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Sammanfattning 
Inledning: Företag lägger allt större fokus på deras logistikflöden. Anledningen till detta är 
att en effektiv logistikkedja kan skapa konkurrensfördelar. Detaljhandeln är en bransch som 
vuxit de senaste åren. Parallellt med att både utbudet av fysiska och E-handelsbutiker tilltagit 
har även konkurrensen ökat. Många detaljhandelsföretag har därför valt att outsourca delar 
eller hela sin logistikkedja, för att på så sätt kunna fokusera på kärnverksamhet. Eftersom 
detaljhandelsföretagen säljer fysiska varor finns ett stort behov av transporter.  

Problemformulering: Problembeskrivning leder oss till följande frågeställning: Vilka 
transportparametrar är avgörande för stora- och medelstora företag inom detaljhandeln vid 
val av transportleverantör i Sverige? 

Metod: Studien har genomförts via en kvantitativ forskningsmetod (enkät) som därefter följts 
av kvalitativa intervjuer. Semi-konstruerade intervjuer har använts där intervjumallen bygger 
på resultatet från enkätundersökningen. Urvalet är baserat på företagens verksamhet 
(detaljhandeln, Sverige) och omsättning (minst 100MSEK). 58 företag medverkade i enkäten 
och fem (tre stora och två medelstora) av dessa blev även intervjuade. 

Teori: Den teoretiska referensramen är uppbyggd från forskning inom främst outsourcing, 
logistik och tredjepartslogistik. Teorierna berör följande områden; Service, Pris, Kvalité, 
Sortiment och Relationsskapande. Dessa grupper utgör faktorgrupperna med underliggande 
transportparametrar. 

Slutsatser: Bearbetning av data från både den kvantitativa och kvalitativa metoden påvisar 
följande rangordning av faktorgrupperna; (1) Kvalité & Pris, (2) Service, (3) 
Relationsskapande & Sortiment. 

Att rangordna transportparametrar är svårt, då det är relationen mellan olika parametrar som 
påverkar företag när de väljer transportleverantör. Därtill påverkar olika parametrar vid olika 
tillfällen, beroende på vart i beslutsprocessen ett företag befinner sig. Därför har följande 
uppdelning av faktorgrupperna gjorts utefter erhållet resultat;  

Orderkvalificerare: Kvalité, Sortiment, Service, Informationsutbyte 
”Ordervinnare”: Pris, Relationsskapande 

 

Nyckelord; Logistik, tredjepartslogistik, outsourcing, transportleverantör, transportparametrar, 
leveransservice 
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Förord	  
Vi känner att studien måste inledas med några väl valda rader där vi tackar de personer som 
på ett eller annat sätt varit inblandade i arbetsprocessen.	  

Först och främst vill vi tacka vår handledare, Jan Bodin, för goda råd och all den tid han har 
lagt ner på oss. Vi är väldigt tacksamma att han var så tillmötesgående till att vi skrev arbetet 
på distans. Ett stort tack till vår uppdragsgivare och kontaktpersonen vi haft där. Vi vill också 
tacka de personer som läst igenom, rättat och kommit med förslag till förbättringar på 
uppsatsen. Vidare riktas ett stort tack till respondenterna som deltog i undersökningarna och 
ett extra tack till de personer som ställde upp på intervju.   

Utan Er hade arbetet varit omöjligt!  

Mvh, 

Adam & Adrian 
2012-04-30 
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1	  Inledning	  
Det inledande kapitlet introducera läsaren till det valda ämnesområdet. Kapitlet börjar med 
definitioner samt en beskrivning av vårt uppdrag för att sedan behandla dess bakgrund. 
Därefter presenteras transportparametrarna samt tidigare forskning. Avslutningsvis 
definieras problemformulering och syfte. 

1.1	  Uppdragsbeskrivning 
Vårt uppdrag kommer från en ledande transportleverantör som sköter paket och 
pallförsändelser via både business-to-business (B2B) samt business-to-consumer (B2C). De 
har på senare tid märkt att ett lägre pris gentemot konkurrenter inte nödvändigtvis medför att 
fler kunder väljer dem. Istället verkar det vara andra parametrar som influerar företagen. Vi 
har därför fått i uppdrag att undersöka vilka parametrar som är avgörande för ett företag när 
de väljer transportleverantör.  

1.2	  Definitioner	  
Nedan presenteras våra definitioner på begrepp och termer vi valt att använda oss av i arbetet.  

Stora företag – Företag med en omsättning över 500MSK. 

Medelstora företag – Företag med en omsättning över 100MSK men lägre än 500MSK. 

Transportleverantör/Speditör/3PL-leverantör/Transportföretag – Ett företag som säljer 
transporttjänster och andra logistiska tjänster. 

Transportparametrar & Parametrar – Faktorer/mått som vi avser undersöka om huruvida de 
påverkar ett företag val av transportleverantör.   

Faktorgrupper – Grupperna som de enskilda transportparametrarna/parametrarna tillhör.  

1.3	  Uppdragets	  bakgrund	  
Under de senaste årtiondena har fokus inom logistik flyttats från lager och transport till att 
istället bli en viktig del av ett företags konkurrensstrategi (Oskarsson et al., 2006, s. 11; 
Melnyk et al., 2009, s. 4629; Lu & Yang, 2009, s. 282). Förtydligande används idag logistik 
för att skapa konkurrenskraft och bättre lönsamhet hos ett företag. Det betyder i förlängningen 
att flöden inom en organisation ska vara kostnadseffektiva samtidigt som de skall vara 
kundanpassade (Oskarsson et al., 2006, s. 11; Lu & Yang, 2009, s. 282). Med andra ord 
betyder det att målet med logistik är att uppnå en kostnadseffektiv leveransservice (Oskarsson 
et al., 2006, s.21).  

Leveransservice kan delas upp i ett flertal nyckeltal där samtliga behandlar tid som ett 
konkurrensmedel (Oskarsson et al., 2006, s. 40). Anledningen till detta är behovet av snabba 
och effektiva processer inom företaget. På så sätt kan ett företag minska kapitalbindningen 
(lager) samtidigt som det ger möjlighet till ökad leveransservice (Oskarsson et al., 2006, s. 29-
30; Mattsson & Jonsson, 2012, s. 85). Exempel på nyckeltal är ledtid, leveransprecision och 
leveranspålitlighet (Oskarsson et al,. 2006, s. 40; Mattsson & Jonsson, 2012, s. 86, 126, 74). 

Det framgår således att tid är en avgörande faktor för logistiken. Transporter blir därför i 
förlängningen även det en vital del för ett effektivt logistikflöde. Oskarsson et al. (2006, s. 
119) stärker detta påstående med argumentet att många produkter idag tillverkas och 
konsumeras på geografiskt olika platser. Produkterna flyttas därför större sträckor – vilket gör 
att transportkostnaden blivit en större del av det totala produktvärdet (Oskarsson et al., 2006, 
s. 119).  
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Ovanstående diskussion leder oss vidare in på outsourcing. Förtydligande innebär outsourcing 
att ett företag väljer att lägga ut en eller flera delar av dess verksamhet till en tredje part 
(Bolumole, 2001, s. 87). Företag väljer detta alternativ för att fokusera på sin kärnverksamhet 
och samtidig reducera kostnader (Oskarsson et al., 2006, s. 309; Bolumole, 2001, s. 87). 
Bolumole (2001, s. 87) menar att behovet för effektivisering via outsourcing har tillkommit 
genom ökad konkurrens och globalisering. Globaliseringen tycks höra ihop med att produkter 
idag produceras och konsumeras på geografiskt olika platser. Det innebär som tidigare nämnts 
att produkterna flyttas över längre sträckor.  

Outsourcing av logistiska tjänster (även kallat tredjepartslogistik) har blivit allt vanligare 
(Sink & Langley 1997, s. 172). Enligt Bolumole (2001, s. 87) köper företag logistiktjänster då 
organisationen inser att de har bristfällig intern kompetens. Vidare förklarar han, likt 
argumenten för outsourcing i allmänt, att kostnadsreduktion är en påverkande faktor.   

Den mest förekommande logistiktjänsten företag köper är transporter (Sink & Langley, 1997, 
s. 171; Tsau et al., 2008, s. 420). Kopplat till logistikens mål, transporters påverkan samt 
argumenten för outsourcing ser vi att detta fenomen verkar berättigat. Detta är förmodligen en 
av anledningarna till att många logistik- och transportföretag vuxit fram över åren (Oskarsson 
et al,. 2006, s. 309). När fler företag etableras inom samma sektor leder det till ökad 
konkurrens, vilket även setts inom logistikbranschen (Hartmann & Erlangen-Nümberg, 2011, 
s. 63).  

Randall et al. (2011, s. 399) menar att detaljhandelsföretag kräver en flexibel och 
anpassningsbar logistikkedja. Det 
innebär att produkter alltid ska finnas 
tillgängligt utan att kräva stora lager 
och höga kostnader. Många 
detaljhandlare har dessutom butiker 
spridda över ett stort geografiskt 
område. Det tycks därför naturligt att 
detaljhandelsföretag i stor utsträckning 
använder sig av logistikföretag 
(Uppdragsgivaren, 2012). Som tidigare 
nämnts har fokus inom logistiken 
skiftats och ses idag som ett 
konkurrensmedel. Ökade krav från 
kunder som vill ha produkter så fort 
som möjligt till rätt pris är ett exempel. 
Genom de ökade kraven har begrepp 
såsom just-in-time (JIT) vuxit fram där 
allt större fokus läggs på att 
tillfredsställa konsumenterna och 
parallellt reducera kostnaderna.  

I samband med att en organisation blir 
större ökar komplexiteten inom en 
logistikkedja. Oskarsson et al. (2006. s. 
18-19) beskriver ett exempel där två 
personer startar ett företag där de 
bränner CD-skivor och därefter distribuerar de. Eftersom de endast är två anställda har de bra 
uppsikt över samtliga processer i deras kedja. Problematiken uppstår dock när efterfrågan blir 
för stor och de tvingas anställa ytterligare personal och samtidigt dela upp de olika 

Figur	  1.	  Problembakgrund 
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processerna i funktioner (materialhantering, produktion och distribution). Effekten blir således 
att kundfokus blir diffust samtidigt som samma höga leveransservice blir svår att upprätthålla. 
Även kostnader kan bli ett problem. Kunderna hade tidigare endast kontakt med två personer 
medan de nu kunde bli runtskickade till olika individer för att få ett tillfredställande svar på 
dess frågor (Oskarsson et al., 2006, s. 18-19). Således verkar ett företags logistik öka i 
komplexitet parallellt med att företaget växer. När dessutom företaget i fråga är ett 
detaljhandelsföretag blir kravet på en effektiv logistikkedja än mer viktig, som effekt av de 
höga kundkraven. Produkterna ska alltid finnas tillgängliga till ett lågt pris, samtidigt som 
företagen måste hålla nere sin kapitalbindning. Därtill opererar många detaljhandelsföretag 
över ett stort geografiskt område vilket ställer höga krav på deras transporter. Randall et al. 
(2011, s. 396) menar att detaljhandelsföretagen tvingas anpassa sig efter snabba förändringar i 
utbud och efterfrågan. Exempelvis kan en höjd efterfrågan ses kring jul, vilket innebär att 
detaljhandelsföretag måste anpassa utbud och distribution.   

I figur 1 visualiseras hur vår problembakgrund hänger ihop. Det framgår hur och vilka 
områden/aktörer vårt ämnesområde berör.  

1.4	  Transportparametrar	  
Genom relevanta teorier som berör det valda problemområdet har faktorgrupper med 
underliggande transportparametrar skapats. Nedan presenteras den tidigare forskning som 
faktorgrupperna och transportparametrarna är byggda ifrån och som vi anser väsentliga för 
uppsatsens teoretiska grund. I den tidigare forskningen har i regel enbart en av 
transportparametrarna undersökts oberoende av resterande faktorer. Det är således här vi ser 
den största bristen i dagens forskning. Detta då tidigare forskning inte ställt samtliga 
parametrar i förhållande till varandra. Vidare har vi funnit ett gap i forskningen kring 
avgörande transportparametrar med fokus på detaljhandeln. Med andra ord tycks forskning 
saknas kring vilka transportparametrar som detaljhandelsföretag ser som avgörande när de 
väljer transportleverantör. Majoriteten av den forskning vi tagit del av har dessutom haft sitt 
ursprung utanför Sverige. Det tycks således finnas en avsaknad i forskningen där 
parametrarna ställs emot varandra i det valda problemområdet med fokus på detaljhandeln i 
Sverige.  

Forskningen kring outsourcing är uttömmande där Aghazadeh (2011), Murphy & Poist 
(2000), Trent (2007), Monczka et al. (2005) och Weber et al. (2000)  är några av forskarna 
som genomfört undersökningar inom området. Främst tycks forskningen fokusera på 
argumenten för och mot outsourcing. Exempelvis beskriver Monczka et al. (2005, s. 23) att 
företag kan uppfatta en risk av förlorad kontroll vid outsourcing, medan Trent (2007, s. 149) 
bland annat påvisar finansiella och organisatoriska anledningar till att företag kan/bör välja 
outsourcing. Weber et al. (2000, s. 138-139) beskriver i en beslutsmatris hur företag väljer 
leverantör av outsourcingtjänster. I matrisen beskrivs att beslutsprocessen består av fem olika 
steg; fastställande av behov, identifiera möjliga leverantörer, utvärdera och jämföra 
leverantörskandidater, förhandling och relationsskapande. Weber et al. (2000, s. 136) 
beskriver hur tidigare forskning påvisat ett flertal olika kriterier som företag överväger när de 
väljer leverantör av outsourcingtjänster.  

Det finns forskning kring transportleverantörers anställda och deras interaktion med det 
köpande företag. Denna interaktion utgör i arbetet faktorgruppen service.  Ellinger et al. 
(2008, s. 362) påpekar att en transportleverantörs kontaktpersoner utåt mot kund påverkar 
kundens uppfattning om leverantören. Även Chiou & Dröge (2006, s. 623) har funnit ett 
liknande samband där interaktionen mellan en leverantörs servicepersonal och det köpande 
företaget har en stor påverkan på en kunds tillfredställelse. Andra forskare menar att 
interaktionen kan påverka ett företags förtroende för leverantören. Detta förtroende är något 
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som enligt Doney & Cannon (1997, s. 47) företag värderar högre än tidigare erfarenheter och 
prestationer. Författarna påvisar att det är transportleverantörens säljare, deras expertis och 
kunskap som kan skapa ett högre förtroende hos det köpande företaget. Det finns idag ingen 
forskning som har undersökt hur detaljhandelsföretag och deras interaktion med 
transportföretag påverkar kundens uppfattning om leverantören. Vi ser det därför intressant att 
inkludera service som faktorgrupp med dess underliggande transportparametrar då vår 
undersökning avser att undersöka enbart detaljhandelsföretag.    

Det finns en mängd forskning som behandlar pris utifrån en rad olika aspekter. I detta arbete 
kommer pris inkluderas och då som ett konkurrensmedel för transportleverantören. Wu & 
Olson (2010, s. 4926) säger att pris varit en genomgående parameter i studier som berört valet 
av transportleverantör. Pris är därav en relevant transportparameter för vår studie. De studier 
som har undersökt pris har vanligtvis undersökt den som en enskild parameter alternativt mot 
enbart en annan. Det är därför intressant att undersöka hur priset påverkar i relation till övriga 
faktorer som också påverkar valet av transportleverantör.   

I denna studie såg vi det som viktigt att inkludera kvalité som en faktorgrupp. För oss är 
kvalité inom transportbranschen den leveransservice som transportleverantören kan erbjuda. 
Utifrån tidigare teorier valde vi att använda oss utav fyra transportparametrar i denna 
faktorgrupp. Forskare menar att betydelsen av leveransserviceelementen varierar beroende på 
i vilken bransch de agerar samt vilka behov kunderna har (Liu & Lyons. 2011, s. 549). 
Elementen som vi valde att använda i undersökningen är ledtid, leveranspålitlighet, 
leveranssäkerhet och leveransflexibilitet.  

Ledtidens innebörd är tiden det tar från och med att en order är lagt och till dess att den 
specifika ordern är levererad (Mattsson& Johnsson, 2012, s. 77), medan leveranspålitlighet 
innebär punktlighet i ledtiden (Oskarsson et al., 2006, s. 40).  Företag strävar idag ofta efter 
att minimera antal lagerförda produkter för att minska kapitalbindningen samt risk för 
inkurans. Detta har skapat ett behov av leveranser som kommer ofta och i tid (Mattsson & 
Johnsson, 2012, s. 74). Leveranssäkerhet innebär att leveransen innehåller rätt kvantitet och 
kvalité. Fördelen med en hög leveranssäkerhet är att kundens risk minskar då denne inte 
behöver genomföra lika ingående kontroller av godset vilket ökar flödet (Mattsson & 
Johansson, 2012, s. 75, 76). I en studie från 2002 rankades leveranssäkerhet på en andra plats 
efter kundservice då de jämförde logistiska egenskaper (Morach & Lynch, 2002, s. 37). 
Leveransflexibilitet innebär att företaget som levererar kan anpassa tjänsten utefter specifika 
behov som kunden har (Oskarsson et al, 2006, s. 41). Parametrarna i denna faktorgrupp utgör 
kärnverksamheten för transporterföretag och bli därför väsentliga att inkludera med tanke på 
det valda problemområdet.  

För att ett transportföretag skall bli aktuell som leverantör bör denne kunna erbjuda vissa 
tjänster. Vi valde således att skapa faktorgruppen sortiment där vi inkluderade 
transportparametrar som utifrån teorier ansågs lämplig för det aktuella området. Den 
ekonomiska tillväxt som setts världen över de senaste åren har inverkat på miljön i form av 
minskade ozonlager, förorenat- vatten samt luft (Wu & Dunn, 1994, s. 20). För att minska 
effekten på klimatet måste inköpare överväga lågt pris i förhållande till dyrare och 
miljövänligare alternativ (Enarsson, 1997, s. 7). Detaljhandeln har sett en liknande utveckling 
där företagen blivit allt mer globaliserade, med tillverkning i ett land och konsumtion i ett 
annat (Rämme et al., 2010, s. 4). Således krävs transportföretag för att kunna förflytta 
varorna. Företag kan besluta om att outsourca delar eller hela sin logistikkedja till ett 
tredjepartsföretag. Ju fler produkter eller tjänster tredjepartsföretaget kan erbjuda desto fler 
kunder kan de erhålla samt ta större del av deras outsourcing (Weber, 2000, s. 135). När det 
köpande företaget väljer att outsourca kan de uppfatta en viss risk. I de fall 
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transportleverantören valt att satsa på sitt varumärke kan konsumenterna riskreducera (Fischer 
et al., s. 823).   

Relationer med kunder är något som blivit allt viktigare för transportleverantörer (Langley et 
al., 2004, s. 19). En möjlig anledning till detta är att en bra relation kan leda till ökad 
effektivitet i logistikkedjan (Rajesh et al., 2011, s. 222). Därav skapades faktorgruppen 
relationsskapande med dess underliggande transportparametrar. För att en leverantör ska 
kunna få en bra relation till deras kunder krävs att de är kundorienterade och pålitliga samt har 
hög service och transparens i deras informationsflöden (Murphy & Poist, 2000, s. 126; Rajesh 
et al., 2011, s. 241). Om en relation skapas kan även lojalitet uppstå. Cahill et al. (2010, s. 
266) menar att ett företag som är lojala till deras transportleverantör bland annat kan tappa 
dess kostnadsfokus. Forskning visar att det finns en svag tendens att företag som är lojala till 
deras transportleverantör har en mindre benägenhet att byta leverantör (Juntunen et al, 2010, 
s. 221). Utöver Juntunen et al (2010) fann vi ingen forskning som direkt korresponderar till 
detta område. Däremot har Phua et al. (2011, s. 1795) undersökt om det finns svårigheter för 
ett företag att byta outsourcingleverantör. Resultatet påvisar att detta tycks vara fallet då det 
kan vara kostsamt att byta leverantör. Pfeiffer (2010, s. 697) menar att forskningen inom byte 
av outsourcingleverantör är bristfällig.  

Utifrån ovanstående litteraturgenomgång har följande faktorgrupper med transportparametrar 
skapats;  
 
- Service (Säljteam och kontaktperson)  

- Pris (Pris) 

- Kvalité (Leveransservice, ledtid, leveranspålitlighet, leveranssäkerhet, leveransflexibilitet)   

- Sortiment (Grön logistik, globala transporter, utbud av tjänster, varumärke) 

- Relationsskapande (Relationer, lojalitet, information, leverantörsbyte)  

1.4	  Frågeställning	  	  
Problembeskrivning och tidigare forskning kring transportparametrar leder oss till följande 
frågeställning; 

Vilka transportparametrar är avgörande för stora- och medelstora företag inom 
detaljhandeln vid val av transportleverantör i Sverige? 

1.5	  Syfte	  
Det teoretiska syftet är att undersöka om och i vilken utsträckning transportparametrar, som är 
teoretiskt relevanta för ett detaljhandelsföretag, påverkar deras val av transportleverantör.   

Studien syftar till att få ett resultat som praktiskt kan översättas till vilka egenskaper en 
transportleverantör bör fokusera på för att skapa konkurrensfördelar.  Vidare ämnar studien ge 
en mer djupgående förståelse för hur dessa parametrar påverkar företagen vid dess val av 
transportleverantör.  
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2	  Vetenskapliga	  utgångspunkter	   
Metodkapitlet börjar med att leda in läsaren i det valda perspektivet samt hur 
uppsatsförfattarnas förförståelse ser ut. Därefter beskrivs den vetenskapliga kunskapssynen 
samt hur studiens forskningsansatts byggts upp. Den kvantitativa och kvalitativa 
dispositionen presenteras för att sedan utmynna i den disposition som genomförts i denna 
studie. Längre fram beskrivs hur en pilotstudie genomförts. Kapitlet avslutas med en 
diskussion kring källorna som använts genom arbetet. 

2.1	  Perspektiv	  
I denna studie skriver vi på uppdrag åt en transportleverantör. Således faller det sig logiskt att 
vi antar ett leverantörsperspektiv. Praktiskt innebär detta att vi presenterar såväl enkätens som 
intervjufrågornas resultat så att det återspeglar hur vår uppdragsgivare kan skapa 
konkurrensfördelar utifrån vad kunderna efterfrågar. 

