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Abstract 
Within companies, a variety of logistic activities take place. This may include purchasing raw 

materials, production, material handling, warehousing or distribution of goods to customers. 

Producing companies must take a stand on several different alternative logistics solutions to 

carry out these activities. One of the options that companies can use is outsourcing. 

Companies can, in addition to carrying out activities within the company, also choose to take 

the decision to outsource, which means that some of their activities are transferred to external 

parties who are assigned a certain responsibility. Outsourcing can take place in varying 

degrees and be designed in different ways. When a company chooses to outsource one or 

more logistics functions, a partnership arises between the company that is outsourcing and the 

company that offers the service. 

 

The purpose of the report is to develop a deeper understanding of how the collaboration can 

look between a producing company that outsources parts of its distribution and the company 

that offers the service. The intention of the study is to make a comparison between what the 

literature and what Swedish companies indicate and then conduct an analysis. The interview 

study conducted will show how collaboration is formed between the interviewed companies 

and their outsourcing suppliers in order to be able to describe what types of collaborations can 

be designed in these types of outsourcing relationships. 

 

The result of the report indicates that companies that outsource base their choice of supplier 

on financial stability, that the supplier has the right equipment and capacity, special 

knowledge of the goods that will be distributed, sustainability, cost, quality requirements 

(delivery reliability) and the reputation of the supplier. 

 

The most common cooperation is that of arm's length distance/ cost stage. There are also 

collaborations in the form of partnerships at the basic level and the semi-developed 

partnership/ resource stage. There is also a fully developed partnership/ partnership stage, the 

joint ventures/ partnership stage and vertical integration, but these cannot be achieved when 

outsourcing only transport and/or warehouse functions. 

 

Factors that enables a successful collaboration are clearly designed contracts, clear and open 

communication, building partnerships, clear measures, and continuous evaluation of vendor 

performance. 

 

Keywords: outsourcing, partnerships, relationships, cooperation, distribution, production, 

logistics functions, transport, warehousing 
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Sammanfattning 
Inom företag sker en mängd olika logistiska aktiviteter. Det kan bland annat handla om inköp 

av råmaterial, produktion, materialhantering, lagerhållning eller distribution av varor till 

slutkund. Producerande företag måste ta ställning till flera olika alternativa logistiklösningar 

för att genomföra dessa aktiviteter. Ett av alternativen som företag kan använda sig utav är 

outsourcing. Företag kan förutom att utföra aktiviteter inom företaget även välja att ta beslutet 

att outsourca vilket innebär att vissa av deras aktiviteter läggas över på externa parter som 

överlåts ett visst ansvar. Outsourcing kan ske i olika grad samt utformas på olika sätt. När ett 

företag väljer att outsourca en eller flera logistikfunktioner uppstår ett partnerskap mellan det 

egna företag och företaget som erbjuder tjänsten. 

Syftet med rapporten är att skapa en djupare förståelse över hur samarbetet kan se ut mellan 

ett producerande företag som outsourcar delar av sin distribution och företaget som erbjuder 

tjänsten. Avsikten är att genomföra en jämförelse mellan vad litteraturen samt vad företag i 

praktiken visar samt utifrån det genomföra en analys. Intervjustudien som genomförs ska visa 

hur samarbeten utformas mellan de intervjuade företagen och deras outsourcingleverantörer 

för att sedan kunna beskriva vilka typer av samarbeten som kan utformas vid dessa typer av 

outsourcingrelationer.  

Resultatet av rapporten visar att företag som outsourcar baserar sitt val av leverantör på 

finansiell stabilitet, att leverantören har rätt utrustning och kapacitet, speciell kunskap om det 

gods som ska hanteras, hållbarhet, kostnad, kvalitetskrav (leveranssäkerhet) samt ryktet som 

leverantören har. 

  

De vanligast förekommande samarbetet är det som sker på armlängdsavstånd/ kostnadsstadiet. 

Det förekommer även samarbeten i form av partnerskap på grundnivå och semi-utvecklat 

partnerskap/ resursstadiet. Det finns även fulltutvecklat partnerskap/ partnerskapsstadiet, Joint 

ventures/ partnerskapsstadiet samt vertikal integration men dessa går inte att uppnå vid 

outsourcing av enbart transport och/eller lager.   

 

Faktorer som bidrar till att samarbeten blir lyckade är tydligt utformade kontrakt, tydlig och 

öppen kommunikation, bygga partnerskap, tydliga mått och en kontinuerlig utvärdering av 

leverantörens prestation. 

 

Nyckelord: outsourcing, partnerskap, relationer, samarbete, distribution, produktion, 

logistiska funktioner, transporter, lagerhållning 
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Förord 
Vi vill tacka de företag som har ställt upp i intervjuerna som genomförts, framförallt de personer som 

vi hade kontakt med. Utan er hade denna studie inte varit möjlig. Vi vill tacka vår handledare Sandor 

Ujvari som med sin entusiasm och värdefulla råd har hjälpt oss att genomföra detta arbete. Vi vill 

avsluta med att tacka de personer i vår omgivning som har stöttat oss under arbetets gång.   

Skövde, Maj 2019 

Frida Sillrén  

Jonna Greijer 
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1. Inledning 
Producerande företag måste ta ställning till flera olika alternativa logistiklösningar. Ett av 

alternativen som företag kan använda sig utav är outsourcing. Detta avsnitt kommer att 

beröra bakgrunden till strategin att outsourca logistiska funktioner samt diskutera 

problematiken med de relationer som uppstår vid samarbetet. Kapitlet kommer även att 

beröra syftet med rapporten samt problemformulering. 
 

1.1 Bakgrund 
Inom företag sker en mängd olika logistiska aktiviteter. Det kan bland annat handla om inköp 

av råmaterial, produktion, materialhantering, lagerhållning eller distribution av varor till 

slutkund. Företag kan välja att utföra dessa aktiviteter inom företaget men de kan även ta 

beslutet att vissa av dessa aktiviteter ska läggas över på externa parter som överlåts ett visst 

ansvar. Outsourcing som detta kallas kan ske i olika grad samt utformas på olika sätt. Företag 

kan till exempel välja att outsourca kritiska aktiviteter som har stor betydelse för företaget 

eller enbart stödjande aktiviteter (Lonsdale & Cox, 2000). Till de logistiska funktioner som 

företag kan outsourca tillhör exempelvis distribution, transporter, orderhantering, 

materialhantering och lagerfunktioner (Razzaque & Sheng, 1998). Vid outsourcing uppstår ett 

naturligt samarbete mellan företaget som outsourcar och leverantörerna av tjänsten. Dessa 

samarbeten kan utformas på olika sätt; de kan vara långvariga, kortvariga, nära eller ytliga 

samarbeten. 

 
Outsourcing har flera olika definitioner. En av dem är; "… activities carried out by a logistics 

service provider on behalf of a shipper and consisting of at least management and execution 

of transportation and warehousing. In addition, other activities can be included, for example 

inventory management, information related services … or even supply chain management" 

(de Boer, et al., 2006). En annan definition av outsourcing är; "att till underleverantörer 

överlåta utförandet av hela eller delar av funktioner som tidigare legat inom det egna 

företaget” (Nationalencyklopedin, 2019). I denna rapport kommer den sistnämnda 

definitionen av outsourcing att användas.  

 

Att företag väljer att vända sig till en extern part för att få stöd med vissa aktiviteter är inte 

något nytt. Genom åren har outsourcing blivit alltmer populärt och det har växt till en ökande 

trend hos organisationer (Mishra, et al., 2017). Frågan har i många fall gått från huruvida 

företag ska outsourca till hur många aktiviteter som ska outsourcas. Det finns dock en 

diskussion om hur outsourcing ska genomföras för att få ut så många fördelar som möjlig av 

samarbetet. Det finns olika teorier om vad som är fördelaktigt när det kommer till vilka 

aktiviteter som ska outsourcas och i hur stor grad det ska ske, om satsningar ska göras på 

långvariga eller kortvariga relationer samt om det är resurser eller tjänster som borde köpas in 

från extern part (Lee, et al., 2003).  

 

Företag som erbjuder tredjepartslogistik har spelat en viktig roll i utformningen av 

distributionen under 80 och 90-talet. Antalet företag som använder outsourcing har under 

denna tidsperiod ökat signifikant på grund av att externa parter har kunnat erbjuda en attraktiv 

tredjeparts lösning för företagen. Men vilka faktorer är egentligen viktiga i beslutet att 

outsourca? En viktig faktor som får företag att vända sig mot outsourcing är behovet av ökad 

flexibilitet, denna faktor har överstigit andra faktorer såsom kostnadsbesparingar och en högre 

servicegrad. Förmågan att snabbt kunna svara på marknadens efterfråga har enbart ökat i 

betydelse vilket gör att företag vänder sig mot en extern part för att kunna öka den egna 

flexibiliteten. (Szymankiewicz, 1994). De positiva fördelarna som outsourcing kan resultera i 
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är kostreduktioner, ökad flexibilitet, att företag inte behöver investera i lika hög grad samt att 

företag kan fokusera på deras kärnverksamhet (Sanchís-Pedregosa, et al., 2017). 

 

Precis som det finns många fördelar med outsourcing så finns det även nackdelar. Framförallt 

så tvingas företaget att släppa kontrollen till tredjepartslogistik leverantörer. Företaget som 

outsourcar en logistiktjänst kan missa viktig information och inte få chansen att välja alla 

leverantörer av logistiktjänsten eftersom detta ansvar ligger på en extern part. Risker för att 

leverantörer inte håller vad de lovat är också en nackdel vid valet att outsourca. När ett företag 

väljer att outsourca logistiktjänster så kan detta medföra att företagets egen logistikpersonal 

blir rädda att förlora sina jobb vilket medför osäkerhet till arbetsplatsen (Razzaque & Sheng, 

1998). Det kan dock också resultera i en negativ påverkan i form av att företaget blir alltför 

beroende av externa parter samt att de förlorar kontrollen över den aktivitet som outsourcas. 

Detta kan leda till att kvaliteten sjunker för aktiviteten samt att det finns en risk att de 

kostnadsbesparingar som kan kopplas till outsourcingen överskattas (Sanchís-Pedregosa, et 

al., 2017). 

  

Outsourcing är ett intressant koncept ur ett miljöperspektiv eftersom det underlättar för de 

externa parterna att samlasta gods från olika kunder för att undvika att transporter åker tomma 

(Christensen, 1996). Ur ett samarbetsperspektiv så är det intressant att undersöka om den 

externa parten väljs utifrån miljöfaktorer eller om det är andra faktorer som exempelvis pris 

som har den största betydelsen. 

 

Det finns olika typer av samarbeten som kan utformas mellan företag som outsourcar och 

leverantörer som erbjuder tjänsten. Dessa relationer kan utformas på olika sätt och vara ytliga 

eller djupgående. Beroende på vad som outsourcas och i vilken utsträckning outsourcingen 

sker påverkar vilken typ av samarbete som utformas (Lyons & Brennan, 2014). Outsourcing 

som sker på grund av ökad flexibilitet och högre servicegrad till kund kräver ett närmare 

samarbete än outsourcing som görs på grund av att företaget inte har den egna kapaciteten att 

själva sköta det internt, då utvecklas ett samarbete på armlängds avstånd (Hoyt & Huq, 2000).   
 

1.2 Problemdiskussion 
Samarbeten mellan ett företag som outsourcar och leverantörer av denna tjänst kan få både 

positiva och negativa effekter beroende på hur det utformas och genomförs. Vid ett bra 

samarbete så kan effektiviteten i försörjningskedjan förbättras genom att båda parter arbetar 

tillsammans och har ett samarbete som är gynnsamt för alla. Om man ingår ett partnerskap 

som inte fungerar så kan detta påverka hela försörjningskedjan negativt. Exempelvis, 

leveransprecision, leveranstider, produktion samt vinstmarginalen. Ingår man ett samarbete 

där de inblandade parterna inte litar på varandra så kan detta kosta mycket tid och pengar 

genom ökad andel kvalitetskontroller och förhandlingar (Wilding & Juriado, 2004). 

 

Företag kan välja outsourcingleverantör baserat på flera olika faktorer, lägsta pris, mest 

erfarenhet, bäst utrustning och en hög servicegrad (Lynch, 2000). Ett problem som kan uppstå 

vid samarbeten inom outsourcing är när ett mindre företag vill köpa in en vald logistiktjänst. 

Ett mindre företag har oftast inte resurserna för att själva bedriva alla logistiktjänster, 

exempelvis att köpa in egna transporter. Då kan de vända sig till leverantörer som erbjuder 

den efterfrågade tjänsten. När en sådan situation uppstår så är det vanligt att leverantörer 

utnyttjar det mindre företaget och tar ett mycket högt pris för tjänsten ifråga. De vet att det 

mindre företaget inte har alternativet att bedriva tjänsten inom företaget och utnyttjar detta. 

Detta skapar en relation som gynnar enbart en part och det blir svårt att få till ett bra 

samarbete och att skapa tillit mellan de båda parterna (Murphy, et al., 2012). 
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Tillit är en viktig faktor för att en relation mellan ett företag och dess leverantörer ska 

utvecklas framgångsrikt. Genom att ingå i långvariga samarbeten underlättas uppbyggnaden 

av tillit mellan parterna, det finns dock både för- och nackdelar med att ingå i samarbeten som 

sträcker sig över en längre period. Vid kortvariga samarbeten kan finansiella fördelar fås i 

form av att det ofta är enklare för företag att förhandla fram ett fördelaktigt pris om de ingår i 

kortvariga samarbeten med sina leverantörer. Vid långvariga samarbeten kan dock kvaliteten 

bättre säkerställas, effektiviteten kan förbättras och det kan bidra till en hög leveranssäkerhet. 

Innan parter ingår i samarbeten är det därför viktigt att de analyserar och tar ställning till 

huruvida vilken typ av samarbete de bör ingå i (Kavcic & Tavcar, 2008). 

 

Detta examensarbete kan vara intressant för företag som funderar på att använda sig utav eller 

redan använder sig av outsourcing. De kan i rapporten få reda på mer om hur samarbetet 

mellan företaget som outsourcar och leverantörerna av denna tjänst ser ut och kan utformas. I 

den teoretiska referensramen har valet gjorts att rikta in sig på samarbetet vid outsourcing av 

logistikfunktioner för att sedan i empirin inrikta sig på samarbeten hos företag som outsourcar 

sin distribution. Vi har valt att skriva om det här ämnet eftersom att det fått vår 

uppmärksamhet under utbildningen och är ett ämne vi studerat ingående. Vi finner det även 

intressant att studera de typer av relationer som bildas i dessa samarbeten och hur de hanteras 

och upplevs av de tillfrågade företagen. 

 

1.3 Problemfrågor 
I och med att samarbeten vid outsourcing kan ha stor påverkan på försörjningskedjan så är 

detta ett intressant fenomen att studera. I detta examensarbete kommer fokus att ligga på dessa 

två problemfrågor: 

 

1. Vilka faktorer baserar företag sina val av outsourcingleverantörer på? 

2. Vilka typer av samarbeten finns det vid outsourcing och vilka faktorer bidrar till 

att samarbetet blir lyckat? 

 

1.4 Syfte 
Syftet med rapporten är att skapa en djupare förståelse över hur samarbetet kan se ut mellan 

ett producerande företag som outsourcar delar av sin distribution och företagen som erbjuder 

tjänsten. Avsikten är att dra kopplingar mellan vad litteraturen samt vad företag i praktiken 

visar. Undersökningen som genomförs ska visa hur samarbeten utformas mellan de 

intervjuade företagen och deras outsourcingleverantörer. För att sedan kunna beskriva vilka 

typer av samarbeten som kan utformas vid dessa typer av outsourcingrelationer.  

1.5 Avgränsningar  
Avgränsningar har gjorts i form av att intervjuerna har genomförts på fyra olika svenska 

företag som outsourcar delar av sin distribution.  
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2. Metod 
Denna studie består utav en kvalitativ intervjustudie som har genomförts i form av semi-

strukturerade intervjuer med fyra producerande företag i Sverige. I detta kapitel kommer 

följande beskrivas; kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder, olika typer av studier samt 

trovärdigheten hos de källor som använts. Syftet med kapitlet är att förklara hur data har 

samlats in till den teoretiska referensramen samt empirin. 

2.1 Kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod  
Vid en kvalitativ forskningsmetod så är forskaren subjektiv och har ofta mycket kontakt med 

respondenten. Fokus ligger på meningar eller samband istället för statistiskt verifierbara 

samband. Forskningen är flexibel och frågeställningarna fördjupas successivt. Resultaten 

grundar sig ofta på ett litet antal individer och ett stort antal variabler. Metoder som kan 

användas vid en kvalitativ insamling är intervju, fokusgrupper, observation, fallstudier, texter, 

litteraturstudier. Kvalitativa metoder går ofta på djupet men inte på bredden vilket innebär att 

man studerar ett fåtal objekt djupgående. I en kvalitativ undersökning är det texten som är det 

centrala uttrycket och arbetsmaterialet (Alvehus, 2013). För att uttyda och förstå fenomen 

ställer man vid en kvalitativ ansats frågor som: Vem, Vad, Hur/På vilket sätt, varför. Svaren 

på dessa frågor anges sällan i siffror utan uttrycks istället i ord och satser, de kan uttryckas i 

form av exempelvis kön, civilstånd, hemort, utbildningsområde. Datainsamlingen kan ske 

antingen genom fritt formulerade svar, nominalskalor eller deltagande observationer (Nyberg, 

2000). 

 

Vid en kvantitativ metod är forskaren objektiv och har ofta kortvarig eller ingen kontakt med 

respondenten. Forskningen är strukturerad och resultaten grundar sig på ett stort antal 

individer och få variabler. Insamlingsmetoder som vanligtvis används vid kvantitativa 

metoder är indirekt observation, enkätundersökningar, strukturerade intervjuer, bortfall, 

register. I en kvantitativ undersökning används siffror i flera faser av forskningsprocessen och 

statistiska samband används för att dra slutsatser (Dannefjord, 1999). Den information som 

samlas in med metoden är data i form av siffror och mängder vilka används för att kunna 

utföra statistiska analyser. Frågor som kan ställas är: Hur mycket, hur många, hur ofta och i 

vilken grad. Svarsalternativen är fasta, kan anges i reella tal och kalkyleras eller bearbetas 

med statistiska metoder. Variabler som kan användas i denna metod är exempelvis vikt, 

längd, ålder och avstånd (Nyberg, 2000). 

 

En kvalitativ metod har använts för denna rapport då det ger en fördjupning bestående av 

några få intervjuobjekt vilket på bästa sättet besvarar ställda problemfrågor. De typer av 

datainsamlingar som genomförs vid en kvantitativ forskningsmetod hade gjort det svårt att 

besvara problemfrågorna i denna rapport. En intervjustudie valdes som metod eftersom det 

leder till ett djup i svaren och möjligheten att ställa följdfrågor och förklara vad som 

efterfrågas, vilket till exempel en enkätstudie inte hade kunnat resultera i. Om en enkätstudie 

hade använts för denna rapport hade det krävts att en stor andel företag hade deltagit i 

undersökningen. Det gjordes en bedömning att det skulle vara svårt att få kontakt med så pass 

många företag och därför valdes en intervjustudie istället.  

 

2.2 Olika typer av studier  
En fallstudie är en studie av specifika fall. Fallet behöver vara en fristående enhet med en 

tydlig avgränsning. Studeras evenemang så kan det exempelvis vara ett upplopp eller en 

demonstration. Studerar man organisationer kan det exempelvis vara en skola, ett sjukhus 

eller kommersiella företag. En fallstudie möjliggör en djupdykning av ett ämne och ger 
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möjligheten att studera ett fenomen/ aktivitet i detalj som vanligtvis inte visas upp. Fokus 

ligger på händelser i miljön men också förklaringar till varför de uppstår (Denscombe, 2017). 

En fallstudies fokus är mer på process än utfall, på att upptäcka snarare än att bevisa 

(Merriam, 1993). 

 

I en litteraturstudie så besvaras syftet och frågeställningar genom att söka svaren i redan 

publicerad forskning och källor. Det är en systematisk genomgång av litteratur inom det valda 

området. Vid genomförande av en litteraturstudie samlas inte någon egen information in 

genom undersökningar och observationer utan litteratur som redan finns tillgänglig används 

för att dra slutsatser och få ett resultat. Litteraturen som används vid denna typ av studie ska 

vara vetenskaplig (Friberg, 2017). 

 

En enkätundersökning innebär att exakt samma frågor ställs till ett stort antal människor. Data 

samlas in från en avgränsad undersökningsgrupp. Innan enkäten skickas ut är det viktigt att 

tänka på vilken målgrupp som enkäten vänder sig till (Blomkvist, et al., 2018). 

 

Det finns många olika sätt att genomföra en empiristudie men för denna rapport har en 

kvalitativ intervjustudie valts. Detta på grund av att flera åsikter från olika företag ger en mer 

sanningsenlig bild av hur verkligheten ser ut. En intervjustudie har valts för att kunna göra en 

tydlig jämförelse mellan företagen och på så sätt lättare kunna analysera svaren. En 

enkätundersökning hade resulterat i allt för kortfattade svar därför valdes en intervjustudie 

som kan resultera i en mer djupgående beskrivning av verkligheten. En fallstudie valdes bort 

eftersom det inte besvarar problemfrågorna och inte ger den jämförelse mellan företag som 

efterfrågades för att kunna dra tydliga slutsatser.  

 

2.3 Utformning av en intervju  
En intervju kan vara utformad på olika sätt, den kan vara strukturerad, semistrukturerad eller 

ostrukturerad. Vid en strukturerad intervju är frågorna bestämda i förväg och ibland används 

även svarsalternativ som respondenten kan välja mellan. Med denna strukturering blir 

intervjuerna i regel kortare och når inte samma djup vilket bland annat beror på att frågorna 

inte anpassas efter intervjuobjektet och svaren som fås. En fördel med förutbestämda frågor är 

att samma intervju kan genomföras på flera olika objekt. En intervju som är semistrukturerad 

innehåller några öppna frågor eller teman som är förutbestämda men som när intervjun 

genomförs kan utvecklas beroende på hur respondenten svarar. Respondenten kan vid 

semistrukturering påverka innehållet i intervjun och personen som intervjuar kan ställa 

följdfrågor utifrån de svar som fås. Vid en ostrukturerad intervju finns inga förutbestämda 

frågor alls utan ett helt öppet samtal hålls som kan vägledas av ett ämnesintresse som är 

övergripande, respondenten står i centrum (Alvehus, 2013). 

