för att 
utvecklingen av RL. 

1.4 Omfång och avgränsningar 

Studien kommer att genomföras på fallföretaget Ikea DC Torsvik. För att 
redogöra vad som kommer att behandlas i studien kommer ett antal 
avgränsningar att göras.  

Studien kommer att behandla området RL generellt i problemområdet DC och 
leverantör (Figur 1). I vissa organisationer finns det även ett produktionslager 
mellan DC och leverantör, dock kommer denna studie endast behandla ett 
fallföretag där leverantören fungerar som produktionsenhet. Inga processer i 
leverantörens regi kommer att behandlas, dock har informationsflödet mellan 
DC och leverantör valts att innefattas. De processer som studien kommer att 
behandla är dem som anses relevanta för det valda problemområdet. Studiens 
författare har därför valt att avgränsa studien till de processer som uppstår när 
skadat eller felaktigt gods hittas vid leverans till en DC.  
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1.5 Disposition 

Introduktion - Kapitlet ger en bakgrund till studien och de problem som finns 
inom området RL. Vidare presenteras studiens syfte och dess frågeställningar. 
Vidare beskrivs studiens omfång och avgränsningar. Kapitlet avslutas med 
rapportens disposition.  

Metod och genomförande - Kapitlet inleds med att visa kopplingen mellan 
rapportens frågeställningar och vald metod för att sedan vidare 
beskriva studiens ansats och design. Därtill beskrivs studiens datainsamling 
och dataanalys. Kapitlet avslutas med en diskussion kring studiens 
trovärdighet. 

Teoretiskt ramverk - Kapitlet ger en teoretisk grund och förklaringsansats 
till studien inom RL och det syfte och frågeställningar som formulerats. 

Empiri - Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av Ikea DC:s RL-process 
CASY, samt andra aktiviteter som påverkar processen. Vidare beskrivs empirin 
som samlats in för att ge svar på studiens frågeställningar. 

Analys - Kapitlet ger svar på studiens frågeställningar genom att jämföra 
insamlad empiri med teoretiskt ramverk. Kapitlet delas upp med studiens 
frågeställningar som rubriker.   

Diskussioner och slutsatser - Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning 
av studiens resultat. Vidare diskuteras studiens metod, samt presenteras 
studiens teoretiska- och empiriska bidrag. Dessutom beskrivs studiens 
slutsatser och rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare 
forskning. 
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2 Metod och genomförande 

Kapitlet inleds med att visa kopplingen mellan rapportens frågeställningar 
och vald metod för att sedan vidare beskriva studiens ansats och design. 
Därtill beskrivs studiens datainsamling och dataanalys. Kapitlet avslutas med 
en diskussion kring studiens trovärdighet. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 

 I följande kapitel beskrivs metoder för datainsamling och dataanalys som 
används för att besvara studiens frågeställningar. Figur 2 beskriver kopplingen 
mellan studiens frågeställningar och använda metoder.  

För att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar har en litteraturstudie 
samt en enfallsstudie genomförts. Litteraturstudien har genomförts i syfte att 
redogöra vad tidigare forskning nämner om RL. Då underlaget för RL i det 
valda problemområdet är begränsat kommer litteratur från området mellan 
fokalfirma och kund användas för att komplettera studiens litterära grund. 
Detta anses trots skillnaden i problemområden vara relevant, då en DC skulle 
kunna betraktas som kund enligt Demings princip, som säger att nästa process 
kan ses som kund (Liker & David, 2006). 

Studiens valda fallföretag är en DC lokaliserat i Sverige och verksamt inom 
möbelbranschen. På fallföretaget har en förstudie utförts via observationer, 
detta för att skapa en kunskapsgrund om både ämnet och fallföretaget. Vidare 
har intervjuer och dokumentstudier att användas för att skapa studiens 
empiriska bas. Intervjuerna har tillsammans med litteraturstudien användas 
för att svara på studiens frågeställningar, detta för att kunna jämföra hur 
fallföretaget ställer sig till dem med vad litteraturen säger. Dokumentstudie 
kommer att användas för att komplettera övriga insamlingsmetoder. 

 

 

Figur 2. Koppling mellan frågeställningar och metod 
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2.2 Arbetsprocessen 

I Figur 3Figur 3. Illustration av studiens arbetsprocess presenteras studiens arbetsprocess, 
vilken har delats upp i åtta faser. Vidare presenteras rapportens planerade utfall 
som sträcker sig över en tidsperiod på 21 veckor. Då vissa delar går att 
genomföra samtidigt har dessa planerats parallellt. Hur länge de olika faserna 
förväntas vara presenteras med färgen grön och deadlines presenteras i svart. 
Litteraturstudien har utgjort en stor del av studien, detta för att kontinuerligt 
skapa en bra litteratur grund kring ämnet. Genom att 
genomföra fallstudien och litteraturstudien parallellt kan de dra nytta av 
varandra (Yin, 2018). Samtidigt som man utvecklar teorin får man ny kunskap 
som kan användas i fallstudierna, vilket gör att fler infallsvinklar till ämnet 
erhålls. Därefter har litteraturen och fallstudierna ställts emot varandra i 
analysen, för att vidare diskuteras fram till slutsatser. Ytterligare i Figur 3Figur 

3. Illustration av studiens arbetsprocess presenteras studiens verkliga utfall. 
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Figur 3. Illustration av studiens arbetsprocess 
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Figur 4 beskriver hur varje del i arbetsprocessen är grundad i empiri, teori eller 
båda två. Förstudien har en empirisk grund då den genomfördes via en 
observation på fallföretaget Ikea DC. Syfte, frågeställningar och 
problembeskrivningen har en teoretisk grund då dessa har formulerats efter de 
gap som finns i forskning om RL på en DC. Utredningen kommer att grundas i 
både empiri och teori då utredningsdelen består av både kapitlen empiri och 
teoretiskt ramverk. Analysen kommer grundas i både empiri och teori då en 
analys kräver en jämförelse mellan båda.  

 

2.3 Ansats 

För att besvara studiens syfte och frågeställningar kommer en induktiv 
undersökning med en explorativ karaktär att genomföras. En explorativ 
karaktär kännetecknas av att en stor mängd kunskap samlas in för att belysa ett 
problemområde (Patel & Davidson, 2011). Detta anses vara mest användbart då 
studien samlar in information från tidigare forskning från flera olika områden 
för att se hur den kan kopplas till denna studies område.  

Studien är även av kvalitativ karaktär då endast ett specifikt problemområde 
behandlas. För att erhålla så mycket information som möjligt har ett antal 
personer valts ut för intervju. Med hjälp av observationer, dokumentstudier och 
en litteraturstudie kommer den erhållna informationen att kompletteras. 

Enligt Yin (2012) är ett sätt att säkerställa en väl utförd fallstudie att använda 
flera olika informationskällor, vilket denna studien har. Patel & Davidson 

Figur 4. Illustration över hur rapportens delar 
är grundade i teori och empiri 
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(2011) nämner även att en fallstudie är ett väl fungerande tillvägagångssätt för 
att samla in information kring ett specifikt fall.  

2.4 Design 

Enligt Yin (2018) finns det ingen formel för valet av metod. Metodvalet beror 
istället en stor del på studiens formulerade frågeställningar. När en studies 
struktur är beskrivande eller förklarande är metoden fallstudie främst 
applicerbar. Fallstudier kan delas upp i både enfallsstudier och flerfallsstudier 
beroende på hur många fall som behandlas (Yin, 2018). Då denna studie 
kommer att behandla ett fallföretag kommer en enfallsstudie att användas.  

Enligt Yin (2018) är ett sätt att se på forskningsdesign som en ritning 
innehållande vilka forskningsfrågor som skall behandlas, vilka data som är 
relevanta, vilka data som skall samlas in och hur dessa data skall analyseras. 
Yin (2018) nämner även att i forskningsdesignen finns det fem delar som är 
extra viktiga: 

➢ Forskningsfrågor 
➢ Propositioner 
➢ Studiens analysenheter 
➢ Den logiska kopplingen mellan insamlade data och propositioner 
➢ Kriterier för att tolka resultatet 

Studiens forskningsfrågor är utformade för att samla in relevant data, detta för 
att se till att syftet kan besvaras korrekt. Propositioner kommer att tas fram vid 
behov allt eftersom studiens data samlas in och analyseras. Analysenheten i 
denna studie är de processer som uppstår när skadat gods kommer till en DC 
från leverantör samt informationsutbytet mellan de olika processerna. 
Kopplingen mellan insamlade data och propositioner samt fastställandet av 
kriterier för tolkning av resultat har främst skett genom mönsterjämförelse, 
detta mellan studiens resultat och tidigare forskningsresultat. 

2.5 Enfallsstudie 

I denna studie har en enfallsstudie valts i syfte att analysera en verksamhet mer 
djupgående samt skapa en bättre bild av problemområdet och möjliga 
aktiviteter som kan gynna utvecklingen av RL. Vid en enfallsstudie samlas så 
mycket information som möjligt in från ett enstaka fall och det är då viktigt att 
använda sig av flera informationskällor för att styrka resultatet. I denna studie 
kommer observationer användas till en förstudie. Intervjuer kommer att 
användas som primär datainsamlingsmetod. Till sist kommer dokumentstudier 
användas för att komplettera fakta om fallföretaget.  
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 Observation 

I studien har två observationer med öppen struktur genomförts (Tabell 1). 
Enligt Patel & Davidson (2011) kan observationer med öppen struktur användas 
när målet är att samla in så mycket information om problemområdet som 
möjligt. Studiens observationer kommer att genomföras i form av en förstudie 
med målet att erhålla en djupare förståelse om RL i fallföretagets regi. 
Observationerna kan i sin tur hjälpa till att skapa relevanta frågor till intervjuer 
som kan gynna studiens datainsamling. En ostrukturerad observation används 
för at inspektera en händelse och få grundläggande kunskap. En ostrukturerad 
observation används för att inspektera en händelse utan att ha någon struktur 
för insamlingen av data och är ett bra sätt att samla in information i naturliga 
situation (Byrne, 2017). 

 

Tabell 1. Studiens utförda observationer 

 Intervju 

Enligt Patel & Davidson (2011) är intervjuer vanligt förekommande vid 
fallstudier och i denna studie har det varit den mest betydande metoden vid 
insamling av data. Målet med intervju 1, 2 & 3 (Tabell 2) är att erhålla så mycket 
information som möjligt om RL-processen i fallföretagets regi, detta för att 
komplettera förstudien och skapa en kunskapsbas kring problemområdet.  

Genom att använda sig av både strukturerade och ostrukturerade frågor erhålls 
både fakta, samt skapas en diskussion med en öppen karaktär. Detta leder 
enligt Patel & Davidson (2011) till att en större mängd information kan erhållas 
om ett specifikt område. Information insamlad från intervju 1, 2 & 3, samt 
studiens insamlade teorier kommer ligga till grund för formatet på intervju 4 & 
5. För att se till att varje intervju är relevant har de ställda frågorna utvärderats 
efter varje utförd intervju.  

Målet med intervju 4 & 5 (Tabell 2) är att samla in data om hur fallföretagets 
RL-process är utformad och fungerar. Dessa intervjuer har haft en semi-
strukturerad karaktär vilket enligt Skärvad & Lundahl (2016) menas med att 
intervjun har frågor som både söker fakta men även har frågor som lämnar 
utrymme för respondentens egna tankar. Intervjuerna har byggts upp med ett 
antal huvudområden som hjälpt till att få relevant fakta som kan hjälpa till att 
svara på studiens frågeställningar. Respondenterna har varit personer som 
anses vara mest relevanta för att svara på frågor rörande problemområdet.   
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Tabell 2. Studiens utförda intervjuer 

 Dokumentstudie 

Enligt Patel & Davidson (2011) är dokumentstudier ett bra verktyg för att 
besvara forskningsfrågor kring faktiska förhållanden och faktiska skeenden. 
Dokumentstudien har gjorts för att samla in generella data kring fallföretaget, 
detta för att förenkla jämförelsen mellan dem. De dokument som har 
behandlats kommer både från personer på Ikea DC och dokument på 
organisationens hemsida.   