2.2	  Skriva	  på	  uppdrag	  	  
Att skriva ett examensarbete kan vara en värdefull erfarenhet för studenterna. Anledningen till 
det beror på att studentens teoretiska kunskaper får användas för att lösa ett ”verkligt” 
problem. Trots detta ska fokus ligga på praktisk problemlösning som baseras på en teoretisk 
grund med vetenskapliga metoder (Skriva på uppdrag, 2011, s. 2). Uppdragsgivaren 
efterfrågar oftast en så praktisk lösning som möjligt, samtidigt som kravet för en godkänd 
uppsats från universitetet är att den har en teoretisk grund. Det gäller därför att en 
uppdragsbaserad uppsats har en balans mellan den teoretiska och praktiska delen. Exempelvis 
är det nästan alltid nödvändigt för studenterna att omformulera uppdragsgivarens 
problemformulering. Detta för att skapa en frågeställning som lever upp till båda parternas 
kriterier (USBE, 2012).  

För denna uppsats erhölls ett generellt problemområde som behövde undersökas. 
Problematiken låg i att uppdragsgivaren uppfattat att pris inte är den mest avgörande faktorn 
vid upphandling med kunder. För att kunna använda denna problematik och samtidigt leva 
upp till de teoretiska kraven, omformulerade och specificerades området. Denna avsmalning 
ledde oss in på stora- och medelstora detaljhandelsföretag inom Sverige. Eftersom stora- och 
medelstora företag har hög omsättning är det de företag som är mest intressanta för vår 
uppdragsgivare. Valet att endast undersöka företag som verkar inom Sverige gjordes eftersom 
att uppdragsgivaren är etablerad på den svenska marknaden. Sverige är därför en marknad de 
redan är etablerad på och således avser stärka deras marknadsposition. Att studiens population 
ska vara detaljhandelsföretag beror på att vi uppsatsförfattare anser att det är en bransch som 
kräver transporter av varor i stor utsträckning. Uppdragsgivaren framhöll även att 
detaljhandelsföretag utgör en markant del av deras nuvarande kundbas. Genom ovanstående 
förklaring framkommer att vi var tvungna att omformulera och framförallt specificera 
uppdragsgivarens problemområde. Detta för att möjliggöra den teoretiska grund som studien 
utgått ifrån.   

Vidare valde vi att skapa en mer praktisk presentation till uppdragsgivaren. Detta för att vi i 
uppsatsen skulle kunna fokusera mer på de teoretiska aspekterna. Som framgår ur syftet 
valdes det att delas upp det i två delar – ett teoretiskt och ett praktiskt, för att på så sätt 
understryka skillnaderna mellan dem.  

2.3	  Förförståelse	  
Båda uppsatsförfattarna studerar på Civilekonomprogrammet med inriktning mot Handel och 
Logistik. Genom programmet har vi fått insikt i hur företags logistik fungerar samt hur den 
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kan användas för att skapa konkurrensfördelar. Därigenom har även de olika transportsätten 
diskuterats. I samband med våra kurser om logistik har detaljhandelsbranschen varit 
framträdande. Holme & Solvang (1997, s. 151) menar att en forskares förförståelse genom 
sina studier kan påverka undersökningens övergripande sätt att angripa problemområdet. 

Vi anser oss därför besitta viss förförståelse kring detaljhandelsföretag och dess logistik. 
Därför kunde vi vid uppsatsens början förutsäga/anta vilka transportparametrar som skulle bli 
aktuella i vår undersökning. Vi inser att någon praktiskt lagd parameter kan ha blivit 
förbisedd. Detta eftersom vår förförståelse enbart består av teoretisk förförståelse. Vi är 
medvetna om denna risk vilket vi kompenserat för via en grundlig teoriundersökning för att 
på så sätt fastställa de mest relevanta parametrarna. Risken minimeras ytterligare då både en 
kvantitativ och kvalitativ undersökning genomförts.  

2.4	  Vetenskaplig	  kunskapssyn	  
Vetenskap kan skilja sig väldigt mycket beroende på vem som tillfrågas. Inom 
vetenskapssamhället finns det ett flertal olika synsätt att se på vetenskap och forskning. Hur 
någon ser på verkligheten kallas kunskapssyn (Patel & Davidson, 2003, s. 15). Normalt 
brukar kunskapssynen delas in i två grupper; positivism och hermeneutik (Bryman & Bell, 
2005, s. 27).   

Positivismen har sin utgångspunkt från en empirisk och naturvetenskapliga tradition. Det 
betyder att vetenskap är det som går att iaktta, det som är tillgänglig för våra sinnen (Patel & 
Davidson, 2003, s. 27). Den mest extreme positivisten anser att endast det som kan iakttas 
eller uppfattas existerar, allt annat är därför hjärnspöken. Positivister lägger således stor vikt 
vid vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metod, för att ta avstånd från spekulationer 
(Molander, 2003, s. 178). Positivism och deduktion går sedermera hand i hand, där 
värderingar och tolkningar läggs åt sidan för objektiviteten (Bryman & Bell, 2005, s. 26). Det 
betyder att en positivistisk forskare oftast går från redan befintliga teorier och utifrån dessa 
testar hypoteser (Bryman & Bell, 2005, s. 23).  

Hermeneutiken kan ses som positivismens raka motsats, där fokus läggs på att förstå och 
tolka. Där positivisten vill förklara en företeelse vill istället hermeneutikerna förstå den. 
Hermeneutikern menar att mänskligt beteende går att studera genom skrift och tal. På så sätt 
går det att tolka och förstå den sociala verkligheten genom människors handlande. Ytterligare 
en skillnad mot positivismen är att hermeneutikern kan använda sina egna kunskaper, känsla 
och förståelse som ett hjälpmedel i sin forskning (Patel & Davidson, 2003, s. 29, 30; Bryman 
& Bell, 2005, s. 443).  

Utifrån studiens valda syfte och frågeställning framgår att avsikten är att ta fram vilka 
parametrar som är viktigast vid valet av transportleverantör. Därutöver framkommer att syftet 
även innefattar att skapa en förståelse kring varför vissa parametrar är viktigast. Därigenom 
har vi en kunskapssyn som består av en blandning av såväl positivism som hermeneutiken. Vi 
är av den åsikten att vi kan generalisera resultatet från den kvantitativa studien, men inte den 
kvalitativa. Trots det anser vi att intervjuerna bidrar med en generell förklaring till hur 
enkätresultatet blivit som det presenteras i kapitel 5. Därför har tyngden av arbetet och 
resultatet fokuserats kring den kvantitativa enkätundersökningen. Vi har även genom arbetet 
använt oss av våra egna kunskaper som erhållits genom våra studier, vilket är ytterligare en 
egenskap från den hermeneutiska kunskapssynen.  

2.5	  Forskningsansats	  	  
Det finns ett flertal forskningsansatser, två av dessa är deduktion och induktion. De behandlar 
hur forskare skall gå tillväga vid en vetenskaplig forskningsstudie. Om forskaren väljer att 
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utgå ifrån en deduktiv ansats krävs en teoretisk bakgrund som stärker frågeställningarna, för 
att sedan leda fram till observationer/resultat. Styrs istället forskningen av insamlad fakta som 
erhållits via observationer/resultat och sedan genererar en teori blir ansatsen av induktiv 
karaktär (Backman, 2011, s. 54). 

Vi har i denna uppsats börjat med en deduktiv ansats där vi utifrån redan befintliga teorier 
genererat en enkätundersökning som gav oss ett resultat. Utifrån resultatet har vi konstruerat 
intervjufrågor som har lett oss fram till en ny förståelse. Vi ansåg att båda inriktningarna var 
nödvändiga för att kunna uppnå vårt praktiska och teoretiska syfte samt bidra med värdefull 
information till vår uppdragsgivare.  

2.6	  Metodologisk	  disposition	  	  
Eftersom det i denna uppsats genomförs både en kvantitativ och kvalitativ metod har 
dispositionen för studien blivit en kombination av dessa. Nedan presenteras de kvantitativa 
och kvalitativa dispositionerna för att sedan utmynna i den kombination som arbetet följt.  

2.6.1	  Kvantitativ	  disposition	  	  
Kvantitativa studier handlar i huvudsak om en deduktivt ansats (Backman, 2011, s. 54; 
Bryman & Bell, 2005, s. 86). I en deduktiv ansats finns det sex steg som kan användas för att 
förklara tillvägagångssättet (Bryman & Bell, 2005, s. 23), dessa redovisas nedan i figur 2. 

 	  

Figur	  2.	  Den	  kvantitativa	  processen	  (Bryman	  &	  Bell,	  2005,	  s.	  23) 

1. Utifrån teorier som kopplats till ett visst område härleder forskaren en eller flera 
hypoteser.  

2. I hypotesen ingår en rad olika begrepp som skall göras om till användbara företeelser. 
Forskaren måste specificera hur informationen skall samlas in utifrån de data som är 
en del utav hypotesen (Bryman & Bell, 2005, s. 23). Inom den kvantitativa 
forskningen ryms emellertid inte någon specificering av hypoteserna. Detta sker i 
regel bara vid så kallade experimentella forskning då det kan vara aktuellt med en 
hypotesprövning (Bryman & Bell, 2005, s. 86). 

3. Datainsamling består av olika undergrupper, där den första handlar om att utforma 
undersökningen på ett sätt som ökar funktionaliteten samt validiteten. Därefter är det 
av dignitet att förstå hur målgruppen ska nås på ett effektivt sätt för att erhålla svar 
från respondenterna (Bryman & Bell, 2005, s. 86). 

4. När fakta blivit insamlat skall informationen göras om till data. Syftet med en 
kvantitativ studie är att kunna kvantifiera fakta. Vidare skall data presenteras och 
analyseras (Bryman & Bell, 2005, s. 87). 
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5. Detta leder vidare till att hypoteserna som fastlades i ett tidigare stadium kan bekräftas 
eller förkastas (Bryman & Bell, 2005, s. 88). 

6. Slutligen skall resultatet revideras, vilket sker via återkoppling till de ursprungliga 
teorierna som undersökningen genererats utifrån (Bryman & Bell, 2005, s. 88). 

2.6.2	  Kvalitativ	  disposition	  	  
Det som skiljer en kvalitativ studie mot en kvantitativ är framförallt det faktum att kvantitativ 
forskning är inriktad på siffror medan en kvalitativ fokuserar på ord. I ett induktivt 
förhållningssätt genereras teorin istället utifrån insamlad fakta (Bryman & Bell, 2005, s. 297). 
Nedan beskrivs den ordningsföljd som vanligtvis följs vid en kvalitativ disposition (Lundahl 
& Skärvad, 1999, s.104). 

1. Avgränsning av utredningsområdet; avgränsning innebär att författarna fokuserar 
området som skall undersökas. Detta för att underlätta och göra informationen som 
samlas in hanterbar.  

2. Avstå från formulering av hypotes; är då undersökningen skall styras utifrån 
problemformuleringen. 

3. Identifiera tillförlitliga källor.  
4. Val av intervjupersoner; respondenter som kan tillföra något till studien bör väljas.  
5. Datainsamling; ackumulera data som är relevant för den ställda 

problemformuleringen.  
6. Bearbetning och analys.  

2.6.3	  Studiens	  disposition	  	  
 

 
Figur 3. Studiens metodologiska disposition 

Som tidigare nämnts valde vi att göra en kombination av både en kvantitativ och kvalitativ 
metod. Detta då vi strävade efter att få en bredd i arbetet via en kvantitativ studie för att sedan 
erhålla ett djup via den kvalitativa studien. Vidare ledde detta fram till en metodologisk 
disposition som följer ordningen i figur 3.  
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1. Det första vi gjorde var att fastställa forskningsområde. Detta genomfördes via vår 
uppdragsgivare som hade ett område i vilket de ansåg att det fanns bristfällig 
information. Därefter valde vi att specificera problemområdet genom 
problemformuleringen, med vår utbildning i åtanke.  

2. Utifrån problemområdet avgränsade vi området så att det blev hanterbart. Vi valde 
därför målgruppen stora- och medelstora företag inom detaljhandel (se kapitel 4.1). 
Dels för att kunna tillämpa befintliga teorier som ofta är utformade efter större företag 
och deras verksamhet, samt vår studieinriktning mot handel som varit aktuell genom 
utbildningen.   

3. Vidare genomförde vi en teoristudie för att bygga en teoretisk referensram. Vi valde 
teorier som var i linje med vår problemformulering, där outsourcing och logistik var 
grunden för att sedan mynna ut i teorier rörande transportparametrar (se kapitel 3).  

4. Datainsamlingen startade med att vi byggde upp enkäten utifrån teori som berörde de 
olika transportparametrarna (se Appendix 1). Studien testades därefter på en grupp 
individer för att säkerställa funktionen samt att studien svarade på frågeställningen. 
Vidare lokaliserade vi målgruppen och kontaktade de med en förfrågan om de kunde 
besvara enkäten (se Appendix 3). Då alla inte svarade vid ett första utskick blev det 
aktuellt att skickad påminnelser. (se Appendix 4)   

5. Bearbetning av data gjordes via google.docs för att sedan exportera siffror till SPSS 
där vi genererade grafer och tolkade insamlad data (se Appendix 6-8). 

6. Utifrån resultatet på den kvantitativa studien gjorde vi ett bekvämlighetsurval inför 
den kvalitativa undersökningen (se kapitel 4.1). Respondenterna kontaktades med en 
förfrågan om de kunde tänka sig att ställa upp på en intervju för att stärka resultatet 
som vi erhållit vid enkätundersökningen. 

7. Insamling av data vid den kvalitativa studien gjordes via intervjuer med respondenter. 
Vi utgick då från en intervjumall som skapats, denna mall byggde till viss del på 
resultatet från enkäten med inslag av tidigare teorier (se Appendix 5).  

8. När vi ansåg att en teoretisk mättnad var uppnådd kunde vi presentera ett fullständigt 
resultat från både enkät samt intervjuer. Vidare analyserades resultatet, där det 
redogjordes för våra tankar kring erhållet material samt en återkoppling till teorierna 
(se kapitel 5).   

9. I slutsatsen presenteras två modeller som representerar de slutsatser som fastställts. 
10. Vi avslutade arbetet med att presentera de praktiska rekommendationer som funnits 

under studiens gång.  

2.7	  Källkritik	  
Vi har strävat efter att använda vetenskapliga artiklar som är aktuella för studien. Ur 
källförteckning framgår att endast en av de vetenskapliga artiklarna är skriven innan 1990-
talet, medan majoriteten av artiklarna är publicerade under 2000-talet. Vi anser således att de 
teorier och den forskning som presenterats är tidsenlig och är applicerbara i nutid. Artikeln 
Industrial Pricing to meet customer needs är undantaget som blev publicerad 1978. Denna 
artikel har använts i ett stycke och då vid en översiktlig beskrivning av de olika 
prisstrategierna ett företag har att välja på. Därutöver har ett flertal forskare de senaste åren 
refererat till artikeln. Vi anser således att artikeln är applicerbar såväl som trovärdig.  

Oskarsson et al. (2006) är en bok vi använt vid ett par teorier samt även i problembakgrunden. 
Denna bok har vi haft som kursbok på både A- och C-nivå i vår utbildning. Vi anser därför att 
boken är trovärdig eftersom våra lärare vid flera tillfällen refererat till denna. Trots det har vi 
försökt stärka dennes referenser med en till källa för att på så sätt ytterligare höja 
trovärdigheten i våra påståenden och resonemang.  



	  
	  

11	  

I teorikapitlet har en viss del av forskningen gjorts i länder som kan ha kulturella skillnader 
sett från Sverige. Bland annat har forskningen gjorts i USA, Kina, Taiwan och Skottland. Vi 
är av den åsikten att kulturella skillnader påverkar individers beteende. Den forskning och de 
teorier vi använt berör framförallt begrepp och hur ett företag agerar. Därför anser vi att de 
kulturella skillnaderna inte bör påverka i lika stor utsträckning. Vi menar även att de koncept 
som berörts är globalt accepterade. Vi är dock medvetna om att kulturella skillnader kan 
påverka, men anser ändå att dessa teorier är applicerbara även i vår kontext. 

Vissa teorier som beskrivs i den teoretiska referensramen är uppbyggd från forskning som 
behandlat outsourcing. Det innebär att outsourcing av logistiska tjänster såsom transporter bör 
vara inkluderad i deras ”outsourcing”-klassifikation. Med andra ord anser vi att den 
forsknings som gjorts inom outsourcing är applicerbar i denna studies kontext.  

I kapitel 4.1 framkommer att Allabolag.se har använts för att fastställa studiens målpopulation 
och urval. Enligt hemsidan tillhandahåller de alltid de senaste uppdateringarna från 
Bolagsverket, Skatteverket, SCB och UC. Därav anser vi att denna källa är trovärdig med den 
senaste informationen tillgänglig. Det bör även betyda att samtliga bolag som är med i vår 
målpopulation finns med eftersom informationen kommer från bland annat skatteverket och 
bolagsverket, där alla företag måste finnas registrerade. Trots det finns det en risk i att företag 
kan ha blivit förbisedda med tanke på att kontrollen och beräkningen av dessa gjorts för hand. 
Denna risk bör dock ses som minimal samtidigt som ett utelämnat företag inte påverkar 
studiens utfall avsevärt.  
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3 Teoretisk	  referensram 
I teorikapitlet kommer läsaren till en början introduceras till logistikens grunder. Därefter 
beskrivs begreppen detaljhandel, outsourcing samt tredjepartslogistik. Även en modell för 
beslutsfattande vid outsourcing presenteras. Längre fram behandlas teorier kring service, 
pris, kvalitet, sortiment samt relationsskapande. Dessa teorier avslutas med en argumentation 
och avsiktsförklaring för hur och varför vi avser använda de i vår undersökning. Kapitlet och 
teorierna utmynnar därefter i den teoretiska modell vi utvecklat.   
 

3.1	  Vad	  är	  logistik?	  	  
Mentzer (2001, s. 5-9) fastställer att det inte finns någon universal definition för logistik. 
Istället finns ett flertal tolkningar av begreppet. Vi har valt att använda oss utav Oskarsson et 
al. (2006, s. 21) definition som är fritt översatt av Council of Supply Chain Management 
Professionals; 

”Logistik omfattar att på ett effektivt sätt planera, genomföra och styra förflyttningar och 
lagring av material och produkter från råvara till slutkund för att tillfredställa kundens behov 
och önskemål. Dessutom innefattas det informationsflöde som behövs för att materialflödet 
ska fungera.” 

Christopher (2005, s. 6) skriver att ett av 
kärnområdena för hans tredje upplaga av 
boken Logistics and Supply Chain 
Management behandlar de komparativa 
fördelar en effektiv logistikkedja kan medföra. 
Han menar att en välskött logistikkedja kan 
bidra till ständiga fördelar i form av 
kundnöjdhet. Han använder en modell (se 
Figur 5) där tre C:n beskrivs (company, 
customer, competitor).  

Ett framgångsrikt företag har vanligtvis värde- 
och/eller kostnadsfördelar jämfört med 
konkurrenter. Kostnadsfördelar leder till lägre 
kostnader och således högre marginaler. 
Värdeskapande ger produkten eller tjänsten en uppfattad tillfredställelse hos konsumenten. En 
effektiv logistikkedja kan bidra till ökad produktivitet och såldes kostnadsminimeringar 
(Christopher, 2005, s. 8). Exempelvis kan minskade lagernivåer och ökad integration med 
leverantörer åstadkomma kostnadsfördelar i förhållande till konkurrenter. En välskött 
logistikkedja bidrar även till värdeskapande via exempelvis ökad leveransservice 
(Christopher, 2005, s.12). Oskarsson et al. (2006, s. 21) är av samma uppfattning, där 
författarna menar att målet med logistik är att skapa en kostnadseffektiv leveransservice.  

3.2	  Detaljhandel	  
Detaljhandel är traditionellt definierat som säljandet av individuella eller en samling artiklar 
direkt till slutkonsument (Freathy, 2003, s. 3; LivsmedelsSverige, 2010). Vanligtvis delas 
branschen upp i detalj- och partihandel. Partihandeln är försäljning av varor mellan producent 
och detaljhandel, medan detaljhandel är försäljning mellan butik och konsument 
(LivsmedelsSverige, 2010). Inom branschen har försäljningen ökat samtidigt som antalet 
butiker sjunkit (Freathy, 2003, s. 5). Vidare sågs under 1990-talet bl.a. en ökning av antalet 

Figur	  4.	  Company,	  Customer,	  Competitor 
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shoppingcentra och mindre affärer. Även ökat produktutbud samt ett högre fokus på logistik 
har setts (Dawson, 2000, s. 3-14).  

År 2006 stod detaljhandeln för 14% av Sveriges totala BNP (LivsmedelsSverige, 2010), varav 
56% av försäljningen var sällanköps- och 44% dagligvaror. Enligt Handelns 
Utredningsinstitution omsatte detaljhandeln i Sverige 569 miljarder kronor år 2010, en ökning 
med 3% från 2009 (HUI, 2011).  

Detaljhandeln har de senaste 20 åren sett en kraftig tillväxt och omstrukturering. Ökad 
konkurrens tillsammans med en teknisk omvandling har lett till sänkta priser för 
konsumenterna. Detta har gynnat konsumenterna eftersom de lägger omkring 30% av sin 
disponibla inkomst på köp inom detaljhandeln. Totalt sysselsätts 250 000 personer inom 
detaljhandeln. Branschen har även blivit mer internationaliserad (Rämme et al., 2010, s. 4). På 
endast ett par år har även e-handeln fått en betydande roll för detaljhandeln. År 2009 stod 
omsättningen för e-handeln omkring 4% av den totala detaljhandeln (Rämme et al., 2010, s. 
34). Handelns utvecklingsråd menar att detta är en effekt av att företagen har mognat och 
insett att leveranstider är avgörande för konsumenten. Detta i samband med att 
konsumenterna har utvecklats till att idag använda internet i större utsträckning (Rämme et al., 
2010, s. 34).   

Rämme et al. (2010, s. 54) har identifierat sju potentiella ”megatrender”; internationalisering 
och globalisering, teknisk utveckling, internet och digitala medier, service och upplevelser, 
strukturomvandling, hållbar utveckling samt förändrad efterfrågan.  

Vi ser att många av dessa ”megatrender” kan kopplas till tredjepartslogistik och därigenom 
transportföretag. Exempelvis kan transportföretag genom andra transportmedel bidra till en 
hållbar utveckling – som då kräver teknisk utveckling. Detta i samband med 
internationalisering och globalisering ökar transporters påverkan. Som tidigare nämnts har 
företagen insett att leveranstider är en viktig faktor för att upprätthålla den höga servicenivå 
som konsumenter idag kräver. Även detta påvisar vikten av ett effektivt distributionssätt.  