 

För denna studie valdes en semistrukturerad intervju vilket innebär att ett antal förutbestämda 

frågor togs fram före intervjuerna samt att följdfrågor ställdes under intervjun när det krävdes 

att en respondent skulle utveckla sitt svar. De frågor som togs fram var desamma vid alla fyra 

intervjuer, frågorna som ställdes under intervjuerna återges i bilaga 1 placerad i slutet av 

denna rapport. Anledningen till att en semistrukturerad intervju genomfördes berodde på att 

det underlättade jämförelsen mellan de svar som de intervjuade företagen gav. Det var även 

värdefullt att kunna ställa följdfrågor under/ efter intervjuerna för att förtydliga vissa svar. Vid 

en intervju är det viktigt att tänka på att både frågorna och svaren som ges kan tolkas och 

uppfattas på olika sätt. För att få respondenten att förstå vilken information som efterfrågades 

så ställdes följdfrågor och det gavs exempel som förtydligade vad frågan innebar. 
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Av de intervjuer som genomfördes så var tre via mail och en intervju fysiskt. Vid de 

intervjuer som genomfördes via mail så skickades ett frågeformulär till företagen som de fick 

fylla i och sedan skicka tillbaka, om det krävdes följdfrågor fanns möjligheten att ställa dem 

efteråt i ett nytt mail. Den fysiska intervjun skedde på företag B och varade i 60 minuter vilket 

var en lagom tid för att få lära känna företaget, få svar på frågorna samt gav möjlighet till att 

ställa följdfrågor. Det hade varit fördelaktigt om alla intervjuer hade skett fysiskt eftersom det 

resulterar i en personlig kontakt och mer utförliga svar. I detta fall fick anpassning ske utefter 

vad företagen hade tid och möjlighet att genomföra, därav att tre av intervjuerna genomfördes 

via mail. Intervjuerna kommer trots detta att bli jämförbara eftersom samma frågor ställdes till 

alla företag och det fanns möjlighet att ställa följdfrågor till de företag som svarade via mail. I 

bilaga 1 bifogas de originalfrågor som ställdes vid varje intervju.  

 

2.4 Urvalsstrategi 
Någon form av urval måste göras vid alla typer av undersökningar, vid intervjuer handlar 

urvalet om vilka som ska intervjuas. Det finns olika sätt att genomföra urvalet på, så kallade 

urvalsstrategier, och vilken som är att föredra beror på hur undersökningen ska gå till samt 

dess syfte. Slumpmässigt urval, strategiskt urval, snöbollsurval samt bekvämlighetsurval är 

några exempel på urvalsstrategier som man kan välja mellan vid undersökningar (Alvehus, 

2013). 

 

Slumpmässigt urval är vanligt förekommande vid kvantitativa undersökningar. En 

generalisering sker då i form av att ett begränsat antal studeras och att de får representera en 

hel population. Vid urvalsprocessen är det viktigt att välja ut tillräckligt många antal så att 

deras svar kan representera hela populationen. Strategiskt urval innebär att valet inte görs 

slumpmässigt utan att det finns en specifik orsak till att personer ingår i ett urval. Vid detta 

urval säkerställs alltså att de personer som väljs kan förhålla sig till de frågor som ska ställas 

eller besitter den information som söks. Snöbollsurval innebär att personer som tidigare ingått 

i en undersökning används för att komma i kontakt med ytterligare personer som kan ingå i 

urvalet. Denna metod används ofta då det är svårt att identifiera en grupp utifrån observerbara 

kriterier eftersom att det då kan vara ett effektivt sätt att använda sig utav ett nätverk av 

personer för att hitta lämpliga personer till urvalet. Bekvämlighetsurval innebär att urvalet 

görs baserat på vilka personer som finns tillgängliga (Alvehus, 2013). 

 

I denna rapport användes ett strategiskt urval vid genomförandet av intervjuerna. Vid urvalet 

kontaktades ett flertal producerande företag i Sverige. De personer som kontaktades inom 

företagen hade en position inom logistikområdet i form av att de arbetade med företagets 

utgående flöde av produkter. Denna strategi användes för att kunna säkerställa att de personer 

som tillfrågades hade den specifika information som efterfrågades och kunde besvara de 

frågor som tagits fram.  

 

Av de tillfrågade företagen var det fyra stycken som var villiga att medverka i intervjun.  

Ambitionen i början var att få företag som verkade inom samma industri för att kunna göra en 

tydligare jämförelse mellan företagen men så blev inte fallet. Trots att de fyra företagen 

verkar inom olika industrier så kan en bra jämförelse ändå göras mellan företagen eftersom att 

deras distribution går till på ett likartat sätt.  

 

2.5 Primär och sekundärdata  
Material kan samlas in i olika syften och av olika personer. Beroende på syfte, vem som 

samlar in samt hur insamlingen sker så kan material delas in som antingen primärdata eller 



14 

sekundärdata. Sådant material som tagits fram för just den undersökning som ligger till hand 

kan benämnas som primär data. Ett exempel på när primärdata samlas in är när en person 

utformar, genomför och registrerar en egen undersökning. Empiriskt material som används i 

en undersökning men som tidigare samlats in till en annan undersökning kan benämnas som 

sekundärdata. Ett exempel på det är när en person använder sig utav tidigare forskning som 

rangordnar ett resultat i en egen undersökning (Alvehus, 2013). 

 

I denna rapport har både primär- och sekundärdata använts. Den information som återges i 

teoriavsnittet består av sekundärdata. Det är sådan information i form av tidigare forskning 

som är skriven av någon annan och som inte initialt var tänkt åt denna rapport men som 

anpassats för att kunna användas även i denna rapport. Denna tidigare forskning har använts 

för att ge en grund av vad ämnet handlar om samt ge en förståelse för vilken forskning som 

tidigare genomförts inom det berörda området. De intervjuer som genomförts på fyra olika 

företag har resulterat i primärdata som redovisas under empiriavsnittet. 

 

2.6 Trovärdighet  
Vid val av källor som ska användas i en uppsats är det viktigt att kritiskt granska källorna för 

att ta reda på om de är äkta, oberoende, sakliga, trovärdiga och aktuella. En viktig sak att 

undersöka är vad författaren har för syfte med att publicera exempelvis en artikel, är det för 

att påverka, informera eller argumentera för något. Vad har författaren för syfte med denna 

information? Har författaren en egen agenda? (Statens Medieråd, 2019). 

 

Det finns olika typer av informationskällor: 

Information som publiceras från massmedia är ofta skriven under tidspress och är färskvara 

vilket innebär att informationen sällan är aktuell dagen efter (Statens Medieråd, 2019). 

 

Böcker är ofta skrivna under en längre period, ibland flera år. Det som bör beaktas vid 

användandet av böcker är vilket år boken publiceras, ju längre tid som går från publiceringen 

desto mindre aktuell blir informationen. Källans relevans beror även på vilket typ av ämne 

som berörs (Persson, 2009). Framförallt när det handlar om teknik och IT så sker 

utvecklingen snabbt därav att gamla källor blir mindre relevanta. När det kommer till 

outsourcing så har forskningen inte utvecklats drastiskt vilket gör att äldre källor går att 

använda och mycket väl kan vara relevanta. 

 

Webbplatser har ganska lång varaktighet men kan uppdateras när som helst vilket gör det 

viktigt att kontrollera att informationen som citeras finns kvar en vecka senare (Persson, 

2009). 

 

För att undersöka om en källa är trovärdig bör det kontrolleras vem det är som äger källan. 

Det kan vara en myndighet, en enskild person, ett universitet, ett forskningsinstitut eller ett 

mediaföretag som äger källan. Om personen som skrivit artikeln/boken är en forskare så gör 

detta informationen mer trovärdig än om det är någon som enbart arbetar med ämnet i fråga. 

En trovärdig källa har ofta en tydlig avsändare med kontaktuppgifter till författaren så att det 

är lätt att få tag i personen. För att kunna välja en trovärdig källa bör det även kollas upp om 

det är fakta som presenteras eller en enskild persons åsikter och tolkningar av fakta (Persson, 

2009). 

 

De mest trovärdiga källorna redovisar varifrån de själva har tagit sin information, det ska vara 

lätt att kontrollera så att informationen i källan stämmer. De frågor som är viktiga att ställa när 

en källas trovärdighet ska bedömas är: 
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Vem? 
Vem har skapat källan? Är det en expert som uttalar sig? 

Varför? 
Varför har källan skapats? För att sprida information eller åsikter. 

Vad? 
Vad för typ av information finns i källan? Verkar innehållet pålitligt? Finns det 

källhänvisningar i texten som är oberoende av varandra? 

När? 
När publicerades informationen? Om det är en hemsida, har informationen uppdaterats? 

Hur? 
Hur hittade du källan? Kom du dit genom en sida/kanal du litar på? 

(Statens Medieråd, 2019) 

 

2.7 Trovärdighet i den teoretiska referensramen 
I denna rapport har olika typer av källor använts för att skapa en bred teoretisk grund, bland 

annat vetenskapliga artiklar. Vetenskapliga artiklar kännetecknas av att de är skrivna av en/ 

flera forskare, att de blivit granskad av andra forskare som är verksamma inom samma 

område som författaren, att artiklarna blivit publicerade i vetenskapliga tidningar samt att de 

är skrivna för en akademisk målgrupp (Umeå universitet, 2019). För att ta del av 

vetenskapliga artiklar har databaser använts som innehåller artiklar som blivit publicerade i 

olika journaler, främst har databaserna Emerald och Scopus använts. Artiklar som skrevs 

nyligen men även äldre publiceringar har använts, den senaste publicerade vetenskapliga källa 

som använts är skriven år 2018 och den äldsta är publicerad år 1994. Artiklar som är skrivna 

relativt nyligen ger en mer aktuell bild av det skrivna ämnet än äldre artiklar, medan äldre 

artiklar kan ge en tydlig bas och grundreferenser. I vissa fall har det varit svårt att hitta nya 

artiklar som berör de ämnen som efterfrågats och då har äldre publiceringar nyttjats. Dessa 

äldre publiceringar behöver inte vara sämre enbart för att de skrevs för ett antal år sedan men 

det kan ha kommit ny information och nya åsikter inom ämnet som i det fallet missas. Genom 

att använda både äldre och nyare källor fås en bred bild av ämnet eftersom man då får ta del 

av forskning som skrevs nyligen men även från äldre och beprövade källor.  

 

Förutom vetenskapliga artiklar har även källor som inte är vetenskapliga använts, dessa källor 

kommer ifrån olika företags hemsidor samt Nationalencyklopedin. I dessa fall har ett 

källkritiskt förhållningssätt använts för att utvärdera huruvida informationen är pålitlig och i 

vilket syfte författaren har valt att publicera fakta. Den information som tagits ifrån olika 

företags hemsidor kan vara partisk eftersom de vill framställa sig själva så bra som möjligt. 

Denna information används dock inte för att dra några slutsatser eller komma fram till ett 

resultat utan används enbart för att ge en beskrivande bild av de företag som intervjuats. 

Nationalencyklopedin har använts för att ge en definition av outsourcing för att specificera 

vad som menas med begreppet. Under teoriinsamlingen så har ett flertal böcker från 

Högskolans i Skövdes bibliotek använts.  Dessa böcker är skrivna av personer som under 

många år arbetat inom området logistik och därför ger de en hög grad av trovärdighet (Statens 

Medieråd, 2019). 

 

När det kommer till att kontrollera trovärdigheten hos de litteraturkällor som använts i denna 

rapport så har olika databaser via Högskolan i Skövde som enbart visar vetenskapliga artiklar 

nyttjats. En sökning på författaren har genomförts för att göra en snabb kontrollering huruvida 

författaren är trovärdig eller inte. Det har tyvärr inte funnits möjlighet till att göra en mer 

djupgående utvärdering av varje källa som använts, detta är på grund utav tidsbrist. 
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2.8 Trovärdighet i empirin 
Trovärdigheten hos de intervjuade personerna är hög eftersom de alla arbetar på en 

logistikavdelning och är inblandade i den dagliga distributionen samt har gjort detta i ett antal 

år. De intervjuade personerna har alla relativt höga positioner inom sina respektive företag 

vilket ger en tydlig helhetsbild och en högre trovärdighet. Alla intervjuade företag är 

verksamma inom Sverige och har valt att outsourca sina transporter. Två av företagen hade 

även valt att outsourca delar av sin lagerhållning. Intervjuobjekten erbjöds att vara anonyma 

för att öka sannolikheten att de intervjuade personerna svarade ärligt på frågorna. Ett av 

företagen gav tillåtelse att vara namngivna i rapporten medan tre av företagen valde att vara 

anonyma. De anonyma företagen benämns i rapporten som företag A, B samt C och de 

intervjuade personerna benämns person X, Y och Z. 

 

Intervjuerna genomfördes via en representant för varje företag. Det är fördelaktigt att alla 

representanter har höga positioner inom företaget. Dock kan det ge en missvisande bild av 

företaget och dess outsourcing när enbart en person tillfrågas. Det kan vara så att just den 

personen inte är speciellt insatt i hur den faktiska outsourcingen går till eller att personen har 

egna tankar och åsikter som inte speglar företaget som helhet. 

 

Rapportens trovärdighet bedöms vara hög eftersom de källor som använts i alla kapitel till 

majoriteten består av vetenskapliga källor som blivit beprövade. De källor som använts är till 

stor del publicerade nyligen med undantag för ett par. Vid användandet av vetenskapliga 

källor har ingen stor utvärdering genomförts angående källans trovärdighet men vid val av 

icke-vetenskapliga källor har en mer djupgående utvärdering genomförts.  
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3. Teoretisk referensram 
I detta kapitel beskrivs inledningsvis vilka logistikaktiviteter som kan outsourcas samt varför 

företag väljer att outsourca. Därefter listas ett antal kriterier som företag kan utgå ifrån vid 

val av outsourcingleverantör med syfte att bidra till att besvara problemfråga ett; Vilka 

faktorer baserar företag sina val av outsourcingleverantörer på. Sedan beskrivs olika typer av 

samarbeten som kan uppstå vid outsourcing och därefter vilka faktorer som gör att ett 

samarbete blir lyckat. Dessa två rubriker bidrar till att besvara problemfråga två; Vilka typer 

av samarbeten finns det vid outsourcing och vilka faktorer bidrar till att samarbetet blir 

lyckat.  

 

 

Figur 1 En modell över hur rapporten är strukturerad 

3.1 Vilka logistikaktiviteter kan outsourcas och i vilken omfattning? 

Det går i princip att outsourca alla typer av logistiktjänster. Den vanligaste aktiviteten att 

outsourca är transporter, inom många företag sker inga interna aktiviteter rörande transporter 

utan det överlåts till en extern part att sköta alla sådana aktiviteter. Det är även vanligt att 

företag hyr in sig hos externa parters lager (Wilding & Juriado, 2004; Vasiliauskas & 

Jakubauskas, 2007). Företag kan låta allt deras gods lagras hos externa parter eller enbart när 

de egna lagren inte klarar av kapaciteten som krävs. Det kan även handla om fall där det 

uppkommer speciella krav på lagerhållningen där företaget internt inte kan uppfylla de kraven 

utan överlåter det till en extern part (Wilding & Juriado, 2004). Andra områden som 

outsourcas är returflöden, IT system och kundsupport (Vasiliauskas & Jakubauskas, 2007). 
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Tabell 1 modifierad efter (Wilding & Juriado, 2004) “Outsourcability” of different logistics functions  

Outsourcing kan resultera i både positiv och negativ påverkan på företag och innan 

outsourcing påbörjas är det viktigt att dessa vägs mot varandra för att bestämma i hur stor 

grad outsourcingen bör ske. De positiva effekter outsourcing kan resultera i är kostnads 

reduktioner, ökad flexibilitet, att företag inte behöver investera i lika hög grad samt att företag 

kan fokusera på deras kärnverksamhet. Det kan dock också resultera i en negativ påverkan i 

form av att företaget blir alltför beroende av externa parter samt att de förlorar kontrollen över 

den aktivitet som outsourcas. Detta kan leda till att kvaliteten sjunker för aktiviteten samt att 

det finns en risk att de kostnadsbesparingar som kan kopplas till outsourcingen överskattas. 

När företag väljer att outsourca är det som sagt därför viktigt att väga fördelarna mot 

nackdelarna för att säkerställa att fördelarna är större. Ju större grad av outsourcing desto 

större är risken att företag tappar kontroll över aktiviteten som outsourcas och därmed ökar 

risken för att outsourcingen inte längre är lönsam (Sanchís-Pedregosa, et al., 2017). 

När det gäller outsourcing så är det vanligt att använda sig av en kombination av outsourcing 

och egen verksamhet, outsourca hela funktionen eller enbart vissa delar av den. Outsourcing 

är alltså inte en ”allt eller inget” funktion utan de bästa resultaten kan uppnås genom att 

kombinera outsourcing med egen verksamhet inom företaget (Wilding & Juriado, 2004). 

Det finns en diskussion om huruvida graden av outsourcing är linjärt positiv med möjliga 

kostnadsbesparingar, att ju högre grad av outsourcing desto större blir de kostnadsbesparingar 

som kan göras. Sanchís-Pedregosa, Gonzalez-Zamora & Palacín-Sánchez (2017) menar att 

outsourcing inte alltid leder till kostnadsbesparingar utan att om det sker i alltför stor 

omfattning så minskar lönsamheten med outsourcingen. De har genomfört en studie där de 

tagit del av insamlad information angående 1451 företag verksamma inom olika branscher. 

Avsikten med studien var att undersöka sambandet mellan omfattningen av aktiviteter som 

outsourcas och de kostnadsbesparingar som det leder till. För att beräkna kostnadsbesparingar 

har de använt sig utav två kostnadsvariabler i form av den totala- och arbetskraftskostnader. 

Genom beräkningar uppstod ett resultat som visar på att högre grad av outsourcing inte alltid 

leder till lägre kostnader utan att det finns en grad av outsourcing där kostnaderna istället 

börjar öka. Beroende på ett företags storlek och vilka aktiviteter som outsourcas så påverkar 

det graden av aktiviteter som är lönsamt att outsourca (Sanchís-Pedregosa, et al., 2017). 
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Beroende på vad ett företag vill uppnå med outsourcing så påverkar det i hur stor grad 

aktiviteter bör outsourcas. Det gäller att väga för- och nackdelarna med att outsourca mot 

varandra för att komma fram till i vilken utsträckning outsourcing bör ske för att kunna få ut 

de största fördelarna. För att säkerställa hög kvalitet av företags varor/ tjänster bör företag inte 

släppa kontrollen helt vid outsourcingen utan fortfarande ha kvar viss inflytande. Genom att 

outsourca kan ett företag dock uppnå en högre grad av flexibilitet och kostnadsbesparingar 

(Sanchís-Pedregosa, et al., 2017). 

3.2 Anledningar till att företag väljer att outsourca 
Det finns många olika anledningar till att företag väljer att outsourca. Dessa anledningar är 

vanligtvis att företaget vill uppnå kostnadsbesparingar, önskar en ökning av servicegrad, 

ökning av flexibiliteten hos företaget och i hela försörjningskedjan, en vilja att fokusera på 

kärnaktiviteter, minska ledtiderna, samt en önskan om högre tillgångsutnyttjande (Rajesh, et 

al., 2013). 

Resultatet av en undersökning genomförd av Wilding & Juriado (2004) gällande varför 

företag väljer att outsourca visas nedan i figur 2. Enligt tabellen så är kostnadsbesparingar inte 

den viktigaste faktorn som får dessa företag att outsourca logistiska funktioner, även om det 

självklart är en viktig del av beslutet, utan det är mer fokus på flexibilitet och kompetens hos 

leverantörer som erbjuder den efterfrågade tjänsten. Detta visar att kostnad inte nödvändigtvis 

är en ordervinnare utan kan vara en orderkvalificerare när företagen väljer 3PL leverantörer. 

Outsourcing är inget nytt koncept utan en beprövad arbetsmetod som företag har använt sig 

utav under en längre period. Detta leder till att företagen förväntar sig att kunna sänka 

kostnaderna med i princip alla leverantörer som erbjuder tjänsten vilket innebär att service 

istället blir en ordervinnare. Viktigt att betona är att det inte alltid är billigare att outsourca 

valda logistikfunktioner utan det kan vara mer kostnadseffektivt att behålla funktionen inom 

företaget. När ett företag överväger att outsourca så är det viktigt att genomföra en grundlig 

kalkyl över vad den logistiska funktionen kostar i nuläget och vad det kommer att kosta att 

outsourca funktionen. En kostnadsbesparing som är viktig att överväga vid outsourcing är att 

företag undviker en stor investering inom olika logistikfunktioner så som att investera i 

transporter när de använder sig av externa parter som tillhandahåller tjänsten. 

Anledningar till att outsourca:  Andel företag 

Competencies of 3PLs 56% 

Operational flexibility 54% 

Cost Reduction 54% 

Focus on core business 50% 

Avoiding investments 38% 

Expansion to new markets 18% 

Labour considerations 6% 

Other 8% 
Figur 2 modifierad efter (Wilding & Juriado, 2004) 

De vanligaste anledningar som nämns i litteraturen är att företag väljer att outsourca för att 

uppnå kostnadsbesparingar och en önskan om en högre servicegrad. Dessa anledningar har 

dock fått mindre fokus över tid eftersom företag har upptäckt fler fördelar som kan nås med 

outsourcing. Fördelar som kan uppnås är ökad produktivitet, tillgång till nyare teknik och 

uppdaterade informationssystem, större möjlighet att snabbt kunna reagera på förändringar på 

marknaden, möjlighet att arbeta efter Just-in-time samt en tillgång till expertis som inte finns i 

det egna företaget (Rajesh, et al., 2013). 
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Det finns vissa händelser som kan utlösa ett företags intresse för outsourcing. Dessa händelser 

är företagsomstrukturering, förändringar i logistikhanteringen, förändringar hos den 

verkställande ledningen, ökade företagskostnader, marknads och produktexpansion samt 

kundkrav på att arbeta utefter just in-time. Outsourcing kan användas av företag som ett sätt 

att hantera förändring som sker i och utanför företaget (Rajesh, et al., 2013). 