 Litteraturstudie 

En litteraturstudie har genomförts för att erhålla en bättre kunskapsbas kring 
problemområdet (Figur 5). Litteraturstudien har även använts för att bygga upp 
studiens teoretiska ramverk. Innan litteraturstudien påbörjades genomfördes 
en förstudie (Tabell 1) som låg till grund för att hitta teorier relevanta till 
studien. För att hitta litteratur har tre typer av litteraturinsamlingsmetoder 
använts. Dessa tre är: sökning i databaser, rekommendationer av handledare 
och personer med kunskap inom ämnet och snowball sampling. Snowball 
sampling innebär enligt Crouse & Lowe (2004) att genom andra avhandlingar 
eller forskning inom ämnet hittat källor som är relevanta. 
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2.6 Dataanalys 

För att kunna genomföra en bra analys krävs en väl fungerande struktur vilket 
enligt Yin (2012) är en stor faktor för en lyckad fallstudie. Studiens 
datainsamling har bestått av en litteraturstudie samt en fallstudie, där 
litteraturstudien skapar det teoretiska ramverket och fallstudien formar den 
empiriska delen. Både litteraturstudien och datainsamlingen har skett 
kontinuerligt under studiens gång, detta för att datainsamlingen ska underlätta 
för litteraturstudien och vise versa, vilket har gjort att nya teorier har kunnat 
hittas under studiens gång. Båda delarna kommer sedan analyseras individuellt 
och mot varandra vilket enligt Patel & Davidson (2011) är en viktig del i studien 
för att skapa god kvalitet.  

2.7 Trovärdighet 

För att öka studiens trovärdighet har problemområdet undersökts utifrån olika 
infallsvinklar, detta för att skapa en helhetssyn, vilket enligt Jensen (2008) 
leder till högre trovärdighet. All insamlade data har även kontrolleras 
kontinuerligt genom arbetsprocessen, detta för att hålla en hög standard på 
studien och för att identifiera ny information under studiens gång. Enligt Yin 
(2018) finns det fyra olika sätt att testa en studies trovärdighet. Dessa 
är begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet och reliabilitet. För 
att få ett lyckat studieresultat med hög trovärdighet måste fokus läggas på alla 
fyra.    

 Begreppsvaliditet 

Att ha god begreppsvaliditet innebär att studien verkligen mäter det som den 
har för avsikt att mäta (Yin, 2018). Vidare nämns att det finns tre metoder för 
att uppnå god begreppsvaliditet, användning av flera olika beviskällor, 
beviskedja och att få studien granskad av sakkunniga inom ämnet. I denna 
studie har flera olika beviskällor använts för att skapa en hög begreppsvaliditet, 
detta kallas triangulering. För att stärka begreppsvaliditeten ytterligare har 
studien granskats av personer sakkunniga i ämnet och handledare på Tekniska 
Högskolan i Jönköping.  

Figur 5. Illustrering av hur studiens litteratur har blivit 
insamlad  
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 Reliabilitet 

Att en studie har hög reliabilitet menas att den utförs på ett tillförlitligt sätt, att 
man mäter på rätt sätt utifrån studiens utformning (Patel & Davidson, 
2011). Enligt Yin (2018) ska en studie som har god reliabilitet gå att göra om 
med samma format för att få ut samma resultat och slutsatser som den 
ursprungliga forskaren. I denna studie har reliabiliteten stärkts genom att alla 
tillvägagångssätt har dokumenterats och vidare presenterats i rapporten, för att 
forskare skall kunna göra om studien under samma förutsättningar. För att 
stärka att datainsamlingen och det teoretiska ramverket ska kunna återskapas 
kommer även tillvägagångssätt för dessa dokumenteras.   

 Intern validitet 

Att ha god validitet menas med att det som studien avser att undersöka, i 
verkligheten är det som undersöks (Patel & Davidson, 2011). Enligt Yin (2018) 
handlar intern validitet om till hur stor grad det går att lita på att studiens 
resultat verkligen är ett resultat av det undersökta händelseförloppet. För att 
stärka denna studies interna validitet har mönsterjämföring mellan studiens 
resultat och tidigare forskningsresultat utförts.  

 Extern Validitet 

Enligt Yin (2018) handlar extern validitet om till vilken grad studiens resultat 
kan generaliseras och appliceras utanför det befintliga studieområdet. För att 
stärka den externa validiteten har forskningsfrågorna utformats för att ge 
generella svar istället för fallunika. Vidare har den externa validiteten stärkts 
genom att fallförtaget endast används som en beskrivande referenspunkt för 
hur RL kan fungera i verkligheten. Studien kommer därför vara mer riktad mot 
att ta fram generella slutsatser och inte fallföretagsunika.
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3 Teoretiskt ramverk  
Kapitlet ger en teoretisk grund och förklaringsansats till studien inom RL och 
det syfte och frågeställningar som formulerats. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori.  

I följande kapitel beskrivs kopplingen mellan frågeställningar och teori. Från 
vänster till höger presenteras först studiens syfte, följt av studiens två 
frågeställningar. Vidare presenteras de teorier som studiens teoretiska ramverk 
bygger på. Kopplingen mellan frågeställningar och teori illustreras med en grön 
bock (Figur 6) Teorierna är: 

➢ Returlogistik    
➢ Return management 
➢ Supplier relationship management 
➢ Grön logistik  

 

3.2 Returlogistik (RL) 

Enligt Nikolaides (2013) har intresset för RL utvecklats markant under det 
senaste decenniet, inte bara inom den akademiska sektorn utan även inom 
företagsvärlden. Detta styrks av (Pokharel & Mutha, 2009; Jamshidi, 2011). En 
av anledningarna till det ökade intresset är att företag har upptäckt att de kan 
skapa en konkurrensfördel genom RL och på så sätt uppnå en mer hållbar 
försörjningskedja.  

En annan anledning till det ökade intresset är att samhället har blivit mer 
värnande om miljön, detta tillsammans med en tydlig strävan efter skärpta 
miljölagar (Nikolaides, 2013; Jamshidi, 2011; Pokarel & Mutha, 2009). Trots 
det ökade intresset för RL finns det enligt Nikolaides (2013) fortfarande mycket 
att uppnå, detta då området fortfarande är fyllt med oklarheter.  

Figur 6. Koppling mellan studiens frågeställningar och teori 
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Dowlatshahi (2000) definierar RL-processen som en omgjord 
försörjningskedja som effektivt kan hantera flödet av produkter ämnade för 
bearbetning, återvinning eller bortskaffning av gods. Enligt Flapper, 
Fleischmann, Krikke & Dekker (2000) kan RL-processen delas upp i fem steg: 

1. Ansamling av gods 
2. Inspektion och sortering 
3. Bearbetning 
4. Bortskaffning av gods 
5. Återdistribution 

Se även Jamshidis (2011) illustration av RL-processen i Figur 7 

Ansamling av gods handlar om att defekta produkter samlas ihop och 
skickas till en specifik plats för vidare behandling. För att ansamlingen av gods 
ska kunna utföras krävs ett antal aktiviteter. Först och främst måste de 
produkter som skall returneras anskaffas. Med anskaffning menas till exempel 
att returlogistikföretaget betalar för att få tag på produkterna, detta kan även 
ske genom att kunden självmant lämnar tillbaka dem. Vidare sker olika typer 
av transportaktiviteter för att få produkterna till den plats där de ska behandlas. 
Sist förekommer aktiviteter som har med lagring att göra, detta tills 
produkterna skall behandlas (Flapper et al. 2000). 

Inspektion och sortering handlar om de aktiviteter som görs för att 
undersöka och avgöra om en defekt produkt i själva verket är 
återanvändningsbar eller inte. Det är här som det avgörs om produkten 
antingen får fortsatt behandling eller om den ska återvinnas. Det finns även fall 
enligt Flapper et al. (2000) där delar av produkten separeras från det som skall 
återvinnas för att återanvändas till reparation i ett senare skede.  

Bearbetning är den process där en defekt produkt omvandlas till att återigen 
säljbar produkt. Bearbetningen sker på många olika sätt beroende typen och 
skicket på produkten. De olika bearbetningssätten innefattar återanvändning, 
reparation, återtillverkning, renovering och återvinning (Figur 7). Vidare kan 
även sidoaktiviteter som rengöring, återplacering och återmontering 
förekomma (Flapper et al. 2000).  

Bortskaffning av gods är när produkter inte uppfyller de krav som finns och 
på så sätt inte kan återanvändas. Detta beror enligt Flapper et al. (2000) på 
antingen tekniska eller ekonomiska skäl, så som att produkten kräver 
reparation som kostar mer än vad produkten är värd eller att marknadsvärdet 
inte var lika högt som förväntat. Denna funktion kan enligt Flapper et al. (2000) 
innehålla aktiviteter som transporter, deponering och förbränning av gods.  

Återdistribution är det sista steget i en returlogistikprocess (Figur 7) och 
menas med att de tidigare bearbetade produkterna flyttas framåt, mot kund, i 
försörjningskedjan. Detta steg kan även innehålla sidoaktiviteter så som 
transport, lagringsaktiviteter och försäljning (Flapper et al. 2000). 
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Enligt Tibben-Lembke & Rogers (2001) kan de aktiviteter som de olika stegen i 
RL innehåller delas upp i två huvudområden beroende på om returflödet består 
primärt av produkter eller förpackningar. I denna studie kommer endast de 
aktiviteter som ett returflöde med produkter kännetecknas av, vara relevanta. 
Detta då fallföretaget endast behandlar produkter i sitt flöde.  

 

De aktiviteter som ett returflöde med produkter kännetecknas av är:  

➢ Produktåterkallning 

➢ Återförsäljning 

➢ Försäljning via rea 

➢ Bärgat gods 

➢ Renovering 

➢ Återtillverkning 

➢ Återkallning av material 

➢ Återvinning 

➢ Donering 

➢ Deponering

Figur 7. Illustration av RL-processen enligt Jamshidi (2011) 
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Enligt Pacheco et al. (2017) kan RL delas upp i två huvudområden: efter 
försäljning och efter användning. Med området ”efter försäljning” menas den 
planering och kontroll av den plats som returprodukter hamnar på efter att de 
återvänder till distributionskedjan på grund av bland annat reklamationer eller 
skador vid transport. ”efter konsumtion” syftar istället på produkter som är i 
slutet av deras livscykel, produkter som kan återanvändas (till exempel genom 
ompaketering) eller avfallsmaterial deponeras till leverantören efter 
produktion för att bli bortskaffade på korrekt sätt (Pacheco et al. 2017). 

Stock, Speh, & Shear (2006) kategoriserar returer i två grupper: kontrollerbara 
och okontrollerbara. Kontrollerbara returer går att eliminera innan de inträffar, 
vilket gör att de aktiviteter som returer vanligtvis kräver i försörjningskedjan 
minimeras. Okontrollerbara returer är returer som på grund av tidigare okända 
skeenden, behöver skickas bakåt i försörjningskedjan. Dessa är enligt Stock, 
Speh, & Shear (2006) oundvikliga på kort sikt.        

Sammanfattningsvis kan RL betraktas olika beroende på följande faktorer:  

➢ RL med ett flöde primärt bestående av produkter 
➢ RL med ett flöde primärt bestående av förpackningar 
➢ RL efter försäljning eller efter konsumtion  
➢ Kontrollerbara eller okontrollerbara returer 

 Grundorsaker för aktiviteter inom RL 

Enligt de Brito & Dekker (2003) kan grundorsakerna till returer delas upp i tre 
olika områden beroende på vart de sker i försörjningskedjan. Dessa områden 
är produktions-, distributions- och konsumentreturer. I denna studie kommer 
dock endast distributionsreturer att behandlas i linje med rapportens syfte, 
vilket är returer som initieras mellan DC och leverantör. De returer som uppstår 
mellan DC och leverantör är: 

Återkallning av produkter menas med att leverantören initierar en begäran 
om retur av en produkt. Återkallning beror primärt av säkerhets- och 
hälsorisker som kan uppstå beroende på fel med produkten.  