3.3	  Outsourcing	  
I delen Tredjepartslogistik nedan fastställs att 3PL är en typ av outsourcing (Murphy & Poist, 
2000, s. 121). Aghazadeh (2011, s. 232) definierar outsourcing som; ”..the procuring of 
services or products from an outside supplier or manufacturer in order to cut costs.”. Det 
betyder således att outsourcing innebär att ett annat företag rekryteras för att tillhandahålla 
tjänster/processer som företaget annars hade hanterat internt.  Han menar att det har blivit en 
trend att använda outsourcing för att skapa effektiviseringar. Han förtydligar med argumenten 
för kostnadseffektivisering, ökad prestanda samt att organisationen i fråga kan fokusera på sin 
kärnverksamhet. Trent (2007, s. 147) instämmer och konstaterar att företag ska använda sig 
av outsourcing vid de tillfällen det kan medför fördelar. Exempel på fördelar är skalfördelar, 
processpecifika investeringar, högre kvalitet, innovativ teknologi samt lägre kostnader. Han 
påpekar även att outsourcing har övergått från att behandlas på en taktisk nivå till att ses som 
en viktigt del i den strategiska planeringsprocessen.  

Det finns vanligtvis sex bakomliggande orsaker till varför ett företag väljer outsourcing 
(Trent, 2007, s. 149):  

§ Organisatoriska orsaker. För att öka den totala effektiviteten genom att fokusera på 
kärnverksamheten. 

§ Förbättringsbaserade orsaker. För att förbättra verksamhetens prestanda och få 
åtkomst till kunskap och egenskaper samt teknologi som de annars hade varit utan. 
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§ Finansiella orsaker. För att minska investeringar i tillgångar samt befria resurser för 
andra ändamål.  

§ Resultatbaserade orsaker. För att påskynda en expansion genom att använda en 
leverantörs kapacitet, processer och system.  

§ Kostnadsorsaker. För att dra ner på fasta kostnader som då istället blir rörliga.  
§ Personaldrivna orsaker. För att öka engagemang, fokus och energi på 

kärnverksamheten.  

Det framgår således att kostnadsbesparingar är en möjlig faktor, men inte den enda. Istället 
kan en organisation välja outsourcing på grund av en mängd olika anledningar. Trots detta är 
det främst kostnad och fokus på kärnverksamheten som är de primära anledningarna till varför 
företag väljer outsourcing (Monczka et al., 2005, s. 9).  

De vanligaste skälen organisationer har för att avstå ifrån outsourcing är riskerna att förlora 
kontroll över processerna, att företaget anser att operationerna ingår i kärnverksamheten samt 
skyddandet av intellektuell egendom (eng. intellectual property). Det framgår även av CAPS 
Reasearch att hälften av deras respondenter anser att outsourcing inte faller inom ramen för 
deras filosofi och policy (Monczka et al., 2005, 23).   

Vi har valt att inkludera outsourcing i vår teoribakgrund eftersom vi anser att den är relevant 
för vår uppsats. Då tredjepartslogistik och transporttjänster är en typ av outsourcing är det 
viktigt att ha en grundförståelse för begreppet. Nedan kommer vi utefter detta resonemang 
bearbeta teorier baserade på framförallt tredjepartslogistik men även outsourcing. För en 
utförligare förklaring kring hur outsourcing, tredjepartslogistik samt transportföretag kopplas 
ihop se kapitel 3.4.   

3.4	  Tredjepartslogistik	  (3PL)	  
Tredjepartslogistik är en typ av outsourcing där kunder kan köpa logistiska tjänster av 
exempelvis en transportleverantör (Murphy & Poist, 2000, s. 121). Sink & Langley (1997, s. 
172) skriver att outsourcing av logistiktjänster har blivit en trend till följd av att företag väljer 
att koncentrera sig på sin kärnverksamhet snarare än logistiken kring den. Sink & Langley 
(1997, s. 170) påvisar även bristen av en universell definition för tredjepartslogistik. 
Författarna påstår att detta är en effekt av att en definition nödvändigtvis inte passar för 
samtliga företag och/eller branscher. Skribenterna har i sin artikel valt att definiera 3PL som; 
”Using the services of an external supplier to perform some or all of a firm’s logistics 
functions” (Sink & Langley, 1997, s. 170). En senare definition som Murphy & Poist (2000, s. 
121) formulerat utefter deras litteraturundersökning kring ämnet är; ”A relationship between a 
shipper and third party which, compared with basic services, has more customized offerings, 
encompasses a broader number of service functions and is characterized by a longer-term, 
more mutually beneficial relationship” (Murphy & Poist, 2000, s. 121). En slutsats som kan 
dras är att tredjepartslogistik på senare tid bygger mer på relationer och gemytligt utbyte för 
att tillsammans bidra till en ökad effektivitet.  

I en undersökning framkommer att företag som använder sig av 3PL-leverantörer främst 
köper transportjänster, men de erbjuds även heltäckande logistikkedjor och 
informationssystem (Sink & Langley, 1997, s. 171). Även Tsai et al. (2008, s. 420) stärker 
påståendet att transporttjänster är den tjänst företag använder sig mest av när det kommer till 
3PL.  

Vi har valt att inkludera tredjepartslogistik för att skapa en förförståelse kring de olika teorier 
undersökningen kommer behandla. Detta eftersom ett flertal av de parametrarna vi valt att 
använda härstammar ur teorier från tredjepartslogistiken. Genom arbetet har vi hädanefter valt 
att referera till 3PL-leverantörer som transportleverantörer eller transportföretag.  
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3.5	  Beslutsfattande	  vid	  outsourcing	  
Beslut kring outsourcing är ofta kritiska för ett företags framtid. Beroende på vad som 
beslutas kan outsourcingen bestå av en enskild transport till hela logistikkedjor. När behovet 
är bestämt ska ett urval av leverantörer genomföras. Vanligtvis går dessa beslut hand i hand 
vilket innebär att ett företags behov bestäms beroende på hur utbudet av produkter/tjänster ser 
ut (Weber et al., 2000, s. 135). I samband med att   
outsourcing blivit allt vanligare har beslutsprocessen   
och kraven på leverantörerna blivit alltmer komplexa   
(Wu & Olson, 2010, s. 4926). I Figur 5 visas   
beslutsprocessen vid outsourcing. I det första   
steget analyserar företaget sitt behov –   
vad kan vi flytta externt till outsourcing?   
Även krav på kriterier som 
tjänsten/produkten ska uppfylla görs. 
Exempelvis kan ett företag som vill 
använda outsourcing av deras 
transporter fastställa att en viss 
leveransprecision krävs av 
leverantörerna. Resultatet av 
detta initiala steg bör 
fastställa behovet och 
kriterier för val av 
leverantör. Det första 
steget är – som 
visualiseras i figuren – 
den första byggstenen varefter de resterande processerna byggs på. Därför är det kritiskt att 
steg ett är genomfört på ett utförligt och korrekt sätt. I steg två bestäms möjliga 
leverantörskandidater. För att bygga vidare på exemplet ovan kan ett företag möjligen avgöra 
att Bring, DHL och UPS är de enda företag som uppfyller leveransprecisionen (Weber et al., 
2000, s. 138). Därefter utvärderas och jämförs leverantörerna i steg tre. Förhandlingar görs 
sedan med den leverantör som verkar mest fördelaktig. Målet med steg 1-4 är att skapa en 
relation (steg 5) med den leverantör som bäst passat in på de mål och krav som fastställts i 
steg ett (Weber et al., 2000, 139). 

Genom vår problemformulering avser vi att besvara vilka transportparametrar som är 
avgörande för stora- och medelstora detaljhandelsföretag vid val av transportföretag. Vi ser 
således att en grundläggande teoretisk bakgrund som behandlar hur företag fattar beslut vid 
val av outsourcing är nödvändig. Som beskrivits har leverantörerna höga krav på sig för att de 
överhuvudtaget ska övervägas av företag när de identifierat sitt behov. Därutöver finns idag 
stor konkurrens inom branschen för outsourcing av logistiktjänster - vilket bidrar till ännu 
högre krav på leverantörerna. I denna studie är vårt mål att analysera vilka kriterier som är 
avgörande vid val av transportleverantör. Utefter den här modellen kommer vi i denna studie 
utgå ifrån att företagen genomgått steg två. Det betyder att de leverantörer som inte lever upp 
till företagens basbehov inte är med i jämförelsen av möjliga leverantörskandidater.  

 

 

 

Figur	  5.	  Beslutsmatris	  vid	  val	  av	  leverantör	  för	  outsourcing	  (Fritt	  översatt	  av	  uppsatsförfattarna)	  
Källa:	  Weber	  et	  al.,	  2000,	  s.	  138 
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3.6	  Service	  	  
Parametrarna kontaktpersoner och säljare utgör tillsammans 
faktorgruppen ”Service”. I figur 6 visualiseras faktorgruppen 
”Service” för att läsaren ska få en enkel översikt kring hur 
teorikapitlet, den teoretiska modellen samt även enkäten är 
uppbyggd.  

3.6.1	  Säljare	  och	  personlig	  service	  	  
Ellinger et al., (2008, s. 362) menar att transportleverantörernas 
kontaktpersoner emot kund är av stor betydelse. Anledning till detta 

är att dessa personer är ansiktet utåt och således speglar en stor 
del av den totala uppfattning som köparen får av leverantören. 
Detta i samband med de ökade kraven på att transportleverantörernas anställda skall förstå att 
företagens logistiska processer har bidragit till att de anställda spelar en stor roll för 
leverantörerna (Chen et al., 2010, s. 283). 

Chen et al. (2010, s. 283) definierar kundservice som ett transportföretags 
säljares/servicekontakts kunskap, erfarenhet, attityd samt kommunikationsförmåga i 
förhållande till en specifik outsourcingtjänst.  Chiou & Dröge (2006, s. 623) har i sin studie 
fastställt att interaktionen mellan servicepersonalen och det köpande företaget har en stor 
påverkan på en kunds tillfredställelse och förtroendet denna har för leverantören.  

Doney & Cannon (1997, s. 47) påvisar att en kunds förtroende hos en 3PL-leverantör har ett 
positivt samband med att företag vill göra framtida affärer med leverantören. Författarna 
pekar på att förtroende värderas högre än såväl tidigare erfarenheter som tidigare prestationer. 
I samma studie fastställs även att interaktionen företaget har med säljaren hos leverantören 
påverkar köparens uppfattade förtroende. Det innebär således att en säljare kan influera det 
köpande företaget till att känna ett förtroende för leverantören – vilket i förlängningen ökar 
chansen till framtida affärer. För att influera inköparna till detta behöver säljarna förmedla 
förtroende genom expertis och kunskap inom det aktuella området (Doney & Cannon, 1997, 
s. 47). 

Av ovanstående diskussion framgår att service via kontaktpersoner påverkar ett företags 
uppfattning av en leverantör. Det beskrivs även att dessa personer behöver ha kunskap kring 
det köpande företagets processer för att bättre kunna förmedla med dessa. Detta resonemang 
avser även säljarna som bör ha expertis och kunskap om de tjänster/produkter de säljer. 
Anledningen till detta är att personerna som är ansiktet utåt, mot kund, på så sätt bygger ett 
förtroende med kunderna.  

Vi anser att service är viktigare vid köp av tjänst jämfört med köp av en fysisk produkt. 
Anledningen till detta är att en tjänst i högre utsträckning utvärderas via dess service. Därför 
ser vi att service kan påverka ett företag vid val av transportleverantör. Vi anser dessutom att 
en säljares interaktion med ett prospektföretag bidra med konkurrensfördelar vid köp av 
transporttjänster. Vi tror att om en säljare förstår det köpande företagets verksamhet, ökar 
interaktionen och förtroendet för transportleverantören.  

Vi har därför för avsikt att inkludera både säljare och service via kontaktpersoner som två 
parametrar i enkätundersökningen. Tillsammans bildar dessa faktorgruppen ”Service”.  

Figur	  6.	  Faktorgruppen	  "Service" 
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3.7	  Pris	  
Pris är den enda parametern i faktorgruppen ”Pris”. I figur 7 
visualiseras faktorgruppen ”Pris” för att läsaren ska få en enkel 
översikt kring hur teorikapitlet, den teoretiska modellen samt 
enkäten är uppbyggd.  

3.7.1	  Pris	  
Marknadsföringsmixen är ett vanligt förekommande verktyg inom 
marknadsföring. I mixen ingår fyra olika ”P:n”; produkt, pris, 
promotion och plats. Priset är den enda faktor som behandlar ett 
företags intäkter för produkter eller tjänster. Resterande delar av 
mixen representerar istället en utgift (Jobber & Fahy, 2006, s. 10). 
Det innebär att oavsett hur bra produkten eller val av plats för 
försäljningen är, krävs att priset täcker alla kostnader för att företaget inte ska gå med förlust. 
Således är det väsentligt att prissättningen görs på ett korrekt sätt. I samband med 
teknologiska framgångar har prisstrategi blivit en viktig byggsten i ett företags 
konkurrensstrategi. Detta eftersom tekniken skapat processer som sänkt kostnaderna. 
Ytterligare en viktig aspekt vid prissättning är att priset ideligen kopplas till en produkts eller 
tjänsts kvalité (Jobber & Fahy, 2006, s. 195).  

Shapiro & Jackson (1978, s. 120) fastställde att det vanligtvis finns tre olika förhållningssätt 
för ett företag när de sätter pris på sina produkter och tjänster. Den första utgår ifrån de 
interna processer och kostnader en organisation har. Utefter kostnaden sätts priset för att 
generera vinst. Det konkurrensbaserade förhållningssättet utgår istället från hur konkurrenter 
har satt priser, varvid företaget lägger priset antingen under eller över beroende på hur de vill 
positionera sig. Den sista strategin baseras på konsumenten. Genom utförliga undersökningar 
fastställs hur mycket en person är villig att betala för en viss produkt eller tjänst. Därefter 
bestäms det pris som är mest fördelaktigt.   

Jobber & Fahy (2006, s. 200) förklarar att en återkommande faktor som påverkar prisstrategin 
är att kunder uppfattar företaget olika beroende på pris. Som tidigare nämnt kopplas även 
kvalité och pris ihop. Det betyder att ett lågt pris kopplas till sämre kvalité medan ett högre 
pris uppfattas medföra högre kvalité.  

I enlighet med Jobber & Fahy (2006, s. 200) ser vi att företag möjligen ser ett lågt pris som en 
avspegling av transportleverantörernas kvalité. Därutöver används pris som en del i ett 
företags konkurrensstrategi. Priset är dessutom den enda faktor som inverkar på ett företags 
intäkter vilket gör att en korrekt prissättning är vital. Vidare ser vi att pris är ett konkret och 
tydligt mått som kan jämföras mot konkurrenter på ett fördelaktigt sätt. Jämfört med 
exempelvis relationer och leveransservice som vi ser som ”mjuka” nyckeltal är dessa svåra 
att jämföra konkurrenter emellan.  

Wu & Olson (2010, s. 4926) påpekar även att pris varit en genomgående parameter i studier 
som berört val av transportleverantör.    

Ovanstående argumentation tillsammans med vår strävan att besvara problemformuleringen 
ligger till grund för beslutet att ta med pris som teoretisk bakgrund. Uppdragsgivaren pekar på 
att pris inte är den avgörande faktorn – trots detta krävs att vi kan säkerställa detta genom den 
empiriska data som enkäter bidrar till. Således har vi för avsikt att i enkäten undersöka om 

Figur	  7.	  Faktorgruppen	  "Pris" 
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pris är en transportparameter som är avförande för detaljhandelsföretag vid valet av 
transportleverantör.  

3.8	  Kvalité	  
Leveransservice och dess element ledtid, leveranspålitlighet, 
leveranssäkerhet samt leveransflexibilitet utgör tillsammans 
faktorgruppen ”Kvalité”. I figur 8 visualiseras faktorgruppen 
”Kvalité” för att läsaren ska få en enkel översikt över hur teorikapitlet, 
den teoretiska modellen samt enkäten är uppbyggd.  

3.8.1	  Leveransservice	  	  
Leveransservice kan delas upp i mindre grupper som kallas 
leveransserviceelement. Tillsammans utgör de en heltäckande bild av 
vad som anses vara leveransservice. Vikten av de olika delarna beror 
på i vilken bransch företaget agerar, samt kundens behov (Oskarsson 
et al., 2006, s. 40; Liu & Lyons, 2011, s. 549). Lu & Yang (2009, s. 
282) skriver att ”logistics capabilites has been seen as a core competence to lead superior 
performance and create customer value”.  

En transportleverantör kan anse sig ha en bra leveransservice med samtliga element i sin 
produktportfölj. Det är dock vad kunden upplever som bra leveransservice som avgör hur väl 
det faktiskt stämmer. Därför är det mycket viktigt för leverantören att lyssna på vad kunden 
förväntar sig för leverantörsservice och inte utgå från vad de själva anser vara en bra nivå av 
service (Oskarsson et al., 2006, s. 41,42; Liu & Lyons, 2011, s. 549). Däremot kan en alltför 
hög leveransservice istället öka ett företags kostnader (se figur 9). Detta eftersom 
leveransservicen vid en viss nivå slutar generera intäkter och istället ökar kostnaderna 
(Oskarsson et al., 2006, s. 43-44). 

 
Figur 9. Samband mellan kostnader, intäkter och leveransservice 

              Egen konstruerad modell från Oskarsson et al. (2006, s. 44) 

3.8.2	  Ledtid	   
Ledtid har samma innebörd som leveranstid, alltså tiden det tar från att en order är placerad 
tills det att produkten/servicen är levererad (Mattsson & Johnsson, 2012, s. 77). För många 
bolag är detta en väsentlig del av verksamheten (Oskarsson et al., 2006, s. 40). Inom en 
process finns det mindre delprocesser vilket gör att det finns en mängd olika ledtider. 
Exempel på ledtid är då en leverantör gör en transportbeställning från ett åkeri. Det som 

Figur	  8.	  Faktorgruppen	  "Kvalité" 
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klassificeras i denna studie som ledtid är tiden det tar från det att beställningen gjordes till 
dess att transporten är levererad (Oskarsson et al., 2006, s. 186).  

I denna undersökning kommer ledtid att representera tiden det tar från det att köparen av 
logistiktjänster placerar en order hos transportleverantörer till dess att denna har utfört 
tjänsten. Vi anser att detta har betydelse när en transportköpare väljer att outsourca sina 
transporter. Vidare tror vi att det kan vara branschanpassat, då tillverkning kan stå och falla 
med en enskild produkt. Detta är inte alltid fallet med detaljhandelsföretag, då butikerna kan 
lägga en beställning på den specifika varan och be kunden komma tillbaka vid ett senare 
tillfälle. Samtidigt anser vi att tomma hyllor är en risk för detaljhandelsföretag om ledtiderna 
är för långa. 

Med ovanstående diskussion i åtanke har denna parameter inkluderats för att vi anser att den 
kan vara avgörande vid valet av transportleverantör. Således har vi för avsikt att inkludera 
ledtid som en av transportparametrarna i enkätundersökningen.  

3.8.3	  Leveranspålitlighet	  	  
Oskarsson et al. (2006, s. 40) definierar leveranspålitlighet som punktlighet i ledtiden. Detta 
har fått ökad betydelse de senaste åren i samband med att företagen strävar efter lägre 
kapitalbindning och istället väljer tätare leveranser av varor. Mattsson & Johnsson (2012, s. 
74) hänvisar till undersökningar som påvisar att leveranspålitlighet har större betydelse för 
företag än ledtid. Eftersom företag har allt mindre buffertar blir det viktigt att produkterna 
kommer i tid så det inte blir stopp i t.ex. produktion. Det är inte enbart sena leveranser som 
kan påverka utan även de allt mindre lagerutrymmena gör att tidiga leveranser kan orsaka 
problem i form av brist på utrymme och produkter som blir placerade på fel position 
(Oskarsson et al., 2006, s. 40). 

Vi håller med Oskarsson et al. (2006, s. 40) om att betydelse av leveranspålitlighet är hög och 
skulle kunna påverka valet av transportleverantör. Några av konsekvenserna vi ser när ett 
företag inte kan precisera sina leveranser är; förseningar i senare led vilket bidrar till missnöje 
bland kunder samtidig som det försenar den egna verksamheten vilket kostar pengar. Därför 
har vi för avsikt att inkludera leveranspålitlighet som en av transportparametrarna i 
enkätundersökningen.     

3.8.4	  Leveranssäkerhet	  	  
Enligt Johansson & Mattsson (2012, s. 75, 76) innebär leveranssäkerhet en mätning av 
huruvida leveransen innehåller det som utlovats, det vill säga om produkterna levererats i rätt 
kvalité och kvantitet. Hög leveranssäkerhet medför att kundens behov av kontroller minskar, 
vilket effektiviserar flödet ytterligare. Morach & Lynch (2002, s. 37) har i sin studie fastställt 
att företag rankar leveranssäkerhet på andra plats efter kundservice i förhållande till logistiska 
egenskaper.  

Att kunna lite på sin partner anser vi vara av stor vikt, detta byggs troligtvis upp via relationer 
som varat under en längre period.  Vi förmodar att det kan underlätta flödet till en viss grad, 
då det är viktigt att kontrollera levererat gods oavsett om tilliten är stor. Detta då svinnet 
skulle kunna bli stort och leda till missvisande lagersaldon. Således har vi för avsikt att 
inkludera leveranssäkerhet som en av transportparametrarna i enkätundersökningen.  

3.8.5	  Leveransflexibilitet	  	  
För att kunna erbjuda kundanpassningar är det viktigt att ha en flexibilitet i den egna 
logistiken. Det kan exempelvis röra sig om en kund som efterfrågar en något avvikande 
leverans i jämförelse med det normala. Företaget som levererar tjänsten skall då kunna 
anpassa sig efter detta för att behålla kunden samt för att skapa en god relation. Flexibilitet 
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kan innebära att en kund vill ha snabbare transporter (expressleveranser) av en viss vara eller 
leverans vid en avvikande tidpunkt (Oskarsson et al., 2006, s. 41). Hartmann & Grahl (2011, 
s. 77) menar att flexibilitet i logistiken för en transportleverantör enklast uppnås via en nära 
relation med kunden, vilket även leder till ökad förståelse kring efterfrågade tjänster. 
Mattsson & Johnsson (2012, s. 85) menar att flexibilitet kan vara en bidragande faktor till 
ökade intäkter. Detta genom ökad konkurrensförmåga då en högre nivå av anpassning till 
kundens önskemål uppstår.  

Vi tror att flexibilitet kan ha en betydande roll vid val av transportleverantör. Detta då 
flexibilitet kan lösa problem för kunden samtidigt som det leder till ökad kundnöjdhet. När ett 
transportföretag lyckas lösa ett företags avvikande behov ser vi att kunden får en positiv syn 
på leverantören. Detta eftersom det i vissa fall kan ha bidragit till en ökad effektivitet 
samtidigt som det visar på företagets kundfokus och kundanpassning. Leveransflexibiliteten 
är därför en av transportparametrarna i enkätundersökningen.  