 

3.3 Hur väljs en leverantör av outsourcing 
När ett företag har tagit beslutet att börja outsourca och vilka aktiviteter som ska överlåtas till 

en extern part är det dags att välja en leverantör. Generellt sett så väljer företaget den 

leverantör som kan erbjuda den bästa effektiviteten genom planering och övervakning. 

Attraktiva leverantörer erbjuder unika förmågor och en djup kunskap för att övertyga 

företaget att välja just de. För att underlätta valet av vilken/vilka leverantörer företaget ska 

samarbeta med kan de utgå ifrån vissa kriterier som leverantören måste uppfylla. Detta hjälper 

företaget att noga utvärdera vilken leverantör som på bästa sätt kommer att uppnå företagets 

krav och förväntningar (Rajesh, et al., 2013).   

Företag kan använda sig av två typer av leverantörer vid valet att outsourca en 

logistikfunktion vilka är leverantörer som äger tillgångar och leverantörer som inte gör det. 

Leverantörer som äger tillgångar äger sina egna lastbilar och lager medan leverantörer utan 

tillgångar hyr in allt material och resurser som de behöver av externa parter. Leverantörer 

måste dock inte vara antingen eller utan ofta så är 3PL leverantörer en blandning av båda 

typerna och äger en del av tillgångarna men hyr även in vissa resurser. Ett beslut som måste 

övervägas vid val av leverantör är om företaget ska använda sig av en leverantör till alla 

logistiktjänster eller om de ska välja en leverantör som hyr in andra leverantörer för att utföra 

några av tjänsterna. Fördelen med att använda sig av en leverantör som sköter alla tjänsterna 

är att en direkt relation med parten som outsourcar uppstår, något som förloras när ens egen 

leverantör hyr in andra parter för att utföra tjänster. För att kunna segmentera de olika 

leverantörerna som företaget kan välja mellan så kan de dela in leverantörerna efter 

geografisk placering. Företaget kan välja mellan lokala, regionala eller nationella leverantörer. 

Eftersom en grundlig utvärdering av olika leverantörer kan vara mycket tidskrävande så kan 

företaget välja att anlita en konsult som analyserar alla leverantörer samt företagets behov och 

krav (Lynch, 2000). 

3.3.1 Kriterier för val av leverantör 
Baskriterier vid val av en outsourcingleverantör är finansiell stabilitet, leverantörens 

erfarenhet, vilket rykte leverantören har, rätt utrustning och tillgångar, personkemi, pris, 

leverantörens finansiella position, erfarenhet inom området, möjlighet till att hantera tillväxt 

hos det anställande företaget samt geografisk position (Nath Roy & Sengupta, 2018). 

Finansiell stabilitet: 

Leverantören som anlitas måste ha det finansiella stöd som krävs för att kunna genomföra 

hela kontraktet och de tjänster som det anlitande företaget vill outsourca. Detta kan ibland 

vara svårt att ta reda på eftersom leverantörer inte alltid vill offentliggöra sina finansiella 

resultat. Nyckeln till framgång i detta område är att ha tålamod. När ett kontrakt ska skrivas 

med en leverantör så är det inte en orimlig förfråga att få bevis om att leverantören inte 

kommer gå i konkurs inom en snar framtid (Nath Roy & Sengupta, 2018). 
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Leverantörens erfarenhet: 

Med nystartade företag får man chansa men för att slippa det så är det bra att välja en 

leverantör som har genomfört liknande tjänster innan och har erfarenhet inom det valda 

området. Detta skapar en trygghet för det anlitande företaget och ger en garanti för att 

leverantören vet vad de sysslar med och vad som förväntas av dem (Lynch, 2000). 

Leverantörens rykte: 

Om leverantören som utvärderas aldrig har arbetat det anlitande företaget innan så är det 

viktigt att kolla upp vilket rykte leverantören har. Detta kan företaget göra genom att kolla 

upp kunder som leverantören har haft innan och se om de har varit nöjda med prestationen. 

Det är rimligt att kolla upp runt fem tidigare kunder som leverantören haft för att skapa en 

övergripande bild av leverantörens prestation. Ryktet leverantören har kan vara en bra 

indikator på hur framgångsrikt leverantören kommer att genomföra den valda logistiktjänsten 

(Lynch, 2000). 

Rätt utrustning och kapacitet: 

Vid utvärderingen är det bra att kolla upp så att den valda leverantören har rätt utrustning och 

tillgångar för att genomföra den önskade tjänsten. När ett företag vill outsourca sin 

distribution är det viktigt att kolla upp att leverantören faktiskt har rätt antal transporter och 

kapacitet för att kunna utföra tjänsten. Företag bör även kolla upp att transporterna är rena och 

väl utrustade (Lynch, 2000). 

Personkemi: 

Beslutet angående vilken leverantör företaget ska använda sig utav är affärsmässigt men 

kontakten genomförs av människor. Det är viktigt att relationen mellan de båda parterna är 

öppen, kommunikativ och känns bra för alla inblandade parter. Om en part från början känner 

att den personliga kemin inte stämmer så kommer detta troligtvis bara att bli värre över tid. 

Då kan det vara värt att faktiskt kolla sina alternativ bland de andra leverantörerna för att se 

om en bättre match kan finnas (Lynch, 2000). 

Pris: 

Kostnad är självklart en viktig faktor att räkna med i beslutet av leverantör men det bör inte 

vara den viktigaste eller enda faktorn företaget tar hänsyn till. När ett företag enbart väljer 

leverantör baserat på den som erbjuder lägst kostnad så är det ytterst osannolikt att 

outsourcingstrategin kommer att bli lyckad (Lynch, 2000). När ett företag fokuserar allt för 

mycket på att hitta en leverantör som erbjuder den lägsta kostnaden så finns det en hög risk att 

kvalitén försvinner. När kvalitén sjunker så finns risken att företaget som anlitat leverantören 

inte kan hålla de krav som deras kunder ställer. Detta kan då leda till att företaget tappar 

kunder på grund av att leverantören inte håller en hög kvalitet ifråga om leveranssäkerhet och 

skador på godset. När ett företag väljer att outsourca en logistikfunktion är de inte bara ute 

efter en kostnadsbesparing utan vill även ta del av leverantörens kunskap och expertis. Det 

kan då vara värt att välja en leverantör med ett högre pris men med stor erfarenhet och hög 

kompetens (Gotzamani, et al., 2010). 
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Nedan är ett förslag på en grundläggande mall som företag kan använda sig utav för att på 

bästa sätt utvärdera sina leverantörsalternativ:  

  5=Highest 1=Lowest 

  Provider scores 

Criteria: Weight: A B C 

Financial Stability     

Business experience     

Management depth and strenght     

Reputation with other clients     

Strategic direction     

Physical  facilities and equipment      

Operations      

Information technology     

Quality initiatives      

Growth potential     

Chemistry and compability     

Cost:     

Total:     
Figur 3 modifierad efter  (Lynch, 2000) 

De kriterier som listats ovan räknas som baskriterier vid val av leverantörer. När flera 

leverantörer uppfyller dessa baskrav så kan företaget ställa mer detaljerade krav. Inom 

området kvalité så kan mer detaljerade kriterier vara servicekvalitet, kontinuerlig förbättring, 

KPI mätning och rapportering, leveranstid, ISO certifiering, möjlighet att spåra leveranser, 

och förpackningskvalité. Inom området kompabilitet och relationer kan kriterier vara 

möjlighet till att kontakta den högsta styrningen, att de inblandade parternas kulturer passar 

bra ihop, den erbjudna servicen från leverantören, konflikthantering samt tillit och pålitlighet. 

Inom hållbarhet kan kriterier vara att leverantören använder sig av miljövänligt bränsle och att 

leverantören använder återvunnet emballage (Nath Roy & Sengupta, 2018). 

3.3.2 Hållbarhet, en betydande faktor vid val av leverantör? 
Miljöproblem har fått allt större uppmärksamhet i vårt samhälle. Det talas om global 

uppvärmning och klimatförändringar som uppstår på grund av vårt sätt att leva. Detta har 

resulterat i ett ökat intresse för hållbarhet, ett intresse som även kan ses inom företag genom 

deras sätt att tänka och agera. Intresset för hållbarhet har resulterat i en ökad efterfråga för 

hållbara produkter och tjänster, det har införts miljöregleringar samt att trycket på att företag 

ska ta sitt ansvar, däribland sitt miljömässiga ansvar, har ökat (Evangelista, et al., 2017). Det 

ökade intresset för hållbarhet har även resulterat i att begrepp som grön logistik har blivit allt 

mer vanligt förekommande. Begreppet innebär att logistiken utförs med avsikt att minska 

försörjningskedjors miljöpåverkan. I dagens globala värld transporteras stora mängder varor 

långa sträckor. Detta leder till stora mängder koldioxidutsläpp som ökar i takt med att 

godsflöden blir allt större. För att skydda miljön, genom att minska företags påverkan på 

miljön, är det viktigt att hållbara tjänster erbjuds för att tillväxten av transporter som i 

dagsläget sker inte leder till större mängd utsläpp av koldioxid (Yu, 2016). Under rubrik 3.1 

Vilka logistikaktiviteter kan outsourcas och i vilken omfattning? framkommer det att 

transporter är den vanligaste aktiviteten att outsourca (Wilding & Juriado, 2004; Vasiliauskas 

& Jakubauskas, 2007). Eftersom att transporter som fraktar gods resulterar i stora mängder 

koldioxidutsläpp, som har negativ påverkan på miljön, leder det till att grön logistik är ett 

viktigt ämne inom outsourcing (Evangelista, et al., 2017). 
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Det finns flera fördelar med grön logistik, fördelar som påverkar både miljö, samhälle och 

organisationer. Det leder till minskad påverkan på ekosystem vilket gör att levnadsstandarden 

ökar. Det resulterar i kostnadsbesparingar eftersom att leveransplaneringen och 

lastbilsanvändningen bättre kan planeras och därmed ökar användningsgraden. 

Kundlojaliteten samt företags goodwill kan höjas vid investeringar som kopplas samman med 

grön logistik (Yu, 2016). 

Andra områden som hör till ämnet grön logistik handlar om bränslekonsumtion och utsläpp. 

Utsläpp från fordon, tåg, båt och flyg bidrar till problemet med dålig luftkvalité men genom 

att använda sig utav gröna transporter försöker företag minska deras påverkan på miljön. 

Gröna transporter kan definieras som transporttjänster som, till skillnad från dess 

konkurrenter, har mindre eller reducerad negativ påverkan på människans hälsa och miljö. 

Genom regleringar som gynnar miljön samt effektiv användning av transporter i form av ett 

aktiv val av transportmetod, vilken typ av bränsle som används och utformning av godsflöden 

så kan de negativa påverkningarna på miljön minska. Det kan hjälpa till att minska 

miljöproblem som förorening, buller och trängsel (Yu, 2016). 

Genom väl genomförd planering kan företag spara resurser vilket kan ske genom att välja den 

bäst lämpade transportmetoden eller rutten. Företags miljöpåverkan kan även reduceras 

genom att logistiknätverk utformas utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Detta kan ske genom att 

integrera olika aktörer och försörjningskedjor med varandra vilket resulterar i att 

miljöpåverkan minskar då möjligheter som samlastning blir tillgängliga. Ett aktivt val av 

vilket material som används för att paketera varor i lager påverkar även det företags 

miljöpåverkan. För att minska den miljöpåverkan som lager har kan företag även hyra in sig i 

lager som används utav flera andra, förutom att spara kostnader är detta ett bra sätt att 

optimera användandet av lagrets ytor (Yu, 2016). 

Både externa och interna faktorer påverkar huruvida outsourcingleverantörer satsar på 

hållbarhet. Dessa faktorer antingen hindrar eller påskyndar företags vilja att satsa på gröna 

initiativ.  Interna faktorer som är drivande till satsningar inom hållbarhet är 

företagsledningens/ ägarnas åsikt om vilka initiativ som bör ske inom hållbarhetsområdet och 

en vilja att skapa en grön image för att bli mer konkurrenskraftiga. En annan intern faktor är 

minskning av ett företags risker, med det menas att genom att satsa på hållbarhet så blir de 

mer förberedda när oväntade miljöregleringar införs samt när konkurrensen ökar mellan 

företag. De externa faktorer som är drivande faktorer till att satsningar på hållbarhet görs är 

vad som efterfrågas från kund. Om ett företags kunder efterfrågar att företaget gör satsningar 

inom hållbarhet så blir det en drivande faktor. Det blir dock en hindrande faktor om kunderna 

inte efterfrågar denna typ av satsningar eftersom att företag då i många fall inte anser att det är 

fördelaktigt. Andra externa faktorer som är drivande är när externa parter inför regleringar 

angående miljö eller att företag erbjuds finansiell hjälp vid satsningar som berör hållbarhet 

(Evangelista, et al., 2017). 
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 Drivande faktorer till att 
satsningar på hållbarhet sker 

Hindrande faktorer till att 
satsningar på hållbarhet inte sker 

Interna faktorer Kostnadsbesparingar Höga investeringskostnader och 
brist på finansiella resurser 

 Initiativ från ledning/ ägare Tveksam avkastning av gröna 
investeringar 

 Ökning av lönsamhet  Brist på mänskliga resurser inom 
gröna initiativ 

 Minskning av företags risker Brist på ICT erfarenhet för att 
hantera gröna initiativ 

 Förbättra företags image  

Externa faktorer Förbättra kundrelation Bristande kunskap angående vad 
som efterfrågas av kund 

 Hållbarhet efterfrågas av kund Brist på investeringsmedel 

 Gröna initiativ implementeras av 
konkurrenter 

Saknad av väldefinierade 
regleringar 

 Internationella, nationella 
regionala regleringar 

 

 EU, nationella, regionala 
finansieringar av gröna initiativ 

 

Figur 4 (Evangelista, et al., 2017) 

När företag väljer outsourcingleverantörer kan de basera sitt val på många olika faktorer. 

Trots att intresset för hållbarhet ökat så görs dessa val ofta utifrån de mer traditionella 

faktorerna så som pris, kvalitet och leveranstid. De företag som outsourcar sina transporter 

efterfrågar i många fall efter information om hur outsourcingleverantörerna påverkar miljön. 

Miljön är dock hos många företag en faktor där det enbart ställs baskrav på leverantören. Det 

anses vara en orderkvalificerare vilket innebär att de leverantörer som uppnår kraven får 

tillgång till processen där leverantörer ska väljas men att det inte har någon större påverkan 

vid valet så som ordervinnare har. Det kan handla om att leverantören måste ha en 

miljöansvarig eller vara ISO certifierade för att kunna anses vara en möjlig leverantör men för 

att de ska bli tilldelade kontrakt så måste de även inneha faktorer som klassas som 

ordervinnare i form av till exempel kostnad, kvalité, ledtid och tillförlitlighet (Wolf & 

Seuring, 2010). 

Trots att leverantörers hållbarhet i många fall ses som orderkvalificerare så finns det dock 

interna och externa faktorer som påverkar de krav som företagen ställer på sina 

outsourcingleverantörer, se figur fyra ovan. En av de faktorer som påverkar är ett företags 

kunder, om de ställer krav på att företaget ska redovisa sina utsläpp från transportaktiviteter så 

ökar chansen att striktare miljökrav ställs på outsourcingleverantörer. En annan faktor är när 

regeringen eller EU inför miljöregleringar som gör att outsourcingleverantören måste uppfylla 

vissa krav (Wolf & Seuring, 2010). 

För att företag och dess leverantörer ska få bukt med miljöproblem och göra sina 

organisationer mer hållbara så måste kommunikationen och tilltron mellan parterna fungera. 

Parterna måste utforma ett samarbete där det sker en kontinuerlig kommunikation, det finns 

ett starkt förtroende och engagemang för varandra och där båda parter är villiga att dela 

kunskap och information om miljöproblem. Genom att försöka uppnå detta ökar chansen för 

att företag ska kunna minska sin miljöpåverkan. Denna utformning av samarbete är dock svår 

att få till i verkligheten mellan företag som outsourcar och leverantören av outsourcingen 

(Wolf & Seuring, 2010). 
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3.4 Vilka olika typer av samarbeten finns det vid outsourcing? 
Samarbeten mellan företag som outsourcar och leverantören av denna tjänst kan utformas och 

genomföras på olika sätt. Det som påverkar hur samarbetet ser ut är vilka aktiviteter som 

outsourcas och i vilken utsträckning. Vid outsourcing måste företag ta ställning till vilka 

aktiviteter som ska genomföras inom företaget och vilka som ska utföras av en extern part. 

Kärnaktiviteter som hjälper till att skapa konkurrenskraft och har stor strategisk betydelse är 

av stor vikt för företag vilket gör att dessa aktiviteter bör ske inom företaget. De aktiviteter 

där externa parter kan erbjuda bättre och effektivare lösningar än de interna borde outsourcas. 

Aktiviteter kan helt utföras av en extern part eller enbart till en viss del. Allt det som nämns 

ovan påverkar hur relationer ser ut vid outsourcing (Lyons & Brennan, 2014). 

Genom att parter går samman kan värden skapas gemensamt vilka inte hade kunnat skapas 

enskilt. När företag delar med sig av sin kunskap och sina resurser till leverantörer så leder det 

till att leverantörernas prestation förbättras vilket i sin tur leder tillbaka till positiva effekter 

för företaget. Företag och dess outsourcingleverantörer skapar alltså värden tillsammans som 

gynnar båda parter vilket kan ske på grund av att parterna besitter kunskap inom olika 

områden. Genom att dela kunskap och information med varandra så kan det bidra till nya 

innovationer. De kan skapa en förbättrad produkt/tjänst till slutkund genom att till exempel 

processer blir mer flexibla och leveranssäkerheten kan höjas. Att satsa resurser på samarbetet 

och att arbeta tillsammans resulterar i konkurrenskraftighet på grund av att nya innovationer 

sker och att värde skapas tillsammans. Vad som anses vara av värde att satsa på varierar 

beroende på vilken part som tillfrågas och på grund av det gäller det att enas inom samarbetet 

angående vilka satsningar som bör genomföras (Sinkovics, et al., 2018). 

Nedan presenteras en modell som beskriver relationer som kan uppstå mellan företag och 

leverantörer av outsourcingtjänster. En beskrivning görs även av nära samarbeten och de som 

sker på armlängds avstånd samt att en mognadsmodell tas upp som beskriver hur 

outsourcingpartnerskap kan utvecklas över tid.  

3.4.1 Relationsmodell  
Den första modellen menar att bara för att två företag ingår i en relation tillsammans, att till 

exempel den ena partnern köper en tjänst av den andra, så betyder det inte att de ingår i ett 

partnerskap med varandra. Relationen mellan företag kan delas in i fyra kategorier, tre av 

dessa kategorier kan klassas som olika typer av relationer medan en av kategorierna är 

relationer som utvecklats till partnerskap. Anledningen till att företag inte kan utveckla 

partnerskap med alla samarbeten de ingår i beror på att det skulle kosta allt för mycket pengar 

samt ta upp alldeles för mycket tid. Företag bör bara ingå i partnerskap i lägen då det 

verkligen kommer gynna dem annars borde samarbetet stanna på relationsnivå (Lambert, et 

al., 1996). 
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Figur 5 Modifierad efter (Lambert, Emmelhainz, & Gardner, 1996) Olika typer av relationer  

En typ av relation som kan skapas är den som sker på armlängds avstånd. Med detta menas 

ytliga relationer där det inte sker några gemensamma åtaganden mellan parterna utan varje 

företag har sina egna tillgångar och genomför sina egna aktiviteter. Ofta ingår företag denna 

typ av relation när det handlar om standardprodukter eller standardtjänster. Leverantören av 

produkten eller tjänsten ingår då i samarbeten med flera olika företag som köper in produkten/ 

tjänsten och som erbjuds samma villkor och hanteras på samma sätt. En annan form av 

relation är Joint Ventures. Inom denna relation gör företag gemensamma investeringar 

tillsammans (Lambert, et al., 1996). Inom relationen som kallas för Vertikal integration så 

agerar tillverknings-, grossist-, och detaljistfunktionerna som ett enhetligt system. Det kan ske 

genom direkt ägarförhållande eller genom samarbetsavtal mellan parterna (Mattsson, 2004). 

När det kommer till partnerskap så finns det tre olika typer; i relationsmodellen kallas de för 

partnerskap på grundnivå, semi utvecklat partnerskap och fullt utvecklat partnerskap. Företag 

och leverantörer som har ett partnerskap på grundnivå koordinerar, till en begränsad del, 

aktiviteter och planering tillsammans. Partnerskapet sker mellan en avdelning eller funktion 

inom varje organisation och samarbetstiden är kortvarig. Inom ett semi-utvecklat partnerskap 

så blir parter än mer involverade i varandras aktiviteter, koordinering och samordning av 

företaget och leverantörens aktiviteter sker. Flera avdelningar eller funktioner inom företagen 

är involverade. Partnerskapet är inte tänkt att hålla för evigt men arbetet sker utifrån ett 

långsiktigt perspektiv. Fullt utvecklat partnerskap är den mest djupgående partnerskapet där 

de inblandade parterna integrerar en stor del av den operativa verksamheten. Företaget och 

leverantören ser varandra som en enhet som hjälper varandra. Vanligtvis finns det ingen 

tidslängd för denna typ av partnerskap utan den förlöper under en lång tid (Lambert, et al., 

1996). 

Den vanligast förekommande relationen är den som sker på armlängds avstånd. Företag ingår 

ofta i flera relationer av denna typ med en rad olika leverantörer. När det kommer till 

partnerskap så är de på grundnivå vanligast förekommande medan fullt utvecklat partnerskap 

är ovanligast. Företag borde inte utveckla ett fullt utvecklat partnerskap om inte leverantörer 
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är kritiska för att de ska nå framgångar utifrån ett långsiktigt perspektiv (Lambert, et al., 

1996). 