Kommersiella returer innebär de returer som uppstår när leveransen av 
någon anledning bryter mot det kontrakt som finns mellan leverantör och 
köpare; dessa returer kan vara fel-levererade produkter eller produkter som 
inte håller måttet i kvalitén. Det kan även innefatta produkter som har blivit 
utdaterade och därför inte kunnat säljas. 

Lagerjusteringar uppstår när en aktör i försörjningskedjan skickar gods 
mellan olika enheter inom organisationen.  

Funktionella returer består av produkter vars primära funktion är att färdas 
fram och tillbaka bland aktörer i försörjningskedjan, där ett exempel är 
fraktpallar vars funktion är att verka som en bärare av produkter vid transport. 
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 Returlogistikens drivande krafter 

Enligt Carter och Ellram (1998) finns det ett antal faktorer som motiverar 
företag att använda sig utav RL. Vidare nämner de att det finns fyra 
organisatoriska enheter som påverkar aktiviteterna som finns i ett företags RL, 
vilka är leverantörer, kunder, regeringen och konkurrenter.  

Enligt de Brito & Dekker (2003) och Jamshidi (2011) finns det tre drivande 
krafter för RL: ekonomi, lagstifningar och corporate social responsability 
(CSR). Med drivande krafter menas krafter som ökar intresset för företag att 
implementera och nyttja RL.  

Ekonomi – Ett RL-program kan ge direkta ekonomiska fördelar genom att 
krympa volymen råmaterial som används eller minska kostnaden för 
bortskaffning av gods (Jamshidi, 2011). Enligt de Brito & Dekker (2003) kan 
kostnadsbesparingar göras i produktion genom att kombinera och återanvända 
råmaterial i defekta produkter tillsammans med nytt råmaterial. Trots att det 
ibland inte finns några direkta vinster kan företag istället välja att jobba med 
RL för att marknadsföra sig som ansvarstagande. RL kan även användas för att 
skapa konkurrensfördelar och utveckla nya strategier, vilka i sin tur för med sig 
indirekta vinster (de Brito & Dekker, 2003). Ett exempel på nya strategier är 
enligt Louwers, Kip, Peters, Souren, & Flapper (1999) att företag kan börja 
jobba med RL för att möta eller undvika olika lagstiftningar i framtiden. RL kan 
även vara ett hjälpmedel för företag att bygga upp sitt varumärke, genom att 
visa att en del av företagets fokus ligger på att värna om miljön, vilket kallas 
”green image” (de Brito & Dekker, 2003).   

Summerat är de direkta och indirekta fördelar som företag kan ådra sig genom 
att involvera RL i sin verksamhet är:  

➢ Direkta fördelar i form av minskade kostnader genom att: 

✓ Kombinera nytt råmaterial med återvunnet råmaterial  

✓ Mer effektiv bortskaffning av gods 

➢ Indirekta fördelar 

✓ Marknadsföringsfördelar  

✓ Konkurrensfördelar  

✓ Nya strategier 

✓ Green image  

Lagstiftningar – Drivkraften lagstiftningar syftar till någon typ av domslut 
som indikerar att ett företag är obligerad att antingen återvinna eller återkalla 
produkter (Jamshidi, 2011). Enligt de Brito & Dekker (2003) har det skett en 
ökning av lagar som riktar sig mot återvinningskvoter, restriktioner för 
produkters paketering och det ansvar som företag har vid återkallning av varor. 
Dock menar Toffel (2004) att företag redan innan ökningen sysslade med 
aktiviteter som återkallning, då det hjälpte företagen att bland annat reducera 
produktionskostnader, förbättra sitt varumärke eller möta kunders 
förväntningar. Vissa företag har till och med skapat strategier för att utveckla 
RL för att i sin tur kunna undvika påverkan av nya lagstiftningar (Toffel, 2004).  
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CSR – CSR avser de värderingar och förhållningssätt företag har åtagit sig 
gentemot sin omgivning. Enligt Rubio & Jiménez-Parra (2014) har samhällets 
ökade intresse för miljön lett till ökade krav på företag. CSR består enligt 
Jamshidi (2011) samt de Brito & Dekker (2003) av normer som uppmuntrar 
företag till att arbeta med RL på ett föredömligt sätt. CSR är ofta pådrivet av 
samhället vilket gör att företagen pressas till att ändra sina förhållningssätt för 
att möta kundens krav.  

 Returlogistikens hindrande krafter 

Enligt studien skriven av Abdulrahman, Gunasekaran, & Subramanian (2014) 
är en stor anledning till en långsam utveckling av RL inom företag att 
aktiviteten betraktas som en lågt värderad del av försörjningskedjan, vilket i 
sint tur skapar diverse hinder. Vidare förklaras att under det senaste decenniet 
har det blivit tydligt att en väl implementerad RL-process leder till ökade 
försäljningsintäkter och lägre operativa kostnader (Abdulrahman et al. 2014).  

På samma sätt som miljömässiga och ekonomiska faktorer kan influera företag 
till att utveckla RL kan diverse hinder istället bromsa företag i utvecklingen 
(Tagaras & Kapetanopoulou, 2011). Enligt Hillary (2004) kan dessa hinder 
delas upp i interna och externa hinder. Interna hinder uppstår inom företagets 
regi och gör det svårt att nyttja och utveckla en väl fungerande RL-process. De 
externa hindren handlar motsvarande om hinder som uppstår utanför företaget 
som på något sätt hindrar nyttjandet eller utvecklingen av RL (Hillary, 2004).  

I studierna Marina, Kannan, & Carlos M. Taboada  (2018) och Ravi & Shankar 
(2005) har det sammanställts underlag för flertalet hinder. Följande hinder 
anses relevanta för denna studie utifrån syftet. 

➢ Brist av informations- och tekniska system – Leder till 
svårigheter vid utvecklingen av RL då information är en viktig faktor för 
att styra och samordna olika delar i processen.  
 

➢ Bristande samsyn på produktkvalitet – Olika syn på vad som är 
produktkvalitet leder till differentierade uppfattningar över hur godset 
skall hanteras vid skada.  
 

➢ Företagspolicys & förhållningssätt – Policys som försvårar 
utvecklingen av RL på grund av att företagets fokus prioriterar andra 
processer mer. 
 

➢ Motstånd i utvecklingen av RL – Svårigheter i utvecklingen då 
motstånd ofta föds vid förändringar, vilket krävs i utvecklingen i RL, 
både i tanke- och arbetssätt.  
 

➢ Bristande medvetenhet över de fördelar RL medför – Leder till 
att företag missar det värde som går att skapa genom RL.  
 

➢ Bristande utbildning – Leder till att personal i processen inte har 
möjlighet att utföra sitt arbete på ett effektivt och korrekt sätt.  
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➢ Ekonomiska begränsningar – Ett av de största hindren till RL och 
hänger ihop med många andra hinder. RL kräver stora investeringar för 
att kunna utvecklas.  
 

➢ Bristande engagemang från ledningen – Leder till att utvecklingen 
av RL blir långsam, ostrukturerad och sedd som oviktig.  
 

➢ Brist på strategisk planering – Många företag ser RL som ett tvång 
istället för ett strategiskt vapen.  
 

➢ Bristande samspel med medlemmar i försörjningskedjan – 
Dålig kommunikation med leverantörer och andra medlemmar i 
försörjningskedjan leder till svårigheter vid utvecklingen av RL.  

3.3 Return Management 

Return management definieras enligt Rogers, Lambert, Croxton, & García-
Dastugue (2002) som den del av försörjningskedjan som innefattas av returer, 
RL, gatekeeping och return avoidance. 

Intresset för return management har under de senaste åren ökat drastiskt på 
grund av de ökade kraven på företag gällande returer och returhantering, även 
på grund av det ekonomiska värdet som går att återskapa med hjälp av return 
management (Röllecke, Huchzermeier, & Schröder, 2018)  

Genom skapandet av return management har hanteringen av returer gått från 
att endast handla om RL till att bli en del av supply chain management. Som ett 
resultat av detta har företags RL-processer kunnat utvecklas från att endast 
behandla returer till att även involvera aktiviteter som gatekeeping och return 
avoidance. Detta har i sin tur lett till möjligheten att minimera antalet returer 
samt minimera hanteringen av produkter (Rogers et al. 2002) 

Som nämnt tidigare i kapitel 3.2 kan returer enligt Stock, Speh & Shear (2006) 
delas upp i kontrollerbara- och okontrollerbara returer. Genom att 
implementera return management i en verksamhet kan kontrollerbara returer 
minimeras genom en förbättrad kontroll- och ledning över sina processer.  

 Gatekeeping  

Gatekeeping handlar om att reducera antalet returer som skickas bakåt i 
försörjningskedjan genom att innan varje transport kontrollera skicket på 
produkterna. Syftet med gatekeeping är att fungera som en extra kontroll för 
att avgöra om produkterna i returflödet verkligen ska returneras (Rogers et al. 
2002). Målet är på så sätt att minimera hanteringen av varor som inte borde 
skickats tillbaka eller som skickats bakåt i onödan (Rogers, Melamed, & 
Lembke, 2012). 

Efter kontrollen avgör gatekeepern hur produkterna skall behandlas och 
skickar dem sedan vidare till rätt plats (Rogers et al. 2002). Genom att i ett så 
tidigt skede som möjligt kontrollera returer kan mängden returgods som 
behöver hanteras minimeras. Minimeringen leder i sin tur till färre transporter 
och lägre kostnader för returhantering över lag (Hjort, 2013).  
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 Return avoidance  

Enligt Rogers et al. (2002) handlar även return avoidance om att minimera 
mängden returer i försörjningskedjan genom att hålla god kvalitet och kontroll 
genom hela flödet. Genom return avoidance kan på så sätt kontrollerbara 
returer minimeras. Vidare leder en minskning av kontrollerbara returer till en 
minskning av transporter i RL då lägre volym behöver transporteras hela vägen 
till leverantör.  

Enligt Hjort (2013) är det även viktigt att analysera information från returer 
som samlats in för att kunna förbättra sina produkter och processer, vilket i sin 
tur kan leda till en minimering av returer i ett senare skede. 

3.4 Supplier relationship management 

Supplier relationship management handlar om att tillsammans med sina 
leverantörer förbättra sin relation för att få ut maximalt värde genom ett 
partnerskap, samt minimera risker och lättare kunna hantera kostnader genom 
hela produktionsflödet (Hardy, 2017).  

Enligt Schuh, Strohmer, Easton, Hales, & Triplat (2014) kan en Supplier 
relationship management-strategi ha stor påverkan på ett företags lönsamhet 
vilket har gjort att många företag idag har implementerat det i sin affärsmodell. 
Vidare nämns att genom en god relation till sina leverantörer kan bättre kvalitet 
i processerna erhållas. 

Ur ett RL-perspektiv anses en Supplier relationship management-strategi ha 
stora fördelar; genom ett kontinuerligt samarbete med leverantörer kan 
tillvägagångssätt för leverans och hög kvalitet på produkter säkerställas, vilket 
i sin tur kan minska mängden returer i hela produktflödet (O'brien, 2018). För 
att lyckas med implementeringen av Supplier relationship management anser 
O'brien (2018) att sju områden måste behandlas, dessa är strategi, behov, 
styrning, segmentering, prioritering, betydelse och ingripande. För att avgöra 
vilken strategi som ett företag ska satsa på och vilka leverantörer som är mer 
intressanta att ha en djupare relation med måste alla steg hanteras (O'brien, 
2018). Vad varje steg innebär beskrivs nedan:  

➢ Strategi – Ta fram vad som ska uppnås och anledningen till att en 
Supplier relationship management-strategi borde införas. I detta led 
handlar det om att ledningen ska förstå sig på anledningen och sedan 
förmedla den till resterande del av företaget.  
 