Leveransservice och dess element är något vi tror har fått ökad betydelse de senaste åren i och 
med en alltmer kostnadseffektiv företagskultur. Således har vi valt att undersöka 
leveransservice i vår studie. Det vi ställer oss frågande till är huruvida det har en avgörande 
del vid beslutsfattande. Vi ser vissa svårigheter med att positionera sig som ett företag med 
god leveransservice då detta är något som kunden avgör. Det kan även finnas svårigheter med 
att lämna konkret fakta kring hur bra leveranssäkerhet företaget faktiskt har. Således har vi för 
avsikt att inkludera ledtid, leveranspålitlighet, leveranssäkerhet och leveransflexibilitet i vår 
enkätundersökning. Dessa faktorer bildar tillsammans faktorgruppen leveransservice och 
avspeglar en transportleverantörs kvalité.  

3.9	  Sortiment	  	  
Parametrarna grön logistik, globala transporter, varumärke och 
utbud av tjänster utgör tillsammans faktorgruppen ”Sortiment”. I 
figur 10 visualiseras faktorgruppen ”Sortiment” för att läsaren ska 
få en enkel översikt över hur teorikapitlet, den teoretiska modellen 
samt enkäten är uppbyggd.  

3.9.1	  Grön	  logistik	  	  
De senaste decennierna har världen sett en ekonomisk tillväxt som 
effekt av den ökade teknologin och internationella 
handelstillfällen. Tyvärr har tillväxten fört med sig ett flertal 
negativa aspekter. Minskade ozonlager, regnskog som försvinner, 
förorenat vatten och luft är några av konsekvenserna (Wu & 
Dunn, 1994, s. 20). Således spelar miljöfrågor en allt större roll i vår vardag. Samma mönster 
kan ses inom logistiken då ett företags miljöpåverkan idag används som ett konkurrensmedel. 
Det är inte ovanligt att företag använder miljö som en del i deras varumärke. Sett till 
logistiken publicerar företag ofta information där de beskriver hur effektivisering inom dess 
logistikkedja minskar deras miljöpåverkan (Enarsson, 1997, s. 5). Murphy et al. (1994, s. 6) 
menar att miljöfrågor blivit en av de största utmaningarna för logistiker. Företagen gör 
förändringar igenom hela logistikkedjor för att på så sätt skapa miljövänligare produkter 
(Murphy & Poist, 2000, s. 5). Exempelvis måste inköpare överväga lågt pris i förhållande till 
dyrare och miljövänligare alternativ (Enarsson, 1997, s. 7). 

Företaget Hall’s Warehouse är en transportleverantör som har anammat miljöfilosofin i stor 
utsträckning. Ägaren påpekar att företag som fokuserar på miljön eftersträvar transportföretag 
som kan erbjuda gröna lösningar. Han berättar i en intervju att Hall’s har fått ett flertal stora 
kunder tack vare deras miljöspecialisering (Retail Merchandiser, 2011, s. 102, 103) 

Figur	  10.	  Faktorgruppen	  "Sortiment" 
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Enarsson (1997, s. 12) har identifierat transporter som en av fyra parametrar som är av vikt 
vid miljöpåverkan hos ett företag. Wu & Dunn (1994, s. 32) påvisar att transporter är den del 
av logistiken som påverkar miljön mest. Enarsson (1997, s.12) har i sin studie valt att dela upp 
transporter i olika aspekter; val av transportmedel, täckningsgrad vid transport samt hur långt 
produkter behövde forslas.  Wu & Dunn (1994, s. 29) påpekar att det inom transporter finns 
många valmöjligheter som påverkar miljön på olika sätt. Genom att anlita en 
transportleverantör kan deras specialisering bidra till minskat antal leveranser, effektivisering 
av utrymmen, mer direkta rutter m.m. På så sätt minskar företaget sin miljöpåverkan.  

Sett till tidigare forskning som visar att miljöfrågor blivit centralare för företag tror vi att 
miljö är en viktig parameter för organisationer när de väljer transportleverantör. Oskarsson et 
al. (2006, s. 11) påpekar att ett av logistikens mål är att vara kundanpassade. Eftersom miljö 
blivit allt  mer betydelsefullt blir det även ett viktigt konkurrensmedel för transportföretagen. 
Wu & Dunn (1994, s. 22) stärker påståendet med att många konsumenter idag efterfrågar ett 
miljövänligt alternativ.  Som vi tidigare nämnt har de geografiska avståendena mellan 
produktion och konsumtion ökat. Därför verkar det som att transporters miljöpåverkan har 
ökat. Vi tror därför att transportköpare efterfrågar miljövänligare alternativ. Därför avser vi att 
använda miljö som en parameter i enkät.  

Vi har valt att se miljö som enbart en generell aspekt till skillnad från Enarsson (1997) som 
delade upp transporters påverkan i ett flertal parametrar. Vi är medvetna om att 
respondenterna således kan komma att svara på olika ”delar” av transporters påverkan på 
miljö. Vi avser dock att få besvarat hur miljön generellt påverkar ett företag vid val av 
transportföretag. Därför förkastar vi problematiken som relativt oväsentlig i vår kontext.  

3.9.2	  Globala	  transporter	  
Detaljhandelsbranschen har blivit alltmer globaliserad (Rämme et al., 2010, s. 4). Ett exempel 
på detta är modebranschen där ett flertal modeföretag har blivit globala varumärken (Mollá-
Descals et al., 2011, s. 1979). Rämme et al. (2010, s. 54) har även fastställt 
internationalisering och globalisering som en av detaljhandelns framtida megatrender.  

Vi anser att företag som ska välja transportleverantör kan undersöka möjligheten till 
internationella transporter. Vi bygger detta på att detaljhandeln redan har och även i framtiden 
kommer fortsätta internationaliseras och globaliseras. Vi anser således att det kan vara viktigt 
för företagen att deras transportleverantör har operationer i de länder de överväger/redan 
opererar i. Exempelvis skulle ett företag såsom H&M som agerar globalt eftersträva ett 
transportföretag som kan erbjuda tjänster oberoende av geografisk plats. Vi har därför som 
avsikt att undersöka huruvida globalisering påverkar företag vid val av transportleverantör. 
Således inkluderas globala transporter som en av transportparametrar i enkätundersökningen.  

3.9.3	  Utbud	  av	  tjänster	  
De definitionerna på tredjepartslogistik som presenterades i kapitel 3.4 har gemensamt är att 
termen innebär köp/leverans av ett flertal tjänster. I praktiken innebär det att 
transportleverantörer erbjuder ett brett sortiment av tjänster. Även om det endast handlar om 
en tjänst erbjuds ofta tilläggstjänster. Exempelvis erbjuder både DHL och Bring försäkringar, 
paketpriser och olika pallalternativ vid köp av transporttjänster (DHL, 2012; Bring, 2012). 

Weber et al. (200, s. 135) beskriver hur besluten kring outsourcing blivit kritiska för ett 
företags framtid. Anledning är som tidigare nämnt att företag kan besluta att outsourca ett 
flertal eller hela sin logistikkedja. Vi anser att detta stärker definitionerna att 
tredjepartsleverantörer behöver erbjuda ett brett utbud av tjänster. Jobber & Fahy (2006, s. 
149) stärker detta med sin argumentation att en bred portfölj med produkter som faller inom 
företagets produktlinje kompletterar varandra utifrån dess funktion. Eftersom företag har olika 
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behov ser vi att en bred produktlinje kan öka en transportleverantörs chans att leva upp till ett 
större antal kunders efterfrågan.  

Vi ser således att en transportleverantörs tjänsteutbud kan påverka företag när de väljer en 
leverantör. Därför avser vi att inkludera utbud av tjänster som en transportparameter i 
enkätundersökningen.  

3.9.4	  Varumärke	  
Enligt American Marketing Association är ett varumärke (eng. brand) en/ett namn, term, 
design, symbol, eller annan faktor som identifierar en produkt eller tjänst från en säljare till en 
annan. Ett varumärke kan vara en blandning av de nämnda faktorerna (American Marketing 
Association, 2012). Det är också viktigt att urskilja ett varumärket från en produkt. Keller 
(2008, s. 5) uttrycker det som följer; ”A brand is therefore more than a product, because it 
can have dimensions that differentiate it in some way from other products designed to satisfy 
the same need.”. Vidare fortsätter han att förklara hur varumärken idag används som 
konkurrensmedel. Han tar Coca Cola som ett utmärkt exempel på detta. Keller menar att 
varumärket kan skapa ett mervärde hos en produkt för konsumenterna, som då differentierar 
produkten/tjänsten från konkurrenters. Med detta mervärde kan företag ofta ta ett högre pris 
för sina produkter eller tjänster (Fischer et al., 2010, s. 823). 

Det är viktigt att se till hur kunder ser på ett företags varumärke. Detta är speciellt avgörande 
när konsumenter anser att varumärket påverkar deras köpbeslut. Hur viktigt ett varumärke är 
kan även skilja sig beroende på vad för produkt eller tjänst det handlar om. Exempelvis är det 
enklare för en konsument att utvärdera kvaliteten på mat, medan det är mer komplicerat att 
bedöma tjänster (ex. banktjänster, flygbolag). Det är inom dessa branscher varumärket kan 
påverka en konsument positivt beroende på dess uppfattning av företagets brand. Detta 
eftersom varumärket i dessa fall kan ta bort den risk kunder kan uppfatta vid köp som är mer 
komplexa att undersöka och jämföra (Fischer et al., 2010, s. 824).  

Som vi ovan beskrivit är ett varumärke något som urskiljer en produkt eller tjänst från en 
säljare till en annan. Det framkommer dessutom att tjänsteföretag kan använda sig av sitt 
varumärke för att motverka en eventuell uppfattning av risk hos kunder. Vi anser att 
transportföretag ingår i en av de branscher som kan använda sitt varumärke som en 
kvalitetssäkring. Det innebär att ett transportföretag via sitt varumärke kan motverka den 
uppfattade risken kunden kan uppleva. Vi ser därför att denna teoretiska bakgrund passar in i 
vår kontext, varvid vi har för avsikt att inkludera varumärke som en av transportparametrarna 
i enkätundersökningen.  
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3.10	  Relationsskapande	  
Parametrarna relationer, information, lojalitet, och 
leverantörsbyte utgör tillsammans faktorgruppen 
”Relationsskapande”. I figur 11 visualiseras 
faktorgruppen ”Relationsskapande” för att läsaren 
ska få en enkel översikt kring hur teorikapitlet, den 
teoretiska modellen samt enkäten är uppbyggd. En 
mer genomgående förklaring finns att hitta i kapitel 
3.11.  

3.10.1	  Relationer	  

Som tidigare berörts i kapitel 3.4 har relationen 
mellan köpare och leverantör av logistiktjänster 
blivit allt viktigare. Således är ett genomgående utvecklingsområde för tredjepartsleverantörer 
just relationsskapandet, med målet att ”be all things to all customers” (Langley et al., 2004, s. 
19). En anledning till att relationen blivit allt viktigare har förmodligen sin utgångspunkt i att 
en bra relation bidrar till ökad effektivitet i logistikkedjan (Rajesh et al., 2011, s. 222). Vi 
anser dessutom att relationer motverkar den risk företag kan uppleva vid användande av en 
tredje part. Ytterligare ett argument för relationsskapande upplever vi härstammar från vana. 
Om ett företag har använt sig av ett transportföretag under en längre tid bör de veta varandras 
vanor och åkommor. Om så är fallet bidrar det till en ökad effektivitet.  

Murphy & Poist (2000) har i sin studie undersökt vad som krävs för att skapa en bra relation 
mellan köpare och leverantör av tredjepartstjänster. Resultatet visar att både kund och 
leverantör anser att kundorientering och pålitlighet är av största vikt. Förtydligande innebär 
hög kundorientering att en 3PL-leverantör har en förmåga att se en kunds behov och därefter 
anpassa tjänsten. I studien används termen pålitlighet för att beskriva hur leverantörer 
levererar pålitliga tjänster med kontinuitet (Murphy & Poist, 2000, s. 126). Rajesh et al. 
(2011, s. 241) har även i deras studie fastställt att både transportleverantörer och köpare ser 
pålitlighet som en viktig del i en bra relation. Av deras resultat framkommer även att service, 
transparens samt informationsöppenhet är viktigt. 

Med den ställda frågeställningen i åtanke har vi valt att använda relation som en av teorierna 
för applicering i vår enkätundersökning. Detta eftersom relation, i enlighet med tidigare 
forskning som ovan beskrivits, kan vara en påverkande faktor för företag vid val av 
transportleverantör. 

3.10.2	  Information	  
De senaste åren har affärsvärlden börjat fokusera mer på information. Denna förändring har 
drivits framåt av informationsteknikens utveckling. Tekniken innefattar en rad olika 
komponenter såsom satelliter, hårdvara, elektronisk data och implementation av IT. 
Tillsammans kan dessa komponenter bidra till en signifikant konkurrensfördel för de olika 
bolag som implementerar systemen (Closs & Xu, 2000, s. 869). Ett informationssystem är 
designat för att ge information som kan stötta strategiska och operationella ledningsanalyser 
samt beslutsfattande funktioner i en organisations leveransnätverk. Systemen bygger på IT, 
manuella processer, modeller och kunskapsdatabaser (Soroor et al., 2009, s. 6545). Genom 
denna informationsdelning skapas ett effektivt flöde som gynnar samtliga parter inom 
logistikkedjan (Soroor et al., 2008, s. 6543).  

Forskare har funnit att informationsflöde är en viktig aspekt för att koordinera olika aktiviteter 
inom företag och processer i en logistikkedja (Lee et al., 1997, s. 1875; Miller, 2005, s. 93). 
Informationsdelning och informationskvalité ses som nyckelelement i logistikkedjan och i 

Figur	  11.	  Faktorgruppen	  "Relationsskapande 
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koordinering av aktiviteter inom processen. Informationsutbyte gör det möjligt för ledare att 
styra aktiviteter genom kedjan, effektivt fatta beslut samt driva företagen framåt mot 
gemensamma mål (Gustin et al., 1995, s. 15). Freathy (2003, s. 254) menar att detaljhandlare 
har uppfattat vikten av ett fungerande informationsflöde. Genom användandet av flödet kan 
de motverka tomma hyllor och höga lagernivåer. Det kan dessutom bli enklare att planera 
transporter. Dock kräver detta att parterna inom logistikkedjan kan och är villiga att dela 
information med externa aktörer (exempelvis transportföretag). 

Både kvalité och kvantitet är viktiga attribut inom informationsdelning. Nivån av 
informationsdelning bygger på i vilken utsträckning fakta blir delad mellan medlemmar inom 
logistikkedjan (Li et al., 2006, s 107). Informationsdelning kan även ses som en aktivitet av 
distributionen där användbar information mellan individer, system eller olika delar av 
organisationen är delaktiga (Sun & Yen, 2005, s. 422). Kvalitén av informationen skall besitta 
attribut som precision, tidsenlighet, fullständighet, lämplighet, och reliabilitet eller trovärdigt 
utbyte (Li & Lin, 2006, s. 1643). Om informationsflödet innehåller dessa attribut kan de olika 
parterna inom logistikflödet förstå och anpassa sig efter förändringar i marknaden. Vidare kan 
parter som ser logistikkedjan i sin helhet uppnå effektivitet genom ett korrekt 
informationsflöde (Holmberg, 2000, s. 852). 

Vi anser att företag kan överväga informationsutbyte som en faktor när de väljer 
transportföretag. Exempelvis kan informationstransparens underlätta för ett företags processer 
varvid ökad effektivitet kan uppnås. Vi tror detta är speciellt viktigt för större företag som kan 
ha flera leveranser om dagen. Det krävs då att transportföretaget kan leverera adekvat 
information så företaget kan agera direkt om förändringar uppstår. Således har vi för avsikt att 
inkludera informationsutbyte som en av transportparametrarna i enkätundersökningen. Vi har 
valt att se information som en faktor i relationsskapande.  

3.10.3	  Lojalitet	  
Lojalitet innebär att ett företag eller en konsument köper en produkt/tjänst av samma 
varumärke trots konkurrenters utbud (Bloemer & Kasper, 1995, s. 313). I vår kontext skulle 
det innebära att ett företag har en benägenhet att köpa logistiktjänster hos sin redan befintliga 
transportleverantör. Detta trots konkurrenters utbud av liknande tjänster.  

När en organisation har en pågående relation med ett outsourcingföretag förlorar de sitt 
kostnadsfokus. Detta kan ha sin uppkomst ur fyra olika faktorer. (1) I en relation fokuserar 
köparen på ökad effektivitet före kostnader. (2) När ett företag är i en relation med en 
leverantör jämför de sällan priset mot konkurrerande leverantörer. (3) Så länge priset håller 
sig inom ramarna för logiken ter det sig mer fördelaktigt att behålla sin nuvarande leverantör 
istället för att överväga ett byte. (4) Priset undersöktes och jämfördes med konkurrenter innan 
relationen började. Således bör den valda leverantörens pris vara acceptabelt (Cahill et al., 
2010, s. 266). 

Juntunen et al. (2010, s. 221) har i sin studie försökt undersöka om kunder som är lojala till en 
transportleverantör har mindre benägenhet att byta leverantör. Resultatet var dock inte 
signifikant, men koefficienten är hög vilken betyder att det finns en mindre koppling trots 
detta. Praktiskt innebär det att lojala kunder kan ha en mindre benägenhet att överväga ett 
byte av leverantör. Författarna argumenterar även för att service är viktigare för köparna än 
möjlighet till prisreduktioner, vilket stärker det Cahill et al. (2010, s. 266) framhöll.   

I problembakgrunden beskrivs att vår uppdragsgivare uppmärksammat att pris inte är den 
avgörande faktorn vid val av transportföretag. När ett företag har en befintlig relation med en 
leverantör ser forskningen att fokuset på kostnad och därigenom priset minskar. När lojalitet 
uppkommer i relationen kan det bidra till att ett företag i första hand väljer sin nuvarande 
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leverantör. Trots att lojalitet är något som uppkommer efter valet av transportföretag vill vi 
inkludera detta som en parameter i vår undersökning. Vi ser det troligt att de flesta stora- och 
medelstora företag redan har en befintlig leverantör. Således anser vi att det går att applicera i 
vår kontext. Dessutom ser vi det som troligt att ett byte av transportleverantör medför en 
komplex och möjligen kostsam process. Därför anser vi att ett företag som redan befinner sig 
i en relation till en leverantör kan vara mindre benägen att byta. Vi ser således att lojalitet kan 
vara en påverkande faktor för företag när de väljer transportleverantörer. Vi har således för 
avsikt att inkludera lojalitet som en av transportparametrarna i enkätundersökningen.  

3.10.4	  Leverantörsbyte	  	  
När en ny relation skapas finns oftast ingen transparens mellan parterna i rädsla att den ena 
ska utnyttja den andre. Effekten blir lågt förtroende och en rädsla över att höja transparensen. 
Det krävs därför att en av parterna tar första steget för att överkomma detta. Problematiken 
med att bli utnyttjad kvarstår dock. Denna problematik blir ofta större parallellt med att ett 
företag är stort eftersom detta med stor sannolikhet besitter en stor informations bas. En 
lösning på detta är att båda parterna investerar i uppbyggandet av en relation vilket gör att 
båda har något att förlora på ett misslyckat utbyte. Om investeringarna inte går att få tillbaks 
på annat sätt än att relationen blir gemytlig visar studier sådana samarbeten genererar en 
högre prestation (Parkhe, 1993, s. 820-821).  

Phua et al. (2011, s. 1795) identifierar i sin studie att företag investerar kapital för att skapa en 
relationsuppbyggnad med sina outsourcingleverantörer. Dessa investeringar blir därför 
kostnader i skedet när ett företag ser behov av att byta leverantör. Anledningen till detta är att 
de ser behovet av nyinvesteringar för att bygga en relation med den nya leverantören. Phua et 
al. (2011, s. 1814) visar även på en negativ signifikans mellan att företag investerar i en 
relation med dess leverantör och enkelheten med att byta leverantör. Det innebär att 
investeringarna skapar exit-barriärer (eng. exit barriers) vilka hindrar företaget från att på ett 
enkelt vis byta leverantör. Detta eftersom investeringarna som gjorts i relationen med den 
nuvarande parten inte går att få tillbaks.  

Vi anser att svårigheten med att byta transportleverantör är relevant i vår kontext, speciellt i 
det avseende att det kommer hjälpa oss att uppnå vårt praktiska syfte. Däröver ser vi en brist i 
forskningen kring svårigheterna med att byta leverantör, vilket Pfeiffer (2010, s. 697) stärker. 
Således avser vi undersöka om svårigheten och kostnaden med att byta transportleverantör 
påverkar ett företag vid beslutet av transportleverantör. Om så är fallet innebär det att 
företagets beslut vid valet blir att behålla sin nuvarande transportleverantör. Det vore då en 
avgörande transportparameter vid val av transportleverantör.    
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3.11	  Från	  behov	  till	  val	  av	  transportleverantör	  	  
I kapitel 3.5 beskrevs modellen för beslutfattande när företag ska outsourca (Weber et al., 
2000, s. 135). Som nämnts utgår denna studie från att företagen genomfört steg två 
(identifiering av leverantörer) i processen.  

Således har modellen (se figur 12) sin utgångspunkt från steg tre där jämförelse av 
leverantörer sker. Företaget upptäcker ett behov som styrs av utbytet av möjliga tjänster. 
Denna process utgör det första steget i modellen och kallas ”Behov”. Därefter undersöker och 
jämför företagen olika transportleverantörer för att se hur deras utbud ser ut samt om de lever 
upp till deras kriterier. Som ses i figuren är det ur steget, ”Kriterier”, faktorgrupperna 
tillsammans med deras parametrar vuxit fram.  

Från vänster utgör den första faktorgruppen ”Service” som styrs av dess underparametrar 
Säljteam och kontaktperson. Resonemanget för att placera dessa i en egen faktorgrupp ligger 
framförallt i att vi ser dessa parametrar som mjuka. Det betyder att parametrarna inom denna 
faktorgrupp är svåra att jämföra mellan leverantörer. 

Faktorgruppen ”Pris” utgörs endast av en parameter som även den är kallad pris. Denna 
indelning gjordes därför den gjorts tidigare i övrig forskning inom området. Därutöver ansågs 
inte att parametern passade in i en annan faktorgrupp. 

Därefter utformades faktogruppen ”Kvalité”. Inom denna ingår leveransservice med dess 
tillhörande element ledtid, leveranspålitlighet, leveranssäkerhet samt leveransflexibilitet. 
Denna grupp gjordes på grund av att tidigare forskning har gjort liknande uppdelning. 
Därutöver ansågs det som logistik att kvalité hör ihop med hur väl en transportleverantör 
presterar i form av hårdare nyckeltal.  

Figur	  12.	  Från	  behov	  till	  val	  av	  transportleverantör 
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Den avslutande faktorgruppen i modellen har fått namnet ”Sortiment” och består av 
parametrar som kan kopplas till en leverantörs utbud av sortiment. De inkluderade 
parametrarna är Grön logistik, globala transporter, varumärke samt utbud av tjänster.  