3.4.2 Nära samarbete eller på armlängds avstånd 
De flesta företag använder sig utav flera olika typer av leverantörsrelationer. Skillnaden 

mellan relationerna är hur mycket som investeras i form av tid och pengar samt hur nära 

relationerna mellan parterna utvecklas. Relationer mellan företag kan beskrivas som ett nära 

samarbete med stor involvering i relationen eller ett som sker på armslängds avstånd med 

mindre involvering. Företag bör inte utveckla samma typ av relationer med alla sina 

leverantörer eftersom att graden av involvering leder till olika kostnader och fördelar i olika 

situationer. De investeringar som görs i en relation bör ske i proportion till vad parterna 

förväntar sig att få ut från relationen (Gadde & Snehota, 2000). 

En relation mellan företag som outsourcar och leverantören som sker på armslängds avstånd 

är inte så djupgående. Detta innebär att informationsutbytet mellan parterna inte är stort samt 

att det enbart görs små eller inga gemensamma investeringar i tillgångar. Positivt med denna 

typ av samarbete är att relationer enkelt kan sägas upp om leverantören inte uppfyller sin del 

av det som avtalats eller företagets förväntningar. Det är även enkelt att säga upp relationen 

om företaget i fråga inte längre är i behov av tjänsten. En nackdel är att dessa samarbeten ofta 

innebär strikta avtal mellan företaget och leverantören vilket gör att det inte är lätt att ändra 

avtalet om förändringar sker, det är med andra ord inte ett flexibelt samarbete. När det uppstår 

en situation där företag som outsourcar inte längre är i behov av tjänsten i lika stor omfattning 

som avtalats är det svårt att ändra i avtalet eftersom att leverantören inte är villig att ändra 

kontraktet (Hoyt & Huq, 2000). 

Relationer där det utvecklas ett nära samarbete sträcker sig ofta över en längre period. Efter 

en tid av samarbete byggs ett förtroende för varandra upp vilket är väldigt viktigt för att få 

relationen att fungera. Dessa relationer kännetecknas ofta av en vilja att se till att alla parter 

gynnas av relationen och gemensamma investeringar är vanligt förekommande. Det finns en 

vilja att alla parter ska gynnas vid denna typ av relation. Detta innebär att båda parter tänker 

på vad som är bäst långsiktigt för samarbetet istället för att ta beslut som är bäst för de själva 

ur ett kortsiktigt perspektiv. Det långa samarbetet gör att parterna kommer nära varandra 

vilket bidrar till ökad flexibilitet och en snabb förmåga att reagera på förändringar. Vid ett 

nära samarbete utbyts mycket information och det är därför viktigt att informationsflödet 

fungerar på ett effektivt sätt. Om informationsflödet inte fungerar och information tar lång tid 

att förmedla eller att den förvrids så påverkar det samarbetet negativt (Hoyt & Huq, 2000). 

Samarbeten kan vara nära eller ske på armlängds avstånd samt att de kan utformas utifrån 

långvariga eller kortvariga kontrakt. Detta leder till att det går att utforma samarbeten på en 

rad olika sätt och dessa olika typer av samarbeten är fördelaktiga i olika situationer. Ett nära 

samarbete är att föredra när leverantören besitter kunskap och kapabilitet inom ett visst 

område som är viktigt för företaget som outsourcar. Det är även att föredra då företag 

använder sig utav enbart en outsourcingleverantör för att kunna ta del av storskalsfördelar 

samt för att få ned hanteringskostnaderna i och med att enbart en leverantörsrelation behöver 

hanteras istället för flera. Nära samarbeten kan fortskrida både under längre tidsperiod men 

även under kortare perioder beroende på vad som anses vara mest fördelaktigt. Relationer 

som sker på armlängdsavstånd med korttidskontrakt gör det möjligt för företag att enkelt byta 

leverantör vilket är fördelaktigt i situationer där företag vill kunna pressa priserna. Företag 

kan även använda sig utav korttidskontrakt men där kontraktet under många år förnyas vilket 

gör att samarbetet, som sker på armlängdsavstånd, blivit långvarigt. Denna typ av långvariga 

samarbete innebär att kommunikationen mellan parterna inte sker i så stor utsträckning, att 
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inga stora gemensamma investeringar görs och att företaget försöker pressa priserna för de 

leverantörer de använder sig utav (Gadde & Snehota, 2000). 

3.4.3 Mognadsmodell vid outsourcingpartnerskap 
I artikeln Maturity model for IT outsourcing relationships av Gottschalk & Solli-Saether 

(2006) presenteras modellen nedan som förklarar de olika nivåerna som ett 

outsourcingpartnerskap genomgår under tiden som samarbetet pågår. Modellen är framtagen 

som en mognadsmodell för partnerskap vid outsourcing av IT tjänster men kan även tydligt 

appliceras på partnerskap vid andra typer av outsourcing eftersom modellen är grundläggande 

och inte har faktorer som enbart finns vid outsourcing av IT.  

Modellen kan användas för att förklara de olika mognadsfaserna ett partnerskap går igenom 

och hjälpa företag att uppnå den önskvärda nivån. Ett partnerskap uppstår inte bara över en 

natt utan det krävs arbete och tillit för att kunna uppnå ett välfungerande partnerskap där alla 

inblandade parter är nöjda (Gottschalk & Solli-Saether, 2006). 

Det första steget i mognadsmodellen kallas kostnadsstadiet. Här utformas kontrakt samt de 

kostnadsfördelar som uppnås av företaget som väljer att outsourca aktiviteter. Det andra steget 

kallas resursstadiet där fokus ligger på delandet av resurser mellan de inblandade parterna. I 

detta steg så ingår även innovation och utveckling som leverantörer kan hjälpa företaget att 

utveckla. Det tredje steget i modellen kallar partnerskapsstadiet. När beslutet tas att ge sig in i 

ett partnerskap så delar alla inblandade på riskerna men även belöningarna. En stor del av ett 

partnerskap är de normer som finns hos båda företagen. Det är viktigt att dessa normer liknar 

varandra eftersom det kan bli svårt att samarbeta med ett företag som har helt olika normer 

och värderingar än det egna företaget. Det kan exempelvis vara kulturella normer som skiljer 

sig åt. I vissa länders kulturella normer så ingår det att alltid vara punktlig medan detta kan gå 

tvärt emot ett annat lands kultur. Detta kan försvåra partnerskapet och samarbetet mellan de 

två företagen (Gottschalk & Solli-Saether, 2006). 

Enligt Gottschalk & Solli-Saether (2006) är det viktigt att sträva efter samma mål och visioner 

vid ett partnerskap. För att uppnå detta kan företag arbeta efter dessa fyra principer för att 

kunna uppnå ett framgångsrikt partnerskap: 

 Hålla överenskommelser 

 Ge en sanningsenlig bild av verkligheten 

 Respektera andras självbestämmanderätt  

 Arbeta för att utvecklas tillsammans 
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Figur 6 modifierad efter (Gottschalk & Solli-Saether, 2006) 

3.5 Vilka faktorer gör att samarbetet blir lyckat? 
Figur 7 nedan presenterar en litteratursammanställning gjord av Wilding & Juriado (2004), 

från deras artikel Customer perceptions on logistics outsourcing in the European consumer 

goods industry. Undersökningen är baserad på fem olika litteraturkällor som publicerats 

mellan tidsperioden 1994 till 2000. Figur 7 nedan jämför olika författares undersökningar från 

olika industrier för att kunna jämföra hur nöjda de var med sin outsourcing och vilka faktorer 

som de ansåg gav framgång samt ledde till ett misslyckande. De flesta företag var generellt 

sett nöjda med sin outsourcing och siffrorna de angav var allt från 50 procent nöjda till över 

90 procent nöjda. Några framgångsfaktorer som nämns vid att uppnå ett bra samarbete är ett 

bra utbyte av information mellan inblandade parter, tydliga kontrakt samt ett kontinuerligt 

mätande av prestationen av 3PL leverantören. Enligt företagen så bör prestation mätas ur 

kategorier som kostnad, service, produktivitet, hantering av tillgångar samt hur nöjda båda 

parter är med utförandet av tjänsten.  

De faktorer som har bidragit till ett misslyckat samarbete är dåligt utbyte av information, 

problem hos ledningen, oklar bedömning av interna kostnader samt dåligt specificerade 

kontrakt (Wilding & Juriado, 2004). Samarbeten kan även misslyckas för att kunden inte har 

tillräcklig kunskap om varför de outsourcar, inte har kunskap om de leverantörer som finns 

tillgängliga på marknaden eller på grund av bristande kommunikation mellan kund och 

leverantör. De mest framgångsrika relationerna är när leverantören blir "som familj" för 

kunden (Webb & Laborde, 2005). 

För att få ett framgångsrikt samarbete bör man alltså ha en tydlig och öppen kommunikation 

mellan båda parter, använda tydliga mått vid en kontinuerlig utvärdering av leverantörens 

prestation, ha tydligt utformade långsiktiga kontrakt för att undvika missförstånd mellan de 

inblandade parterna, tillit och hängivenhet, använda JIT, koordinera sina verksamheter samt 

ha ledningens stöd (Qureshi, et al., 2007). 
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 Factors effecting the partnership: 

Overall satisfaction with 
outsourcing 

Key success factors and/or 
causes for failures 

P-E International (1994): 
Consumer goods industry 

75 percent of users are satisfied. 
Manufactures are more satisfied 
than retailers. 

Success: Avoiding “hire-and-fire” 
approach, build partnerships. 
Failure: poor exchange of 
information, level of cost, 
management issues, 3PL users 
admit their part of the blame 
(insufficient controls, poorly 
specified contracts). 

Millen et al (1997): 
All industries 

Over 90 percent are satisfied with 
impact of 3PLs on costs, logistic 
system performance and 
customer satisfaction 

Success: clear definition of 
service, informing 3PL of 
company policies and 
requirements.  

Boyson et al (1999): 
All industries 

Not addressed Success: Information sharing and 
cooperative monitoring 
(performance metrics, joint 
review meetings ect.) Failure: 
Unclear estimation of internal 
costs. 

Van Laarhoven et al. (2000): 
Wide range of industries 

Over 50 percent of users call their 
partnership “highly successful” 
and the contract renewal rate is 
high 

Success: well defined 
requirements, procedures and 
systems; close relationship; top 
management involvement; clear 
separation of responsibilities; 
strong performance orientation.  

Murphy and Poist (2000):  
All industries 

Logistics service users (77 
percent) are less satisfied with 
their partnerships. 

Success: customer orientation 
and dependability are most 
important. Cost savings are more 
important to users (ranked 7th) 
than providers (ranked 12th). 
Control and performance 
appraisal are more important to 
providers (6th) than users (15th).  

Figur 7 modifierad efter (Wilding & Juriado, 2004) 

Figur 8 nedan visar olika anledningar de tillfrågade företagen i undersökningen valt att lista 

som anledningar till att de valt att byta leverantör. De största anledningarna till att företagen 

valt att byta leverantör är relaterade till service och kvalité samt kostnader. En återkommande 

faktor som gör att samarbete kan misslyckas är problem med kommunikation och tillit mellan 

de berörda parterna, även berört i en tidigare litteraturundersökning i samma artikel. Även 

kulturella skillnader och misslyckande med att få hjälp av sin leverantör vid en krissituation 

var anledningar till att de tillfrågade företagen valt att byta leverantör (Wilding & Juriado, 

2004). 
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Reasons Citing percent of companies 

Service and quality issues: poor performance, poor service, 
customer service problems. 

68% 

Cost issues 52% 

Trust and communication problems: poor information flow, 
relationship breakdown, failure to reach an agreement, culture, 
inability to help in a crisis situation. 

10% 

Change management: inability to adapt with changes, lack of 
innovation 

8% 

Strategic decisions: decision to go in-house, centralization of 
distribution 

4% 

Poor management 4% 

Competing offer 2% 

Financial instability 2% 

No value added 2% 

Acceptability of trade credit 2% 
Figur 8 modifierad efter (Wilding & Juriado, 2004) 

 

3.6 Analys av teori 
Figur nio nedan visar hur rubrikerna i den teoretiska referensramen kan kopplas samman. 

Varför företaget väljer att outsourca påverka vilka aktiviteter de väljer att outsourca vilket i 

sin tur påverkar de kriterier som leverantörer måste kunna uppfyllas osv. 
 

 

Figur 9 Modell över hur rubriker i teoretisk referensram kopplas samman 

3.6.1 Vilka logistikaktiviteter kan outsourcas 
Det går i princip att outsourca alla logistiska funktioner. Under rubrik 3.1 Vilka 

logistikaktiviteter kan outsourcas så är det tydligt att de vanligaste funktionerna som företag 
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väljer att outsourca är transporter samt lagerfunktioner. Andra logistiktjänster som går att 

outsourca är om-paketering och om-etikettering, informationssystem gällande distribution 

samt returflöden. 

3.6.2 Anledningar till att företag väljer att outsourca 
Företag väljer att outsourca av flera olika anledningar och i figur tio nedan listas dessa 

anledningar. Det beror på att de vill uppnå kostnadsbesparingar, en önskan om högre 

servicegrad och flexibilitet, en vilja att fokusera på kärnaktiviteter, högre tillgångsutnyttjande 

samt en hög kompetens hos leverantören som inte finns i det egna företaget. Anledningen till 

att företag i många fall väljer att outsourca sina transporter och/eller lagerhållning beror på att 

de gör en kostnadsbesparing. Denna besparing sker i och med att de kan undvika att göra stora 

investeringar i form av att de inte behöver köpa in egna lastbilar och tillhörande utrustning.  

 

Orsaken till varför ett företag vill outsourca påverkar vilka aktiviteter som är gynnsamma att 

hyra in. När ett företag vill komma närmare sina kunder så är det gynnsamt att hyra flera små 

lager från leverantörer som är lokaliserade nära företagets kunder. Detta kan mycket väl kosta 

mer än att ha ett enda stort lager men fördelar kan uppnås i form av hög servicegrad och 

flexibilitet till kunderna. Ett företag som vill fokusera på sina kärnverksamheter och lägga 

sina resurser på att producera produkter med hög kvalité kan välja att outsourca funktioner 

såsom transporter och lagerhållning. Detta gör det möjligt för företaget att lägga all sin tid och 

kapacitet på kärnverksamheter och överlåta alla för företaget mindre viktiga aktiviteter, så 

som distribution, till en extern part. När företag väljer att outsourca transporter och/ eller 

lagerhållning så kan de välja att outsourca enbart en del av den valda funktionen. De bästa 

resultaten uppnås genom att kombinera outsourcing med egen verksamhet inom företaget. 
 

Anledningar till att outsourca:  

Tillgång till leverantörens 
kompetens 

Högre servicegrad och 
flexibilitet 

Kostnadsbesparingar 

En vilja att fokusera på 
kärnaktiviteter 

Undvika investeringar 

Expandera till nya marknader 

Högre tillgångsutnyttjande 
Figur 10 modifierad modell från  (Wilding & Juriado, 2004) 

3.6.3 Hur väljs leverantörer av outsourcing 
Anledningen till att ett företag väljer att outsourca samt vilka aktiviteter som outsourcas 

påverkar vilka kriterier som företag ställer på möjliga leverantörer av outsourcing. Företag 

som väljer att outsourca för att uppnå en hög kostnadsbesparing lägger större vikt vid just 

denna faktor. De olika kriterier som tas med vid en utvärdering av leverantörer får alltså olika 

betydelse och tyngd beroende på vad som är viktigt för företaget och vad det är de vill uppnå 

med själva outsourcingen. Kriterier som bedöms som viktiga vid utvärdering av leverantör är; 

finansiellt stabil, om leverantören har erfarenhet inom det berörda området, vilket rykte 

leverantören har, om leverantören har rätt utrustning och tillgångar samt kostnad. 

 

3.6.4 Vilka olika typer av samarbeten finns det vid outsourcing 
Efter valet av leverantör, som görs utifrån de kriterier som företaget satt, så inleds ett 

samarbete mellan företaget och dess leverantör av outsourcingtjänst. Den typ av samarbete 
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som inleds kan utformas på olika sätt vilket påverkas av vilka aktiviteter som outsourcas samt 

i vilken utsträckning outsourcingen sker. Samarbeten mellan parterna kan beskrivas som 

antingen relationer som sker på armslängds avstånd eller relationer där ett mer nära samarbete 

utvecklats. Vid ett samarbete på armlängds avstånd utvecklas en relation där utbytet av 

tjänster sker utan större informationsutbyte mellan de inblandade parterna. Det görs inga eller 

enbart små investeringar tillsammans. Då det ofta finns ett kostnadsfokus vid denna typ av 

samarbete så tänker parterna i regel mer på sig själva än vad som är lönsamt för de andra 

inblandade parterna. Vid ett nära samarbete så finns istället ett långsiktigt perspektiv där de 

inblandade parterna utvecklar en relation där viljan är att alla inblandade ska gynnas av 

samarbetet. Vid denna typ av samarbete görs ofta gemensamma investeringar och 

koordineringar av aktiviteter. Kostnadsfokus hamnar ofta i bakgrunden vid denna typ av 

samarbete och istället fokuserar parterna på att nå hög flexibilitet, hög kvalité samt en hög 

servicegrad. Företag bör inte utveckla samma typ av relationer med alla sina leverantörer utan 

investeringar som görs i en relation bör ske i proportion till hur mycket de förväntar att få ut 

av relationen. 

 
Figur 11 modifierad efter (Gottschalk & Solli-Saether, 2006) och (Lambert, Emmelhainz & Gardner, 1996) 

Relationsmodellen och mognadsmodellen som presenteras i den teoretiska referensramen har 

tydliga likheter med varandra vilket möjliggör en sammanslagning av de båda modellerna 

vilket figur 11 ovan visar. Ett samarbete på armlängds avstånd är mycket likt nivå 1 i 

mognadsmodellen som benämns kostnadsstadiet. De delar innebörden av ett ytligt samarbete 

där inga gemensamma investeringar eller aktiviteter görs. Ett semi-utvecklat partnerskap kan 

kopplas ihop med resursstadiet som är nivå 2 i mognadsmodellen. De båda typerna av 

partnerskap delar en djupare nivå av samarbete än ett som sker på armlängds avstånd. 

Företagen har utvecklat ett partnerskap där de har tillgång till en viss del av varandras resurser 

samt att de koordinerar och samordnar aktiviteter. Partnerskapstadiet som är nivå 3 i 

mognadsmodellen kan kopplas både till fullt utvecklat partnerskap och joint ventures. Joint 

ventures är ett samarbete där det görs gemensamma investeringar vilket även berörs i 

partnerskapsstadiet. Det har även kopplingar till fullt utvecklat partnerskap i och med att det 

då skapas ett nära samarbete med stor integration mellan företagen.  
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Figur 12 modifierad efter (Gottschalk & Solli-Saether, 2006) och (Lambert, Emmelhainz & Gardner, 1996). Pilarna visar vilken 
nivå samarbete kan sträcka sig till vid outsourcing av transporter respektive lager.  

De grönmarkerade nivåerna i figur 12 visar olika grader av samarbete som kan uppnås vid 

outsourcing av transporter samt lagerfunktioner. Det vanligast förekommande samarbetet är 

de på armlängds avstånd/ kostnadsstadiet eftersom företag vid outsourcing av transporter inte 

behöver ett nära samarbete för att få en fungerande distribution. När ett företag hyr in 

transporter från en leverantör så är vanligtvis de mest efterfrågade fördelarna 

kostnadsbesparingar. Detta kan uppnås med ett samarbete på armlängds avstånd/ 

kostnadsstadiet där företaget inte behöver investera tid på att bygga ett partnerskap. Detta 

tillämpas även vid outsourcing av lagerhållning, där företag hyr in sig i lager vid korta 

tidsperioder. Det är enkelt att byta leverantör vid denna typ av samarbete om leverantören inte 

uppfyller de avtalade kraven eftersom samarbetet inte är djupgående och inga gemensamma 

investeringar eller anpassningar har skett.  

 

Ett partnerskap på grundnivå går att uppnå vid outsourcing av transporter och lagerfunktioner. 

Företag samordnar då aktiviteter och planering med varandra i viss mån för att utveckla ett 

välfungerande partnerskap. Transporterna och lagerverksamheten kan på ett bättre sätt 

samordnas och anpassas efter behov än vid ett samarbete på armlängds avstånd. De 

inblandade parterna har en djupare kontakt med varandra. Samarbetet är dock kortvarigt vilket 

liknar ett samarbete på armlängds avstånd/ kostnadsstadiet, det är alltså även ganska lätt att 

bryta upp partnerskapet och byta leverantör om detta skulle behövas. 

 

Ett semi-utvecklat partnerskap/resursstadiet innebär en djupare kontakt mellan de inblandade 

parterna där koordinering och samordning av aktiviteter sker. Samarbetet sker utifrån ett 

långsiktigt perspektiv, ett företag planerar alltså att samarbeta med sin partner under en längre 

tid. En typ av samordning som sker vid detta stadie är att leverantören har tillgång till 

företagets system för att kunna se vilket behov av transporter och lagerhållning de har i 

nuläget och i framtiden för att förenkla planeringen av resurserna.  

 

Ett fullt utvecklat partnerskap/partnerskapsstadiet kan inte kopplas till transporter eller lager 

eftersom företag då måste samordna sin operativa verksamhet. Det innebär att företagen måste 

samordna fler aktiviteter än enbart transporter eller enbart lagerhållning för att uppnå denna 
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typ av partnerskap. Företagen som ingår samarbetet kan fortfarande sträva efter att hjälpa 

varandra och ha ett samarbete som pågår under en längre tid utan att det innebär att de ingår i 

ett fullt utvecklat partnerskap. 

 

Joint ventures/partnerskapsstadiet är ett nära samarbete där det görs gemensamma 

investeringar och det skapas en allians. De inblandade parterna kan investera i material, 

lokaler, ordersystem och lastbilar tillsammans för att kunna sköta transporter och lager på ett 

optimalt sätt. Denna höga grad av samarbete går inte att uppnå vid outsourcing av enbart 

transporter eller enbart lagerhållning. 