➢ Behov – Vilket behov företaget har från sina leverantörer och om det 
finns vissa leverantörer som har större påverkan på företagets produkter 
och som man därför bör ha ett bättre samarbete med.  
 

➢ Styrning – Hur ska arbetet utföras och hur ska företaget kommunicera 
med leverantörerna för att få ett väl fungerande samarbete och flöde. Det 
är viktigt att identifiera och tydligt redogöra vem som ska göra vad för 
att uppnå en lyckad implementering.  
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➢ Segmentering – Identifiera vilka de viktigaste leverantörerna är, vilket 
är de samarbeten som kommer att påverkas mest genom att förbättra 
kommunikationen.   
 

➢ Prioritering – Prioritera vilka leverantörer som är viktigast att 
förbättra kommunikationen med först.  
 

➢ Betydelse – Undersöka vilka leverantörer som är viktiga för företaget 
då inte alla leverantörer har samma betydelse eller behöver ha lika 
mycket inflytande.  
 

➢ Ingripande – Vart är det mest lönsamt att börja processen?  

Genom att utvärdera vilka leverantörer som är mest relevanta för ett samarbete 
och tillsammans utveckla mer gynnsamma tillvägagångssätt för leverans och 
förbättrade produkter kan returer minimeras (O'brien, 2018).  

3.5 Grön logistik  

Tidigare definitioner av RL har handlat om returflödet från kund till fokalfirma 
(Tibben‐Lembke & Rogers, 2002). På senare tid har skett ett skifte där fokus nu 
mer ligger på att minska den påverkan företagets processer har på miljön. Den 
nya inriktningen av RL kallas för grön logistik. Minimering av företagets 
miljöpåverkan kan uppnås genom att bland annat minimera antalet 
transporter, återtillverka produkter, återvinna defekta produkter på rätt sätt 
och återanvända förpackningar (Rogers & Tibben-Lembke, 2001). Vidare 
beskriver de Brito & Dekker (2003) och Jamshidi (2011) att en mer 
miljöinriktad RL kan ge företaget ekonomiska fördelar, som bland annat green 
image. Sallnäs (2018) beskriver att en stor faktor i att lyckas med grön logistik 
är att skapa en bra kommunikation med sina leverantörer och transportörer, 
detta för att kunna se till att hela försörjningskedjan utvecklas istället för bara 
ens egen regi.  

Enligt Alshubiri (2017) och Röllecke, Huchzermeier & Schröder (2018) krävs 
det investeringar för att skapa grön logistik, detta utan att förvänta sig några 
direkta vinster. Vidare nämns dock att ett företag kan skapa ekonomiskt värde 
i framtiden genom att applicera grön logistik i sin RL-strategi. Björklund & 
Huge-Brodin (2018) beskriver att det inte är tydligt vad som skiljer en grön 
logistik strategi från RL utan det handlar om orsaken till varför man vill 
använda någon av dem. Där en RL har mer ekonomiska fördelar och grön 
logistik handlar om miljömässiga fördelar. 
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4 Empiri 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av Ikea DC:s RL-process CASY, samt 
andra aktiviteter som påverkar processen. Vidare beskrivs empirin som 
samlats in för att ge svar på studiens frågeställningar. 

4.1 Ikea 

Ikea är ett multinationellt möbelföretag och finns idag i över 43 länder med runt 
208 000 anställda. Ikeas vision är att skapa en bättre vardag för de många 
människorna och för att kunna erbjuda sina kunder prisvärd kvalité arbetar de 
hårt med att optimera hela värdekedjan (ikea, 2019). 

Ikea strävar hela tiden efter att effektivisera sin försörjningskedja hela vägen 
från leverantör till slutkund och tillbaka. Logistik är på så sätt en stor del av 
varje led i försörjningskedjan då det ofta är ett stort geografiskt avstånd 
mellan de olika aktörerna i den. Ikea kommer även i framtiden att ytterligare 
fokusera på sin RL för att även kunna förbättra sitt flöde bakåt i kedjan (ikea, 
2019). 

De arbetar även hårt med att bygga upp långvariga relation med sina 
leverantörer, automatisera sina processer samt tillverka stora volymer vilket 
gör att deras vision sträcker sig långt bortom endast heminredning (ikea, 2019).  

4.2 Ikea DC  

Ikea DC är lokaliserat på industriområdet Torsvik utanför Jönköping, vilket i 
nuläget är ett av Ikeas enda två DC i Sverige. Ikea DC på Torsvik har en yta på 
80 000m2 fördelat på två hus och varje månad behandlas totalt ca 56 000 m3 
gods.  

4.3 Grundorsaker för RL på Ikea DC 

Enligt kvalitetschefen på Ikea DC har man länge arbetat med att försöka 
förhindra de returer som uppstår vid defekta leveranser. Från början sysslade 
Ikea DC med returer som uppstod vid återkallning av produkter, kommersiella 
returer och funktionella returer. De två sista orsakerna har Ikea DC nu nästintill 
lyckats eliminera. Istället för att ha ett kommersiellt returflöde har processen 
CASY skapats, vilken bearbetar eller alternativt bortskaffar det gods som är 
defekt vid leverans. För att undvika de funktionella returerna i form av 
transport av pallar har Ikea DC bytt ut traditionella pallar av trä till pallar av 
wellpapp. Dessa pallar behöver på så sätt inte skickas tillbaka till leverantör 
utan återvinns efter användning.  
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4.4 Drivande krafter för utvecklingen av RL på Ikea DC 

Ekonomi - På Ikea DC erhålls enligt kvalitetschefen endast en direkt 
ekonomisk fördel genom att de har eliminerat returtransporter med hjälp av 
CASY. Dock erhåller Ikea som organisation stora fördelar genom att RL 
används på DC, vilka är indirekta ekonomiska fördelar. Det är alltså inte varje 
enskild enhet som tjänar på att använda RL, utan fungerar istället som kuggar 
i ett större maskineri. En av anledningarna till att Ikea DC använder sig utav RL 
är på så sätt för att Ikea som organisation skall kunna: 

➢ Marknadsföra sig som en miljövärnande organisation  
➢ Skapa sig konkurrensfördelar längre fram i försörjningskedjan.  
➢ Skapa nya strategier med hjälp av RL. 

Lagstiftningar - I samband med att Ikea har blivit en världsjätte har även 
pressen på organisationen blivit större, i form av bland annat miljökvoter. För 
att kunna möta pressen som kommer i och med nya lagstiftningar har Ikea 
sedan länge utvecklat strategier som ser till att organisationen kan ha 
framförhållning. Enligt kvalitetschefen på Ikea DC är konceptet people & planet 
positive en sådan strategi, vilken ser till att Ikea håller de kvoter som förväntas. 
Då Ikea redan har en så pass utvecklad RL behöver de sällan oroa sig för att inte 
kunna möta nya lagstiftningar.  

CSR - Ikea är allmänt känt som ett föredömligt företag som enligt deras 
vision arbetar mot att skapa en bättre vardag för de många människorna 
(ikea, 2019). Detta gör att den största drivkraften Ikea har för RL är just 
CSR. Ikeas aktiviteter i CSR ses tydligast genom det tidigare nämnda 
konceptet people & planet positive. Konceptet går ut på att förändra sin 
affärsmodell till att bli mer hållbar genom att förändra industri och verksamhet 
till det bättre. Fokus för detta ligger på tre områden, vilka är (ikea, 2019):  

➢ Hälsosamt & hållbart levande - år 2030 har Ikea ambitionen att ha 
inspirerat över en miljard människor till att leva ett bättre vardagsliv 
som håller sig inom ramarna för vad vår planet tillåter.  

➢ Cirkuläritet & klimatpositivt – Fram till år 2030 har Ikea 
ambitionen att bli klimatpositiva vilket innebär att de hjälper naturen 
mer än vad de förstör den, samt lära sig att återskapa de resurser 
samtidigt som Ikea fortsätter att växa.  

➢ Rättvisa & jämställdhet – Fram till år 2030 har Ikea ambitionen att 
skapa positiv social inverkan på alla de personer och företag som 
värdekedjan består av.  

Konceptet går i linje med Ikeas vision tillsammans med citatet ”ingen metod är 
lika effektiv som att föregå med gott exempel” (ikea, 2019). Det blir då tydligt 
att Ikea även arbetar mot att inspirera andra företag till att gå i deras fotspår 
och tillsammans göra världen till en bättre plats. 
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4.5 RL Ikea DC - CASY 

För att uppnå högre kvalitet i sin RL mellan leverantör och DC har Ikea skapat 
en process som heter CASY. Processen går ut på att hitta skadat gods vid 
inleverans och sedan skicka det vidare till en separat avdelning där godset 
behandlas på olika sätt beroende på skicket. CASY berör alltså hanteringen av 
defekt gods från leverantör. De olika aktiviteter som CASY innehåller efter att 
godset hittas i port är:  

1. Inspektion & sortering 

2. Bearbetning 

3. Alt. Bortskaffning av gods 

4. Återdistribution till lager 

De bearbetningsaktiviteter som CASY innehåller efter att godset har 
inspekterats och sorterats är:  

➢ Reparation genom byte av förpackning – Produkter med skadat 
emballage återställs till nytt skick via byte av förpackning.  

De bortskaffningsaktiviteter som CASY innehåller ifall godset inte går att 
återställa till ursprungligt skick.  

➢ Försäljning via rea – Produkter som blivit skadade men som 
fortfarande har ett visst försäljningsvärde. Produkterna skickas till 
varuhusen där de säljs på fyndavdelningar. 

➢ Återvinning – Produkter som inte går att återställa återvinns för att 
skapa värde. Denna aktivitet är outsourcad till ett återvinningsföretag. 

Ytterligare hjälpmedel som CASY använder sig utav för att förbättra RL är 
gatekeeping och så kallade preventions.  

➢ Gatekeeping benämns tidigare i (3.3.1) som en process som används 
för att reducera antalet returer som skickas bakåt i försörjningskedjan 
genom att innan varje transport kontrollera skicket på produkterna. På 
Ikea fungerar gatekeeping som en kontroll vid leveranser från 
leverantör, detta för att hitta felaktiga och skadade produkter så tidigt 
som möjligt i försörjningskedjan. På Ikea DC används gatekeeping för 
de fem leverantörer med sämst leveranssäkerhet.  

➢ Preventions är ett verktyg som används för att ge feedback till alla Ikea 
DC:s leverantörer vid felleverans. Feedbacken består av information om 
vad som har varit felaktigt vid leverans samt vad som kan göras bättre i 
leverantörens regi. Detta används för att kontinuerligt skapa bättre 
kvalité och reducera antalet produkter som blir felaktiga i 
försörjningskedjan. 

 Local quality function  

LQF är på Ikea DC en intern avdelning som beslutar vad som skall göras med 
godset när det har blivit benämnt som ett CASY. Denna funktion samlar även 
in all det data som behöver dokumenteras för att sedan skickas vidare till ett 
quality support center, vilket bland annat är bilder, fakta om order och 
preventions.   
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 Quality support centres  

Quality support centres är den avdelning som har kontakt och debiterar 
leverantören för de skador som har uppstått vid leverans. I Ikea DC:s fall är 
quality support center lokaliserat i Dortmund. Quality support center förmedlar 
även den information om preventions som görs vid upphittat CASY till 
leverantören.  

 Supplier relationship management 

Inom Ikea är bra relationer en av de viktigaste faktorerna för ett lyckat arbete. 
Genom att skapa bra relationer mellan de olika aktörerna i försörjningskedjan 
anser sig Ikea kunna erhålla högre kvalitet på produkterna som går till 
slutkund.  