De fem faktorgrupperna utgör med dess parametrar de kriterier som kan påverka ett företag 
vid dess val av transportleverantör. Som framgår ur modellen påverkas dock valet av 
transportleverantör av ytterligare en faktorgrupp, relationsskapande. Denna faktorgrupp 
skapades eftersom litteraturundersökningen påvisade att företag som har en 
transportleverantör kan vara mindre benägna att byta leverantör på grund av olika 
anledningar. Det framkom även att forskningen om relationer och outsourcing är relativt 
outforskat varvid vi såg det intressant att inkludera det i undersökningen. Valet att positionera 
faktorgruppen relationsskapande där den befinner sig i modellen härstammar från att företag 
måste ha en leverantör idag för att påverkas av faktorn. Exempelvis kan inte ett företag som 
idag inte köper transporttjänster anse att ett byte av leverantör medför en kostnad. Det här 
resonemanget leder fram till den avslutande processen i modellen, ”Val av 
transportleverantör”. Eftersom den population studien ska göras på endast består av 
detaljhandelsföretag som redan köper transporttjänster kan den sista processen leda till att 
företaget avstår från att byta leverantör. Det betyder att modellen i slutändan beskriver hur 
valet görs, där alternativet att behålla sin nuvarande leverantör finns inkluderat.  
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4	  Praktisk	  metod	  
Kapitlet inleds med en beskrivning av de urval som gjorts för att sedan förklara 
tillvägagångssättet för både enkätutskick och intervjuer. Enkäten och intervjumallens 
uppbyggnad tydliggörs för att längre fram diskutera det bortfall som uppkommit. Även 
sanningskriterierna presenteras och argumenteras för. Därefter förklaras hur insamlad data 
från enkäten kodats till numerisk data för att kunna appliceras i det statistiska analys 
programmet, SPSS. Kapitlet avslutas med en förklaring kring hur mätningarna och 
analyserna genomförts i SPSS.  

4.1	  Urval	  

4.1.1	  Urval	  enkätundersökning	  
Som framgår i problemformuleringen är det stora- och medelstora företag inom detaljhandeln 
i Sverige som utgör vår målpopulation. Detta eftersom stora- och medelstora företag i regel 
använder transporttjänster i större utsträckning gentemot mindre företag. Av 
problemformuleringen framgår att företagen måste verka inom detaljhandeln för att räknas till 
vår målpopulation. Detta val gjordes utefter ett resonemang med vår uppdragsgivare där det 
framgick att detaljhandelsföretag är en del av deras kundbas (Uppdragsgivaren, 2012). 
Därutöver verkar det naturligt att detaljhandeln kräver transporter i större utsträckning än 
exempelvis tjänsteföretag då detaljhandelsföretagen tillhandahåller fysiska varor som kräver 
transporter för att kunna förflyttas.  

Enligt Allabolag.se finns det 61 138 detaljhandelsföretag i Sverige. Bland dem finns det 136 
företag med en omsättning över 500MSEK och 1180 företag som omsätter mellan 50-
500MSEK. Vid en genomgång av bolagen sågs att många företag var en filial till en större 
koncern (Allabolag.se, 2012). Ett exempel är Axfood som äger Willys, Hemköp, Pris-extra, 
Dagab samt Axfood Närlivs (Axfood.se). Därtill har majoriteten av företagen i blocket 50-
500MSEK en omsättning på mindre än 100MSEK och ingår således inte i vår målpopulation. 
Genom en beräkning av de bolag som antingen har för låg omsättning eller tillhör en koncern 
fastställdes att vår totala population består av 195 bolag. Av dessa är 76 stora och 119 
medelstora företag.  

Ur problemformuleringen framgår även att företagen måste verka i Sverige för att räknas till 
vår målpopulation. Då det var i Sverige uppdragsgivaren uppfattat problematiken såg vi det 
som nödvändigt att fokusera undersökningen till enbart svenska företag.  

Enligt Bryman & Bell (2005, s. 100) ska ett urval göras så att resultatet från en undersökning 
ska kunna generaliseras över den totala populationen. Bell (2000, s. 19) fortsätter och 
förklarar att urvalet i största möjliga mån ska representera den totala populationen. Som 
förklaras i källkritiken (kapitel 2.7) bör samtliga företag finnas på Allabolag.se vilket betyder 
att vi gjort ett försök till totalurval. Vi är dock medvetna om vissa företag har varit omöjliga 
att kontakta eftersom de helt saknat hemsida och mailadress. Därför har försöket till totalurval 
fått vissa likheter med ett bekvämlighetsurval då vi valde att bortse från dessa.  

4.1.2	  Urval	  intervjuer	  
I enkätundersökningen efterfrågades kontaktuppgifter till personen som besvarade enkäten om 
denna kunde ställa upp på en intervju. Eftersom vi inte fick in några kontaktuppgifter på detta 
sätt valde vi att kontakta företag som besvarat det ursprungliga mail-utskicket. Detta gjordes 
eftersom vi ansåg att dessa personer verkade mer intresserad av att medverka i vår studie, då 
två av dem efterfrågade arbetet när det är färdigställt. Totalt skickades förfrågan till 6 stycken. 
Från detta utskick erhölls 3 intervjuer. För att komma upp i fem intervjuer valde vi att 
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kontakta två företag via telefon, varvid dessa tackade ja. Tillvägagångssätt innebär att vi gjort 
ett bekvämlighetsurval som är ett icke-sannolikhetsurval (Bryman & Bell, 2005, s. 124, 125). 
Bell (2000, s. 111) utvecklar med att denna typ av urval är acceptabel så länge en tydlig 
redogörelse för tillvägagångssättet vid urval genomförts. Hon fortsätter och säger att det även 
kräver en utförlig presentation för begränsningarna urvalet innebär. Vi anser som ovan 
diskuterats att detta genomförts. Längre fram i detta kapitel redovisas hela vårt 
tillvägagångssätt. Urvalet för intervjuerna gjordes så att företagen i största möjliga mån skulle 
ge en representativ bild av den verklighet som enkäten återspeglade. Således valdes 2 
medelstora och 3 stora företag ut, detta då en majoritet av respondenterna var stora bolag i 
enkäten. Det skulle te sig logiskt att intervjua fler medelstora företag då detta skulle kunna 
motverkat skevheten i enkätundersökningen och ge en bättre bild av den totala populationen. 
Vi anser dock att det är bättre att intervjuurvalet ska vara representativt för enkätresultatet. 
Detta eftersom syftet med intervjuerna är att förstå varför resultatet i enkäten ser ut som det 
gör. Ursprungligen var avsikten att genomföra fyra intervjuer. Eftersom urvalet i enkäten blev 
skevt valdes att intervjua ytterligare ett stort företag för att på så sätt skapa samma mönster 
vid intervjuerna. Vi insåg även att de större företagen var mer intresserade av att svara och 
engagera sig i undersökningen. Därför såg vi att stora företag skulle ge oss utförligare data via 
intervjuerna. Detta urval gjordes således för att motverka skevheten och samtidigt skapa en 
högre kvalité i datainsamlingen.  

Holme et al. (1997, s. 101) menar att forskaren vid kvalitativa undersökningar ska försöka 
hitta respondenter som besitter kunskap inom det specifika ämnesområdet. Därför kan urvalet 
inte göras slumpmässigt utan bör istället ske via medvetna kriterier. De företag som ställde 
upp på intervju via enkätförfrågan gav oss en god spridning sett till bransch och företags 
storlek. Samtidigt såg vi en brist på stora företag inom dagligvaru- och sällanköpshandeln. Vi 
valde således att ringa två företag som passade in på respektive kategori för att erhålla en 
optimal täckningsgrad i form av bransch, storlek och produktutbud.  

4.2	  Enkätkonstruktion	  
Enkäten skapades genom Google Docs. Denna tjänst valdes eftersom en av uppsatsförfattarna 
tidigare använt den. Efter en enkät skapats i Google Docs går det att välja fråge-typ beroende 
på hur frågan ska byggas. Exempelvis finns ”flervalsalternativ”, ”skala” eller ”text” att välja 
på. 

Enkätens utformning (se Appendix 1) följer samma mönster som teorikapitlet. Den är 
uppbyggd utefter modellen i figur 12. Anledningen var att läsarna av denna uppsats skulle få 
en så enkel översikt som möjligt. Därtill anser vi att den uppbyggnad vi valt följer ett logiskt 
mönster som gör det enklare för respondenterna att förstå vad det är de besvarar. Exempelvis 
avslutas enkäten med att vi ber respondenten rangordna de faktorgrupper som parametrarna 
blivit indelade i. Dessa faktorgrupper har respondenterna behandlat ingående innan dem 
rangordnas. På så sätt var vår förhoppning att de som svarar på enkäterna ska förstå vad som 
ingår i varje begrepp.  

Inledningsvis ombedes respondenterna besvara hur stort deras företag är samt om de idag 
köper transporttjänster. Därefter har enkäten rubriker som återspeglar inom vilken faktorgrupp 
parametrarna ingår. Detta för att ytterligare hjälpa respondenterna. Efter varje rubrik finns ett 
påstående per parameter inom den faktorgruppen. Därefter avslutas delen med en Ja eller Nej 
fråga berörande faktorgruppens betydelse i helhet.  

Den första frågan som berör företagets storlek är en dikotom variabel fråga. Detta betyder att 
det endast finns två kategorier att välja emellan (Bryman & Bell, 2005, s. 257). Detsamma 
gäller för fråga tre där respondenterna kan besvara om de idag köper transporttjänster. 
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Frågorna som avslutar varje faktorgrupp (bortsett från relationsskapande) är således även de 
dikotom variabler eftersom respondenterna endast kan svara Ja eller Nej. Denna fråga missade 
vi att inkludera i faktorgruppen relationsskapande. Detta uppmärksammades inte förens 
resultat och analys varvid det var omöjligt att korrigera misstaget. Eftersom en pilotstudie 
genomfördes anser vi att de riskminimeringsmetoder som finns tillgängliga är genomförda. Vi 
anser samtidigt att den utelämnade frågan inte påverkar det slutgiltiga resultatet.   

Påståendena som berör de enskilda parametrarna har sju olika svarsalternativ där 1 står för 
”instämmer inte” och 7 för ”instämmer”. ”Instämmer/instämmer inte” valdes eftersom dessa 
vanligen används vid enkätundersökningar. Enligt Bryman & Bell (2005, s. 257) är denna typ 
av frågor nominala vilket innebär att det finns fler än 2 kategorier som är omöjliga att 
rangordna.  

Den avslutande delen av enkäten behandlar rangordning av faktorgrupperna. Delen börjar 
med frågan vilken faktorgrupp som påverkar mest och avslutas med vilken som påverkar 
minst. I enlighet med Bryman & Bell (2005, s. 257) anser vi att dessa frågor är ordinala. Det 
betyder att frågorna kan rangordnas men att det inte går att utläsa om avståndet mellan 
kategorierna (svaren) är lika stora.  

Därefter ombedes respondenten att ännu en gång rangordna faktorgrupperna men denna gång 
fördela 100% över de fem olika alternativen. Denna fråga går under benämningen 
intervallvariabler och innebär att kategorierna kan rangordnas samtidigt som det går att utläsa 
hur stort avståndet är mellan svaren (Bryman & Bell, 2005, s. 258).  

4.2.1	  Service	  	  
Faktorgruppen ”Service” utgörs i enkäten av två påståenden och en avslutande dikotom 
variabel. Det första påståendet berör huruvida en transportleverantörs säljares kunskaper är 
viktigt för det köpande företaget. Frågan har formulerats med Chen et al. (2010, s. 283) 
forskning i åtanke där en säljares kunskap, erfarenhet och attityd fastställdes som vitala. Även 
Doney & Cannons (1997, s. 47) resultat indikerar att företagets interaktion med leverantörens 
säljare är viktigt.  

Därefter följer ett påstående gällande om service via leverantörens kontaktperson är viktig. 
Ellinger et al. (2008, s. 362) påvisar att en leverantörs kontaktperson speglar en stor del av 
den totala uppfattning det köpande företaget får. Chiou & Dröge (2006, s. 623) påvisar att 
interaktionen ett företag har med dess leverantör har en stor betydelse på dess tillfredställelse. 
Doney & Cannons (1997, s. 47) menar att en kunds förtroende stärker möjligheten till 
framtida affärer med samma leverantör. Således växte påståendet gällande en leverantörs 
kontaktperson mot kund fram.  

Avslutningsvis frågas om Service är en avgörande faktor för respondentens organisation när 
de väljer transportleverantör. Avsikten var att fastställa huruvida denna faktorgrupp är en 
avgörande faktor.  

4.2.2	  Pris	  
Faktorgruppen ”Pris” utgörs i enkäten av två påståenden och en fråga med dikotom variabel. 
Faktorgruppen inkluderades främst med problemformuleringen i åtanke. Uppdragsgivaren 
anser att pris inte är den avgörande faktorn varvid vi avsåg att undersöka detta. Wu & Olsons 
(2010, s. 4926) litteraturundersökning visar att pris inkluderats i tidigare forskning inom 
ämnet. Valet att inkludera pris som en faktor beror således på såväl vår problemformulering 
som tidigare forskning. Vi anser att pris kan ses som en fundamental parameter för 
vinstdrivande företag då de vill nå break-even eller uppnå vinst.  
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Det första påståendet berör generellt om pris är viktig vid ett företags val av 
transportleverantör. Därför valde vi att ställa priset mot övriga parametrar i ett försök att 
fastställa huruvida ett lågt pris kan få företagen att bortse från andra faktorer. Därefter 
avslutas faktorgruppen med dikotom frågan om pris är en avgörande faktor. Eftersom vi ansåg 
att pris förmodligen är viktigt för alla (varvid vi förutsåg att majoriteten av respondenterna 
skulle svara 6-7 på det första påståendet), dock möjligen inte att den är avgörande vilket den 
sista frågan försöker bestämma. 

4.2.3	  Kvalitet	  	  
Kvalitet som faktorgrupp har vi valt att definiera i form av leveransservice. Leveransservice 
utgörs av ledtid, leveranspålitlighet, leveranssäkerhet och leveransflexibilitet. Enkäten följer 
detta mönster med ett påstående kopplat till varje enskilt begrepp, med en definition för att 
motverka förvirring och öka validiteten. Därefter avslutas denna faktorgrupp med en dikotom 
fråga kring huruvida kvalitet (leveransservice) är en avgörande faktor.  

Valet att inkludera leveransservice inom faktorgruppen kommer ursprungligen från 
logistikens grundsyfte där målet är att uppnå en kostnadseffektiv leveransservice (Oskarsson 
et al., 2006, s. 21). Eftersom transporterna är en del av elementen i ett företags logistikkedja 
krävs effektivitet för att i förlängningen skapa en fungerande logistikkedja. Om detta ska vara 
möjligt krävs att de olika elementen som ingår i leveransservice lever upp till de behov 
företaget har. Ett av elementen är leveranssäkerheten, genom att en transportleverantör kan 
erbjuda hög leveranssäkerhet krävs mindre kontroller av det köpande företaget varvid en 
högre effektivitet uppnås (Morach & Lynch, 2002, s. 37; Johansson & Mattsson, 2012, s. 75, 
76). Med andra ord utgör leveransservicen kvalitén av tjänsten som företaget köper.  

4.2.4	  Sortiment	  
Sortiment som faktorgrupp utgörs i enkäten likt teorikapitlet av grön logistik, globala 
transporter, varumärke samt utbud av tjänster. Dessa teorier bearbetas genom ett påstående 
vardera. Därefter avslutas denna del med en dikotom variabel där det frågas om sortiment är 
en avgörande faktor när respondenten väljer transportleverantör. 

Påståendet rörande grön logistik berör huruvida företagen anser att det är viktigt att deras 
leverantör kan erbjuda miljövänliga transporter. Detta påstående uppkom ur Wu & Dunns 
(1994, s. 32) resultat där det framkom att transporter är den största miljöboven inom ett 
företags logistikkedja. Detsamma gäller påståendet kring huruvida det är viktigt att 
leverantören kan erbjuda globala tjänster. Rämme et al. (2010, s. 54) fastställer att 
globaliseringen ökat och även kommer fortsätta öka inom detaljhandeln i framtiden.  

Inom faktorgruppen sortiment finns även en parameter som heter utbud av tjänster. Påståendet 
för denna parameter vidrör hur viktigt det är att en leverantör kan erbjuda ett brett utbud av 
tjänster. Påståendet har byggts både utefter Weber et al. (200, s. 135) resonemang kring att 
företag kan välja att outsourca hela sin logistikkedja samtidigt som Jobber & Fahy (2006, s. 
149) menar att en bred produktportfölj där utbudet kompletterar varandra är viktigt.  

Outsourcing medför en del risker då företaget kan förlora kontrollen över vissa flöden 
(Monczka et al., 2005, 23). Vi valde därför att skapa ett påstående kring en leverantörs 
varumärke och hur viktigt det är för ett köpande företag. Detta eftersom ett starkt varumärke 
kan motverka den upplevda risken hos det köpande företaget (Fischer et al., 2010, s.824).  

4.2.5	  Relationsskapande	  
Relationer, lojalitet, information samt leverantörsbyte utgör tillsammans faktorgruppen 
relationsskapande. Enkäten följer samma mönster som tidigare delar där de enskilda 
parametrarna undersöks via ett påstående och avslutas med en dikotom variabel fråga. 
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Påståendet som berör information har vi valt att definiera kort utefter hur teorin beskrivits i 
teorikapitlet. Anledningen till detta var att respondenten enklare skulle förstå hur och vad 
påståendet behandlade. 

Det första påståendet för faktorgruppen relationsskapande berör generellt relationer och hur 
viktigt det är att skapa en bra sådan med sin leverantör. Detta påstående skapades eftersom 
relationer har setts påverka effektiviteten i logistikkedjan (Rajesh et al., 2011, s. 222). Vi 
anser dessutom att en bra relation kan motverka den risk det köpande företaget kan uppleva 
vid outsourcing.  

Soroor et al. (2008, s. 6543), Lee et al. (1997, s. 1875) och Miller (2005, s. 93) påvisar att 
informationsutbyte är en viktig aspekt för att koordinera ett företags logistiska flöden. De 
menar även att utbytet kan skapa effektivitet som gynnar de inblandade parterna. Utifrån 
dessa resonemang skapades påståendet om huruvida informationsutbyte var viktigt.  

Vidare efterfrågas om företaget är lojala till dess nuvarande transportleverantör(er). 
Påståendet ställdes för att se om företagen är lojala till sin leverantör, eftersom det enligt 
Juntunen et al. (2010, s. 221) och Cahill et al. (2010, s. 266) kan göra att företaget är mindre 
benägna att byta leverantör.  

Phua et al. (2011, s. 1795) påvisar att ett företag som investerar för att skapa en relation med 
sin leverantör kan uppleva att investeringen blir en kostnad om företaget ska byta leverantör. 
Samma författare har även upptäckt att det finns en signifikans mellan relation och svårigheter 
med att byta leverantör (Phua et al., 2011, s. 1814). Dessutom påpekar Pfeiffer (2010, s. 697) 
att det saknas forskning för om det finns svårigheter med att byta leverantör. Ur dessa 
tankegångar skapades två påståenden, där den ena behandlar svårigheter med att byta 
leverantör och den andra om det skulle medföra en eventuell kostnad.  

4.2.6	  Rangordning	  
I delen rangordning blev respondenterna frågade att rangordna de ovanstående 
faktorgrupperna. Detta gjordes via sex olika frågor där den första behandlar vilken 
faktorgrupp som är viktigast medan den andra frågar vilken den näst viktigaste är, och så 
vidare. I den sista frågan ombedes den svarande att fördela ut 100% över de fem 
faktorgrupperna. Denna typ av rangordning gjordes för att resultatet skulle kunna säga något 
om relationen mellan faktorgrupperna. Utan denna fråga hade resultatet endast kunna sagt att 
faktorgrupp X var den viktigaste. Däremot hade det varit omöjligt att utläsa hur mycket 
viktigare den gruppen var än den näst viktigaste, något som blir möjligt genom den avslutande 
frågan.  

Därefter ställs en avslutande fråga som inte är obligatorisk där vi ber respondenten att lämna 
kontaktuppgifter om denne vill ställa upp på en intervju. Frågan inkluderas då vi efter 
enkätundersökningen skulle genomföra intervjuer.  

4.3	  Pilotstudie	  
En pilotstudie är en undersökning som görs i mindre skala för att fastställa att den planerade 
studien fungerar (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 47). Det innebär att respondenterna i 
pilotstudien fokuserar på undersökningens upplägg och utformning (Patel & Davidson, 1994, 
s. 48). Därefter kan misstag och oklarheter rättas till inför huvudundersökningen. Detta bidrar 
således till en högre kvalitet i den slutgiltiga undersökningen (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 
47).  

Vi valde först ut sju respondenter som har tidigare erfarenhet av att göra enkäter. Målet var att 
testa hur förståelsen för enkäten var. De svarande hade även som uppgift att se över 
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grammatik samt layout. Detta resulterade i vissa gammatiska fel som vi åtgärdade samt byte 
av färger på bakgrund och text i undersökningen. Exempelvis ansåg de att ljusblå bakgrund 
med vit text blev svårläst.  

När vi bearbetat den kritik som uppkom med den initiala pilotstudien skickades enkäten till 
två personer med en viss kunskap om transportföretag. En av dessa var egenföretagare som 
köper transporttjänster men inte ingår i vår målgrupp då verksamheten utifrån vår 
klassificering är ett litet företag. Den andra personen som deltog i pilotstudien var vår 
kontaktperson hos uppdragsgivaren. Detta gjordes eftersom vi anser att denne person besitter 
förkunskap inom området och således kan avgöra om det är något som vi förbisett i 
undersökningen som skulle kunna vara av intresse för dem. Det denne hade synpunkter på var 
djupet i vissa frågor. Detta var dock inget vi åtgärdade eftersom en bredare förståelse för 
parametrarna erhölls via intervjuerna.   

4.4	  Tillvägagångssätt	  för	  enkätutskick	  
Genom Allabolag (Allabolag.se, 2012) identifierades de företag som hade en omsättning på 
över 100 MSEK och verkar inom detaljhandeln. Därefter kontaktades de företag som 
uppfyllde kraven för vår population via mail. I mailet efterfrågades kontaktuppgifter till en 
logistik- eller inköpsansvarig (se Appendix 2). När rätt person identifierats skickades ett mail 
till individen med enkätundersökningen bifogat (se Appendix 3). Därefter har all information 
som erhållits genom enkäten behandlats anonymt. Genom Google Docs är det omöjligt att 
urskilja en respondent till en annan. Vi anser därför att anonymiteten upprätthållits genom 
enkätundersökningen. Därutöver har konfidentialitetskravets underliggande regler i största 
möjligt mån försökt att följas (Vetenskapsrådet, 2002).  