 

Vertical integration innebär att företag agerar som ett enhetligt system. Detta kan inte uppnås 

vid outsourcing av enbart transporter eller enbart lagerhållning eftersom båda företagen måste 

fungera som ett. Företag kan inte uppnå denna grad av samarbete genom att enbart samordna 

vissa delar av verksamheterna. 

 

3.6.5 Vilka faktorer gör att samarbetet blir lyckat 
Det finns flera faktorer som påverkar huruvida ett samarbete anses framgångsrikt eller inte, 

dessa presenteras i tabell 2 nedan. De faktorer som nämns under rubrik 3.5 Vilka faktorer gör 

att samarbetet blir lyckat är generella och går att tillämpa på alla typer av samarbeten som 

företag väljer att ingå i. 
 

Faktorer som får samarbetet att lyckas Faktorer som får samarbetet att misslyckas 

Tydlig och öppen kommunikation Dåligt utbyte av information 

Kontinuerlig utvärdering med tydliga mått Problem hos ledningen 

Tydligt utformade kontrakt Oklar bedömning av interna kostnader 

 Dåligt specificerade kontrakt 

Figur 13 modiferad efter (Wilding & Juriado, 2004) 

Det finns flera gemensamma nämnare hos företag som har sagt att de har ett framgångsrikt 

samarbete. Dessa faktorer är: tydligt utformade kontrakt och krav, tydlig och öppen 

kommunikation samt användning av tydliga mått vid en kontinuerlig utvärdering av 

leverantörernas prestation. Flera företag menar även att ett nära samarbete och fokus på att 

utveckla en stark relation bidragit till deras framgång med outsourcing. Om ett företag 

bedriver handel med standardprodukter/ tjänster, så finns det ofta inte tid och pengar till att 

utveckla ett nära samarbete med alla outsourcingleverantörer eftersom de ofta samarbetar med 

många olika leverantörer i dessa fall. Om ett företag däremot har få leverantörer där det är 

komplexa tjänster som utförs så kan det vara mer lönsamt att lägga den tid och resurser som 

krävs för att utveckla ett nära samarbete med en god kommunikation. Det är viktigt med en 

god kommunikation så att tjänsterna som efterfrågas utförs på ett korrekt sätt och att problem 

som uppstår kan lösas på ett så snabbt och effektivt sätt som möjligt.  
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4. Empiri 
I detta kapitel presenteras den data som insamlats vid de intervjuer som genomförts. De fyra 

företag som intervjuats presenteras var för sig under rubrikerna Axfood, Företag A, Företag 

B samt Företag C. För att underlätta jämförelsen mellan data finns en tabell i slutet av 

kapitlet som sammanfattar svaren från intervjuerna. Empiridelen ska bidra till att besvara 

problemfråga ett och två. Intervjuerna ska ge en bild av vad de tillfrågade företagen 

outsourcar, hur företagen väljer outsourcingleverantörer samt hur deras samarbeten har 

utformats.  

 

Figur 14 En modell över hur rapporten är strukturerad 

 Bransch Grad av outsourcing 

Axfood Livsmedelsbranschen Transporter - 60% av allt gods som 
distribueras hanteras externt 
Lager – hanteras internt 

Företag A Fordonsbranschen Transporter- hanteras externt 
Lager- Lager-Viss del hanteras externt 

Företag B Byggbranschen Transporter- hanteras externt 
Lager- hanteras internt 

Företag C Livsmedelsbranschen Transporter- hanteras externt 
Lager- Viss del hanteras externt 

Figur 15 Beskrivning av de företag som intervjuats 

4.1 Axfood 
Axfood är Sveriges näst största aktör inom dagligvaruhandeln med varumärken som Willys, 

Hemköp, Tempo, Axfood Snabbgross, mat.se samt Middagsfrid. Deras vision är att bli 

ledande inom bra och hållbar mat. Personen som intervjuats är Transportchef på Dagab Inköp 

& Logistik som ingår i Axfood koncernen. Dagab är Axfoods logistikföretag och ansvarar för 

sortiment och tillgänglighet av produkterna på Willys, Hemköp, Tempo samt till Axfoods 

Närlivs kunder.  

Samarbeten vid 
outsourcing

Vilka faktorer baserar 
företag sina val av 

outsourcingleverantörer 
på?

3.1 Vika 
logistikaktiviteter kan

outsourcas?

Empiri

3.2 Anledningar till att 
företag väljer att 

outsourca 
logistiskaktiviteter

3.3 Hur väljer man 
leverantör av 
outsourcing?

Vilka typer av 
samarbeten finns det vid 

outsourcing och vilka 
faktorer bidrar till att 

samarbetet blir lyckat?

3.4 Vilka olika typer av 
partnerskap finns det 

vid outsourcing?

3.5 Vilka faktorer gör 
att partnerskapet blir 

lyckat?
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Dagab har 7 plockande lager med olika sortiment och ut ifrån de lagerenheterna sköter dem 

distributionen till kunderna. Helena Blom som intervjuades är ansvarig för utgående transport 

till kund. Dagab distribuerar mat i olika temperaturer, kylt, kolonialt och fryst samt frukt och 

grönt.  

Dagab har valt att outsourca transporterna för det gods som ska färdas längre sträckor eller för 

specifika behov. Den intervjuade personen säger att 60 procent av volymen outsourcas. När 

det gäller kortare sträckor så äger Dagab 145 egna lastbilar, fördelade på 6 orter som förser ca 

40 procent av volymerna till kunderna. Med deras egna lastbilar har dem stora möjligheter att 

arbeta utefter ett hållbarhetsperspektiv. De använder sig av BNG (flytande biogas), BCNG 

(komprimerad biogas, etanol, RME (rapsolja) och diesel för att tanka sina bilar. De arbetar 

även nära med Volvo och Scania för att vara med i utvecklingen av alternativa drivmedel.  

Dagab har valt att outsourca 60 procent av volymerna på grund av Körsträckorna, kapaciteten 

och fyllnadsgraden. Dem har kontrakt med ca 40 transportörer, både enskilda åkerier och 

speditörer. De kriterier som används vid val av transportör är krav på kapacitet så som kylda 

ekipage, rutiner för hantering av avvikelser och kontroller samt kunskap för att hantera 

tempererat gods och i vissa fall farligt gods (ADR). Detta är baskraven vid val av leverantör 

och utifrån det förhandlas priset. När det kommer till hållbarhet så har dem hittills inte ställt 

några krav på transportörerna. De rapporterar dock in sin koldioxid påverkan månadsvis så att 

Dagab kan inkludera detta i sin hållbarhetsredovisning. De granskar sedan transportörerna för 

att kolla hur väl de uppfyller kraven som Dagab ställer ute på de orter där leverantörerna är 

verksamma. För att minska företagets diselförbrukning så använder de hybridbilar där 

batteriet laddas under körning för att kunna köra kortare sträckor på el. 

De leverantörer som Dagab använder sig av idag har dem samarbetat med länge och 

kontrakten som skrivs sträcker sig oftast över 3 år innan det är dags för omförhandling. Den 

intervjuade personen säger dock att det inte kommit in så många nya spelare på marknaden de 

senaste åren. Det är inte samma krav och villkor som gäller för alla leverantörer, betalningen 

till transportörerna kan variera från kr/h, kr/stopp, kr/bur eller en fördefinierad tur/uppdrag. 

Dagab har inte gjort några gemensamma investeringar tillsammans med sina leverantörer.  

Det sker en kontinuerlig utvärdering av leverantörerna vid produktionsmöten och strategiska 

möten där deras prestation utvärderas. De mått som används vid utvärderingen är 

leveransprecision där det är en tidspassning på plus/minus 1 timme som gäller, hur väl 

leverantören håller de bestämda hämttiderna på lagret, kross och svinn (hur mycket som har 

gått sönder på vägen), avvikelsekommunikation (har dem meddelat Dagab och kund om dem 

är sena) samt kvarlämnade pallar (pallar som av olika anledningar står kvar på lager eller 

omlastningshubbar). 

Kommunikationen med transportören ser ut såhär: Dagab bokar dagen innan hur mycket 

transportören ska köra, till vilka kunder och med vilken tidspassning. Detta sker via mail. Vid 

ankomst till lager så anmäler transportören att dem kommit och får en dosa för att scanna ut 

godset så att Dagab vet att godset är på väg till kund. Transportören uppdaterar också via en 

app om vilken tur dem skall köra och kan sen hantera körordning och lossning hos kund via 

appen. Appen innehåller en digital fraktsedel. Hos kund bekräftar transportören hur mycket 

dem har lossat och tagit med hem i tomgods (pallar, burar, mjukplast, lådor ect). All 

avvikelsekommunikation sker via telefon eller mail. Vid månadsmöten för uppföljning och 

vid årliga strategimöten sker kommunikationen angående större utvecklingsfrågor. 

Vid frågan om hur Dagab upplever att samarbetet fungerar så svarar den intervjuade personen 

att det är väldigt olika för dem olika transportörerna och beroende på hur stora dem är som 

kund. Hon säger även att chaufförsbristen är en ständig fråga, speciellt vid sommartid. 
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Matsäkerhet och att undvika svinn är en fråga som kan göra att Dagab kräver extra 

uppmärksamhet och snabbhet jämfört med vanlig transport. Den intervjuade personen säger 

att vissa åkerier verkligen gör allt för att Dagab skall lyckas med leveranserna till sina kunder! 

4.2 Företag A 

Företag A är ett internationellt producerande företag och är verksamma inom 

fordonsindustrin. Person X som vi har intervjuat är inköpare av transporter och lagerrelaterade 

tjänster hos extern partner och har varit 3,5 år på denna position med totalt 34 år på företaget.  

Företag A har valt att outsourca transporter på grund av att de enligt person X varken har 

kompetensen, resurserna eller ekonomin att äga och sköta sina egna transporter. På grund av 

platsbrist så har företag A även valt att outsourca vissa delar av sin lagerhållning.  

Företaget samarbetar med ett stort antal transportörer eftersom de har många olika typer av 

transportbehov; båt, flyg, express, vägtransport, kurir mm. Person X uppskattar att de 

samarbetar med minst 40 olika transportörer. De kriterier som gäller vid val av leverantör är i 

huvudsak pris, pålitlighet, god erfarenhet med denna transportör sedan tidigare, hållbarhet 

samt att transportören har rätt utrustning. Vid frågan om hur länge företaget har samarbetat 

med dessa olika leverantörer så svarar person A att det är mycket olika. Företaget tar in nya 

varje år men har samtidigt samarbetat med vissa leverantörer i flera år.  

Enligt person X så har företaget olika typer av samarbete samt krav/villkor med olika 

leverantörer. De har olika typer av avtal beroende på vilket koncept de väljer men det finns 

allmänna Terms & Conditions, miljöavtal och andra specifika avtal för företag A som deras 

partners måste acceptera för att få göra affär med företaget. De har även olika typer av 

kontraktslängder beroende på typ av affär men vanligtvis varierar det mellan 1-5 år, ibland 

längre. Företag A har generellt sett inte gjort några investeringar tillsammans med sina 

leverantörer. 

Vid val av en ny leverantör så utförs olika typer av utvärderingar och vissa grundavtal måste 

uppfyllas innan samarbetet kan börja. I övrigt så utför företag A alltid en regelbunden KPI 

uppföljning av exempelvis leveransprecision, kvalitetskontroll och omsättningshastighet. 

Enligt person X tar företaget även ut D&B rapporter regelbundet för att kolla att leverantören 

är kreditvärdig och har en god ekonomi. En D&B rapport kommer från en databas där företag 

redovisar för sin ekonomi och som andra parter kan ta del av. Vid frågan om hur ofta 

företaget omförhandlar kontrakten och funderar på att byta leverantör svarar person X att de 

försöker att utvärdera sina leverantörer noga innan de skriver kontrakt så att de ska slippa att 

bryta upp med leverantören. Det finns dock specifika appendix i alla deras kontrakt som 

reglerar uppsägning av befintligt kontrakt för båda parter. 

Kontakten mellan leverantör och företag A sker via telefon, Skype, email och fysiska möten. 

Person X säger dock att email är vanligast. 

Vid frågan om vad som händer när något går fel med den operativa processen svarar person X 

att de har olika avdelningar som bevakar leveranser, avvikelser gällande transporter av 

material och bevakar larm om säkerhetslagernivåerna blir för låga. Gällande transporter så 

säger person X att det finns många anledningar till att transporter kan bli försenade vilket gör 

att företaget ibland får beställa extratransporter i form av expresstransport med bil eller flyg.  

Person X säger att företaget generellt sätt har ett bra samarbete med sina leverantörer men att 

det självklart uppstår situationer där båda parter inte är överens om orsaken till en 

problemsituation. Detta kan då leda till akuta möten mm. 
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4.3 Företag B 
Företag B är ett producerande företag inom byggbranschen i Sverige. Produkterna säljs 

världen över och verksamheten genomförs i flera olika länder med huvudkontor i Finland och 

tillverkningen av produkter som sker i fem länder; Sverige, Finland, Litauen, Polen och 

Ryssland. Personen som intervjuats på Företag B kommer benämnas person Y och har arbetat 

för företaget sedan år 2011 och är nuvarande logistikansvarig för Sverige.   

Person Y informerar om att företaget inte sköter transporter internt utan att de köper in all 

transport. Lagerhållningen sköts dock inom företaget. Anledningen till att de valt att 

outsourca transportfunktionen beror på att de vill fokusera på företagets kärnverksamhet så 

det är där fokus ska ligga och inte på transporter. En annan orsak är att inköp av transporter 

möjliggör bättre anpassning utefter hur stort behovet är. Företaget har en stor variation på 

volymerna som behöver transporteras, efterfrågan från kunder kan variera stort från vecka till 

vecka, vilket gör att om transporter sköttes internt så skulle lastbilar vissa perioder stå stilla 

vilket i längden inte är ekonomiskt hållbart. Inflödet och utflödet hos företaget kräver även 

olika typer av transporter, inflödet består till stor del av tyngre material av olika slag medan 

utflödet är skrymmande gods, användandet av en extern part tillåter bättre anpassning av 

behov. Att vända sig till en extern part förbättrar även möjligheten till samlastning och att 

transporter inte är halvtomma. Då företag B nämner att de arbetar utifrån ett hållbarhetstänk 

och vill de minska sin totala miljöpåverkan kan detta ske genom just samlastning eftersom att 

antalet bilar som ankommer till fabriken då kan minskas och därmed även utsläppen.  

Antalet leverantörer som används för flöden inom och ut från Sverige är ett tiotal. Det är 

främst tre större leverantörer som står för transporterna och de resterande är ett flertal mindre 

leverantörer som inte används i lika stor omfattning. De kriterier utifrån leverantörer väljs är 

pris, att leverantörerna innehar ISO certifieringar, kan uppnå vissa kvalitetskrav med fokus på 

leveranssäkerhet samt att de klarar av att leverera de volymer som efterfrågas.   

Med de större leverantörerna strävar företag efter att utveckla ett partnerskap. De ingår i långa 

samarbeten, i vissa fall har de samarbetat med leverantörer 25-30 år, och inom dessa 

samarbeten anses det fördelaktigt att utvecklas tillsammans och bli bättre. Leverantörer som 

enbart kör transporter för företaget någon gång i månaden har inte samma krav när det 

kommer till samarbete, där ingår de inte samma typ av nära samarbete. Alla leverantörer har 

dock samma grundkrav oavsett hur samarbetet ser ut, till exempel är kvalitetskraven som 

ställs densamma för alla.  

En sak som skiljer sig mellan leverantörerna är att de tre största har tillgång till företagets 

ordersystem vilket inte de mindre använda leverantörerna har tillgång till. Genom att få 

tillgång till systemet kan leverantörerna genomföra transportplanering utifrån vilka order som 

ska levereras. Detta förbättrar möjligheterna till samlastning eftersom att leverantören får en 

bättre översikt över transportbehovet vilket gör att rutter bättre kan planeras och att gods kan 

samlastas med andra företags gods. Hållbarhet är väldigt viktigt för företaget samt dess 

kunder och samlastning minskar antalet transporter som krävs vilket ses som positivt.  

Företaget har inte gjort några större gemensamma investeringar med leverantörer. Vid vissa 

tillfällen har dock leverantören föreslagit ändringar i ordersystemet och då har de delat på 

kostnaden men detta ses som små investeringar i det egna systemet. De utvärderar från gång 

till gång vad företaget tjänar på investeringen och om det är värt att genomföra. Eftersom 

företaget har ett partnerskap med de leverantörer som kostnaden delats med så har det varit 

enkelt att diskutera hur mycket varje part ska bidra med.  

Under samarbetets gång genomförs kontinuerliga utvärderingar av leverantörerna. Dessa 

utvärderingar sker dels veckovis, med rapporter där företag B bland annat följer upp när gods 
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planeras att lastas samt om chauffören ankommer enligt rätt ankomsttid. Planeringen sker 

även under produktionsmöten som hålls var sjätte till åttonde vecka där de diskuterar 

avvikelser och utvärderar samarbetet i helhet. Utvärderingar som görs genomförs både ur 

företagets samt ur transportörens synvinkel. Ur företagets synvinkel följer de till exempel upp 

hur leverantören sköter utlastningen, om lastningstider följs samt hur leveranssäkerheten ser 

ut. Ur transportörens synvinkel utvärderas till exempel hur ofta order ändras i sista stunden 

samt om leverantören får vänta på lastning.  

Kontrakten med leverantörer ser olika ut beroende på leverantör. Nya leverantörer vill de 

gärna testa med ungefär ett år innan kontrakt skrivs under som sträcker sig över längre 

perioder. Leverantörer som de samarbetat med under en längre tid ingår de kontrakt med 

längre tidsperiod för att kunna täcka behovet av transporter. Längden på kontrakt påverkas 

även av hur konjunkturen ser ut. Vanligtvis sträcker sig dock kontrakten minst 1+1 år. De har 

med jämna mellanrum upphandlingsrundor där de ser efter nya leverantörer som kan erbjuda 

bättre villkor. 

Kontakten med leverantörer sker mestadels via mail och telefon men det sker även fysiska 

möten och kontakt via Skype. Hos vissa leverantörer finns anställda som enbart jobbar med 

företaget vilket gör att de utvecklar en nära kontakt. En tidpunkt på året då kontakten med 

leverantören är extra viktig är perioden från påsk till veckan efter midsommar. Efterfrågan på 

produkter ökar ofta under denna period vilket leder till att transportbehovet ökar men 

samtidigt så finns det dock en chaufförsbrist vilket gör det svårt att matcha 

transportkapaciteten med efterfrågan. Leveranssäkerheten droppar i regel lite under denna 

period på grund av detta och kontakten med leverantörer är därför viktig. Sett ur ett större 

perspektiv så har de ett tätt samarbete med de flesta av sina leverantörer som de upplever 

fungerar bra.  

Om något går fel med den operativa processen så är de ett team både inom företaget och 

kontaktpersoner hos speditörerna som samarbetar för att lösa problemet. Framförallt är det 

leveranssäkerheten som kan gå fel. De flesta av deras kunder arbetar inom byggbranschen 

vilket gör att det ofta är viktigt att leveransschema följs samt att leveranserna är kompletta. 

Om fel uppstår görs försök att hitta en ny tillfällig leverantör som kan leverera eller fråga 

kunden om ett annat leveransdatum är okej.  

4.4 Företag C 
Företag C är ett företag som verkar inom livsmedelsbranschen på den nordiska marknaden. 

Person Z som intervjuats arbetar på företagets logistikavdelning där han sedan år 2017 har 

varit logistikchef för Sverige & Finland och dessförinnan, mellan åren 2015 till 2016, varit 

logistikchef för Sverige.  

När det kommer till outsourcing så köper verksamheten in transporter externt, de står inte för 

några egna transporter alls. Anledningen till detta är att ett strategiskt beslut tagits att 

transportfunktionen inte ska skötas i egen regi. När det kommer till lager så finns en blandad 

setup med både egna och externt drivna lager. För varje aktuellt case så görs en värdering 

utifrån vad som anses mest fördelaktigt, att lagret bedrivs internt eller externt. Huvudskälen 

till att externlager används har varit att investeringsmedlen för lagerändamål varit begränsade 

eller att de velat byta fast/semifast kostnad, som fås när lager bedrivs internt, mot en rörlig 

kostnad som följer försäljningsvolymer, vilket kan fås när lager bedrivs av en extern part. Det 

är sällan beslutet att använda sig utav externlager baserats på att försöka uppnå bättre 

servicegrad. Detta beror på att de utifrån erfarenhet upplevt att externlager ger sämre kvalitet 

än internt drivna lager.  



41 

Vid varje upphandling där nya leverantörer söks genomförs först en kravspecifikation för vad 

de vill uppnå. Därefter genomförs en så kallad RFQ (Request For Quotation) där anbud från 

potentiella leverantörer tas emot. Svaren på RFQ:na värderas samt vägs samman och ett färre 

antal leverantörer väljs sedan ut för en djupare analys och referenstagning. I sista steget väger 

företag C samman all information som samlats och beslut tas angående vilken leverantör de 

vill gå vidare med. Vid varje case värderas vilken leverantör företaget ska samarbeta med 

samt hur många leverantörer de ska ingå samarbete med, företag C försöker hålla nere antalet 

leverantörer så gott det går. Hur länge kontrakten sträcker sig med leverantören beror på 

vilken typ av tjänst det är som köps in, korttidskontrakten är på ett år men majoriteten av 

avtalen ligger på mellan två till fem år.  

Kravet på upphandlingen styr vilken typ av samarbete som de ingår tillsammans med 

leverantören. Samarbetet kan alltså se olika ut beroende på leverantör och den upphandling 

som skett. Hur länge samarbeten pågår varierar stort, alltifrån 10 år (eller längre i vissa fall) 

till i något fall enbart 1 år. Inom alla projekt med extern part så görs en gemensam investering 

i antingen ”bara” tid eller tid och andra kostnader. I normala fall investeras dock inte egna 

medel i de externa leverantörers verksamhet, de ser det som att det ligger som en del i det pris 

som löpande betalas till leverantören för aktuell tjänst.  

Utvärderingar av de externa parter de använder sig utav sker kontinuerligt. Detta sker främst 

genom måttet Customer Service Level vilket är ett mått på huruvida varan/tjänsten levereras 

till kunden i rätt kvantitet, i rätt tid, i rätt kvalité. Företag C följer även upp om varan/tjänsten 

levereras enligt överenskommen kostnad. Denna löpande utvärdering kan förbättras genom 

bättre systemstöd både hos de själva och leverantörerna.  