Ikea DC arbetar kontinuerligt med att bygga långvariga relationer med alla sina 
leverantör, detta görs genom ett antal olika tillvägagångssätt. Först och främst 
används preventions för att ge feedback till leverantör. För att komplettera den 
feedback som ges till leverantörer via preventions anordnas även 
leverantörsbesök för att skapa en högre grad av transparens, detta sker både på 
Ikea DC och hos leverantörerna.  

Ikea tror på idén att hjälpa sina leverantörer när de utför ett mindre gynnsamt 
arbete istället för att byta ut dem. Detta tror Ikea stärker leden i 
försörjningskedjan vilket i sin tur resulterar i bättre kvalitet överlag. 
Snittlängden på de relationer som Ikea har med sina leverantörer sträcker sig 
upp till 11 år.  

 Return avoidance 

Ikea strävar ständigt efter att minska antalet transporter, genom att bland 
annat låta ca 20 % av alla transporter gå direkt från leverantör till Ikea varuhus, 
detta för att undvika hantering genom DC. Ett annat sätt Ikea har utvecklat för 
att minimera antalet transporter är genom smartare och mindre förpackningar, 
vilket resulterar i mindre volym som behöver transporteras och hanteras.  

En stor del av de transporter som förekommer inom företag, kommer i form av 
returer. Dessa transporter har Ikea på många sätt förebyggt genom 
användningen av en return avoidance -strategi.  

Ikea DC har genom att de reparerar eller återvinner skadat gods som hittas vid 
leverans uppnått 100 % return avoidance. En ytterligare aspekt till att Ikea har 
uppnått dessa 100 % är att de har eliminerat alla sina funktionella returer 
genom att byta ut sina pallar av trä till pallar av wellpapp. Dessa pallar skickas 
inte tillbaka utan återvinns när de har nått sin slutdestination. 

Det är tydligt att samtliga RL-aktiviteter som Ikea DC utövar genomsyras av 
målet att undvika returer. Genom att undvika returer kan på så sätt ett stort 
antal transporter elimineras vilket i sin tur skapar värde, både ekonomiskt och 
miljömässigt. 
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4.6 Hindrande krafter för utvecklingen av RL på Ikea DC  

Vid intervju med en kvalitetschef på Ikea DC framkom det att de hinder som 
fanns för utvecklingen och nyttjandet av deras RL var:  

Brist av informations- och tekniska system – Enligt kvalitetschefen på 
Ikea DC är ett stort problem med CASY att mycket av det informationsutbyte 
som uppstår mellan lossnings- och CASY-personal sker analogt via 
rapportering på papper. På grund av detta uppstår ofta missförstånd mellan de 
olika avdelningarna eftersom olika personal utför rapporteringen på olika vis. 
Enligt kvalitetschefen behövs en bättre standard för hur rapporteringen skall 
gå till, eventuellt ett affärssystem som skapar ett bättre gränssnitt för 
personalen som hittar godset.  

Ett annat problem med CASY är att det gods som behandlas inte kan loggas in 
i systemet, vilket beror på att pallarna med gods inte är i Ikea DC:s ägo. Skadat 
gods som bedöms som ett CASY är fortfarande i leverantörens ägo till dess att 
godset är behandlat och fakturerat. Det skulle enligt kvalitetschefen på Ikea DC 
behövas en typ av system som kan logga pallar som inte är i Ikeas ägo, detta för 
att kunna hålla koll på godset och inte blandas ihop.  

Bristande samsyn på produktkvalitet – Inom Ikea finns det en standard 
för vilket skick produkterna skall vara i när de kommer fram till DC. Om denna 
standard inte uppfylls skall den som lossar leveransen rapportera till CASY att 
en skada har hittats. Enligt kvalitetschefen på Ikea DC är ett stort problem att 
standarden för vad som är en skada inte upplevs tillräckligt bra av dem som tar 
emot leveranser. Med detta menas att en skada ser väldigt olika ut beroende på 
vem som tillfrågas, vilket är i sin tur kan ses som en bristande samsyn på 
produktkvalitet. Resultatet av problemet är enligt kvalitetschefen att antalet 
CASY som hittas beror helt på vilken person som lossar leveransen.   

Motstånd i utvecklingen av RL – Finns ett motstånd till att utveckla 
processen då dem som blir påverkade utav det extra arbetet blir oroliga och 
rädda för förändring. En stor anledning till motstånd framgick under intervjun 
med två medarbetare i CASY-processen, vilket var att avdelningarna som 
behandlar de skadade pallarna bedöms med hjälp av olika måltal, vilket enligt 
dem resulterade i att CASY betraktades olika viktig beroende på vem som 
tillfrågades. Ledningen trycker mycket på att det är en viktig process att hitta 
de skador som finns, samt att kvalitén går före prestandan. Trots detta upplever 
lossarna fortfarande att bedömningen sker på lossningsprestanda. 

Bristande förståelse i fördelarna med RL - Liknande motståndet till RL 
ser inte de anställda fördelarna med RL och betraktar det istället som något som 
de är tvungna att göra. Enligt en intervju med utbildningsansvarig på Ikea DC 
finns det årliga utbildningar för att se till att dem som behandlar skadat gods 
förstår vad de ska kolla efter och vad de ska göra vid upphittad skada. Angående 
fördelarna med RL och CASY hade det endast förekommit någon enstaka 
lunchföreläsning med relativt dålig uppslutning. 
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5 Analys 
Kapitlet ger svar på studiens frågeställningar genom att jämföra insamlad 
empiri med teoretiskt ramverk. Kapitlet delas upp med studiens 
frågeställningar som rubriker.   

5.1 Vilka krafter påverkar RL på en DC?  

I följande kapitel presenteras vilka olika krafter som påverkar utvecklingen av 
RL på en DC, både negativt och positivt. Från studiens teoretiska ramverk ges 
underlag på vilka krafter som enligt tidigare forskning har påverkan på 
utvecklingen av RL. Vidare presenteras vilka krafter som har påverkat Ikea 
DC:s utveckling av RL.  

 Drivande krafter för utvecklingen av RL på Ikea DC 

I studiens teori nämns det att det finns ett antal faktorer som motiverar företag 
att använda sig utav RL (Carter & Ellram, 1998). Vidare nämns att det finns fyra 
organisatoriska enheter som påverkar ett företags RL, vilka är: leverantörer, 
kunder, regeringen och konkurrenter. För att därför kunna skapa en väl 
fungerande RL är det viktigt att förstå vilka av dessa enheter som påverkar det 
egna företaget och vilka drivkrafter som gör att organisationen arbetar med RL. 
Drivkrafterna för RL kommer att analyseras i tre olika delar för att se hur de 
olika drivkrafterna har påverkat fallföretaget. Vidare analys kommer beröra hur 
drivkrafterna kan påverka andra företag i utvecklingen av RL.   

Ekonomi – Ekonomiska drivkrafter handlar enligt de Brito & Dekker (2003) 
och Jamshidi (2011) om att genom RL skapa ekonomiska fördelar. Vidare kan 
dessa fördelar vara direkta eller indirekta. De direkta fördelar som kan erhållas 
är minskat slöseri genom återanvändning av material från produkter som är 
skadade, samt kostnadsbesparingar genom minimering av transporter. 
Exempel på indirekta ekonomiska fördelar är att använda RL som 
marknadsföring, konkurrensfördel, för att utveckla nya strategier eller en så 
kallad ”green image”.  

På Ikea DC var det möjligt att identifiera en ekonomiska fördel, vilken var av 
direkt karaktär. Detta i form av att Ikea DC genom sin RL har lyckats eliminera 
alla sina returtransporter genom att istället reparera det skadade godset. Enligt 
kvalitetschefen på Ikea DC tjänar inte själva DC mycket på att ha RL som 
process, det är istället Ikea som organisation som erhåller ekonomiska fördelar. 
De fördelar som då erhålls är alla de fyra indirekta. Enligt dokumentstudien 
framkom det att Ikea satsar mycket på att optimera hela sin försörjningskedja 
vilket gör att ett stort fokus ligger på att förbättra RL (ikea, 2019). Ikea som 
organisation kan genom detta sedan marknadsföra sig som ett företag som 
värnar mycket om miljön, vilket kan ses som green image. Marknadsföringen 
blir i sin tur en stor konkurrensfördel då samhällets ökande medvetenhet 
pressar alla större företag till att bry sig mer om miljön. Slutligen är det tydligt 
att Ikea har utvecklat nya strategier genom sin RL, där ett exempel är deras 
fynd-avdelning. Fynd-avdelningen är ett koncept där skadat gods som kommer 
till varuhus säljs för att rabatterat pris istället för att slängas.  

Det är tydligt att ekonomiska fördelar är en start drivkraft för varför en DC skall 
utveckla RL. Det finns mycket värde som går att utvinna ur processen, speciellt 
som konkurrensfördel då kampen mot miljön bara kommer blir viktigare och 
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viktigare. Det är även tydligt att det är svårt att säga vilka företag som kan 
erhålla vilka fördelar, detta eftersom det beror mycket på vilken mognadsgrad 
företaget har. Ett företag med lägre mognadsgrad kanske tjänar mer på att 
fokusera på att minimera transport medan ett företag som Ikea troligtvis tjänar 
mer på att utveckla en konkurrensfördel.  

Lagstiftningar – Drivkraften lagstiftningar handlar enligt de Brito & Dekker 
(2003) och Jamshidi (2011) om att utveckla RL i syfte att kunna möta nya 
lagstiftningar, detta för att slippa betala straffavgifter eller stressa igenom 
förändringar. Enligt Toffel (2004) har även många företag utvecklat strategier 
för som syftar på att ha framförhållning gentemot nya lagstiftningar.  

Enligt kvalitetschefen är lagstiftningar något som påverkar Ikea som 
organisation och är en stor anledning till att många RL-strategier har 
utvecklats. Dessa strategier har gjort att Ikea kan skapa framförhållning 
gentemot lagstiftningar som kan påverka organisationen, vilket går i linje med 
(Toffel, 2004). Vidare nämnde kvalitetschefen att Ikea DC inte påverkas i lika 
stor utsträckning, vilket gör att det inte är lagstiftningar som driver 
utvecklingen av RL på DC-nivå.  

Nämnt i analysen om ekonomiska drivkrafter kan det anses vara 
mognadsgraden som påverkar vilka drivkrafter ett företag har. Det är logiskt att 
företag med lägre mognadsgrad har större anledning till att drivas av 
lagstiftningar än företag med högre mognadsgrad. Då företag med lägre 
mognadsgrad ofta fokuserar mer på de processer som skapar värde framåt i 
försörjningskedjan betraktas ofta RL som något nödvändigt ont. RL kräver 
enligt Ravi & Shankar (2005) stora investeringar vilket mindre företag har svårt 
att motivera. Det är tydligt att alla företag påverkas av lagstiftningar när det 
kommer till utvecklingen av RL, dock hur mycket företaget påverkas kan anses 
bero på mognadsgraden.  

CSR – Enligt de Brito & Dekker (2003) och Jamshidi (2011) handlar 
drivkraften CSR om de värderingar och förhållningssätt företag har ådragit sig 
gentemot sin omgivning. Det är tydligt att det oftast är större företag, eller 
företag som har stor påverkan på miljön som behöver implementera CSR i sin 
verksamhet. Detta då samhällets intresse för miljön har lett till att stora företag 
ofta pressas till att forma sin verksamhet i syfte att påverka miljön i så liten 
utsträckning som möjligt (Rubio & Jiménez-Parra, 2014; de Brito & Dekker, 
2003).  

Det är tydligt att CSR är både Ikea som organisation och Ikea DC:s största 
drivkraft när det kommer till utvecklingen av RL. Detta då organisation arbetar 
intensivt med att utforma hela sin verksamhet utifrån vad samhället tycker och 
tänker. Enligt kvalitetschefen på Ikea DC genomsyrar CSR varje enhet inom 
Ikea, detta då att arbetet anses utföras ”för de många människorna”, vilket även 
är Ikeas vision. En annan aspekt av CSR som Ikea arbetar med är konceptet 
People & planet positive som handlar om att ändra om hela verksamheten för 
att passa framtidens begränsade tillgångar bättre. 