I de fall där kontaktuppgifterna som erhölls ledde till fel person gjordes den föregående 
processen en gång till för att på så sätt komma i kontakt med rätt individ.  

Som beskrivits ovan frågades logistik- eller inköpsansvarig hos varje bolag. Personer med 
denna befattning bör vara insatta i transporter och även vara delaktig i den process där beslut 
om transportleverantör fattas. 

För att öka svarsfrekvensen valde vi att skicka ut påminnelsemail där vi återigen bad de 
tillfrågade att genomföra enkätstudien. Denna process genomfördes två gånger med en veckas 
mellanrum (se Appendix 4).  

4.5	  Bortfall	  	  
Ett bortfall är en felkälla som inte rör den egentliga urvalsprocessen. Detta problem kan 
exempelvis uppstå vid valet av urval, när respondenter inte samarbetar eller hittas, alternativt 
är oförmögen att ge den efterfrågade informationen (Bryman & Bell, 2005, s. 111).  

Som beskrivits i urvalet försökte samtliga företag inom vår målpopulation kontaktas (195 
stycken). Total fanns det 103 företag på Allabolag.se som vi inte kom i kontakt med. Av dem 
fanns det 18 företag som saknade kontaktuppgifter varvid vi inte lyckades kontakta dessa. 
Därefter var det 85 företag som kontaktades och av dessa valde en majoritet att inte besvara 
vår första mailkontakt (se Appendix 2). Därutöver fanns det olika anledningar till företagens 
bortfall. Exempelvis påvisade ett bolag att den person som kunde besvara enkäten var 
allvarligt sjuk och kunde således inte besvara vår undersökning. Ytterligare ett exempel var 
företag med en policy att inte besvara undersökningar eller enkäter.  

Anledningen till att det totalt var 85 företag som avstod från att ge oss kontaktuppgifter kan 
bero på vårt valda tillvägagångssätt att använda mail. Möjligen hade en högre svarsfrekvens 
uppnåtts om vi istället ringt varje enskilt företag. Dock anser vi att det vore orimligt att ringa 
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till samtliga företag inom populationen med tanke på den höga tidsåtgång det skulle medföra. 
Detta eftersom vi då hade varit tvungna att ringa till respektive företags kundtjänst. Totalt var 
det 18 företag som saknade mailuppgifter och hemsida. Utan en hemsida var det svårt att dra 
en slutsats kring om företaget verkligen befann sig inom detaljhandeln.  

Totalt skickades 87 enkäter ut vilket utgör cirka 45 % av vår målpopulation. Svarsfrekvensen 
från dessa 87 enkäter blev 66 %, vilket betyder att det totala antalet respondenter blev 58 
stycken. Vi anser därför att antalet respondenter är tillräckligt för att kunna generaliseras. Vi 
inser samtidigt att resultatet kan bli något snedvridet då det kan finnas en bakomliggande 
faktor hos de företag som valt att inte svara som skulle kunna påverka resultatet. Denna typ av 
bortfall kallas enkätbortfall och innebär att enkäterna aldrig återkom (Ejvegård, 1996, s. 51). 
Målsättningen med enkäten var att få in 60 svar, vilket nästintill uppnåddes.  Som diskuterats i 
urvalet har ett totalurval med vissa inslag av ett bekvämlighetsurval genomförts. Bryman & 
Bell (2005, s. 125) menar på att ett resultat som framkommit genom ett bekvämlighetsurval är 
omöjligt att generalisera. Eftersom ett försök till totalurval gjorts, samtidigt som de svarande 
står för cirka 30% av den totala populationen anser vi att en generalisering av resultatet är 
möjligt. Samtidigt är vi medvetna om att en viss skevhet infinner sig i både 
enkätundersökningen och intervjuerna på grund av den större andelen stora företag. Vi tror att 
en anledning till att fler stora företag besvarade enkäten är att de har en mer utpräglad policy 
att hjälpa studenter. Många stora företag har även som policy att besvara mail inom en viss 
tidsram. Vi förmodar att individerna som tillfrågats inom de större organisationerna har en 
akademisk bakgrund och därför en större förståelse kring vikten av deras deltagande. Därför 
tror vi att svarsfrekvensen blivit högre hos de större företagen. Eftersom majoriteten av 
enkätsvaren består av stora företag valde vi att skapa samma mönster vid intervjuurvalet.  

Av svaren i enkäten uppkom tre typer av internt bortfall som samtliga berör 
rangordningsfrågorna. Internt bortfall är således när en fråga inte blivit besvarad eller inte är 
korrekt besvarad (Ejvegård, 1996, s. 51). En respondent valde att rangordna pris som både 
den viktigaste och näst viktigaste faktorn. Två individer lämnade svarsrutan för den sista 
frågan helt tom. Detta samtidigt som en individ valde att bortse från den sista frågan och 
istället skrev en översiktlig kommentar. Vid omkodningen har dessa svar lämnats tomma eller 
tagits bort, vilket betyder att de inte räknats. En respondent valde att rangordna pris som den 
viktigaste och service som den näst, tredje, fjärde och minst viktigaste. Vid detta tillfälle valde 
vi att använda svaren för pris som den viktigaste och service som den näst viktigaste. Vi tror 
att detta bortfall kan ha uppkommit då respondenten missförstått frågan alternativ inte 
fullkomligt förstått innebörden av dem. Exempelvis menade respondenten som lämnade en 
översiktlig kommentar att denna ansåg att enkäten var något simpel och att det inte är en 
faktor som spelar roll utan snarare sambandet mellan de. I efterhand inser vi att det möjligen 
hade varit fördelaktigt att förklara att intervjuer skulle genomföras i efterhand.  

Det finns en risk att en respondent besvarat enkäten flera gånger. Detta eftersom svaren i 
Google Docs är anonyma, vilket innebär att vi inte kan avgöra vem som svarat vad. Samtidigt 
fanns det ingen funktion som kunde motverka risken till att respondenter besvarade enkäten 
fler gånger. Vi anser att denna risk är minimal eftersom vi inte ser någon anledning till att 
svarspersonerna skulle göra enkäten två gånger. En del av respondenterna skickade även ett 
mail till oss när de besvarat enkäten. Vid dessa tillfällen raderade vi de ur påminnelselistan. 
Denna process upprepades efter varje påminnelseutskick. Därför bör risken för dubbla svar 
från en respondent minimerats ytterligare.  

För intervjuerna uppkom 3 stycken bortfall där företagen tackade nej till att medverka i 
undersökningen. Samtliga av dessa hänvisade till tidsbrist. Detta bortfall kom då vi gjorde 
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förfrågan via mail. Eftersom vi fick tag på andra intervjupersoner via telefonkontakt ses detta 
bortfall som ovidkommande.   

4.6	  Sanningskriterier	  för	  den	  kvantitativa	  undersökningen	  
Det finns normalt två begrepp som används när en bedömning av en kvantitativ undersökning 
genomförs. Dessa är reliabilitet & validitet. För att en studie ska ses som trovärdig bör en hög 
reliabilitet och validitet uppnås (Patel & Davidson, 1994, s. 85-87).  

4.6.1	  Reliabilitet	  
Reliabilitet kallas även tillförlitlighet och behandlar om en undersökning får samma resultat 
vid upprepade försök. Reliabilitet är ett centralt begrepp vid framförallt en kvantitativ 
undersökning (Trost, 2010, s. 132). I grunden behandlar reliabiliteten hur måttens och 
mätningarnas pålitlighet ser ut (Ejvegård, 1996, s. 67).  

Normalt kan reliabiliteten delas upp i tre olika betydelser. Stabilitet är den första och rör 
huruvida måttet håller över tiden samt att resultatet inte fluktuerar beroende på urvalet. 
Exempelvis ska resultatet inte skilja sig avsevärt om en grupps attityd mäts (Bryman & Bell, 
2005, s. 94). Det tycks inte finnas några generella mått på stabilitet, varvid vi inte kan 
fastställa denna via mätmetoder. Eftersom studien gjorts genom ett försök till totalurval kan 
dock stabiliteten ur den synpunkten att något urval egentligen inte gjorts anses vara hög. I och 
med att majoriteten av de svarande är stora företag kan stabiliteten ses som bristfällig. Trots 
det kan vi ur appendix 6 se att det förutom vid två frågor saknas korrelation mellan svaren och 
storleken på företag. Därför bör en liknande studies resultat avspegla samma mönster som 
denna. Svarsfrekvensen var 66% vilket betyder att svaren representerar 30% av den totala 
populationen. Samtidigt kan en risk ses i att resultatet förändras över tiden. Dock bör inte 
resultatet skiljas om en liknande undersökning görs de närmaste åren.  

Intern reliabilitet handlar om den skala eller de indikatorer som använts i undersökningen är 
pålitliga. Med andra ord, hur väl en respondents svar på en fråga stämmer överens med dess 
svar på en liknande fråga (Ejvegård, 1996, s. 68). Eftersom enkätundersökningen i denna 
studie endast behandlat varje teori genom ett påstående kan den interna reliabiliteten inte 
kontrolleras. Samtidigt ser vi att begreppen och påståendena har vart vedertagna och enkla att 
förstå. Dessutom ser vi ett mönster där resultatet för dikotom variablerna stämmer överrens 
med svaren från respektive påstående inom samma faktorgrupp.  Därför ses risken för låg 
intern reliabilitet som minimal.    

Den sista betydelsen är interbedömarreliabilitet vilken används om en undersökning görs via 
subjektiva bedömningar. Genom enkätundersökningen har inga subjektiva bedömningar 
gjorts. Vid intervjuerna har följdfrågor ställts för att minimera egna bedömningar och på så 
sätt höja denna reliabilitet (Patel & Davidson, 2003, s. 101).  

Ett annat vanligt begrepp är replikation. Detta kriterium är väldigt likt reliabilitetsbegreppet 
och behandlar huruvida en undersökning går att replikera. Denna studie bör kunna replikeras i 
och med den förklaring kring hur respondenter valts ut (se kapitel 4.1) samtidigt som enkäten 
finns i Appendix 1. I kapitel 4.10 framgår även hur data bearbetats vilket möjliggör att 
replikation för databearbetning (Bryman & Bell, 2005, s. 94).   

4.6.2	  Validitet	  
Begreppet validitet handlar om hur väl de slutsatser en undersökning genererat hänger ihop. 
Med andra ord innebär det att validiteten fastställer hur mätinstrumenten som använts för att 
mäta ett begrepp verkligen mäter just det begreppet. Ett något överdrivet exempel är om en 
studie avser undersöka individers intelligensnivå. För att mäta detta används personernas 
ögonfärg och längd. Denna studie skulle då ha en väldigt låg validitet eftersom ögonfärg och 
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längd inte har någon signifikans med en persons intelligensnivå. Validitet kräver att studien 
har reliabilitet, vilket betyder att låg reliabilitet leder till låg validitet (Befring, 1992, s. 60-61; 
Ejvegård, 1996, s. 69-71).  

En annan viktig del som hör ihop med validiteten är den begreppsliga validiteten. Som 
namnet påvisar behandlar denna typ av validitet de begrepp som använts i studien. Det finns 
dessutom intern och extern validitet. Den externa validiteten berör huruvida resultatet från en 
studie kan generaliseras även utanför urvalet. Intern validitet behandlar om det med säkerhet 
går att säga att det är variabel X och inte en okänd faktor som påverkar variabel Y (Bryman & 
Bell, 2005, s. 49).  

För att förebygga en hög validitet genomfördes en pilotstudie. Vid de frågor där missförstånd 
uppstod gjordes frågorna om för att skapa en enklare förståelse inför det riktiga utskicket. 
Samtidigt har vi utmed hela enkäten försökt använda oss av enkla begrepp. Vid de tillfällen 
där mer komplexa ord använts har en definition av det följt. I annat fall anses begreppen utan 
definition vedertagna. Ett exempel på detta är miljövänliga transportalternativ och pris. Vi 
anser att detta är begrepp som de avsedda respondenterna bör vara insatta i, varvid en 
definition utelämnats.  

4.7	  Semi-‐strukturerade	  intervjuer	  
Ett vanligt tillvägagångssätt vid datainsamling när en kvalitativ metod valts är intervjuer. Det 
finns ett flertal olika förfaranden en intervjuare kan välja. En av dessa tekniker kallas semi-
struktuerade intervjuer där forskaren oftast utgår från en intervjuguide där de översiktliga 
områdena är specificerade. Även om intervjufrågorna har sin utgångspunkt från 
intervjumallen behöver inte frågorna följa samma mönster samtidigt som följdfrågor och 
kommentarer är vanligt. Däremot brukar intervjuerna följa en någorlunda ordning (Bell, 2000, 
s. 122). Semi-strukturerade intervjuer blir därför både flexibla och följsamma utefter vad 
intervjupersonerna svarar. Det betyder även att intervjun kan anpassas så viktiga frågor som 
uppkommit kan besvaras. Intervjuer kan även vara kvantitativa och är då vanligtvis mer 
strukturerade på grund av att de behöver vara standardiserade (Bell, 2000, s. 120).  

Vi valde vid våra intervjuer att använda oss av semi-strukturerade intervjuer för att få en mer 
ingående förståelse för resultatet från enkätundersökningen. Genom att använda semi-
strukturerade intervjuer kunde vi bygga en intervjuguide från resultatet ur enkäten med vissa 
inslag från den teoretiska referensramen. Detta samtidigt som andra frågor kunde ställas under 
intervjuns gång. På så vis kunde djupare frågor ställas vilket ledde till utförligare svar.  

Det framkom direkt under den första intervjun att en grundförståelse av företagets 
logistikkedja krävdes för att förstå hur deras transporter fungerade och för att möjliggöra 
aktuella frågor. Därför läste vi på om varje företag innan intervjutillfället, samtidigt som vi 
började varje träff med att fråga om en översiktlig beskrivning av deras logistikkedja.   

Under intervjuerna försökte intervjuguiden följas i den utsträckning det gick. Det gick inte 
alltid att följa guiden eftersom intervjupersonerna ibland svarade på flera frågor vid en och 
samma fråga. De frågor personerna redan besvarat hoppades därför över. Som vi trodde 
uppkom följdfrågor under intervjuerna, vilka vi kunde ställa eftersom vi valt att använda oss 
av semi-struktuerade intervjuer.  

4.8	  Intervjumallens	  uppbyggnad	  	  
Som nämnts i kapitel två har intervjumallen byggts utifrån enkätresultatet med inslag från den 
teoretiska referensramen (se Appendix 5 för intervjumallen). Det betyder exempelvis att vi 
frågade intervjupersoner hur och varför leveransservice är viktigt. Vi valde inte att lägga 
något större fokus på en enskild parameter eller faktorgrupp i intervjumallen, eftersom 
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empirin från intervjuerna då hade blivit skev. Genom att istället försöka behålla samma 
mönster som enkäten erhölls information om alla faktorgrupper. Därutöver är det också av 
intresse att förstå varför en parameter inte är viktig. Om intervjupersonen fokuserade på en 
specifik parameter tilläts detta eftersom vi använde oss av semi-strukuerade intervjuer.    

Vi valde att börja intervjumallen med översiktliga frågor kring företagens verksamhet. På så 
sätt kunde en överskådlig förståelse skapas. Detta möjliggjorde djupare följdfrågor. Genom att 
förstå deras verksamhet har vi enklare kunnat dra slutsatser kring varför vissa företag svarat 
så som de gjort vid intervjuerna (Trost, 2010, s. 78).  

I intervjumallen är den första frågan för varje faktorgrupp vad just den faktorgruppen betyder 
för företaget. Denna fråga valdes eftersom vi ville skapa en förståelse för hur företagens 
faktorgrupper är uppbyggda när de väljer transportleverantör.  

4.9	  Tillvägagångssätt	  vid	  intervjuer	  
För alla intervjuer åkte vi till det aktuella företagets kontor. Samtliga intervjuer inleddes med 
att respondenten tillfrågades om denna godkände att intervjun spelades in. Ingen av 
intervjupersonerna svarade nej vilket betyder att alla intervjuer finns inspelade. För att inga 
tekniska problem skulle uppstod spelades intervjuerna in via två tekniska hjälpmedel. Efter 
varje enskild intervju valde vi att transkribera den genomförda intervjun. Vi valde att endast 
transkribera det som berörde problemområdet, för att på så sätt effektivisera processen.  

Som diskuterats i urval valdes 5 stycken företag för att intervjuas. Av dessa är två stycken 
medelstora medan resterande tre är stora med en omsättning som överskrider 500 MSEK. 
Med tanke på företagens sekretess har de intervjuade företagen valts att hanteras anonymt i 
studien. Intervjuerna varade mellan 30-90 minuter. Den åtgångna tiden vid intervjuerna 
skiljde sig åt beroende på hur kommunikativ respondenten var samt dess tillgänglighet.   

De intervjuade personerna har enhetligt haft någon form av ansvar för sitt företags logistik. 
Det betyder att de bör vara insatta i forskningsområdet och vara med i processen när deras 
företag ska (eller har) valt transportleverantör. Tre av de intervjuade personerna bad om att få 
uppsatsen när den färdigställts. Dessa verkar därför vara insatta och intresserade av 
ämnesområdet. Genom intervjuerna framkom att kunskapsnivån hos respondenterna skiljde 
sig åt. Däremot fanns inget mönster i att de större bolagen hade en högre nivå av kunskap 
jämfört med de medelstora. Eftersom kunskapsnivån varierade blev även svarens kvalité 
olika. På samma fråga kunde ett utförligt svar erhållas från en person medan en annan svarade 
fåordigt vilket då krävde följdfrågor.  

Nedan presenteras företagen och ges en beteckning som hädanefter används för att referera till 
företaget i fråga. 

Första företaget är ett medelstort bolag inom byggsektorn och säljer sällanköpsvaror i Sverige 
via sin e-handelsbutik. De har ingen fysisk butik. De har idag inget centrallager utan 
transporterna går direkt från leverantörernas produktionsfabrik eller lager. Produkterna är 
kapitalintensiva och är i många fall även kapacitetsintensiva (stora och tunga). Hädanefter 
betecknas detta bolag som företaget inom byggbranschen/byggföretaget.   

Det andra är ett stort företag inom elektronikbranschen (omsättning på över 1 MDR SEK) och 
äger fysiska butiker via underliggande bolag. Transporterna går till och från deras centrallager 
i Sverige. Produkterna är kapitalintensiva.  Hädanefter betecknas detta bolag som företaget 
inom elektronikbranschen/elektronikföretaget. 
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Företag tre är ett stort företag inom petroleumbranschen och har fysiska butiker runt om i 
Sverige. Företaget är en av Sveriges största exportör och transportköpare, där majoriteten av 
transporterna går till och från deras raffinaderier. Varorna är väldigt kapital- och 
kapacitetsintensiva. Fortsättningsvis refereras detta företag som bolaget inom 
petroleumbranschen alternativt petroleumföretaget.  

Det fjärde företaget är ett medelstort bolag som säljer kläder och sportutrustning. De har flera 
butiker runt om i Sverige men inget centrallager. Transporterna går direkt till butikerna, men 
även från butikerna ut till slutkund när varorna köps via deras e-handelsbutik. Varorna är i 
många fall kapacitetsintensiva. Företaget betecknas härefter som klädföretaget.  

Femte företaget är en av de största aktörerna inom livsmedelsbranschen och har flera hundra 
butiker i Sverige. De har idag centrallager och även andra lastningsplatser runt om i landet. 
Varornas omsättningshastighet är hög samtidigt som krav på kylda transporter krävs för vissa 
delar av utbudet. Betecknas fortsättningsvis som livsmedelsföretaget alternativ bolaget inom 
livsmedelsbranschen.  

Vi anser att valen av intervjuföretag har en god spridning sett till bransch, storlek och 
transportbehov. Detta eftersom inget av företag säljer liknande produkter, samtidigt som vissa 
företag agerar via e-handelsbutiker snarare än fysiska. Den goda spridningen ger 
undersökningen ett djup som stärker resultatet eftersom inget av företagen är de andra lika. 
Urvalet täcker därför olika delar av vår målpopulation.  

4.10	  Sanningskriterier	  för	  kvalitativa	  undersökningen	  
Vid utvärderingen av sanningskriterierna för den kvalitativa undersökningen har vi valt att 
använda några andra begrepp, jämfört med de som använts vid den kvantitativa. Detta gjordes 
eftersom forskare har påvisat att det inte går att applicera samma kriterier som vid en 
kvantitativ undersökning (Bryman & Bell, 2005, s. 306). De begrepp som valts är 
tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt styrka & bekräftelse.  

Tillförlitlighet är motsvarigheten till den inre validiteten för den kvalitativa undersökningen 
(Bryman & Bell, 2005, s. 306).  För att stärka tillförlitligheten har respondenterna i intervjun 
valts utefter urval och kontext. De personer som intervjuats är samma personer som besvarat 
enkäten vilket betyder att de bör besitta kunskap inom det valda forskningsområdet. Det 
betyder att informationen som presenteras från intervjuerna kan anses vara tillförlitliga i den 
benämning att de representerar hur den sociala verkligheten ser ut.  

Överförbarhet kan istället ses som motsvarigheten till den externa validiteten. Eftersom 
kvalitativ forskning sedermera görs på ett mindre antal personer kan resultatet bli relativt 
situationsbaserat. Exempelvis skulle det i denna studie kunna skapa ett skevt resultat om 
endast stora företag medverkade i intervjuerna. Anledningen är att svaren vid intervjuer ofta 
blir kontextuellt unika genom att urvalet är litet (Bryman & Bell, 2005, s. 307). 
Intervjuurvalet gjordes för att skapa en så bred bild av enkätresultat som möjligt. Detta 
möjliggjordes via den goda spridning av intervjuföretag som erhölls, där respondenterna 
agerar i skilda branscher. Det betyder att fem kontextuellt unika svar fåtts, vilket därför höjer 
överförbarheten.   

Pålitligheten jämförs ofta med reliabilitet och betyder att forskaren ska anta ett kritiskt 
synsätt. Detta för att det ska vara möjligt att göra en replikation på forskningsmetoden 
(Bryman & Bell, 2005, s. 307). Argumentationen här är densamma som för reliabilitet där 
studien utförligt förklarats för att möjliggöra replikation.  



	  
	  

39	  

Möjlighet att styrka & bekräfta innebär att forskaren skall försöka ha en objektiv syn vid 
undersökningen. Exempelvis ska denne inte påverkas av personliga värderingar eller teoretisk 
inriktning. Det betyder i förlängningen att resultatet ur forskningen skall kunna styrkas 
(Bryman & Bell, 2005, s. 307). Vi såg här en viss problematik eftersom intervjumallen bygger 
på det resultat enkäten indikerat. Det betyder att frågorna är utformade utefter hur resultatet 
från enkäterna tolkats. Å andra sidan var det syftet med intervjuerna. Målet var att 
intervjuerna ska ge en förklaring kring varför resultatet i enkäten såg ut som det gjorde. 