Kontakten mellan verksamheten och dess leverantörer sker normalt på tre olika nivåer av 

forum, operativa, taktiska och strategiska. De operativa mötena sker relativt frekvent på 

vecko- eller månadsbasis. Dessa typer av möten sker initialt fysiskt så att personal från bägge 

parter får träffa varandra, därefter sker mötena på telefon eller Skype. Taktiska forum sker 

ungefär två gånger per år och då träffas de oftast fysiskt. Strategiskt forum sker en gång per år 

och även här sker mötet fysiskt.  

 

För varje samarbete de ingår i ska det finnas en SOP (Standard operating procedure) upprättad 

som beskriver avvikelsehantering, det vill säga hur de inblandade parterna ska gå tillväga om 

något går fel med den operativa processen. Hur avvikelser hanteras kan variera utifrån vad 

som inträffat samt vilken tjänst som berörs.  

Person Z upplever en stor variation i hur ”nöjda” de är med sina leverantörer. Den generella 

inställning, utifrån att den intervjuade personen ansvarar för både internt och extern driven 

logistik, är att Företag C internt oftast driver verksamheten på ett bättre sätt jämfört med 

externt driven.  Det blir i många situationer även billigare, om de räknar in alla kostnader, att 

sköta verksamheten internt.  
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4.5 Sammanfattning av empirin 
Nedan följer en sammanställning av de svar som företagen gav under intervjuerna.   

 Axfood Företag A Företag B Företag C 

Vilka 
funktioner 
outsourcas? 

60 % av 
transporterna, 
lagerhållning sköts 
inom företaget 

Alla 
transportfunktioner, 
en viss del av 
lagerhållningen 

Alla 
transportfunktioner, 
lagerhållning sköts 
inom företaget 

Alla 
transporfunktioner, 
viss del av 
lagerhållningen 

Varför 
outsourcas 
dessa 
funktioner? 

Långa körsträckor, 
kapacitet och 
fyllnadsgrad 

Har ej kompetensen, 
resurserna eller 
ekonomin att äga och 
sköta egna transporter 

Fokusera på 
företagets 
kärnverksamhet 
samt högre 
fyllnadsgrader 

Strategiskt beslut, de 
vill inte sköta 
transporter i egen 
regi, lagerhållningen 
outsourcas på grund 
av att byta fast 
kostnad mot rörlig.  

Utifrån vilka 
kriterier väljer 
ni era 
leverantörer? 

Krav på kapacitet så 
som kylda ekipage, 
rutiner för hantering 
av avvikelser och 
kontroller samt 
kunskap för att 
hantera tempererat 
gods. Detta är 
baskraven och 
utifrån det 
förhandlas priset. 

Leverantörerna måste 
uppfylla allmänna 
terms och conditions, 
miljöavtal och andra 
specifika avtal för 
företag A för att göra 
affär.   

Pris, leverantörerna 
måste vara ISO 
certifierade, 
kvalitetskrav (främst 
leveranssäkerhet), 
klara av kapaciteten.  
 

En kravspecifikation 
görs för varje case 
och leverantören 
väljs utifrån vilka 
krav som ställs.  

Hur länge har 
de samarbetat 
med de 
leverantörer 
som används 
idag? 

Under en längre 
period, på grund av 
att nya aktörer inte 
kommit in på 
marknaden 

Variationen är stor, de 
tar in nya leverantörer 
varje år men har 
samarbetat med vissa 
leverantörer under 
flera år 

Ingår långa 
samarbeten, vissa 
samarbeten har 
pågått i 25- 30 år.  

Variationen är stor, 
alltifrån 10 år (eller 
längre i vissa fall) till i 
något fall enbart 1 år 

Har ni gjort 
några 
gemensamma 
investeringar 
tillsammans 
med 
leverantören? 

Nej Nej, generellt sett har 
de inte gjort några 
gemensamma 
investeringar 

Inga större 
investeringar men i 
vissa fall har de delat 
på kostnader 

Alla projekt med 
extern part innebär 
en gemensam 
investering i 
antingen ”bara” tid 
eller tid och andra 
kostnader. Vanligtvis 
investeras inte egna 
medel i 
leverantörers 
verksamhet. 
 

Utför ni någon 
typ av 
utvärdering av 
leverantörerna 
kontinuerligt? 

Kontinuerlig 
utvärdering vid 
produktionsmöten 
samt strategiska 
möten. De mått som 
används är 
leveransprecision (+ 

Regelbunden KPI 
uppföljning av 
exempelvis 
leveransprecision och 
kvalitetskontroll. De 
tar även ut D&B 
rapporter för att kolla 

Via veckorapporter 
och 
produktionsmöten 
var 6-7 vecka 
utvärderar de 
leverantörerna. De 
ser bland annat över 

Utvärdering sker 
kontinuerligt. Det 
mest väsentliga 
måttet är Customer 
Service Level, dvs att 
varan/tjänsten 
levereras till kunden 
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- 1 timme), hur väl 
leverantören håller 
de bestämda 
hämttiderna på 
lagret, kross och 
svinn, avvikelse 
kommunikation, 
kvarlämnade pallar.  

att leverantören är 
kreditvärdig.  

leveranssäkerheten, 
om lastningstider 
följts samt hur 
leverantören sköter 
utlastningen.  

i rätt kvantitet, i rätt 
tid, i rätt kvalité. De 
ser även över om 
varan/tjänsten 
levererats enligt 
överenskommen 
kostnad. 

Hur länge 
sträcker sig 
kontrakten? 

Vanligtvis 3 år Varierar mellan 1-5 år, 
ibland längre 

Minst 1+1år Korttidskontrakten 
är på 1 år men 
majoriteten av 
avtalen ligger på 
mellan 2-5 år 

Hur ser 
kontakten ut 
mellan er och 
leverantören? 

Den dagliga 
kontakten sker via 
mejl, telefon och via 
en app. Fysiska 
möten sker 
månadsvis eller vid 
årliga strategimöten.  

Telefon, Skype, email 
och fysiska möten. 
Kontakt via email är 
vanligast.  

Mestadels via email 
och telefon men 
kontakt sker även 
fysiskt och via Skype.  

Operativa möten 
sker relativt frekvent 
(på vecko- eller 
månadsbasis). 
Initiala mötet sker 
fysiskt så att 
personal från bägge 
parter får träffa 
varandra, därefter på 
telefon/Skype. 
Taktiska forum sker 
cirka 2 gånger per år, 
oftast träffas de 
fysiskt. Strategiskt 
forum 1 gång/år, 
fysiskt möte. 

Hur upplever 
ni att 
samarbetet 
fungerar? Har 
det påverkat 
företaget på 
ett positivt 
eller negativt 
sätt? 

Det är stor variation 
med hur nöjd 
företaget är med 
sina leverantörer. Till 
stor del beror det på 
hur stora Axfood är 
som kund till 
leverantören. Vissa 
åkerier gör allt för 
att företaget ska 
lyckas med 
leveranserna till 
deras kunder.  

Generellt sätt har 
företaget ett bra 
samarbete med sina 
leverantörer men det 
uppstår självklart 
situationer där båda 
parter inte är överens 
om orsaken till en 
problemsituation. 
Detta kan leda till 
akuta möten.  

De har ett nära 
samarbete med sina 
leverantörer som i 
regel fungerar bra. 
Hos en av de stora 
leverantörerna finns 
anställda som 
enbart arbetar med 
Företag B vilket 
underlättar 
samarbetet.   
 

Det finns en stor 
variation i hur 
”nöjda” de är med 
sina leverantörer. 
Personen vi 
intervjuade var av 
den åsikten att de 
själva oftast driver 
verksamheten på ett 
bättre sätt (och 
billigare om alla 
kostnader räknas in) 
jämfört med externt 
driven verksamhet. 
 

Figur 16 Sammanfattning av de svar som gavs under intervjuerna 
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5. Analys 
Modellen nedan visar hur analysen är uppbyggd och vilka delar som kommer att beröras 

under analyskapitlet. Analysen har strukturerats upp med samma rubriker som finns under 

den teoretiska referensramen för att skapa en tydlig röd tråd och för att kunna göra 

jämförelser. Varje rubrik börjar med en kort beskrivning över de svar som fåtts från 

intervjuerna, därefter analyseras svaren i företags ordning och avslutas med en tabell där en 

sammanställning presenteras.  

 

 

Figur 17 Modell över hur analysen är uppbyggd 

5.1 Vilka aktiviteter kan outsourcas och i vilken omfattning? 
Under rubrik 3.1 Vilka logistikaktiviteter kan outsourcas så framkommer det att i princip alla 

typer av logistiktjänster går att outsourca. Inom distribution kan till exempel lagerhållning, 

transporter, ompaketering och om-etikettering samt informationssystem gällande distribution 

outsourcas. På de intervjuer som genomförts undersöks vilka delar av distributionen, mer 

specifikt lagerhållning och transport, som outsourcas så det framkommer inte om några andra 

delar av företagen outsourcas. 

Alla fyra företag som intervjuades har valt att outsourca hela eller en viss del av deras 

transporter samt att två av företagen även outsourcar lagerfunktioner. Axfood har valt att 

outsourca transporter för 60 procent av det gods som distribueras, de sköter all lagerhållning 

internt. Företag A har valt att outsourca sina transporter och en viss del av lagerhållningen. 

Företag B har valt att outsourca alla sina transporter medan lagerhållningen sköts inom 

företaget. Företag C köper in alla sina transporter externt och har både egna och externt styrda 

lager. De har alltså valt att outsourca en viss del av sin lagerhållning. 

Transporter är den vanligaste aktiviteten att outsourca vilket stämmer med de resultat som fås 

av intervjuerna, alla företag outsourcar en viss del av sin distribution. Det framkommer även 

att ett företag inte behöver outsourca en hel funktion (allt eller inget) utan en kombination kan 
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genomföras vilket kan ses hos Axfood som valt att outsourca transporterna för 60 procent av 

de volymer som distribueras. Det kan även ses hos företag A och Företag C som har valt att 

outsourca en viss del av sin lagerhållning. En kombination av att outsourca och behålla en 

viss del av funktionen inom företaget är en bra väg att gå eftersom de då behåller en viss del 

av kontrollen i det egna företaget men även kan uppnå fördelar som kostnadsbesparingar.  

Vilka logistikaktiviteter kan outsourcas 

 Axfood Företag A Företag B Företag C 

Transporter X X X X 

Lagerhållning  X  X 

Ompaketering samt 
om etikettering 

    

Informationssystem     
Figur 18 Vad företagen som intervjuats outsourcar 

5.2 Anledningar till att företaget väljer att outsourca 
Enligt figur 19 nedan finns det flera olika anledningar till att företag väljer att outsourca, 

exempelvis att företag vill uppnå kostnadsbesparingar, ökning av servicegrad, ökning av 

flexibilitet, en vilja att fokusera på kärnaktiviteter samt högre tillgångsutnyttjande.  

Anledningar till att outsourca:  

Tillgång till leverantörens 
kompetens 

Högre servicegrad och 
flexibilitet 

Kostnadsbesparingar 

En vilja att fokusera på 
kärnaktiviteter 

Undvika investeringar 

Expandera till nya marknader 

Högre tillgångsutnyttjande 

Minska ledtider 
Figur 19 modifierad efter (Wildning & Juriado, 2004; Rajesh, et al., 2013) 

Från de intervjuer som genomförts framgår det varför de tillfrågade företagen valt att 

outsourca. Företagen i fråga har redan outsourcat i flera år så svaren som ges är utifrån ett 

efterperspektiv, det vill säga utifrån att företagen redan tagit beslutet att outsourca samt har en 

fungerande outsourcingprocess. 

Axfood har valt att outsourca vissa delar av sina transporter på grund av långa körsträckor, 

kapaciteten och fyllnadsgraden. Detta eftersom företaget själva inte har den kapacitet som 

krävs för att distribuera allt gods under de långa körsträckor som krävs för att nå vissa kunder. 

Företaget vill alltså undvika egna investeringar i lastbilar och material för att slippa binda upp 

så pass mycket kapital som hade krävts för att bedriva hela transportfunktionen själva. De har 

även valt en extern part eftersom leverantören på ett bättre sätt kan öka fyllnadsgraden i 

lastbilarna än vad de själva skulle kunna planera vilket är fördelaktigt ur ett 

hållbarhetsperspektiv. Axfood vill inte att lastbilar ska åka långa sträckor halvfulla eftersom 

det belastar miljön då lastbilarna måste åka fler rundor för att leverera volymerna.  

Företag A har valt att outsourca för att de inte har kompetensen eller resurserna att sköta sina 

egna transporter. De har heller inte ekonomin att sköta transporter internt utan ser det som en 

kostnadsbesparing att hyra in denna funktion. Företaget har valt att outsourca en viss del av 

deras lagerfunktioner. Detta beror på att de har platsbrist i sina egna lager vilket leder till att 
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de internt inte har den kapacitet som krävs för allt gods som produceras och sen ska 

lagerhållas. En viss del av lagerhållningen har outsourcats för att undvika den investering som 

krävs för att sköta alla sin lagerhållning inom företaget.  

Företag B nämner att de vill fokusera på sin kärnverksamhet, att de vill ta del av leverantörers 

kompetens så att de internt kan fokusera på vad de själva är bra inom vilket har resulterat i att 

de outsourcar alla sina transporter. Detta kan kopplas till två av de faktorer som tas upp i figur 

19; en vilja att fokusera på kärnaktiviteter samt få tillgång till leverantörers kompetens. De 

vill även få tillgång till leverantörers resurser och kapacitet för att öppna upp för 

samlastningsmöjligheter och för att de ska kunna anpassa deras variation i volymer av gods 

som ska transporteras med antalet lastbilar som behövs. Samlastning bidrar även till en 

mindre miljöpåverkan vilket är något som Företag B aktivt strävar mot. 

Företag C har tagit ett strategiskt beslut att transportfunktionen skall skötas externt. 

Anledningen till att de använder sig av externlager har varit att investeringsmedlen för 

lagerändamål har varit begränsade. De har alltså inte haft ekonomin till att kunna investera i 

egna lager. Detta gör att outsourcing kan ses som en kostnadsbesparing och ett sätt att 

undvika egna investeringar. Det har även uppstått situationer där de velat byta fast/ semi fast 

kostnad mot en rörlig kostnad.  

Under rubrik 3.2 Anledningar till att företag väljer att outsourca framkommer det att 

kompetensen hos tredje parts leverantörer, flexibilitet och kostnadsbesparingar är de 

vanligaste anledningarna till att företag väljer att outsourca. I intervjuerna framkommer det 

från företag A att dem själva inte har den kompetens som krävs för att sköta sin egna 

transporter och har därför valt att hyra in en extern part med högre kompetens inom det valda 

området. Detta stämmer med figur 19 som en viktig anledning till att outsourca. Dock är det 

endast företag A som nämner kompetens som en faktor, de andra företagen lägger större vikt 

vid fokus på kärnverksamhet, olika former av kostnadsbesparingar och en avsaknad av egen 

kapacitet. 

Företag B har gett sina 3 största leverantörer tillgång till deras ordersystem för att kunna 

planera så att inga transporter kör halvfulla. Detta har som syfte att öka fyllnadsgraden i alla 

transporter för att undvika onödiga utsläpp. I figur 19 står det inget om att ett hållbarhetstänk 

skulle vara en anledning till att välja outsourcing utan det är en slutsats som kan dras efter en 

granskning av intervjusvaren. Anledningen till att miljön inte listas som en anledning i figur 

19 kan bero på att källan publicerades 2004 i en tid då miljön inte låg i fokus på samma sätt 

som den gör nu.  

Enligt figur 19 är en anledning till att outsourca att undvika stora investeringar vilket stämmer 

bra överens med vad Företag C uppgav som en av sina anledningar till att outsourca. Företag 

C uppgav att de inte hade de investeringsmedlen till lagerfunktionen som krävs för att bedriva 

all sin lagerverksamhet inom företaget. Genom att outsourca en del av sin lagerhållning så har 

därmed Företag C undvikit det stora investeringskapital som hade krävts om de själva skulle 

bedriva all sin lagerhållning. 

De faktorer som nämns i figur 19 har tydliga kopplingar med vad de tillfrågade företagen har 

listat som anledningar till att outsourca. Företag B nämner att de vill fokusera på sin 

kärnverksamhet vilket är en av de anledningarna som tas upp i figur 19. Företag A samt 

Företag C har listat ekonomin som en anledning till outsourcing, de har inte de ekonomiska 

förutsättningarna för att sköta logistikfunktionen inom företaget. Axfood har sagt att de inte 

har kapaciteten till att själva sköta alla sina transporter.  
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Ingen av det tillfrågade företagen uppgav en expansion till nya marknader som en anledning 

till att outsourca. Detta kan bero på att företagen som intervjuats redan är etablerade företag 

och just nu inte har några tankar på att expandera sin verksamhet till nya marknader.  

Anledningar till att företag väljer att outsourca 
  

Axfood Företag A Företag B Företag C 

Kostnadsbesparingar  Kostnadsbesparingar  Kostnadsbesparingar 

Tillgång till 
leverantörers 
kompetens 

 Få tillgång till 
leverantörers 
kompetens 

Få tillgång till 
leverantörers 
kompetens 

 

En vilja att fokusera 
på kärnaktiviteter 

  Fokusera på sin 

kärnaktiviteter 
 

Expandering av nya 
marknader 

    

Undvika egna 
investeringar 

Få tillgång till 

leverantörers 

resurser och 

kapacitet 

Få tillgång till 

leverantörers 

resurser och 

kapacitet 

Få tillgång till 
leverantörers 
resurser och 
kapacitet 

Undvika egna 

investeringar 

Ökad flexibilitet     

 Hållbarhet  Hållbarhet Strategiskt beslut 
Figur 20 Anledningar till att företag väljer att outsourca 

5.3 Utifrån vilka kriterier väljs leverantörer av outsourcing? 
Företag kan välja sina leverantörer av outsourcing utifrån vissa bestämda kriterier. Dessa 

kriterier är finansiell stabilitet, tidigare erfarenhet hos leverantören, leverantörens rykte, rätt 

utrustning och kapacitet, informationsteknologi, kvalitetsinitiativ, tillväxtpotential, 

personkemi mellan företag och leverantör och pris. Företagen bestämmer vissa baskrav som 

en leverantör måste uppfylla. När det finns flera leverantörer som uppfyller alla baskraven 

kan företaget ställa mer specifika krav inom områden som kvalité, hållbarhet och kompabilitet 

och relationer. 

Kriterier: Hur stor 
betydelse 
har 
kriterierna 

Baskrav som 
måste 

uppfyllas 

Finansiell stabilitet   

Tidigare erfarenhet    

Leverantörens rykte   

Rätt utrustning och kapacitet    

Informationsteknologi   

Kvalitets initiativ   

Tillväxtpotential   

Kompabilitet mellan företag och 
leverantör 

  

Pris   

Geografisk position   

Hög kompetens hos leverantörer   

Total:   
Figur 21 modifierad efter (Lynch, 2000; Nath Roy & Sengupta, 2018; Gotzamani, et al., 2010) 
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Axfood har som kriterier att leverantören ska ha rätt utrustning samt kapacitet för att klara av 

att transportera en viss typ av gods. Företaget transporterar tempererat gods och i vissa fall 

ADR, farlig gods, vilket gör att leverantörer väljs utifrån om de har rätt utrustning samt 

erfarenhet för att hantera den typen av gods. Andra kriterier är att leverantörer ska ha rutiner 

för hur avvikelser och kontroller ska hanteras. Även priset är en faktor som räknas in vid valet 

av leverantör. 

Företag A väljer leverantör utifrån kriterier såsom kostnad, pålitlighet i form av vilket rykte 

leverantören har, god erfarenhet med denna transportör sedan tidigare, miljömässighållbarhet 

samt att transportören har rätt utrustning. 

Företag B följer kriterierna kostnad, leverantören måste vara ISO certifierade, kvalitetskrav 

(främst leveranssäkerhet) samt klara av kapaciteten som krävs för att kunna leverera 

företagets gods. 

Företag C skapar en ny kravspecifikation vid varje upphandling av leverantör. Utifrån det 

väljs den leverantör som bäst uppfyller kraven. 

Gemensamt för alla intervjuade företag är att leverantörer väljs utifrån vissa förutbestämda 

krav på leverantörerna, vilka specifika krav det är varierar från företag till företag. Figur 21 

ovan nämner flera olika krav utifrån vilka leverantörer kan väljas utifrån. Företag kan ställa 

kriterier på leverantörers finansiella stabilitet, tidigare erfarenhet, leverantörens rykte, rätt 

utrustning och kapacitet, kompabilitet mellan företaget och leverantören samt kostnad.  

Kriterier enligt Lynch (2000), Nath Roy & Sengupta, (2018) och Gotzamani, et al. (2010) 

som listas i figur 21 kan tydligt kopplas ihop med de svar som gavs under intervjuerna. Dock 

är det tydligt att de vanligaste kriterierna som företagen nämnde under intervjuerna var pris 

och att leverantörerna har rätt kapacitet. Undantaget är företag A som listar flera kriterier som 

stämmer överens med figur 21 så som pålitlighet, tidigare erfarenhet med transportören/ rykte 

och att leverantören har rätt utrustning för att hantera företagets gods. Av de företag som 

intervjuades är företag A det bedömt största företaget vilket förklarar att de har och kan ställa 

fler krav på sina leverantörer än pris och kapacitet.  Företag C uppger att de gör en ny 

kravspecifikation varje gång de ska välja en ny leverantör vilket skiljer sig från de svar som 

gavs från de andra företagen. Företag A är det enda företaget som nämner att hållbarhet 

faktiskt är ett krav vid val av leverantör. Vid intervjuerna uppgav alla företagen att de arbetar 

utefter ett hållbarhetstänk men enbart företag A ställer det som ett krav på sina leverantörer.  