CSR är den enda drivkraften som endast passar för företag med högre 
mognadsgrad, detta på grund av att företag med lägre mognadsgrad inte har 
någon press av samhället att förändra sin verksamhet. Ju större ett företag blir, 
desto större avtryck gör de på samhället, vilket gör att de blir mer motiverade 
och pressade till att drivas av CSR.  
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 Hindrande krafter för utvecklingen av RL 

Enligt studien skriven av Abdulrahman, Gunasekaran, & Subramanian (2014) 
är ett antal hinder en stor anledning till en långsam utveckling av RL inom 
företag, vilket styrks av (Tagaras & Kapetanopoulou, 2011). Vidare har Marina, 
Kannan, & Carlos M. Taboada  (2018) och Ravi & Shankar (2005) sammanställt 
ett antal hinder som kan påverka utvecklingen av RL. I detta kapitel kommer 
dessa hinder analyseras utefter hur Ikea DC ställers sig gentemot det, samt hur 
de kan påverka andra företag.  

Ikea är ett av världens mest framgångsrika möbelföretag, vilket har gjort att de 
även har kunnat utveckla alla deras processer i större utsträckning gentemot 
andra organisationer och företag. Trots detta får även Ikea problem i 
utvecklingen av sina processer.  

Under intervjun med en kvalitetschef på Ikea DC nämndes att Ikea hade fyra av 
de tio hinder som presenteras i studiens teoretiska ramverk. 

Brist på informations- och tekniska system – Enligt Marina, Kannan, & 
Carlos M. Taboada (2018) leder brist på informations- och tekniska system till 
att utvecklingen av RL försvåras då information är en av de viktigaste 
faktorerna för att styra och samordna olika delar av processen.  

På Ikea DC visade sig detta genom att en stor del av informationsflödet 
hanterades analogt genom överlämning av pappersdokument, vilket leder till 
att det ofta uppstår missförstånd på grund av den långa vägen informationen 
måste gå för att nå olika punkter. Trots att Ikeas RL-process är utvecklad sköter 
de alltså informationsflödet på ett relativt outvecklat vis, vilket resulterar i att 
bristen på informationssystem försvårar all typ av utveckling av den övriga 
processen. En annan aspekt som bromsar utvecklingen för Ikea DC är att Ikea 
som organisation använder sig av en standard för vilka affärssystem man 
använder. Detta gör att aktörer i organisationen som är mer utvecklade blir 
bromsade i utvecklingen av dem som är mindre utvecklade.  

Trots att Ikea DC har detta hinder är det troligare att det uppkommer i företag 
som inte har lika mycket resurser att investera i RL. 

Bristande samsyn på produktkvalitet – Ravi & Shankar (2005) leder 
bristande samsyn på produktkvalitet till svårigheter vid bland annat 
hanteringsval av skadat gods. Ifall olika personer betraktar produktkvalitet på 
olika sätt leder detta till att även skador betraktas på olika vis. Detta gör att det 
blir svårt att utveckla en standard för vad som skall behandlas.  

På Ikea DC är det tydligt att en standard för produktkvalitet existerar, vilken i 
själva verket säger vad som är en skada och vad som inte är det. Problemet är 
dock att den inte förmedlad till den operativa kärnan tillräckligt bra. Detta gör 
att arbetare skapar sig egna uppfattningar över vad som är skada och inte skada, 
vilket i sin tur resulterar i att kvaliteten i processen blir inkonsekvent. Det går 
att se att ett stort problem för Ikea DC är att se till att alla betraktar företeelser 
på samma sätt. Detta är troligtvis en konsekvens av att ett stort fokus ligger på 
lära ut hur arbetet ska gå till och inte varför. Ikea DC borde därför lägga större 
fokus på att förmedla anledningarna till varför de arbetar med RL och se till alla 
inom organisationen förstår processen.  
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Detta hinder är i själva verket en ledningsfråga eftersom det är brist i 
förmedling av standarden som är problemet. Bristen är enligt kvalitetschefen 
ett av Ikea DC:s största problem när det kommer till RL, detta eftersom samsyn 
bygger på så mycket mer än bara utbildning. Det kräver att man går ett steg 
längre, vilket är att skapa en förståelse.  

Bristande förståelse i fördelarna med RL – Enligt Ravi & Shankars 
(2005) kan företag missa det ekonomiska och miljömässiga värde som går att 
skapa genom RL om medvetenhet för fördelarna med processen saknas. På Ikea 
DC är det istället den operativa kärnan som saknar förståelsen över varför RL 
är viktigt. Enligt den kvalitetschefen på Ikea DC fanns det kurser i syfte om att 
utbilda personalen i vad som skall göras vid en upphittad skada. Kurser med 
syftet att förklara varför RL är viktigt förekom dock mer sällan. Detta har i sin 
tur har resulterat i att personalen vet hur de ska utföra arbetet, dock inte varför 
det skall göras. Många företag tänker inte på att det inte är uppenbart för 
personalen i den operativa kärnan varför en process som CASY bör vara en del 
av verksamheten. Bristande förståelse i fördelarna med RL gör på så sätt att 
processen lätt antas vara mindre viktig, vilket i sin tur kan föda motstånd till 
den.  

Motstånd i utvecklingen av RL – Under intervjun med kvalitetschefen på 
Ikea DC framgick det att attityden från den operativa kärnan gentemot CASY 
och RL är dålig. Attityden går i linje med det Stock, Speh, & Shear (2006) 
nämner om att företag betraktar RL som något nödvändigt ont, något som 
måste göras men borde undvikas om möjligt. I detta fall är det personalen som 
anser att arbetet med RL drar ner den övriga verksamheten då den inte 
påverkar flödet framåt.  

Enligt Ravi & Shankar (2005) föds motstånd vid stora förändringar vilket 
framgick under intervjun att Ikea DC har genomgått. CASY är under konstant 
utveckling vilket föder ökad involvering av den operativa kärnan, vilket i sin tur 
stjäl tid från verksamhetens direkt värdeskapande processer då flera olika 
avdelningar blir inblandade. Enligt kvalitetschefen var en stor anledning till 
motstånd gentemot CASY att de olika avdelningar som rör sig i processen 
bedömdes på olika måltal. Resultatet av detta är att de arbetare som får korsa 
sin avdelnings gränser känner att de får utföra arbete som sträcker sig utanför 
deras ansvarsområde, vilket stjäl tid från det de bedöms på. Detta kan bero på 
att utvecklingen av RL har gått snabbare än den av arbetarna i processen.  

Generellt är ojämn utveckling av en process den största anledningen till att 
motstånd föds. Ifall man glömmer att göra dem som arbetar i processen 
medvetna om varför utvecklingen av processen är viktig, finns det inget som 
motiverar personalen till att utföra sitt arbete på bästa sätt.  

Företagspolicys & förhållningssätt – Enligt Marina, Kannan, & Carlos M. 
Taboada (2018) skapar vissa företagspolicys & förhållningssätt hinder i företag 
som endast vill tillverka och sälja nya produkter, vilket menas med att de har 
skapat policys mot att återsälja produkter som har blivit returnerade.  

Hindret förekommer ofta i företag som har byggt sitt varumärke på att sälja 
produkter av hög kvalitet vilket gör att det skapar fel signaler om det kommer 
ut återanvända produkter på marknaden.  
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Enligt kvalitetschefen påverkas inte Ikea DC utav detta då de istället har skapat 
strategier för att använda sig utav produkter som inte håller alla kriterier för 
försäljning. Den tydligaste strategi inom detta område är Ikeas fynd-
avdelningar som förekommer på varuhusen.   

Bristande utbildning – Enligt Ravi & Shankar (2005) leder bristande 
utbildning till att personal i en RL-process inte har möjlighet att utföra sitt 
arbete på rätt sätt. Bristande utbildning uppstår ofta i företag som har otydligt 
fokus på utveckling. Detta menas med att de fokuserar mer på att utveckla 
processen utan att se vikten av att underhålla dem som arbetar i den. 

Ikea DC anser sig ha tillräckligt med utbildningar för att täcka det behov som 
finns. Vid en intervju med en arbetare i Ikea DC:s RL-process framkom det dock 
att dessa utbildningar inte riktigt hade hjälp övrig personal till att förstå vikten 
av RL. Detta då utbildningarna ofta var för att instruera hur processen går till 
och inte varför.  

Generellt sett är det enklaste sättet att undvika detta hinder att kontinuerligt 
diskutera med personalen över hur vidare de anser sig få tillräckligt med 
utbildning för att klara av sitt arbete. 

Ekonomiska begränsningar – För att ens ha möjligheten att utveckla RL 
krävs det investering i processen. Enligt både Marina, Kannan, & Carlos M. 
Taboada (2018) Ravi & Shankar (2005) är ekonomiska begränsningar 
sammankopplat med många andra hinder vilket även gör det till ett av de 
viktigaste hindren att överkomma. Det är logiskt att ju mer ekonomiskt lönsamt 
och större ett företag blir, ju mer pengar kan företaget ha råd att investera i RL. 
Detta gör det tydligt att det ofta är i mindre företag detta hinder förekommer. 
På Ikea hade de stora resurser tillgängliga till sin RL process och ansågs därför 
inte vara relevant.   

Bristande engagemang från ledningen – Enligt Marina, Kannan, & Carlos 
M. Taboada (2018) Ravi & Shankar (2005) leder bristande engagemang från 
ledningen till att nyttjandet och utvecklingen av RL blir långsam.  

Hindret kan förekomma i alla sorters företag och beror helt enkelt vilken typ av 
ledning företaget har, vilket dock i sin tur kan bero på företagets primära fokus 
och mognadsgrad. Ikea DC hade inte detta hinder då ledningen enligt 
kvalitetschefen var den största drivande faktorn för att utveckla RL. 

Brist av strategisk planering – Enligt Ravi & Shankar (2005) är de företag 
som lyckas bra med att utveckla RL dem som ser processen som en 
konkurrensfördel istället för ett tvång. Hindret går i linje med ”bristande 
engagemang från ledningen” och förekommer ofta i företag som har sitt 
primära fokus på andra processer.  

Ikea som organisation är ett bra exempel på ett företag som har lyckats mycket 
bra med att implementera RL i sin affärsmodell så att det gagnar hela 
organisationen. Ett exempel på detta är att många kunder väljer dem på grund 
av deras green image. 

Det är troligt att detta hinder förekommer i företag med lägre mognadsgrad då 
processen ofta ses som ett tvång och inte ett strategiskt verktyg.   

Bristande samspel med medlemmar i försörjningskedjan – Enligt 
Marina, Kannan, & Carlos M. Taboada (2018) leder bristande samspel med 
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medlemmar i försörjningskedjan till svårigheter vid nyttjandet och 
utvecklingen av RL. Utvecklingen av relationer mellan medlemmar i 
försörjningskedjan uppkommer ofta i företag som redan har kommit en bit i 
utvecklingen av RL. Det är även ett av de svåraste hinder att överkomma då 
utvecklingen är beroende på att flera parter skall vara nöjda.  

Ikea DC har lyckats bra med att motverka detta hinder genom att involvera och 
behandla andra aktörer i försörjningskedjan som sina egna. På så sätt hjälper 
företagen varandra istället för att betrakta varandra som motståndare.  

 Sammanfattning analys frågeställning 1 

Från analysen första kapitels rubriker är det tydligt att de krafter som påverkar 
en DC i utvecklingen av RL är drivande och hindrande krafter. 