4.11	  Omkodning	  och	  analysmetod	  

4.11.1	  Omkodning	  	  
Efter svaren från enkäten samlades in bestämdes att resultatet från studien skulle presenteras 
och analyseras via statistikprogrammet, SPSS. För att möjliggöra användandet av SPSS krävs 
att all insamlad data kodas om till numerisk data. Det betyder förenklat att svaren som är i 
textformat görs om till nummer.  

Textformat Numeriskt format  
Medelstort (100-500MSEK) 1 
Stort (500- MSEK) 2 
Ja  1 
Nej 2 
 
Tabell 1. Dikotom variabler i numeriskt format 

Den omkodning som visas i tabell 1 gällande ”Ja” och ”Nej” avser samtliga frågor där dessa 
svar är de enda alternativen. En omkodning i form av en gruppering för varje påstående har 
även gjorts:  

  
  
  

 
Vi valde att gruppera svaren på detta vis för att få ett mer lättöverskådligt resultat. Eftersom 
antalet svarande är relativt litet i relation till antal svarsalternativ blir svaren svårare att 
analysera med en sjugradig skala, därav ovanstående gruppering. Av de tre grupperingarna 
erhåller mittengruppen ”Neutral” en numerisk variabel mer än instämmer inte och instämmer. 
Vi valde att göra så för att ytterligare stärka generalisering då resultaten som erhålls i 
instämmer och instämmer inte blir mer hårdragna. För att säkerställa signifikansen i resultatet 
har påståendena och frågorna även undersökts med den sjugradiga skalan. Testet påvisade att 
samma signifikans ses som vid gruppering.      

Svaren från rangordningsfrågorna blev kodade enligt följande tabell 2: 

Textformat Numeriskt format 
Service 1 
Pris 2 
Kvalitet (Leveransservice) 3 
Sortiment 4 
Relationsskapande 5 
 
Tabell 2. Rangordningsfrågorna i numeriskt format 

I den sista frågan ombedes respondenterna att fördela 100% över de fem faktorgrupperna, där 
en hög procentsats indikerar att gruppen är viktig. Vi valde att addera alla procentsatser 
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tillhörande varje faktorgrupp och därefter dividera med antal respondenter (minus de som föll 
bort, vilket förklarats i kapitel 4.4). Denna metod skapar ett medelvärde i procent per 
faktorgrupp. 

4.11.2	  Analysmetod	  	  
Genom användandet av SPSS finns det tillgång till en mängd olika statistiska analysmetoder. 
Vi har valt att använda oss av tre; frequency distribution, one sample T-test samt crosstables. 
Därtill används även grafer för att på ett enkelt sätt visualisera den empiriska data som 
samlats in genom enkätundersökningen. 

Frequency distribution används för att skapa tabeller med information kring antal, 
medelvärde, standardavvikelse, eventuellt bortfall och även stapeldiagram. Denna 
analysmetod används för samtliga parametrar för att ge läsaren en översiktlig förståelse för 
det empiriska resultatet för varje parameter.  

One sample T-test behandlar istället den statistiska signifikansen. För att kunna yrka på en 
statistisk signifikans har vi valt att använda oss av ett konfidensintervall (KI) på 95%. Det 
innebär att vi med 95% säkerhet kan påstå att en liknande studies resultat hade hamnat inom 
ramen för intervallet. Med andra ord innebär det att om vi hade gjort om studien med andra 
respondenter inom målpopulationen så kan vi hävda att 95% av svaren hade hamnat inom 
intervallet. I förlängningen betyder det att konfidensintervallet avspeglar populationens 
resultat. 

Med hjälp av funktionen crosstables möjliggörs chi-square analyser av korrelationen mellan 
företagens storlek och svaren på frågorna. Generellt används en signifikansnivå på 95% 
(SPSS, 2012), vilket innebär att signifikansen ska vara lägre än 0,05 för att vara signifikant 
(vilket indikerar att det finns en korrelation). När en parameter har en signifikans över 0,05 
finns därför ingen korrelation mellan storleken på företagen och svaren i enkäten. Med andra 
ord finns det då inget mönster som kan kopplas till företagets storlek.  

I figur 13 visualiseras konfidensintervallens möjliga utfall. När resultatet för påståendena 
kodats till 1 (instämmer inte), 2 (neutral) och 3 (instämmer) blir intervallet 1-3. Intervallet kan 
delas in i tre olika grupper där 1,0-1,66 innebär att respondenterna inte instämmer. Ett KI på 
1,66-2,33 indikerar en neutral ställning till påståendet. Ett KI på över 2,33 påvisar därför att 
respondenterna instämmer. Eftersom frågeställningen avser undersöka vilka som är de 
avgörande parametrarna har vi valt att hårddra dessa intervall ännu mer. Därför krävs ett 
intervall där minimum överstiger 2,50 för att vi ska tolka svaret som att respondenterna 
instämmer. När en generalisering görs bör denna ses som mer trovärdig då det krävs ett 
tydligare mönster för att antagandet skall tas. På samma sätt krävs därför ett intervall på under 
1,50 för att en slutsats om att parametern är oviktig ska dras (se figur 13 för visualisering).  

  

 

 
                                       
  Instämmer inte              Neutral                  Instämmer 

   

 

 

1	   1,5	   2,0	   2,5	   3	  

Figur	  13.	  Analysmetod	  för	  konfidensintervall 
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5	  Resultat	  och	  analys	  
Eftersom både en kvantitativ och en kvalitativ studie genomförts har vi valt att redovisa 
resultat och analys för varje faktorgrupp tillsammans. Det betyder att varje faktorgrupp och 
dess underliggande parametrar presenteras utifrån resultatet i enkäten och följs av resultatet 
från intervjuerna. Därefter analyseras resultatet från båda studierna, där varje faktorgrupp 
och de enskilda parametrarna blir behandlade. Detta upplägg valdes eftersom det annars 
hade blivit mycket upprepning. Denna disposition ger dessutom en enklare översikt för 
läsaren.  

5.1	  Respondenter	  i	  enkätundersökningen	  
Det totala antalet svarande blev 58 företag, vilket ger oss en svarsfrekvens på 66% beräknat 
på antal utskickade enkäter. Nivån på svarsfrekvensen ser vi som acceptabel och anser därför 
att viss generalisering kan göras. Detta då vi erhållit svar från cirka 30% av den 
totalpopulationen (se kapitel 4.1.1).  

Utgångspunkten i arbetet var att dela 
upp vår målgrupp i två delar. Detta 
framgår även ur problemformuleringen 
där vi förklarar att undersökningen 
kommer behandla stora- och 
medelstora företag. För att kunna se 
skillnader mellan stora- och medelstora 
företag valde vi att inleda enkäten med 
en fråga kring vilken grupp de ansåg 
sig tillhöra.  
Av totala populationen var 119 (61%) 
medelstora företag och 76 (39%) stora. 
Storleken på respektive undergrupp 
representerar inte riktigt vår 
totalpopulation. I undersökningen var 
59% (34) av företagen stor och 41% 
(24) medelstora (figur 14).  

Vid bearbetning av data visade det sig att enbart två frågor/påståenden var signifikanta mellan 
stora- och medelstora företag (Appendix 6). Vi ansåg således att det inte fanns någon 
anledning att dela upp populationen i undergrupper genom resultat och analys, med undantag 
för de påståenden/frågor som har påvisats ha en signifikans. Därav kommer stora delar av 
resultatet och analysen att behandla stora- och medelstora företag som en grupp. I och med att 
vi grupperar ihop populationen bör det snedvridna antalet respondenter inte påverka resultat 
och analys. 

5.2	  Service	  
Faktorgruppen service utgörs av två parametrar; säljarens branschkunskap (påstående 1) och 
service via kontaktperson (påstående 2). Fråga tre behandlar huruvida faktorgruppen i helhet 
är avgörande för företaget när de väljer transportleverantör.  

 

	  
	  
	  

Figur	  14.	  Andel	  stora-‐	  och	  medelstora	  företag	  som	  besvarat	  enkäten 



	  
	  
42	  

	  
5.2.1	  Branschkunskap	  
Påstående 1 behandlar ifall transportleverantörens säljares branschkunskap är viktigt. Som 
framgår i tabell 3 är korrelationen mellan storleken på företaget och svaret för påståendet 
0,096 och såldes inte 
signifikant. Det finns därför 
inget mönster i svaren som 
beror på huruvida respondenten 
tillhör ett stort- eller medelstort 
företag.  

Medelvärdet för det första 
påståendet hamnade på 2,71 med 
ett KI på 2,58-2,84. Det betyder 
att en liknande studie hade fått 
95% av svaren inom detta 
intervall.  

I figur 15 visas resultatet för 
påstående 1 där det framgår att 
72% av respondenterna 
instämmer med påståendet, 
medan 26% är neutrala. Det är 
knappt 2% som inte instämmer.  

Eftersom konfidensintervallets 
minimum ligger över 2,50 
överträffar den kriteriet för att vi 
ska kunna tolka resultatet som att 
respondenterna instämmer med 
påståendet. Detta samtidigt som 
72% av svaren instämmer med 
påståendet. Därav kan en tendens ses i att stora- och medelstora företag inom detaljhandeln i 
Sverige anser att branschkunskap hos dess transportleverantör är viktigt.  

5.2.2	  Service	  genom	  kontaktperson	  
Påstående nummer två berör istället hur viktigt det är med bra service från 
transportleverantörens kontaktperson. Även här saknas ett signifikant mönster kring hur stort 
företaget är och dess svar (se tabell 3). Därför finns det tillsynes inget som pekar på att vikten 
av bra service skiljer sig beroende på om det är ett stort- eller medelstort företag som besvarat 
påståendet.  

Ur tabell 3 kan utläsas att medelvärdet hamnade på 2,88 med ett konfidensintervall på 2,78-
2,98. Samtidigt ses ett tydligt mönster i figur 16 där nästan 90% av respondenterna 
instämmer, medan 8,6% ställer sig neutrala. Även på detta påstående är det nästan 2% som 
inte instämmer.  

Påstående Medelvärde Konfidensintervall 
(KI) 

Korrelation 
med storlek 

1 2,71 2,58-2,84 ,096 
2 2,88 2,78-2,98 ,486 
3 - - ,651 
Tabell	  3.	  Statistisk	  data	  påstående	  1-‐3	  

Figur	  15.	  Branschkunskap 
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Konfidensintervallet för fråga två 
är högre än det krav som ställts 
för att kunna dra några 
antaganden. Resultatet påvisar att 
respondenterna anser service 
genom en kontaktperson hos 
transportföretaget är av 
betydelse. Genom 
konfidensintervallet kan vi tolka 
resultatet som att om studien 
gjordes om på en liknande 
målgrupp hade resultat avspeglat 
samma mönster. Därigenom 
verkar stora- och medelstora 
detaljhandelsföretagen i Sverige 
lägga vikt vid servicenivån. Detta 
stärks ytterligare genom resultatet 
i figur 17 där respondenterna 
besvarat huruvida service är en 
avgörande faktor vid valet av 
transportleverantör. Hela 89,6% 
svarade Ja och endast 10% Nej. I 
tabell 3 kan utläsas att 
korrelationen mellan företagens 
storlek och svaret på fråga 3 inte 
är signifikant eftersom det 
överstiger 0,05.   

5.2.3	  Intervjuresultat	  för	  
faktorgruppen	  service	  
Byggföretaget menar att det 
krävs en kompetent person hos 
transportleverantören och 
utvecklar detta med en förklaring 
kring att deras logistik kräver en 
branschkunskap hos 
leverantören. Intervjupersonen 
tydliggör att 
transportleverantörerna 
traditionellt inte är vana att leverera en produkt åt gången, utan minst en pall åt gången och då 
till ett annat företag. Byggföretagets affärsmodell kräver dock leveranser av enstaka produkter 
direkt till slutkonsumenten. Det är därför viktigt att transportleverantörens säljare förstår hur 
varje företags verksamhet bedrivs för att kunna tillmötesgå dess behov och krav. 
Elektronikföretaget stärker detta och menar att säljaren måste ha branschkunskap för att 
kunna leverera den service som företaget eftersträvar.  

Livsmedelsföretaget går steget längre och menar att branschkunskap är en orderkvalificerare. 
Det betyder att transportleverantören måste besitta en viss branschkunskap för att överhuvud 
taget bli aktuell vid offertförfrågan. Företaget som befinner sig inom livsmedelsbranschen 
hänvisar till att kylda transporter är ett exempel på hur branschkunskap uppenbarar sig.  

Figur	  16.	  Service	  via	  kontaktperson 

Figur	  17.	  Service	  som	  avgörande	  faktor 
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Petroleumföretaget kommenterar branschkunskap på följande sätt; ”Förväntningarna på 
transportföretaget är att de besitter god branschkunskap där de tillför oss fakta kring hur 
man utför de specifika transporterna på ett så bra sätt som möjligt”. Vidare förklarar de att 
företaget tillsammans med leverantören kan skapa ett mer effektivt flöde där båda drar fördel 
av den förståelse de har för varandra.  

Fyra av fem företag anser att en kontaktperson hos transportleverantören är en fördel. Det 
medelstora klädföretag säger dock att; ”Det känns inte som att vi behöver en egen 
kontaktperson, eftersom vi endast har ett fåtal kontakttillfällen med de per år. Det hade 
möjligen underlättat om vi haft kontakt dagligen”. Därav framkommer att om behovet fanns, 
skulle det underlätta även för dem. Det framkom att de medelstora företagen idag inte har 
någon specifik kontaktperson utan istället kontaktar leverantörens kundservice. De påpekar att 
det förmodligen krävs fler köp av transporttjänster för att transportföretaget ska erbjuda detta.  

Livsmedelsföretaget anser att tydlighet är väldigt viktigt. Med andra ord menar de att det bör 
framgå hur kontakten ska gå till, beroende på vilken typ av ärende kontakten gäller. För 
strategiska ärenden efterfrågar dem en key account manager som förstår deras verksamhet och 
förklarar; ”När en key account manager hos leverantören byts krävs en inlärningsperiod tills 
personen förstår vår verksamhet”.  

5.2.4	  Analys	  -‐	  service	  
Doney & Cannon (1997, s. 47) påvisade att förtroende från leverantören speglas via säljarnas 
expertis och kunskap. Detta stämmer in med den empiriska data som erhållits via intervjuerna. 
Företagen förklarar att branschkunskap krävs för att transportleverantören skall kunna leva 
upp till efterfrågan. Samtidigt speglar enkätens empiriska resultat att företagen efterfrågar 
branschkunskap hos deras transportleverantör.  

Resultatet från såväl enkäten som intervjuerna stärker teorierna som Ellinger et al. (2008, s. 
362) samt Chen et al. (2010, s. 283) tagit fram. Där framkommer att service via en 
kontaktperson är av stor betydelse, samtidigt som företags behov av leverantörer med 
branschkunskap ökat för att förstå företagens logistiska processer. Ur resultatet från påstående 
ett och två ses höga medelvärden på 2,71 respektive 2,88, vilket innebär att respondenterna 
instämmer med påståendena. Därigenom anser vi att teorierna även kan appliceras i vår 
kontext. Eftersom resultatet från studien stämmer överens med tidigare forskning stärks både 
reliabiliteten och soliditeten för de här påståendena.  

Genom intervjuerna framkommer att en specifik kontaktperson efterfrågas. Motivet till detta 
är framförallt behovet av att leverantören ska förstå företagets verksamhet. Vi ser därför en 
mix av teoriernas budskap samt det kvantitativa och kvalitativa resultatet. Vad som efterfrågas 
är inte endast hög/personlig service, utan kontaktpersonen skall även besitta specifik 
branschkunskap för att verkligen förstå företagets behov.  

De medelstora företagen har förståelse för att de inte har en personlig kontaktperson då deras 
leveransvärde inte lever upp till kraven för att erbjudas den tjänsten. Däremot tycks behovet 
av denna tjänst finnas även hos medelstora företag. 

Det framgår av resultatet från både enkäten och intervjuerna att parametrarna inom 
faktorgruppen service är viktiga. Som ses i figur 17 är även faktorgruppen avgörande, vilket 
vi anser ytterligare stärker reliabiliteten och validiteten för denna grupp. Denna förstärkning 
beror som tidigare nämnts på att studiens resultat påvisar samma mönster som tidigare 
forskning.  
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Livsmedelsföretaget nämnde att branschkunskap är en typ av orderkvalificerare.  Weber et al. 
(2000, s. 138) menade att ett företag börjar med en undersökning kring vilka leverantörer som 
kan leva upp till företagets basbehov. Vi anser att det är detta Företag E framhåller via sitt 
resonemang om orderkvalificerare. Det verkar därför som om olika parametrar och 
faktorgrupper påverkar vid olika situationer. Exempelvis ses service som en kvalificerare och 
inte en ordervinnare.  

5.3	  Pris	  
 Faktorgruppen pris har 
undersökts med hjälp av två 
påståenden och en fråga. Det 
första påståendet kontrollerar 
i vilken utsträckning priset 
påverkar valet av 
transportleverantör. Vidare undersöks om företagen kan förbise andra faktorer vid ett lågt 
pris. Faktorgruppen avslutas med en fråga där respondenterna skall ange ifall pris är en 
avgörande faktor vid valet av transportleverantör.   

Påstående fyra som behandlar pris är den första frågan som har visat sig vara signifikant 
mellan stora- och medelstora företag. Signifikansnivån är 0,045, vilket innebär att det finns en 
korrelation mellan storleken på företaget och hur de valt att svara på påståendet; priset har 
stor påverkan på vårt val av transporleverantör (tabell 4).  

Medelvärdet för påstående 4 visade sig ligga på 2,84 vilket påvisar att respondenterna 
instämmer med att priset påverkar valet. Utifrån tabell 4 utläses att KI sträcker sig från 2.75 – 
2,95 vilket innebär att många valt ett högt värde för denna parameter. 

Som beskrivits ovan är detta den första frågan som har visat sig vara signifikant mellan stora 
och medelstora företag. Av de 24 medverkande medelstora företagen var det ett (4%) företag 
som valde att se priset som 
neutralt vilket kan jämföras med 
8 (23%) stora företag. För 
medelstora företag är således 
priset av stor dignitet där hela 23 
(96%) angav att priset påverkar 
deras val. För stora företag 
svarade 26 (76%) respondenter 
att de instämmde med att pris 
påverkar deras val av 
transportleverantör. Oberoende 
av storlek har ingen av 
respondenterna valt att ange att 
de inte instämmer med 
påståendet (figur 18). 

Totalt sett för frågan ligger 
konfindensintervallets  minimum 
över 2,50 som är vår gräns för att 
kunna tolka resultatet som att 
företagen instämmer med påståendet (tabell 4). Således kan säga att pris verkar påverka valet 
av transportleverantör för medelstora företag i stor utsträckning. Detta tycks även vara fallet 
för stora företag, dock ses vissa incitament till att andra parametrar är viktiga. 

Tabell	  4.	  Statistisk	  data	  påstående	  4-‐6	  

Påstående Medelvärde Konfidensintervall 
(KI) 

Korrelation 
med storlek 

4 2,84 2,75-2,95 ,045 
5 1,45 1,30-1,60 ,250 
6 - - ,673 

Figur	  18.	  Prisets	  påverkan	  -‐	  baserat	  på	  företagets	  storlek 
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Det andra påståendet i denna 
faktorgrupp är; när priset för 
en transporttjänst är lågt kan 
vi tänka oss att bortse från 
övriga faktorer. 
Signifikansnivån för detta 
påstående blev 0,250, vilket 
innebär att det inte finns något 
signifikant samband mellan 
stora- och medelstora företag 
samt dess svarsmönster. 
Medelvärdet hamnade på 1,45 
vilket innebär att en stor del 
av respondenterna valde att 
svara instämmer inte på detta 
påstående. 
Konfidentintervallet sträcker 

sig mellan 1,30 – 1.60, varvid 
vi väljer att inte tolka 
resultatet som att företag inte 
instämmer till fullo på detta 
påstående (tabell 4).   

Däremot har en majoritet på 
58,6% av respondenterna valt 
inte instämmer vilket gör att 
de inte kan tänka sig att bortse 
från andra 
transportparametrar då ett pris 
är lågt. Vidare angav 37,9% 
att de var neutrala till att 
bortse från andra parametrar 
till förmån för pris. Totalt 
svarade 3,4% av 
respondenterna att de kunde 
tänka sig bortse från andra 
fraktorer om priset var lågt. 
Resultatet är inte tillräckligt 
starkt för att en tolkning av dess innebörd ska kunna göras. Trots det tycks en viss enighet 
bland respondenterna finnas, där pris som ensam parameter inte avgör valet av 
transportleverantör.    

Faktorgruppen pris avslutas i enkätundersökningen med frågan; är pris en avgörande faktor 
för oss vid val av transprotleverantör? Som går att utläsa ifrån figur 20 har 89% av 
respondenterna svarat Ja på frågan och ser den därför som avgörande när de utvärderar de 
olika transportleverantörerna, det betyder att 11% valde Nej. Denna fråga går följaktligen att 
generalisera, genom resonemanget att pris ses som en avgörande parameter/faktorgrupp.    

5.3.1	  Intervjuresultat	  för	  faktorgruppen	  pris	  
Vid samtliga intervjuer framkom att pris är en mycket viktigt parameter, men oavsett vilket 
prisläget som gällde var det av stor vikt att se på det i relation till andra parametrar. Personen 

Figur	  19.	  Lågt	  pris 

Figur	  20.	  Pris	  som	  avgörande	  faktor 
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på livsmedelsföretaget förklarar att; ”pris är jätte viktigt men vi sänker oss inte under en viss 
service och kvalité”. Att just kvaliten och servicen var viktiga som parametrar framgick och 
petroleumföretaget exemplificerar detta; ”Ifall en transportleverantör utlovar ett lågt pris 
men inte kan garantera en leveranspålitlighet skulle exemplevis en lastbil kunna komma plus 
minus en viss tid vilket skulle kunna medföra större kostnader än vad företaget sparar in på 
ett lågt transportpris”. Detta var även fallet för bolaget som agerar inom elektronikbranschen; 
kunde inte transportleverantören garantera utleverans efter kl 15.00 varje dag var priset 
irrelevant. Personen ifråga tillägger även att deras bransch är kraftigt konkurrensutsatt och 
marginalerna pressade till absolut minimum, vilket gör att de troligtvis väljer att fokusera på 
pris i en större utsträckning än företag som agerar i en bransch där marginalerna är bättre.  