En av de faktorer som företag använder sig av vid val av leverantör är personkemi. Denna 

faktor hamnar ofta i bakgrunden vid själva valet. Det är viktigt att tänka på att även om 

beslutet av leverantör som tas är affärsmässigt så kommer kontakten och det faktiska 

samarbetet som inleds att ske mellan människor, därav att det är viktigt att se att kemin och 

kompabiliteten mellan de mänskliga parterna stämmer bra. Om någon part får en dålig 

magkänsla av den andra parten vid början av förhandlingarna så kommer detta troligtvis 

enbart att bli värre under samarbetets gång. Om leverantörens representant är mycket 

kompetent och kan ge utförliga svar på de frågor som ställs så är det möjligt att förbise om 

personkemin inte fungerar. Har personen dock dåliga värderingar som inte stämmer överens 

med företagets värdegrunder så är det oviktigt hur kompetent personen är, det är då ingen 

person företaget bör samarbeta med. En lösning på detta är att kontakta företaget och be att få 

samarbeta med en annan anställd. Inget av företagen som vi intervjuade nämnde något om att 

den personliga kontakten och magkänslan vid val av leverantör och vid relationerna skulle 

vara en viktig faktor. Detta kan dock bero på att det är en faktor som ofta tas för given och 
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inget en anställd riktigt tänker på. Om en anställd sedan tidigare enbart varit med om att de 

har haft en bra personkemi med personalen hos leverantören så är det nog inget som 

reflekteras över och ses som en viktig del av samarbetet. 

Det är viktigt att se till att leverantören som väljs är finansiellt stabil vilket inte var en faktor 

som något av företagen listade. Dock svarade Företag A att de regelbundet tar ut D&B 

rapporter som redovisar om leverantörer är finansiellt stabila eller inte. I figur 21 står det att 

denna kontroll ska genomföras innan ett företag väljer en leverantör. Företag A gör dock detta 

på en kontinuerlig basis efter att samarbetet har startats.  

Företag A nämnde att hållbarhet är en kriterie vid val av leverantör, de var det enda företaget 

som uttryckligen nämnde att detta är en kriterie de använder sig utav. Detta kan bero på att 

företag A är det bedömt största av de tillfrågade företagen och har makten att ställa högre krav 

på sina leverantörer. Det kan även bero på att de har större press på sig från externa 

intressenter på att uppnå vissa miljömål i och med företagets storlek. Det är bra om stora 

företag ställer krav så som hållbarhet och utsläpp eftersom att företag bör använda sitt 

inflytande för att minska sin miljöpåverkan. Detta kan tvinga leverantörer att förändra sin 

verksamhet på ett sätt som de annars inte hade gjort om inte kraven hade ställts.  

Axfood, Företag B och Företag C nämner även de hållbarhet, hur de arbetar för att bli bättre 

ur ett miljöperspektiv och varför det är viktigt för dem. De har dock inte nått lika långt som 

företag A och har hållbarhet som en kriterie vid val av leverantör. Axfood ställer inga 

uttryckta krav på sina leverantörer utifrån hållbarhet med de genomför en löpande utvärdering 

av leverantörernas utsläpp. Detta är på grund av att Axfood ska inkludera dessa siffror i sin 

egen hållbarhetsrapportering. I den egna verksamheten så använder Axfood sig utav 

hybridbilar och alternativa bränslen för att minska sin egen miljöpåverkan. Dessa krav ställs 

dock inte på de leverantörer Axfood samarbetar med.  

Kriterier vid val av leverantörer 
  

Axfood Företag A Företag B Företag C 

Finansiell 
stabilitet 

    

Tidigare 
erfarenhet 

Kunskap om 
hantering av 
tempererat gods 

God erfarenhet 
sedan tidigare 

  

Rykte  Pålitlighet   

Rätt utrustning 
och kapacitet 

Rätt utrustning 
(Ska kunna 
transportera 
tempererat gods 
samt ADR) 

Rätt utrustning Klara av en viss 
kapacitet 

 

Kompabilitet 
mellan företaget 
och leverantör 

    

Kostnad Kostnad Kostnad Kostnad  

Kvalitetskrav   Kvalitetskrav 
(främst 
leveranssäkerhet) 

 



50 

 Rutiner för 
avvikelser och 
kontroller 

Hållbarhet ISO certifierade Kravspecifikation 
skapas för varje 
case 

  Allmänna terms 
och conditions 

   

Figur 22 Sammanställning av intervjusvar angående kriterier vid val av leverantör 

5.4 Vilka olika typer av samarbeten finns det vid outsourcing? 
Figur 23 nedan är en modifierad modell av relationsmodellen och mognadsmodellen. Den 

används för att kunna analysera vilka typer av relationer de olika företagen kan utveckla med 

sina leverantörer.  

 

Figur 23modifierad efter (Gottschalk & Solli-Saether, 2006) och (Lambert, Emmelhainz & Gardner, 1996) 

Axfood har skapat relationer med 40 olika transportörer och dessa relationer har enligt den 

intervjuade personen pågått ”väldigt länge”. Enligt den intervjuade personen så har inga 

gemensamma investeringar gjorts tillsammans med leverantörerna. I och med att företaget 

transporterar matvaror så krävs det extra uppmärksamhet och snabbhet vilket gör att en nära 

relation krävs med leverantören. 

Företag A samarbetar med över 40 olika transportörer. Vissa samarbeten har pågått under 

flera år och andra har enbart pågått en kortare tidsperiod. De har olika typer av samarbeten 

med olika leverantörer. Generellt har de inte gjort några gemensamma investeringar med sina 

leverantörer.  

Företag B samarbetar med ett tiotal leverantörer för flöden inom och ut från Sverige. De ingår 

långa samarbeten där vissa har sträckt sig över 25–30 år. De strävar efter att utveckla 

samarbeten där båda parter gynnas. De ingår inte samma typ av nära samarbete med 

leverantörer som används vid enstaka tillfällen. Det har inte gjorts några större gemensamma 

investeringar med leverantörerna. Hos vissa leverantörer finns anställda som enbart jobbar 

med företag B vilket gör att de skapar en nära kontakt. 

Företag C:s samarbeten ser olika ut beroende på kravet på den upphandling som skett. Det 

framkommer inte hur många leverantörer som företaget samarbetar med. Längden på 

samarbeten kan variera stort, allt ifrån över tio år till i något fall ett år. Företaget säger att de 

alltid gör en gemensam investering i antingen tid eller tid och andra kostnader. De investerar 

dock inte egna medel i externa leverantörers verksamhet.  

Armlängds  
avstånd/ 
Kostnads-

stadiet

- Ytlig relation

- Inga 
gemensamma 
åtaganden

- Ekonomiska 
fördelar

-Kontrakt

- Tydliga 
ansvarsområden

Partnerskap 
på grundnivå

- Koordinering 
av aktiviteter 
och planering 
sker i viss mån 
tillsammans

-Samarbets-
tiden är 
kortvarig

Semi utvecklat 
partnerskap/ 
Resursstadiet

- Koordinering 
och Samordning 
av aktiviteter

- Samarbetet sker 
utifrån ett 
långsiktigt 
perspektiv

-Innovation

-Delar kunskap

Fullt utvecklat 
partnerskap/ 
Partnerskaps-

stadiet

- De operativa 
verksamhet-
erna integreras 
med varandra

- Strävar efter 
att hjälpa 
varandra

- Samarbetet 
pågår under en 
längre tid

Joint 
Ventures/ 

Partnerskaps-
stadiet

-Gemensamma 
investeringar 
görs

-Allianser 
skapas

Vertikal 
Integration

- Tillverknings-
, grossist-, och 
detaljistfunk-
tionerna 
agerar som ett 
enhetligt 
system
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Axfood har inte gjort några gemensamma investeringar med sina leverantörer vilket utesluter 

nivån joint ventures/ partnerskapsstadiet och vertical integration som är nästa nivå. Företaget 

använder en egenutvecklad app för att kunna kommunicera och koordinera körrutter med sina 

leverantörer vilket passar in under nivån partnerskap på grundnivå och semi utvecklat 

partnerskap/ resursstadiet. Samarbetstiden sker i de flesta fall utifrån ett långsiktigt 

tidsperspektiv vilket gör att vissa av deras relationer klassas som ett semi-utvecklat 

partnerskap/ resursstadiet. Med vissa av deras leverantörer använder de sig av ett samarbete 

på armlängds avstånd/kostnadsstadiet eftersom de inte har några gemensamma investeringar 

med leverantörerna, priset står i fokus vid val av leverantör samt att de använder sig av 40 

olika leverantörer. När ett företag samarbetar med så pass många externa parter så finns det 

varken tid eller pengar till att utveckla nära samarbeten med alla. Därav att ett samarbete på 

armlängds avstånd/ kostnads stadiet blir det vanligast förekommande. 

Utifrån de svar som företag A gav under intervjun så passar deras beskrivning av de 

samarbeten som de har in väl på samarbeten vid armlängds avstånd/ kostnadsstadiet. Företag 

A listar strikta avtal så som allmänna Terms & Conditions för företaget, miljöavtal samt andra 

specifika avtal som krav som leverantörerna måste gå med på för att få samarbete med företag 

A. Deras samarbeten sträcker sig under både längre och kortare perioder, de samarbetar med 

många leverantörer och de har inte gjort några gemensamma investeringar med externa parter. 

Detta stämmer väl överens med hur figur 23 beskriver att ett samarbete på armlängds avstånd/ 

kostnadsstadiet ser ut. Det är möjligt att företag A har samarbeten som är nära men utifrån de 

svaren som gavs under intervjun så dras slutsatsen att de flesta samarbeten sker på armlängds 

avstånd/ kostnadsstadiet. 

Företag B beskriver sitt samarbete med de tre största leverantörerna som ett partnerskap. 

Parterna har ett långsiktigt samarbete där de strävar efter att hjälpa varandra samt utvecklas 

tillsammans. De tre största leverantörerna har tillgång till deras ordersystem så att de ska 

kunna planera transport rutter utefter hur många order som finns i systemet och när gods ska 

levereras. Det här leder till att de i viss mån koordinerar och samordnar aktiviteter med 

varandra. De har inte gjort några större investeringar tillsammans, företaget har inte investerat 

något i de externa parternas verksamhet men små investeringar har gjorts tillsammans när 

leverantör har påpekat möjliga justeringar i företagets ordersystem de har tillgång till. För att 

en relation ska kunna kallas för fullt utvecklat partnerskap/ partnerskapsstadiet ska parternas 

operativa verksamhet integreras med varandra. Då den operativa verksamheten skulle 

innefatta förändringar och anpassningar av företag B:s produktion så ingår inte deras 

uppgörelse med ordersystemet i detta och partnerskapet är ett semi-utvecklat partnerskap/ 

resursstadiet. För att företaget ska kunna skapa ett fullt utvecklat partnerskap/ 

partnerskapsstadiet måste fler aktiviteter, förutom de som rör transport, outsourcas. Företag B 

har även relationer som sker på armlängds avstånd/ kostnadsstadiet med leverantörer som inte 

används frekvent och där relationen är mer ytlig. 

Företag C säger att de räknar tid som en investering vilket gör att de anser att de investerar 

tillsammans med alla sina leverantörer. Dock så säger den intervjuade personen att inga 

investeringar i en extern verksamhet genomförs. De koordinerar inte några av sina aktiviteter 

eller planering tillsammans med någon extern part. Detta gör att deras relationer med 

leverantörerna inte kan ses som ett partnerskap eftersom att de inte är speciellt involverade i 

varandras verksamheter. Företaget samarbetar med ett flertal leverantörer och dessa 

samarbeten är både lång- och kortsiktiga. Oavsett hur tid betraktas som en investering eller 

inte så kan Företag C:s samarbeten inte bedömas som ett partnerskap. I intervjun så framgår 

det tydligt att de inte delar några aktiviteter eller planering tillsammans med sina leverantörer 

utan de består av två separata delar som enbart kommunicerar angående hur transporterna ska 



52 

skötas. Detta gör att deras samarbeten bedöms vara på armlängds avstånd/ kostnadsstadiet och 

kan inte ses som något typ av partnerskap.  

 

Typer av samarbeten 

 Axfood Företag A Företag B  Företag C 

Armlängdsavstånd/ 

Kostnadsstadiet 

X X X X 

Partnerskap på 

grundnivå 

X X X  

Semi utvecklat 

partnerskap/ 

Resursstadiet 

X  X  

Fullt utvecklat 

partnerskap/ 

Partnerskapsstadiet 

  
 

 

Joint Ventures/ 

Partnerskapsstadiet 

    

Vertikal 

Integration 

    

Figur 24 Vilka typer av samarbeten respektive företag har utvecklat med sina leverantörer 

 

5.5 Vilka faktorer gör att ett samarbete blir lyckat? 
Enligt figur 25 nedan är viktiga faktorer för att utveckla ett framgångsrikt samarbete: att ha en 

tydlig och öppen kommunikation, kontinuerligt utvärdera leverantörens prestation samt 

utforma tydliga kontrakt mellan inblandade parter.  

Anledningar till att samarbete lyckas: Bygga partnerskap, undvika en “hire and fire” 

tillvägagångssätt, tydlig definition av tjänsten som ska utföras, informera leverantören om 

företagspolicys och krav, dela information, väldefinierade krav procedurer och system, nära 

relationer, att ledningen är involverad i samarbetet. tydlig separering av ansvar och uppgifter, 

ett kundfokus hos båda parter och pålitlighet är mest viktigt. Tydlig utvärdering med tydliga 

förutbestämda mått. 

Anledningar till att samarbete inte lyckas: dåligt utbyte av information, att leverantören inte 

kan erkänna sin del av ett misstag, kulturella skillnader, att företaget inte får hjälp av 

leverantören vid en krissituation, dålig service till slutkund och samarbetspartner, problem 

med tillit och kommunikation.  

Faktorer som får samarbetet att lyckas Faktorer som får samarbetet att misslyckas 

Tydlig och öppen kommunikation Dåligt utbyte av information 

Tydligt utformade kontrakt Oklar bedömning av interna kostnader 

Kontinuerlig utvärdering med tydliga mått Dåligt specificerade kontrakt 

Figur 25 modifierad efter  (Wilding & Juriado, 2004) 

Axfood har en kontinuerlig utvärdering av leverantörerna vid produktionsmöten och 

strategiska möten där deras prestation utvärderas. De mått som används vid utvärderingen är 

leveransprecision där det är en tidspassning på + - 1 timme som gäller, hur väl leverantören 

håller de bestämda hämttiderna på lagret, kross och svinn (hur mycket som har gått sönder på 

vägen), avvikelsekommunikation (har dem meddelat Dagab och kund om dem är sena) samt 
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kvarlämnade pallar (pallar som av olika anledningar står kvar på lager eller 

omlastningshubbar). All avvikelsekommunikation sker via telefon eller mail. Vid 

månadsmöten för uppföljning och vid årliga strategimöten sker kommunikationen angående 

större utvecklingsfrågor. Axfood upplever att samarbetet fungerar väldigt olika för de olika 

transportörerna. Detta beror till stor del på hur stora de själva är som kund till leverantören. 

Företaget upplever att vissa leverantörer försöker göra mer än andra för att lyckas med 

leverantör till kund.  

Vid val av ny leverantör så utför företag A olika typer av utvärderingar och vissa grundavtal 

måste uppfyllas innan samarbetet kan börja. En KPI uppföljning av leveransprecision, 

kvalitetskontroll och omsättningshastighet utförs regelbundet. Företaget tar ut D&B rapporter 

regelbundet för att kolla att leverantörerna är kreditvärdiga och har en god ekonomi. Enligt 

den intervjuade personen på företaget så är det sällan de funderar på att byta leverantör 

eftersom att försöker utvärdera leverantörerna noga innan de skriver kontrakt så att de ska 

slippa bryta upp med leverantörer. Det finns dock specifika appendix i deras kontrakt som 

reglerar uppsägning av befintligt kontrakt av båda parter. Om något går fel med den operativa 

processen har företaget olika avdelningar internt som bevakar leveranser, avvikelser gällande 

transport av material och larm om säkerhetslager blir får låga. Då det är mycket som kan leda 

till att transporter blir försenade får företaget ibland beställa express transporter för att gods 

ska komma fram i tid. Den intervjuade personen säger att företaget generellt sätt har ett bra 

samarbete med sina leverantörer men att det självklar uppstår situationer där båda parter inte 

är överens om orsaken till en problemsituation vilket kan leda till akuta möten med 

leverantörer.  

Företag B genomför utvärdering kontinuerligt, veckovis med rapporter där de följer upp när 

gods planeras att lastas som om chauffören följt körschema. Under produktionsmöten som 

genomförs var sjätte till åttonde vecka diskuteras avvikelser och de utvärderar samarbetet i 

helhet. Dessa utvärderingar som görs genomförs både ur företagets samt transportörens 

synvinkel. Ur företagets synvinkel följer de till exempel upp hur leverantören sköter 

utlastningen, om lastningstider följs samt hur leveranssäkerheten ser ut. Ur transportörens 

synvinkel utvärderas till exempel hur ofta order ändras i sista stunden samt om leverantören 

får vänta på lastning. Om något går fel med den operativa processen så finns det ett team både 

inom företaget och kontaktpersoner hos leverantörerna som samarbetar för att lösa problemet. 

Framförallt är det leveranssäkerheten som kan gå fel. De flesta av deras kunder arbetar inom 

byggbranschen vilket gör att det ofta är viktigt att leveransschema följs samt att leveranserna 

är kompletta. Om fel uppstår görs försök att hitta en ny tillfällig leverantör som kan leverera 

eller fråga kunden om ett annat leveransdatum är okej.  

Företag C utvärderar kontinuerligt de externa parterna de använder sig utav. För varje 

samarbete de ingår i ska det finnas en SOP (Standard operating procedure) upprättad som 

beskriver rutiner och avvikelsehantering. Avvikelsehanteringen beskriver hur de ska gå 

tillväga om något går fel med den operativa processen. Hur avvikelser hanteras kan variera 

utifrån vad som inträffat samt vilken tjänst som berörs. Den intervjuade personen upplever en 

stor variation i hur ”nöjda” de är med sina leverantörer. På transportsidan har han svårt att 

uppskatta skillnaden eftersom transporter inte drivits i egen regi under hans tid som chef. För 

lagerdrift så är hans generella inställning, utifrån att han ansvarar för både internt och extern 

drivna lager, att de internt drivna lagren driver verksamheten på ett, ur ett kvalitetsperspektiv, 

bättre sätt jämfört med de externt drivna.  Det blir i många situationer även billigare, om de 

räknar in alla kostnader, att sköta verksamheten internt.  

När det kommer till att bygga partnerskap så är det tydligt att det är ett fokus hos företag B 

men inte ett lika tydligt fokus hos de andra företagen. Företag B nämner flera gånger under 
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intervjun att de vill utveckla ett partnerskap med sina leverantörer där de utvecklas 

tillsammans. Alla företagen strävar efter långa partnerskap så att de ska undvika att byta 

leverantör speciellt ofta. Detta kan kopplas till att företagen försöker undvika en “hire-and-

fire” taktik för att kunna bygga långvariga samarbeten.  

Axfood säger att vissa åkerier verkligen gör allt för att Axfoods kunder ska kunna få sina 

produkter i tid. Detta visar på kundfokus hos båda delar av samarbetet. Axfood är kund till 

sina transportörer men har även sina egna kunder att leverera till vilket gör att transportörerna 

även behöver ha ett fokus på Axfoods kunder för att kunna göra Axfood nöjda. Detta är en 

viktig faktor till ett lyckat samarbete eftersom det leder till att samarbetet betraktas som en typ 

av kedja där alla inblandade parter ska bli nöjda i slutändan. 

Pålitligheten mellan alla företagen och deras leverantörer uppehålls genom att kontinuerliga 

utvärderingar sker för att kunna följa upp hur bra leverantören är med att uppfylla företagens 

krav. Företag B säger även att vid uppföljning så mäts kvalitet och nöjdhet från både 

leverantörens och företag B:s perspektiv. Detta är ett sätt att kunna visa att både företag B och 

deras leverantörer har krav att uppfylla och att båda parter ska bli nöjda. Uppföljningen sker 

från båda parters perspektiv och visar att det finns krav på båda sidor och inte enbart krav från 

företag B som leverantören måste uppfylla. Företag B måste vara tydlig med hur mycket 

transporter de vill ha, när godset ska lastas på och måste hålla de tider som är överenskomna.  

En annan viktig sak för att ett samarbete ska lyckas är utbytet av information, den information 

som delas ska vara korrekt, aktuell och ske kontinuerligt. Det informationsutbyte som sker 

mellan parterna är särskilt tydligt i företags B:s fall där vissa av deras leverantörer har tillgång 

till företagets ordersystem så att aktuell information direkt blir tillgänglig. En kontinuerlig 

kontakt mellan parterna är även viktigt vilket alla de tillfrågade parterna har med de flesta av 

sina leverantörer. 

Gällande faktorer som får partnerskapet att misslyckas beskrivs i figur 25 upp att det kan bero 

på att en part inte kan erkänna sin del i ett problem/ fel som uppstått. Detta nämner företag A 

som säger att ibland kan det uppstå situationer där de själva och leverantören inte är överens 

om varför ett problem har uppstått. Det kan då leda till krismöten där företag A och 

leverantören måste träffas ansikte mot ansikte och komma överens om varför ett problem har 

uppstått och hur de ska lösa detta så att det inte händer igen. Detta stämmer med figur 25 att 

det kan vara ett problem men eftersom företag A säger att det leder till krismöten där de 

diskuterar problemet och orsaken så visar det på en vilja att kommunicera öppet för att 

förhindra att partnerskapet misslyckas.  