Från analysen av de drivande krafterna för utvecklingen av RL framkom det att 
förekomsten av olika drivkrafter till stor del beror på vilken mognadsgrad ett 
företags DC har. Det är troligare att företag med lägre mognadsgrad drivs av att 
utveckla RL för att kunna möta nya lagstiftningar. Vidare är det ofta företag 
med mellan till hög mognadsgrad som drivs av att skapa ekonomiska fördelar 
med hjälp av RL. Slutligen är det troligast att det är företag med hög 
mognadsgrad som drivs av CSR, detta då de ofta pressas till det av samhället.  

Ytterligare visade det sig i analysen av hinder för utvecklingen av RL att det var 
många hinder som skapades antingen på grund av ledningen eller den operativa 
kärnan. Det kan dock anses att hindren som skapades utav den operativa 
kärnan i själva verket skulle kunna vara ledningens fel. Ett sådant exempel är 
motstånd till utvecklingen av RL skapat av bristande förmedling av fördelarna 
med RL. Detta gör att många hinder kan förebyggas med hjälp av bättre 
samarbete och kommunikation mellan de två parterna. 

5.2 Vilka faktorer har varit viktiga för utvecklingen av RL på en 
DC? 

 Grundorsaker för RL 

Innan ett företag inleder utveckling av RL bör ett antal faktorer tas i beaktande. 
Först och främst bör anledningen till RL definieras fullkomligt, vilket innebär 
att grundorsakerna till varför företagets RL används fastslås. Enligt de Brito & 
Dekker (2003) kallas de returer som behandlas i en DCs regi för 
distributionsreturer och dessa kan uppkomma av fyra olika orsaker, vilka är: 
Återkallning av produkter, kommersiella returer, lagerjusteringar och 
funktionella returer. Det är vanligt att företag arbetar med alla fyra 
grundorsaker. Det är dock viktigt att tydligt redogöra om alla aktiviteter som 
används i företagets RL är nödvändiga. Ett exempel på detta kan vara om ett 
företag regelbundet skickar tillbaka en stor volym trasigt gods som i själva 
verket hade gått att laga på plats. På Ikea DC är CASY en sådan process, vilken 
lagar produkter som egentligen skulle varit kommersiella returer, detta för att 
minimera transporter, vilket visar på att genom att förstå varför returerna finns 
går att undvika dem genom bättre processer. 



Analys 

37 

 

 Return avoidance  

Return avoidance handlar enligt Rogers et al. (2002) om att minimera mängden 
returer i försörjningskedjan genom att se till att god kvalitet och kontroll 
upprätthålls genom hela kedjan. Return avoidance leder framförallt till en 
minskning av kontrollerbara returer som är de returer som går att förutspå. 
Minskningen av returer leder slutligen till att företagets transporter kan 
minimeras (Rogers et al. 2002).  

När det gäller return avoidance har Ikea DC tagit det ett steg längre genom att 
införa en 100 % return avoidance strategi. Anledningen till strategin är att 
genom en total eliminering av de transporter som innefattas av returer minska 
sin miljöpåverkan. Det är tydligt enligt empirin att alla Ikeas RL-aktiviteter 
genomsyras av return avoidance eftersom de alla leder till att det gods som 
behandlas går framåt i försörjningskedjan.  

Även om inte alla företag kan implementera en 100 % return avoidance strategi 
är det viktigt att ha return avoidance i åtanke när andra processer utvecklas. 
Detta då en minskning av godshantering och transport i leder till en rad av 
kostnadsbesparingar och minskad miljöpåverkan. Return avoidance är ett bra 
första steg för att utveckla sin RL då det är enkelt att förstå och förmedla ut till 
sin organisation att se till att undvika så mycket returer det bara går.   

5.2.2.1 Gatekeeping  

Enligt Rogers et al. (2002) handlar gatekeeping om att minimera antalet returer 
som behöver skickas bakåt i försörjningskedjan, detta genom att kontrollera 
skicket på produkterna innan de skickas tillbaka.  

På Ikea DC fungerar gatekeeping istället som en kontrollfunktion när gods 
levereras till DC. Funktionen används på de fem sämsta leverantörerna för att 
kontrollera att kvaliteten håller sig inom bestämda kriterier. Gatekeeping 
används alltså inte på Ikea för att minimera antalet returer utan för att 
identifiera så mycket felaktiga leveranser som möjligt. Enligt kvalitetschefen på 
Ikea DC är hänger detta ihop med deras strävan efter att förbättra hela sin 
försörjningskedja. Genom att hitta så mycket fel som möjligt så tidigt som 
möjligt kan Ikea DC sätta högre press på sina leverantörer att ändra sin 
verksamhet till det bättre. Den ökade kontrollen leder i sin tur till färre 
transporter och lägre kostnader för returhantering över lag (Hjort, 2013).  

Målet med gatekeeping är att minimera hanteringen av varor som inte borde 
skickas tillbaka (Rogers, Melamed, & Lembke, 2012). Jämfört med teorin 
fungerar istället Ikea DC:s funktion åt andra hållet, genom att minimera 
hanteringen av varor som inte borde skickas framåt i försörjningskedjan. För 
en DC är det tydligt att så som Ikea DC använde gatekeeping är mer lönsamt då 
det ser till att stoppa produkter så tidigt som möjligt, innan produkterna går 
vidare till varuhusen och i sin tur kund.  

 Supplier relationship management  

Supplier relationship management handlar om att förbättra kvalitet, minimera 
risker och lättare hantera kostnader genom hela försörjningskedjan, detta 
genom att förbättra relationen med sina leverantörer (Hardy, 2017). Enligt 
Schuh et al. (2014) kan en god relation med sina leverantörer leda till att bättre 
kvalitet kan erhållas i det egna företagets processer. Processerna kan även 
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effektiviseras genom att produkterna skräddarsys för att passa En dc, eller att 
DC:s processer skräddarsys för att passa produkterna.  

På Ikea DC är en stor anledning till att man arbetar med supplier relationship 
management att kunna hålla hög kvalitet på produkterna genom hela 
försörjningskedjan. Genom att säkerställa att kvaliteten är hög i ett tidigt skede 
kan bättre kvalitet erhållas längre fram i kedjan. Anledningen till Ikea DC 
arbetar med supplier relationship management är att de tidigare har märkt att 
gods som hittas internt på lagret kan spåras tillbaka till leverantörsskador. De 
har även segmenterat, prioriterat vilka leverantörer som är viktigast att arbeta 
med, vilka är de fem leverantörer som har sämst leveranskvalitet. Ikea DC utför 
även en kontinuerlig analys på hur leverantörerna sköter sig, detta för att hela 
tiden söka efter nya åtgärder. Det är tydligt att det finns många likheter mellan 
O’Briens (2018) sju områden och hur Ikea DC har byggt upp relationer med 
sina leverantörer. Först och främst är Ikea som organisationen mån om att alla 
aktörer i försörjningskedjan skall betraktas som en del av Ikea, oavsett om de 
är det eller inte. Denna strategi skapar en typ av samhörighet och mening, både 
för Ikea men även för leverantörerna.  

Supplier relationship management är ett viktigt område att utveckla för en DC 
då de inte tillverkar några egna produkter utan endast återdistribuerar 
produkter från flera olika leverantörer. Det är även något som går att ägna sig 
åt oavsett hur stort företaget är och hur många leverantörer man har. Då även 
kommunikation med endast ett par leverantörer leder till förbättrad kvalitet i 
försörjningskedjan.  

 Grön logistik  

På senare tid har det enligt Tibben-Lembke & Rogers (2001) skett ett fokus-
skifte inom RL. Processen har gått från att fokusera på att öka kundnöjdheten 
till att rikta sig mer mot att minska företagets miljöpåverkan. Som följd av detta 
kan nu företag enligt de Brito & Dekker (2003) och Jamshidi (2011) erhålla 
ekonomiska fördelar genom att bland annat marknadsföra sig som 
miljövärnande eller bygga upp en green image.  

Inom Ikea som organisation är det tydligt att det finns en strävan efter att 
arbeta med grön logistik till fullo. Det visar sig genom att de under de senaste 
åren har ändrat om sin affärsmodell till att vara mer miljövärnande. Ett 
exempel på detta är som tidigare nämnt deras koncept people & planet positive. 
Enligt Alshubiri (2017) och Röllecke, Huchzermeier & Schröder (2018) krävs 
det investering i grön logistik utan att företaget kan förvänta sig direkta 
vinningar. Dock kan företaget i framtiden erhålla ekonomiska fördelar genom 
investeringen i ett senare skede. Enligt kvalitetschefen på Ikea DC stämmer 
detta överens med hur Ikea har arbetat under de senaste åren. Miljö har länge 
varit ett fokus som har genomsyrat organisationen, det är dock först nu som de 
har börjat kunna använda det för att attrahera kunder. En stor anledningen till 
att företag arbetar med och mot grön logistik är att de redan har utvecklat sin 
RL länge. Grön logistik är på så sätt nästa steg i utvecklingen, då företag istället 
för att bara tänka på sig själva nu även tänker på miljön och samhället. 
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 Sammanfattning analys frågeställning 2 

Från analysen andra kapitels rubriker är det tydligt att de viktigaste faktorerna 
som finns när det kommer till utvecklingen av RL på en DC: return avoidance, 
gatekeeping, supplier relationship management och grön logistik.  

I samband med att samhället blir mer och mer miljömedvetet blir det tydligt att 
företag måste utveckla sina RL-processer för att minimera antalet transporter, 
samt onödig hantering av sitt gods. Genom return avoidance kan en DC 
utveckla strategier som ser till att antalet transporter som innefattar returer 
minimeras, vilket i sin tur leder till minskad miljöpåverkan och direkta 
kostnadsbesparingar. Gatekeeping är en metod som ofta används i samband 
med return avoidance och fungerar som en kontrollpunkt vid returtransporter 
för att identifiera produkter som man fortfarande kan återskapa värde från. 
Supplier relationship management är ett verktyg som används för att skapa bra 
relationer med sina leverantörer, vilket i sin tur leder till att högre grad av 
kvalitet kan erhållas vid leverans. Slutligen är grön logistik nästa steg i 
utvecklingen av RL för framtidens DC, detta då samhället i ökande takt blir mer 
och mer miljömedvetna. 
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6 Diskussion & Slutsatser 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens resultat. Vidare 
diskuteras studiens metod, samt presenteras studiens teoretiska- och 
empiriska bidrag. Dessutom beskrivs studiens slutsatser och 
rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 

Under detta kapitel kommer de resultat som tagits fram att sammanfattas samt 
en diskussion kring de faktorer som är viktiga för utvecklingen av RL kommer 
äga rum.  

 Vilka krafter påverkar utvecklingen av RL på en DC?  

Baserat på studiens första frågeställning är de krafter som påverkar en DC i 
utvecklingen av RL drivande och hindrande krafter. 

Det framkom vidare i studiens analys att de drivande krafterna berodde till stor 
del baserat på vilken mognadsgrad en DC har. Studiens författare anser att 
anledningen till detta är att ju mognare ett företag är desto mer motiveras 
företaget till att utveckla RL för att gynna den egna regin. Detta är tydligt genom 
att: 

➢ Drivkraften lagstiftningar används för att utveckla RL för att möta nya 
domslut, vilket är ett krav för företaget.  

➢ Drivkraften ekonomi används för att genom utvecklingen av RL ge 
företaget ekonomiska fördelar, vilket gynnar företaget.  

➢ Drivkraften CSR används för att möta samhällets krav på företaget, 
vilket dock i sin tur ger företaget indirekt ekonomisk vinning samt en 
stor konkurrensfördel.  

Att ha i åtanke är dock att bara för att ett företag drivs av en drivkraft betyder 
inte det att resterande drivkrafter inte används för att motivera utvecklingen. 
Ytterligare anses de drivkrafter som har identifierats i denna studie vara 
övergripande och skulle kunna brytas ned för att erhålla ett mer specifikt 
resultat. 