Eftersom öppen och tydlig kommunikation är faktorer som kan göra att ett samarbete blir 

framgångsrikt så syns det tydligt i intervjusvaren från Företag C att det inte är något som de 

prioriterar. De bedriver samarbeten på armlängds avstånd vilket gör att de inte har så mycket 

kontakt med sina leverantörer utöver den kontakten som sker gällande transport och 

lagerverksamheten. De bedriver dock en tydlig utvärdering som sker på kontinuerlig basis 

vilket kan bidra till att samarbetet fungerar som önskat. En tydlig utvärdering visar hur nöjda 

Företag C är med sin leverantör och vad som behöver ändras vilket räcker för att den typ av 

samarbete som företaget bedriver ska fungera. Om de hade strävat efter att bygga djupgående 

partnerskap istället för partnerskap på armlängds avstånd så hade en högre nivå av 

kommunikation och insyn i varandras verksamheter varit ett krav. 
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Faktorer som gör ett samarbete framgångsrikt 

 Axfood  Företag A Företag B Företag C 

Tydlig och öppen 
kommunikation 

  X  

Kontinuerlig 
utvärdering av 
leverantörens 
prestation 

X X X X 

Utforma tydliga 
kontrakt 

 X   

Bygga 
partnerskap 

  X  

Kundfokus samt 
pålitlighet 

X  X  

Figur 26 Faktorer som gör ett partnerskap framgångsrikt  
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6. Resultat och slutsats 

6.1 Resultat 

Vilka faktorer baserar företag sina val av outsourcingleverantörer på?  

Företag kan basera sitt val på leverantörers kapacitet, hantering av specialgods, pris, vilket 

rykte leverantörer har, att leverantörer har rätt utrustning, finansiell stabilitet, bra rutiner för 

hur kontroller och avvikelser ska hanteras. Resultatet som framkommer i denna studie är att 

alla de tillfrågade företagen hade förutbestämda krav vid val av leverantör. Dessa krav var till 

största del desamma som rubrik 3.3.1 berörde men det fanns vissa avvikelser. Företag A 

nämner att hållbarhet är en kriterie vid val av leverantör och företag B nämner att deras 

leverantörer måste vara ISO certifierade. De vanligaste kriterierna som de tillfrågade 

företagen utgår från var pris och att leverantören hade kapaciteten samt utrustning för att klara 

av företagets behov.  

Kriterier vid val av leverantörer 
  

Axfood Företag A Företag B Företag C 

Finansiell 
stabilitet 

    

Tidigare 
erfarenhet 

Kunskap om 
hantering av 
tempererat gods 

God erfarenhet 
sedan tidigare 

  

Rykte  Pålitlighet   

Rätt utrustning 
och kapacitet 

Rätt utrustning 
(Ska kunna 
transportera 
tempererat gods 
samt ADR) 

Rätt utrustning Klara av en viss 
kapacitet 

 

Kompabilitet 
mellan företaget 
och leverantör 

    

Kostnad Kostnad Kostnad Kostnad  

Kvalitetskrav   Kvalitetskrav 
(främst 
leveranssäkerhet) 

 

 Rutiner för 
avvikelser och 
kontroller 

Hållbarhet ISO certifierade Kravspecifikation 
skapas för varje 
case 

  Allmänna terms 
och conditions 

   

Figur 27 Sammanställning av intervjusvar angående kriterier vid val av leverantör 

Vilka typer av samarbeten finns det vid outsourcing och vilka faktorer bidrar till att 

samarbetet blir lyckat? 

Modellen nedan är en sammanslagning av relationsmodellen och mognadsmodellen och visar 

olika typer av samarbeten som kan uppstå vid outsourcing. Det vanligast förekommande 

samarbetet är det som sker på Armlängdsavstånd/ Kostnadsstadiet. Alla de tillfrågade 

företagen har denna typ av relation med några av sina leverantörer. Detta är den vanligaste 
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typen av relation på grund av att det inte krävs stora investeringar i form av tid och kostnader. 

Axfood, företag A och företag B har utvecklat partnerskap på grundnivå vilket innebär att de i 

viss mån koordinerar aktiviteter och planering med deras leverantörer. Två av företagen, 

Axfood och företag B, har även utvecklat samarbeten på nivån Semi-utvecklat partnerskap/ 

Resursstadiet. Detta innebär en högre grad av koordinering och samordning av aktiviteter 

samt arbetar utifrån ett långsiktigt perspektiv med vissa av deras leverantörer. Företag C hade 

som fokus att bygga partnerskap men eftersom att de enbart outsourcar transporter kan de inte 

nå längre än ett semi- utvecklat partnerskap. Inga av de tillfrågade företagen har utvecklat 

samarbete i form av fullt utvecklat partnerskap, Joint ventures/ Partnerskapsstadiet eller 

Vertikal integration. Detta beror på att alla nivåer över semi-utvecklat förutsätter att fler 

aktiviteter outsourcas än enbart transport och/eller lager.  

 

Figur 28 modifierad efter (Gottschalk & Solli-Saether, 2006) och (Lambert, Emmelhainz & Gardner, 1996) 

Faktorer som gör ett partnerskap lyckat är tydligt utformade kontrakt, tydlig och öppen 

kommunikation, bygga partnerskap, tydliga mått och en kontinuerlig utvärdering av 

leverantörens prestation. Faktorer som gör att samarbeten misslyckas är dåligt utbyte av 

kommunikation, att en part inte erkänner sin del av ett misstag, kulturella skillnader, att 

företaget inte får hjälp av leverantören vid en krissituation, dålig service till slutkund och till 

samarbetsparter samt problem med tillit och kommunikation. De tillfrågade företagen nämner 

hur de på olika sätt arbetar för att deras samarbeten ska bli framgångsrika. Den tydligaste 

kopplingen är att alla företagen genomför en kontinuerlig utvärdering med tydliga mått. De 

mått som används är leveransprecision, kvalitetskontroll och avvikelseuppföljning. Företag A 

nämner att ett problem som uppstår är när de själva och leverantören inte är överens om 

orsaken till en problemsituation. Detta kopplas till en faktor som kan få samarbeten att 

misslyckas. Studiens resultat visar att företag B prickar in flest av de faktorer som berörs i 

teorin för att skapa framgångsrika relationer. Detta kan kopplas till att de har ett fokus på att 

utveckla ett partnerskap med sina leverantörer. De har framförallt fokus på tydlig och öppen 

kommunikation, något de andra företagen inte har. Företag C har inte fokus på att utveckla 

någon form av partnerskap med sina leverantörer vilket tydligt kopplas till att företaget inte 

känner sig så nöjda med outsourcingen.  

 

 

 

Armlängds  
avstånd/ 
Kostnads-

stadiet

- Ytlig relation

- Inga 
gemensamma 
åtaganden

- Ekonomiska 
fördelar

-Kontrakt

- Tydliga 
ansvarsområden

Partnerskap på 
grundnivå

- Koordinering av 
aktiviteter och 
planering sker i 
viss mån 
tillsammans

-Samarbets-
tiden är 
kortvarig

Semi utvecklat 
partnerskap/ 
Resursstadiet

- Koordinering 
och Samordning 
av aktiviteter

- Samarbetet sker 
utifrån ett 
långsiktigt 
perspektiv

-Innovation

-Delar kunskap

Fullt utvecklat 
partnerskap/ 
Partnerskaps-

stadiet

- De operativa 
verksamhet-erna 
integreras med 
varandra

- Strävar efter att 
hjälpa varandra

- Samarbetet 
pågår under en 
längre tid

Joint 
Ventures/ 

Partnerskaps-
stadiet

-Gemensamma 
investeringar 
görs

-Allianser skapas

Vertikal 
Integration

- Tillverknings-, 
grossist-, och 
detaljistfunk-
tionerna 
agerar som ett 
enhetligt 
system
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Faktorer som gör ett samarbete framgångsrikt 

 Axfood  Företag A Företag B Företag C 

Tydlig och öppen 
kommunikation 

  X  

Kontinuerlig 
utvärdering av 
leverantörens 
prestation 

X X X X 

Utforma tydliga 
kontrakt 

 X   

Bygga 
partnerskap 

  X  

Kundfokus samt 
pålitlighet 

X  X  

Figur 29 Faktorer som gör ett partnerskap framgångsrikt  

 

6.2 Slutsats 
1. Vilka faktorer baserar företag sina val av outsourcingleverantörer på? 

Företag som outsourcar basera sitt val av leverantör på finansiell stabilitet, att leverantören 

har rätt utrustning och kapacitet, speciell kunskap om det gods som ska hanteras, hållbarhet, 

kostnad, kvalitetskrav (leveranssäkerhet) samt ryktet som leverantören har. 

 

2. Vilka typer av samarbeten finns det vid outsourcing och vilka faktorer bidrar till 

att samarbetet blir lyckat? 

Det vanligast förekommande samarbetet är det som sker på armlängdsavstånd/ 

kostnadsstadiet. Det förekommer även samarbeten i form av partnerskap på grundnivå och 

semi-utvecklat partnerskap/ resursstadiet. Det finns även fullt utvecklat partnerskap/ 

partnerskapsstadiet, Joint ventures/ partnerskapsstadiet samt vertikal integration men dessa 

var inte representerade för företagen i denna studie.  

 

Faktorer som bidrar till att samarbeten blir lyckade är tydligt utformade kontrakt, tydlig och 

öppen kommunikation, bygga partnerskap, tydliga mått och en kontinuerlig utvärdering av 

leverantörens prestation. 

 

Syfte 
Syftet har uppnåtts då en beskrivning om hur samarbeten kan se ut i praktiken samt ur ett 

teoretiskt perspektiv har genomförts. De problemfrågor som ställts har besvarats samt att 

tydliga slutsatser har kunnat göras utifrån undersökningen som genomförts och den litteratur 

som använts i rapporten.  
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7. Diskussion och framtida forskning 

7.1 Diskussion 
Fem kriterier som företag kan använda sig av vid val av leverantör är finansiell stabilitet, 

tidigare erfarenhet, leverantörens rykte, pris samt att leverantören har rätt utrustning och 

kapacitet. Vid intervjuerna gav alla företagen intrycket av att pris inte är en betydande faktor 

vid val av leverantör utan att det var andra faktorer som var av större betydelse. Dock så var 

priset den faktor som alla de tillfrågade företagen hade gemensamt. Frågan är hur stor 

betydelse priset egentligen har i praktiken och om det verkligen stämmer att priset inte är den 

viktigaste faktorn. Eftersom alla de tillfrågade företagen har outsourcat under en längre period 

är det möjligt att de alla förväntar sig ett fördelaktigt pris från sina leverantörer vilket gör att 

priset inte ses som en ordervinnare utan en orderkvalificerare.  

När det kommer till olika typer av relationer uppstår frågan om de är lika framgångsrika för 

alla företag eller om det krävs specifika förutsättningar för att vissa relationer ska bli 

framgångsrika. Ett företag bör göra en analys av vilka typer av samarbeten de vill ingå i och 

utifrån det bygga relationer med sina leverantörer. Företaget behöver även ta med i 

beräkningarna hur unik leverantören är för företaget och hur stor betydelse funktionen har 

som leverantören erbjuder. Denna analys behöver dock inte garantera att dessa relationer blir 

framgångsrika. Förutom att fokusera på de standardkriterier som ett företag ofta utgår ifrån 

vid val av leverantör så bör företag även räkna in hur personkemin är mellan de personer som 

ska upprätthålla samarbetet. Ingen av de tillfrågade företagen nämner personkemi som något 

att ta hänsyn till men det är en viktig faktor som inte borde förbises.  Det är viktigt att parterna 

litar på varandras kompetens och känner sig trygga med att upprätthålla en stark och utförlig 

kommunikation där de vågar ställa frågor och krav.  

Inget av de tillfrågade företagen bedriver samarbeten på relationsnivån fullt utvecklat 

partnerskap, Joint Ventures eller Vertikal Integration. Detta beror på att företagen enbart 

outsourcar transporter och/ eller lagerhållning. När ett företag enbart outsourcar dessa delar så 

lönar det sig inte att bedriva ett samarbete på en sådan djupgående nivå eftersom det skulle 

krävas en stor anpassning av varandras verksamheter. I nivån Vertikal Integration måste alla 

inblandade parter fungera som ett enhetligt system. Det räcker alltså inte att enbart transport 

och/ eller lagerfunktionerna är integrerade med varandra.  

Vissa av de studerade företagen har reflekterat över vilka typer av samarbeten de vill ingå i 

medan andra har utvecklat samarbeten utan någon större bakomliggande tanke. Under 

intervjun med Företag B gav de intrycket av att de vill skapa samarbeten på partnerskapsnivå 

för alla deras leverantörer. Frågan är huruvida detta är möjligt och om detta verkligen är det 

optimala, om företaget har den tid och resurser som krävs för att uppnå en partnerskapsnivå 

med varje leverantör. Samarbeten på armlängds avstånd behöver inte vara något negativt utan 

det kan vara ett fungerande samarbete trots att det innebär att de inblandade parterna inte delar 

lika mycket information med varandra eller anpassar sina verksamheter med varandra. Detta 

står i kontrast till Företag C som inte har någon tanke eller mål om vilka samarbeten de vill 

uppnå vilket har resulterat i att alla deras samarbeten sker på armlängds avstånd. En 

rekommendation är att använda sig av en blandning av båda dessa synsätt där ett företag 

skapar olika samarbeten beroende på situation, leverantör och vilka mål som ska uppnås. 

De faktorer som bidrar till att ett samarbete misslyckas är ett dåligt utbyte av information, 

oklar bedömning av interna kostnader, dåligt specificerade kontrakt samt om företagen inte 

kan komma överens om varför en problemsituation har uppstått. Företag A svarade att ett 

samarbete kan misslyckas om en part inte vill ta på sig ansvar för sin del av ett problem. Den 

intervjuade personen sa att det uppstår problem när de inblandade parterna inte är överens om 
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varför ett problem har uppstått och vems fel det är. Detta kan då leda till krismöten där de 

försöker lista ut vem som är ansvarig för att problemet uppstod. Frågan är om det är rätt sätt 

att tänka på och om detta verkligen kan ses som ett partnerskap. När skulden ska läggas på 

enbart en sida så kan det uppstå problem i form av att parter inte vill erkänna att de gjort något 

fel. Detta resulterar i sin tur att det blir svårt att fastställa varför en problemsituation uppstått 

eftersom ingen vill ta på sig ansvaret och dela information om vad som hänt. Det är därför 

viktigt att båda sidor kan samarbeta och skapa en miljö där fokus inte ligger på att hitta någon 

som kan beskyllas för problemen. Parterna borde istället fokusera på varför problemet har 

uppstått och hur man kan motverka att det upprepas i framtiden. Om båda parter litar på 

varandra och har en tydlig och öppen kommunikation så kan frågor och funderingar tas upp 

innan en problemsituation behöver uppstå. En öppen kommunikation är bäst för alla hur det 

än betraktas. 

Denna studie berör ett slags efter läge vid outsourcing. Både den teoretiska referensramen och 

empirin utgår från företag som redan använder sig av outsourcing. De anledningarna som 

företagen säger att de hade vid val av outsourcing sker ifrån ett perspektiv där de redan 

outsourcar och har en fungerande outsourcing. De personer som intervjuades har inte varit 

med vid starten av företagets beslut att outsourca så de kan egentligen inte veta vilka 

anledningar som fanns bakom beslutet. Deras svar utgår ifrån vilka faktorer de använder sig 

av nu när de har haft långa samarbeten och upplever outsourcingen som lyckad. Det kan vara 

så att företagen enbart ville spara pengar när de tog beslutet att börja outsourca och valde den 

leverantör som erbjöd det lägsta priset. Då är det lätt för företagen och de intervjuade 

personerna i efterhand att hävda att de valde att outsourca för att uppnå de fördelar som de har 

märkt nu, när outsourcingen redan är etablerad och det finns stabila rutiner för hur de skall gå 

tillväga. Från början kanske dem själva inte visste riktigt vad de vill uppnå med outsourcingen 

utan testade bara. Därför hade det varit mycket intressant att undersöka företag som står inför 

valet att outsourca för första gången och jämföra deras svar med företag som redan har en 

fungerande outsourcing.  

När det kommer till lagerhållning säger Företag C att de använder sig av externa lager enbart 

på grund av att det leder till kostnadsbesparing, det beror inte på att det ger en högre 

servicegrad till kund. Utifrån erfarenhet har företag C upplevt att externlager ger sämre 

kvalitet än internt driva lager. Detta kan kopplas till att företaget inte lägger någon större 

energi eller tid på att bygga upp partnerskap med sina leverantörer. Om företaget hade 

investerat mer i relationen så är det mycket möjligt att leverantören hade fått en ökad vilja att 

erbjuda högre kvalitet vilket skulle resultera i att företaget känt sig nöjdare. En ökning av 

kvalitet hade i sin tur kunnat resultera i att företaget beslutat att outsourca hela sin 

lagerfunktion till en extern part. Det är tydligt att företag C bedriver sina samarbeten på 

armlängds avstånd men eftersom de försöker hålla nere antalet leverantörer så borde de 

överväga att utveckla närmare samarbeten med några få leverantörer.  

Företag A har valt att outsourca vissa delar av sin lagerhållning på grund av platsbrist, de är så 

pass stora att de inte har kapaciteten att lagra alla produkter internt. Det finns en avdelning 

som bevakar säkerhetslager för att se till så att de håller rätt nivå. Bevakningen av lagernivåer 

sker inom företaget både för internt och externt drivna lager. Detta innebär en viss grad av 

extraarbete eftersom att detta arbete skulle ha kunnat överlåtas till den externa parten. Genom 

att sköta denna uppgift internt så minskar dock risken för att lagernivåerna blir för låga genom 

att ansvaret inte överlåts till externa parter. Anledningen till att de valt att genomföra 

bevakningen internt kan bero på att samarbetet mellan företag A och dess leverantörer är 

relativt nytt och att tillit mellan parterna inte hunnit byggas upp eller att det av erfarenhet inte 

har fungerat att överlåta ansvaret för detta till en extern part. 
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7.2 Samhälls- och etiska aspekter 
Företagen i intervjustudien nämnde alla att miljön är viktigt för dem och att de arbetar för att 

öka hållbarheten inom företaget. Dock var det enbart ett företag som ställde hållbarhetskrav 

på sina leverantörer. Utifrån detta uppkommer frågan över hur de andra företagen arbetar med 

miljön om de inte ställer några krav på sina leverantörer. Företagen uppger att de arbetar för 

att minska sin påverkan på miljön men det kan vara så att verkligheten ser annorlunda ut. För 

att företagen ska minska sin negativa påverkan på miljön är det viktigt att de tar sitt ansvar 

genom att sätta upp tydliga mål och krav som måste uppfyllas både när de gäller dem själva 

och deras leverantörer. Det är möjligt att detta inte kommer att ske frivilligt utan att det 

kommer krävas hårdare krav från samhället genom tillexempel miljöregleringar från 

regeringen för att företag ska minska sin negativa påverkan på miljön.  

En annan aspekt som kan tas upp är maktövertaget som stora företag har på mindre företag. 

Ett stort producerande företag kan ställa oerhört hårda krav på mindre leverantörer som inte 

har något annat val än att nå upp till dem. Detta kan leda till konsekvenser som att det mindre 

företaget går i konkurs på grund av att det större företaget pressat priserna för hårt. Det kan 

även ha som konsekvens att det mindre företag inte kan satsa på att minska sin miljöpåverkan 

i och med att priserna är så hårt satta att det inte finns medel att investera inom hållbarhet.  

7.3 Framtida forskning 
Framtida forskning skulle kunna innebära att undersöka enbart företag som inte har outsourcat 

tidigare men som tagit beslutet att börja outsourca. Detta hade varit intressant för att 

undersöka vilka faktorer som egentligen ligger bakom beslutet att börja outsourca och varför 

just dessa aktiviteter ska outsourcas. I dagens samhälle kan det dock vara svårt att hitta sådana 

företag i och med att de flesta företag redan har en etablerad outsourcing.  

Ett annat perspektiv på forskning som skulle kunna genomföras är en branschspecifik studie. 

Detta för att lättare kunna dra slutsatser om huruvida branschen har betydelse. Detta hade inte 

varit möjligt i denna studie då det var svårt att få företag att ställa upp på intervjuer. 

En annan framtida forskning som kan genomföras är en studie där mer djupgående frågor 

ställs vid intervjuer. Studier skulle även kunna genomföras ur leverantörens perspektiv för att 

se vilka problem de ställs inför och vad de gör för att vara konkurrenskraftiga. Det skulle vara 

intressant att se vad leverantörerna gör för att erbjuda hållbara tjänster då hållbarhet kommer 

få en allt större betydelse i framtiden.  
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9. Bilaga 1 

Intervjufrågor som ställdes till företagen 
Vad har du/ni för position på företaget? Vilken avdelning arbetar du på? Hur länge har du jobbat på 

den positionen samt inom företag?  

Vad är det för typ av produkter som ni distribuerar? 

Vilka delar av distributionen outsourcar ni?  

- Exempelvis transporter, lagerhållning, hantering av gods 

Varför har ni valt att outsourca just dessa delar? 

- På grund av kostnadsbesparing, önskan om högre servicegrad eller högre flexibilitet? 

Hur många leverantörer samarbetar ni med när det gäller utflödet av produkter? Om ni exempelvis 

köper in transporter hur många leverantörer har ni kontrakt med? Ett åkeri, flera? 

Utifrån vilka kriterier väljer ni era leverantörer? 

- Exempelvis utifrån hållbarhet, pris, servicegrad, erfarenhet inom området, ryktet om leverantören 

eller om leverantören har rätt utrustning och tillgångar. 

Hur länge har ni samarbetat med de leverantörer ni använder er utav idag?  

Ingår ni samma typ av samarbete med alla leverantörer eller kan de se olika ut? Exempelvis olika 

villkor/ krav på olika leverantörer. 

Har ni gjort några gemensamma investeringar tillsammans med leverantören? Exempelvis IT system 

eller utrustning.  

Utför ni någon typ av utvärdering av leverantörerna kontinuerligt? 

- Utifrån vilka mått sker denna utvärdering? Leveransprecision, antal orderrader levererade i tid, 

kvalitetskontroller.  

Hur länge sträcker sig kontrakten? 

- Hur ofta omförhandlar ni kontrakten samt överväger byta av leverantör? 

Hur ser kontakten ut mellan er och leverantören? Beskriv hur den vardagliga kontakten ser ut och 

hur den ser ut under året. Träffas ni eller sker all kontakt och uppföljning via mail och telefon.  

Händer det att något går fel med den operativa processen? Har ni en speciell kontaktperson för 

detta? Beskriv hur ni löser det. 

Hur upplever ni att samarbetet fungerar? Har det påverkat företaget på ett positivt eller negativt 

sätt?  

 

 