Vidare i analysen visade det sig att många av de hinder som finns för 
utvecklingen av RL skapades på grund av bristande samarbete och 
kommunikation mellan ledningen och den operativa kärnan. En anledning till 
detta skulle kunna vara att i samband med att företag växer blir även avståndet 
mellan ledningen och den operativa kärnan längre och svårare att navigera.  

Detta var tydligt på Ikea DC där var tre av fyra hinder var 
kommunikationsbaserade. Ledningen ansåg sig vara en stor drivande faktor till 
utvecklingen av RL. Dock var det tydligt att trots den drivande ledningen hade 
den operativa kärnan svårt att se vikten av processen. Detta tydde på att 
ledningens engagemang inte ledde till den operativa kärnan. Att ha i åtanke är 
dock att vilken part som är grundorsaken till den dåliga kommunikationen är 
svårt att avgöra utan vidare analys.  
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Med detta som bakgrund anser studiens författare därför att många av de 
hinder som uppstår i utvecklingen av RL kan förebyggas genom att förbättra 
kommunikationen mellan ledningen och den operativa kärnan. Vidare anses 
det bästa sättet att förbättra kommunikationen är att utveckla processen 
tillsammans, istället för att ledningen utvecklar processen och sedan utbildar 
personalen i den.  

 Vilka faktorer är viktiga för utvecklingen av RL på en DC? 

Baserat på studiens andra frågeställning är de faktorer som identifierats vara 
viktiga för utvecklingen av RL på en DC följande:  

➢ Grundorsaksanalys för att optimera RL-processen 
➢ Minskning av transport med hjälp av return avoidance  
➢ Minskning av transporter och ökad kvalitet med hjälp av gatekeeping 
➢ Förbättrade relationer med hjälp av supplier relationship management 
➢ Indirekta ekonomiska fördelar genom en mer miljövänlig verksamhet 

tack vare grön logistik 

Teorier som har legat till grund för de identifierade faktorerna hittades genom 
den grundkunskap om RL som erhölls under förstudien. Då forskning om 
utveckling av RL på en DC var begränsad var en stor del av de teorier som 
hittades riktade mot returflödet mellan kund och fokalfirma. Dessa teorier 
användes sedan för att identifiera gemensamma faktorer mellan de olika 
problemområdena, med Ikea DC:s RL-process som analysenhet.  

Att ha i åtanke är att de faktorer som har identifierats i denna studie täcker en 
stor del av de faktorer som är viktiga för utvecklingen av RL. Dock anses 
ytterligare faktorer kunna identifieras vid mer fallspecifik forskning.  

6.2 Metoddiskussion/kvalitetsbedömning 

 Enfallsstudie 

Den metod som användes i denna studie var en enfallsstudie, detta för att 
undersöka en verksamhet mer djupgående. Målet med enfallsstudien var att 
undersöka om teorier som finns om utvecklingen av RL går att applicera på en 
DC. Genom en förstudie bestående av observationer på fallföretaget och 
litteraturstudie kunde kunskap inom ämnet erhållas, vilket studiens författare 
anser var kritiskt för att formulera problemområdet.  

Fallföretaget som valdes var Ikea DC som är lokaliserat på Torsvik. Valet av 
fallföretag gjordes genom att identifiera ett företag som har lagt stora resurser 
på att utveckla sin RL-process. Studiens författare ansåg att fallföretagets stora 
resurser var fördelaktig då den analyserade processen var väl utvecklad. Vidare 
anses dock en flerfallsstudie kunna leda till ett mer gediget resultat, detta 
eftersom fler fallföretag ger fler infallsvinklar. Fler infallsvinklar kan i sin tur 
underlätta för identifiering av ytterligare drivkrafter, hinder eller faktorer som 
kan påverka utvecklingen av RL på en DC. 
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 Datainsamling 

De metoderna har använts för att samla in studiens data har varit intervjuer, 
dokumentstudier, observationer och litteraturstudie.  

Under studien utfördes fem intervjuer varav tre med öppen karaktär och två 
med semi-strukturerad karaktär. Kombinationen av intervjukaraktärer anses 
vara ett bra sätt att genom de tre första intervjuerna konstruera ett mer gediget 
intervjuformulär för de sista två. Dock skulle intervjuer med personal i 
processer som arbetare i relation till RL-processen vara fördelaktiga, detta för 
att skapa en tydligare förståelse för hur processerna påverkar varandra.  

Dokumentstudier användes under datainsamlingen för att samla in faktadata 
kring Ikea som organisation, för att undersöka om DC påverkas av några andra 
externa faktorer i sin utveckling av RL.  

Observationer användes endast i studiens förstudie, detta tillsammans med 
litteraturstudie. Kombinationen användes för att erhålla information kring Ikea 
DC:s process samt ämnet RL, för att i sin tur kunna formulera ett relevant och 
korrekt problemområde. I efterhand anser författarna denna typ av förstudie 
har varit till stor hjälp för att kunna utveckla en god baskunskap kring ämnet.  

Studiens litteraturstudie genomfördes via tre olika typer av metoder, vilka var 
rekommendationer, sökning i databaser och snowball sampling. Författarna 
ansåg att den sistnämnda metoden var till stor hjälp när det kom till att hitta 
relevanta teorier kring ämnet. Vidare planerades litteraturstudien parallellt 
med datainsamlingen, detta för att låta metoderna ta hjälp av varandra.  

 Trovärdighet 

För att skapa en hög trovärdighet i studien måste alla fyra element 
begreppsvaliditet, reliabilitet, intern validitet och extern validitet tas i 
beaktande.  

Studiens begreppsvaliditet anses vara hög. Då flera olika insamlingstekniker 
har använts för att samla in data anser författarna att en god triangulering av 
forskningsresultaten har utförts. Att det data som har samlats in har varit av 
kvalitativ karaktär anses även varit fördelaktig i studien, detta då det gett en 
tydlig bild kring fallföretagets process och i sin tur ämnet.  

Studien har även en hög reliabilitet eftersom alla tillvägagångssätt har 
dokumenterats och presenterats i studien metodkapitel. Studien har även 
utformats med hjälp av tydliga kapitelindelningar och tydliga bilder, vilket 
underlättar för läsaren. Tillsammans gör dessa faktorer det lätt att förstå och 
återskapa studiens utfall.   

Den interna validiteten kan betraktas som både låg och hög. Då de teorier som 
har använts kring utvecklingen av RL är grundade i kontexten B2C kan den 
interna validiteten anses vara låg. Teorierna pratar om problemområdet mellan 
fokalfirma och kund. Dock anses teorierna enligt Demings princip vara 
applicerbara mellan DC och leverantör. För att vidare säkerställa att de teorier 
som har samlats in går att applicera i studiens problemområde har 
mönsterjämföring tillämpats, detta för att jämföra om tidigare teorier passar 
ihop med fallföretagets process.  
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Studiens externa validitet anses vara låg, detta då endast ett fallföretag har 
undersökts. Dock är studiens forskningsfrågor utformade för att söka generella 
svar som kan appliceras på andra företag än fallföretaget, vilket i sin tur stärker 
den externa validiteten.  

6.3 Teoretiskt bidrag 

I samband med samhällets ökande miljömedvetenhet har trycket på företags 
försörjningskedjor ökat. Företag pressas nu mer och mer till att utveckla sina 
RL-processer för att kunna möta framtidens kamp mot begränsade 
naturtillgångar. Den aktör i försörjningskedjan som har analyserats i denna 
studie är DC, detta då en stor miljöpåverkan uppstår här. Studien har på så sätt 
bidragit till hur utvecklingen av RL kan appliceras på en DC, detta genom 
beaktande och användning av ett antal faktorer. De faktorer som har 
analyserats är vilka krafter som påverkar utvecklingen av RL kan appliceras på 
en DC. Vidare har studien analyserat strategier som return avoidance, grön 
logistik och grundorsaksanalys, samt aktiviteter som gatekeeping och supplier 
relationship management. En viktig aspekt är att studiens teoretiska ramverk 
först och främst är grundat i B2C och i denna studie analyserats i kontexten 
B2B, vilket täcker ett gap som tidigare funnits i teorin.  

6.4 Empiriskt bidrag och implikationer 

I denna studie har faktorer som är viktiga för utvecklingen av RL tagits fram, 
samt förslag på olika situationer där olika faktorer kan appliceras. Från studiens 
empiri är det tydligt att det finns ett antal krafter som skapar motiv och driver 
samt hindrar utvecklingen av RL, vilka i sin tur är baserade på vilken 
mognadsgrad en DC har. Vidare ger studien förslag på ett antal faktorer och 
aktiviteter som är viktiga för utvecklingen av RL på en DC. Dessa är 
grundorsaker för RL, return avoidance, gatekeeping, supplier relationship 
management & grön logistik.  

Vad som även framgår från resultatdiskussionen är att studiens författare anser 
att ett företags utveckling av RL är gravt beroende på företagets ledning. Detta 
då många av de hinder som kan uppstå i samband med utvecklingen av RL 
handlar om det förståelsegap som finns mellan ledning och den operativa 
kärnan. Med det som bakgrund rekommenderar studiens författare att ett 
företag måste lägga stor vikt på att se till att en utveckling sker både på process-
nivå och personal-nivå. Det räcker helt enkelt inte bara att utveckla företagets 
processer utan att personalen måste även förstå varför utvecklingen är viktig.  

6.5 Slutsats 

Följande slutsats har formulerats för att kunna svara på syftet:  

Att identifiera nyckelfaktorer för utvecklingen av RL på en DC 

Ifrån studiens teori och empiri framkom det att ett antal faktorer kan påverka 
utvecklingen av RL på olika sätt. De faktorer som presenteras är: 

➢ Drivande krafter för utvecklingen av RL 
➢ Hindrande krafter för utvecklingen av RL 
➢ Grundorsaksanalys för att optimera RL-processen 
➢ Minskning av transport med hjälp av return avoidance  
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➢ Minskning av transporter och ökad kvalitet med hjälp av gatekeeping 
➢ Förbättrade relationer med hjälp av supplier relationship management 
➢ Indirekta ekonomiska fördelar genom en mer miljövänlig verksamhet 

tack vare grön logistik 

Vidare genom studiens analys blev det tydligt att de faktorer som påverkar RL 
är beroende av vilken mognadsgrad ett företag har. Det framkom ytterligare att 
en stor anledning till att utvecklingen av RL i vissa fall kan vara svår är att 
företag glömmer att utveckla sin personal i samband med att de utvecklar sina 
processer. Majoriteten av nämnda faktorer är ytterst påverkade utav den 
mänskliga faktorn och nästintill alla hinder går att undvika genom ett bra 
samarbete mellan den operativa kärnan och ledningen.  

Med detta som bakgrund anses den främsta nyckelfaktorn för utvecklingen av 
RL på en DC vara att utveckla sin personal minst lika mycket som man utvecklar 
sin process.  

Vidare kan övriga faktorer placeras ut på en linje över vilken mognadsgrad 
företaget har (Figur 8), där det bland annat går att se att utbildning av personal 
sträcker sig kontinuerligt över hela linjen, samt att sista steget i utvecklingen av 
RL är grön logistik.  

 

 

 

 

Figur 8. Koppling mellan faktorer som är viktiga för utvecklingen av RL i 
relation till mognadsgraden för en DC 
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6.6  Vidare forskning 

Då studien endast har behandlat ett företag med hög mognadsgrad på en enda 
marknad anses forskning på företag med lägre mognadsgrad vara relevant.  

Studiens författare anser att en flerfallsstudie på flera olika DC med olika 
mognadsgrader hade varit intressant, detta för att undersöka hur mycket 
företagens ledning spelar in på utvecklingen. Studien skulle på så sätt kunna 
utformas med fokus på att undersöka hur olika verksamhetskulturer samt 
branscher påverkar utvecklingen av RL på en DC.  

Vidare skulle forskning som inkluderar leverantören i det behandlade 
problemområdet vara intressant, speciellt med på supplier relationship 
management som huvudfokus.  Detta då en DC är den första och sista kontakten 
med ett företags leverantörer
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