Utifrån intervjuerna har även framgått att många misstror företag som angett ett lägre pris än 
konkurrenterna, speciellt i de fall då priset är uppenbart lägre. Företaget i byggbranschen 
säger; ”När vi tittar på transportleverantör är pris viktigt men svår att få ut något konkret 
information ifrån. Då det finns en mängd tilläggskostnader som gör det väldigt 
svåranalyserat och i regel hamnar priset på samma nivå som de andra när alla tillägg har 
adderats”.  Dessa tankar delas av individen på klädföretaget som menar att ett fast pris hade 
varit fördelaktigt; ”Det blir väldigt krångligt att läsa en offert med alla tillägg, man vill veta 
exakt vad det kostar och detta på ett smidigt sätt”.  

Intervjuerna bekräftade i stor usträckning det som framkommit vid enkätundersökningen, där 
skillnad mellan stora- och medelstora aktörer skiljer sig åt. Stora företag såg priset som viktigt 
men de kunde absolut inte tänka sig ett lågt pris på bekostnad av andra parametrar. Där 
exempelvis företaget som agerar inom petroleum förklara att de inte ens diskuterar priset 
innan de erhållit fakta kring säkerhet, miljö och vissa nyckeltal. När dessa krav var fastställda 
såg personen dock att pris var en mycket viktigt parameter. Genomgående för medelstora 
företag var att de såg pris som en vital faktorgrupp.      

5.3.2	  Analys	  -‐	  pris	  
Jobber & Fahy (2006, s. 200) förklarar att en återkommande faktor som påverkar prisstrategin 
är att kunder uppfattar företaget olika beroende på pris. Det betyder att ett lågt pris kopplas till 
sämre kvalité medan ett högre pris uppfattas medföra högre kvalité. Denna teori bekräftades 
av samtliga intervjupersoner samtidigt som vi kan dra paralleller till enkätundersökningen (se 
figur 19) där 58% av företagen valde att svara instämmer inte med påståendet; när priset för 
en transporttjänst är lågt kan vi tänka oss att bortse från övriga faktorer. En majoritet av 
respondenterna ansåg således att andra parametrar måste tas med i beräkningen. Vi anser att 
petroleumföretaget gav ett bra exempel på detta när de beskrev att ett lågt pris för transporten 
inte spelar någon roll om en produkt inte är på plats i rätt tid. Vi instämmer till fullo med detta 
och förstår att företag inte enbart kan fokusera på priset utan måste se till andra parametrar, 
speciellt när det blivit allt viktigare för organisationer att se över deras kapitalbindning och 
arbetar allt mer mot just in time. Pris tycks därför inte vara en kvalificerande faktorgrupp. 
Istället verkar priset vara mest avgörande när basbehoven har fastställts (Weber et al., 2000, s. 
138). Det innebär att pris påverkar först då företaget befinner sig i steg tre, figur 5 (kapitel 
3.5). 

Det fanns en signifikans där medelstora företag angav pris som en viktigare parameter jämfört 
med stora företag (figur 18). Vi ser att det kan beror på ett något annorlunda köpmönster där 
medelstora företag köper in större partier för att pressa priset och därför skapar lager, och inte 
arbetar utefter just in time principen i samma utsträckning.  

Det konkurrensbaserade förhållningssättet utgår istället från hur konkurrenter har satt priser, 
varvid företaget lägger priset antingen under eller över beroende på hur de vill positionera sig 
(Shapiro & Jackson, 1978, s. 120). Med utgångspunkt i den fakta vi samlat in genom detta 
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arbete framgår att många transportköpare är beredda att betala lite mer för tjänsten om de kan 
utlovas en högre kvalité och anpassad service. Vid ett alltför lågt pris skapas misstänksamhet 
kring tilläggskostnader och en minskad kvalité, vilket framgick vid intervju med företaget 
inom byggbranschen som sa; ”Om priset är lågt finns det i regel en mängd tillägg, och 
summeras dessa ihop visar det sig i slutändan att totalpriset ligger i nivå med de företag som 
tog ett fastpris”. Även klädföretaget menar att lågt pris med tilläggskostnader gör det 
krångligt att läsa offerterna, och säger sig vilja ha ett fast pris där de enkelt kan se vad 
transporten kommer kosta. Vi tolkar detta som misstänksamhet gentemot transportföretag 
med för lågt pris och de som inte kan lämna ett fast pris. 

Samtliga bolag som deltog i undersökningen är vinstdrivande företag, vilket gjorde att vi hade 
en föraning om att pris skulle bli en väsentlig parameter. I figur 20 framgår att 90% av 
respondenterna såg pris som en avgörande parameter vilket bekräftar vår uppfattning.   

För att summera pris som transportparameter tycker vi figur 5 (kapitel 3.8) är den bästa. Att 
detaljhandelsföretagen ser en korrelation i vilken de betalar ett högt pris och får således en 
hög leveransservice. Vidare diskuterades med bland annat petroleumföretaget om huruvida de 
skulle vilja förbättra sin leveranspålitlighet från 98% till 99% och vilka kostnader detta skulle 
kunna medföra jämfört med genererade intäkter. Där förklarar de att det förmodligen inte 
skulle vara lönsamt att betala för den 1%-ökningen.  

5.4	  Kvalité	  
 Parametrarna som ingår i kvalité utgörs av elementen från leveransservice. Elementen är; 
Ledtid (påstående 7), Leveranspålitlighet (påstående 8), Leveranssäkerhet (påstående 9) och 
Leveransflexibilitet (påstående 
10). Fråga 11 berör huruvida 
leveransservice som helhet är 
avgörande vid val av 
transportleverantör.  

5.4.1	  Ledtid	  
För påstående 7 kan ur tabell 
5 utläsas ett medelvärde på 
2,62 med ett KI på 2,48-2,76. 
Enligt den mätmetod som 
valts ligger 
konfidensintervallets 
minimum 0,02 för lågt för 
att en tolkning ska kunna 
göras kring ett instämmande 
resultat. Samtidigt ligger 
intervallet över 2,33 vilket 
skulle utgjort gränsen om en 
jämn fördelning hade gjorts 
(se kapitel 4.10.2 för 
utförligare förklaring).  

I figur 21 presenteras 
resultatet i form av procent 
per svarsalternativ. Det 
framgår att närmare 64% 
instämmer med påståendet 

Påstående Medelvärde Konfidensintervall 
(KI) 

Korrelation 
med storlek 

7 2,62 2,48-2,76 ,662 
8 2,97 2,92-3,00 ,801 
9 2,95 2,89-3,00 ,361 
10 2,53 2,40-2,67 ,927 
11 - - ,771 

Tabell	  5.	  Statistisk	  data	  påstående	  7-‐11	  

Figur	  21.	  Ledtid 
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medan 34,5% ställer sig neutrala. Anledningen till att konfidensintervallet hamnat under 2,50 
(vår analysmetods gräns) beror på den relativt stora andel som ställt sig neutrala till 
påståendet. Parallellt med detta ses i figur 21 att det finns en klar majoritet som instämmer. 
Statistiskt går det enligt den valda analysmetoden inte att tolka resultatet. Tendensen tycks 
dock ligga mot ett instämmande för påståendet.  

5.4.2	  Leveranspålitlighet	  
Leveranspålitligheten har det 
högsta medelvärdet på hela 2,97. 
Det är därför logiskt att denna 
parameter fått det högsta 
konfidensintervallet på 2,92-3,00 
med den lägsta 
standardavvikelsen på 0,184 
(Appendix 8). Detta innebär att 
leveranspålitlighetens 
konfidensintervall ligger över 
gränsen vid 2,50.  

Samtidigt saknas även för 
leveranspålitligheten en 
korrelation mellan storleken på 
företag och ett mönster i svaren. 
Någon signifikans infinner sig 
inte, varvid det inte finns någon 
skillnad i svaren oavsett om 
företaget är stort eller medelstort.  

Totalt har över 96,5% besvarat att de instämmer på påståendet gällande leveranspålitligheten. 
Det är endast 3,5% som är neutrala (figur 22). Det innebär att ingen inte instämmer. I och med 
det höga medelvärdet och 
konfidensintervallet är resultatet 
från denna övervägande åt det 
instämmande hållet. Med andra 
ord innebär detta att ett liknande 
mönster hade setts även om 
övriga delar av populationen 
undersökts.  

5.4.3	  Leveranssäkerhet	  
På samma sätt som ledtiden och 
leveranspålitligheten saknas en 
korrelation mellan storleken på 
företag och leveranssäkerheten. 
Det finns därför inget utpräglat 
mönster i svaren som beror på 
om respondenten är ett stort- 

eller medelstort företag. 

Medelvärdet för leveranssäkerheten hamnade på 2,95 med ett KI på 2,89-3,00 (tabell 5). Även 
denna parameter hamnar således över gränslinjen för valda analysmetoden. Den 

Figur	  22.	  Leveranspålitlighet 

Figur	  23.	  Leveranssäkerhet 
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bakomliggande faktorn för dessa höga siffror är att närmare 95% svarat att de instämmer med 
påståendet. Stora- och medelstora företag inom detaljhandeln tycks därför anse att 
leveranssäkerheten är viktigt vid val av transportleverantör (23).  

5.4.4	  Leveransflexibilitet	  	  
I tabell 5 ses att påstående 10 
har ett medelvärde på 2,53 och 
ett konfidensintervall på 2,40-
2,67. Det finns heller ingen 
korrelation mellan storleken på 
företaget och dess svar.  

Medelvärdet för flexibiliteten är 
något lägre jämfört med de 
föregående elementen inom 
leveransservicen. Anledningen 
kan ses i figur 24 där närmare 
hälften av respondenterna är 
neutrala till påståendet. Det bör 
dock noteras att stora delar av 
konfidensintervallet hamnar 
över gränsen på 2,50. Samtidigt 
kan inga direkta antaganden tas, 
bortsett från att respondenterna 
inte tycker att 
leveransflexibilitet är oviktigt.  

På frågan rörande om 
leveransservice är avgörande 
vid valet av transportleverantör 
finns inget mönster att hitta som 
beror på företagets storlek. 
Detta eftersom signifikansen 
endast är 0,771.  

Däremot ses ett mönster i att 
leveransservice är en avgörande 
faktorgrupp. Detta eftersom vi i 
figur 25 kan se att 94,8% svarat 
Ja på frågan. Av frågorna 
gällande om faktorgruppen är 
avgörande vid valet av 
transportleverantör är det 
leveransservice som fått den 
högsta andelen Ja (se Appendix 
8 för jämförelse).  

	  

Figur	  25.	  Leveransservice	  som	  avgörande	  faktor 

Figur	  24.	  Leveransflexibilitet	  
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5.4.6	  Intervjuresultat	  för	  faktorgruppen	  
Det stora petroleumföretaget säger såhär om leveransservice; ”Service (att få det i tid) 
kommer alltid vara väldigt viktigt. Om exempelvis ett kommunalt bussbolag inte får sin diesel 
i tid kan deras tank stå tom. Då står någon och väntar på bussen och säger att vi inte har 
levererat. Detta skapar badwill”. Förklaringen fortsätter där de menar att deras produkter är 
så pass kapitalintensiva att stora lager är omöjliga, därför krävs att produkterna kommer i rätt 
tid samtidigt som det ska gå fort.  

Elektronikföretaget menar att flexibilitet och ledtid är viktig. Anledningen till detta är att 
deras affärsmodell bygger på att kunderna ska få produkterna snabbt. Samtidigt kräver de 
flexibilitet då variationen i efterfråga varierar relativt mycket under året. Exempelvis ses en 
peak under Jul. Det är då viktigt att transportleverantören kan dubbla antalet bilar som går 
från deras lager vid olika tidpunkter. Livsmedelsföretaget tycks ha samma behov och menar 
att flexibilitet i form av kapacitet är väldigt viktigt. De framhåller även att det är viktigt att 
produkterna kommer fram i tid, hela och rena.   

Livsmedelsföretaget använder sig mycket av ”tidsfönsterträff”, vilket är detsamma som 
leveranspålitligheten; ”Tidsfönsterträffen är det nyckeltal vi mäter mest egentligen, och är det 
enda logistiska nyckeltal som går upp i ledningsgruppen”. Dock framkommer att låg 
leveranspålitlighet lika gärna kan bero på deras egen verksamhet, likväl transportörens. 
Vidare förklaras att elementen inom leveransservice är viktiga, där fokus skiljer sig beroende 
på vad för transporter det handlar om. Exempelvis är ledtiden ytterst viktig ut till butik 
eftersom hyllorna i butik annars kan stå tomma. Samtidigt är ledtiden inte det absolut 
vikigaste när det gäller interna transporter mellan lager. Det medelstora klädföretaget menar 
att ledtiden är viktigare när varor skickas till ett annat företag då leveranser till privatpersoner 
vanligtvis har ett flex på 2-3 dagar.  

Det medelstora företaget inom byggbranschen beskriver kvalité som; ”Det är elementen ni 
har med. Där det är viktigast med leveranspålitlighet och leveranssäkerhet. Den absolut 
viktigaste av dessa är pålitligheten, vilket innebär att transportleverantören kommer när de 
lovat. Om en kund bett om att få leverans på onsdag klocka 14 så ska kunden kunna åka hem 
och få produkterna på utlovad tid”. Vidare förklaras att om pålitligheten inte hålls är det 
företaget som får badwill, inte transportleverantören.  

Något alla stora företag tog upp är att pris endast blir avgörande efter att en leverantör 
kvalificerats i form av leveransservice. Petroleumföretaget sa såhär; ”Visst är pris viktigt. 
Samtidigt börjar vi inte diskutera pris fören vi vet att de klarar de krav vi exempelvis har på 
leveransservice”. Samma resonemang uttryckte klädföretaget; ”Vid ett högt pris är man 
beredd att betala för exempelvis högre leveransservice”. På frågan om företagen är villiga att 
betala ett lägre pris men då med exempelvis lägre leveransservice var svaret enhetligt nej.  

5.4.7	  Analys	  -‐	  kvalité	  
Oskarsson et al. (2006, s. 40) och Liu & Lyons (2011, s. 549) menar att dem olika 
leveransservice elementen har olika stor betydelse beroende på vilken bransch företaget 
verkar inom. Detta anser vi går i linje med vad intervjuresultatet visar. Exempelvis kräver 
livsmedelsföretaget flexibilitet medan byggföretaget föredrar högre pålitlighet. Att 
leveransflexibiliteten är viktig stärker elektronikföretaget. Trots detta är flexibilitetens 
konfidensintervall för lågt för att vi ska kunna tolka resultatet som att företagen instämmer 
med påståendet. Anledningen kan möjligen vara just att detta element är branschspecifikt. 
Dock anser vi att mer eller mindre samtliga företag som agerar inom detaljhandeln är 
beroende av flexibilitet hos transportleverantören då en stor del av försäljningen är 
säsongsbaserad, exempelvis till jul. Vi ser det som troligt att detaljhandelsföretag är i behov 
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av en transportleverantör som erbjuder flexibilitet för att kunna tillmötesgå skillnader i 
efterfråga/försäljning. Anledningen till det låga KI skulle kunna vara att de ser flexibiliteten 
som en självklarhet och inte en avgörande parameter. 

Leveranspålitligheten har i enkäten det starkaste ”instämmande” svaret. Ur intervjuerna 
framgår att företagen inom petroleum, bygg och livsmedel fokuserade just på 
leveranspålitligheten. Därigenom tycks vårt resultat stärka de undersökningar som Mattsson 
& Johnsson (2012, s. 74) hänvisar till. Där framkommer att pålitligheten generellt är viktigare 
än ledtiden. Som ovan beskrivits ligger ledtidens KI inte innanför gränsen för att en definitiv 
tolkning av resultatet ska kunna göras genom att den är viktig. Vi anser därför att 
trovärdigheten i denna studie höjs, i och med att den sammanfaller med tidigare forskning. Vi 
tror ledtiden tappar vikt mot pålitligheten då det är viktigare att leveranserna kommer som 
överenskommet, snarare än att det går fort. Det tordes underlätta för logistiken i helhet, 
samtidigt som kapitalbindning kan hållas nere.  

Av de intervjuade företagen är det endast det medelstora företaget inom byggbranschen samt 
elektronikföretaget som nämnde leveranssäkerheten som en framstående parameter. I och med 
påståendets höga medelvärde och konfidensintervall kan detta ses som något underligt. 
Möjligen kan detta betyda att reliabiliteten är något bristande för begreppet. Å andra sidan 
tycks detta osannolikt eftersom en definition på begreppet fanns.   

Vi tolkar resultatet från intervjuerna som att företagen har vissa kvalifikationer som krävs av 
en transportleverantör för att denne ens ska bli påtänkt vid valet av leverantör. En av de 
absolut viktigaste kvalificerarna verkar vara just leveransservice och dess element. Som 
petroleumföretaget uttryckt så diskuteras inte pris fören de vet att leverantören i fråga klarar 
av deras behov. Vi är därför av den uppfattningen att en hög leveransservice är en 
kvalificerare, snarare än en offertvinnare. Leveransservice tycks därför påverka valet av 
transportleverantör då basbehoven utvärderas i steg två (Weber et al., 2000, s. 138).   

5.5	  Sortiment	  
 Faktorgruppen innehåller fyra parametrar (se kapitel 3.9, figur 10). Den första parametern 
som undersöktes var 
miljövänliga transporter; det 
är viktigt att 
transportleverantören kan 
erbjuda miljövänliga 
transportalternativ. Vidare 
ställdes påståendet; det är 
viktigt att företaget kan 
erbjuda globala transporter. 
Den tredje transportparametern i faktor-gruppen sortiment var utbud av transporttjänster; det 
är viktigt att transport-leverantören kan erbjuda ett brett sortiment av transporttjänster. Den 
sista parametern var varumärke; det är viktigt att transportleverantören har ett väletablerat 
varumärke. Faktorgruppen avslutas med en fråga; är sortiment en avgörande faktor för oss 
vid val av transportleverantör.  

Genomgående för faktorgruppen sortiment är att signifikansnivån ligger över 0,05, vilket gör 
att det inte går att se någon signifikans mellan att stora- och medelstora företag svarade olika 
på dessa frågor (tabell 6).  

 

Tabell	  6.	  Statistisk	  data	  påstående	  12-‐16	  

Påstående Medelvärde Konfidensintervall 
(KI) 

Korrelation 
med storlek 

12 2,24 2,09-2,39 ,368 
13 1,86 1,67-2,06 ,394 
14 2,14 1,97-2,30 ,127 
15 1,78 1,60-1,95 ,216 
16 - - ,198 
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5.5.1	  Miljövänliga	  
transportalternativ	  
Medelvärdet för påstående 12 
ligger på 2,24 vilket gör att de 
verkar vara neutral och således 
inte ser miljövänliga 
transportalternativ som en 
avgörande parameter. Även 
konfidensintervallet 2,09-2,39 
ligger inom området neutral som 
vi valt att fördela mellan 1,50 – 
2,50. Detta stärker antagandet att 
miljövänliga transportalternativ 
inte hade haft stor inverkan på 
valet vid en ny undersökning.  

Totalt ställde sig 62% av 
respondenterna neutral till 
miljövänliga transportalternativ, 
vilket innebär att denna grupp erhöll en majoritet av respondenternas svar. Den näst största 
gruppen var instämmer som fick 31%. Det går således inte att säga att de värdesätter denna 
parameter i någon större utsträckning. Även instämmer inte fick 6,9% av svaren vilket innebär 
att dessa företag inte lägger någon vikt vid huruvida transportföretaget kan erbjuda 
miljövänliga transportalternativ (figur 26).  

Medelvärde och KI ligger inom intervallet neutral samtidigt som en majoritet på 61% valt 
detta svarsalternativ. Vi kan därför anta att miljövänliga transportalternativ inte ses som en 
viktig parameter när stora- och medelstora detaljhandelsföretag väljer transportleverantör 
(tabell 6).  

5.5.2	  Globala	  transporter	  
Den andra parametern som 
undersöktes var; det är viktigt för 
oss att transportleverantören kan 
erbjuda globala transporter. 
Signifikansnivån för detta 
påstående blev 0,368 vilket innebär 
att det inte fanns någon påtaglig 
skillnad mellan medelstora och 
stora företag och deras 
svarsmönster. Detta trotts att 
skillnaden på omsättning och 
räckvidd är stor från de allra 
största bolagen till de minsta i 
gruppen medelstora företag. 
Konfidensintervallet sträcker sig 
mellan 1,67 – 2,06 som påvisar att 
en stor del av respondenterna valde 
att ställa sig neutrala eller icke 
instämmande till påståendet (tabell 
6). 

Figur	  26.	  Miljövänliga	  transportalternativ 

Figur	  27.	  Globala	  transporter 
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Vid gruppering av detta påstående framgår att inget svarsalternativ har erhållit en stor 
majoritet av respondenternas svar. Den största gruppen är neutral med en total andel av 44,8% 
av svaren. Den näst största blev i detta fall gruppen instämmer inte som fick 34,4% av svaren. 
Minst antal svar erhöll instämmer som totalt fick 20,7% (figur 27). 

Ett resonemang som kan föras är därför att respondenter inte prioriterade globala transporter 
vid val av transportleverantör. Detta kan bero på att respondenterna är detaljhandelsföretag 
som i vissa fall enbart agerar på den svenska marknaden.  

5.5.3	  Utbud	  av	  tjänster	  	  
Det tredje påståendet som 
undersöktes i faktorgruppen 
sortiment var brett sortiment; det är 
viktigt att transportleverantören 
kan erbjuda ett brett sortiment av 
transporttjänster. Påståendet erhöll 
en signifikansnivå på 0,127 vilket 
medför att inga skillnader mellan 
stora- och medelstora företag kunde 
urskiljas.  Konfidensintervallet blev 
1.97-2,30 vilket ligger i intervallet 
neutral som går mellan 1,50-2,50, 
dock något viktat mot instämmer. 
Medelvärdet blev för denna 
parameter 2,14 (tabell 6, påstående 

14). 

Neutral fick i undersökningen en 

majoritet på 58,6% av rösterna. Näst 
största gruppen blev instämmer som 
totalt fick 27,5% av svaren. Vidare 
valde 13,8% av respondenterna 
alternativet instämmer inte, vilket 
gör att denna parameter inte 
utvärderas/efterfrågas i någon större 
utsträckning vid val av 
transportföretag (figur 28).   

5.5.4	  Varumärke	  
Den fjärde och sista parametern i 
faktorgruppen sortiment behandlar 
varumärket och undersöks med 
följande påstående; det är viktigt att 
transportföretaget har ett 
väletablerat varumärke. Påståendet 
hade en signifikansnivå på 0,216 
och således fanns det inte ett 
samband mellan företagens storlek 
och hur de valde att svara.  
Medelvärdet blev 1,78 och är därmed den parameter i faktorgruppen som har det lägsta 

Figur	  29.	  Väletablerat	  varumärke 

Figur	  28.	  Brett	  sortiment 
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medelvärdet. Konfidensintervallet hamnade mellan 1,60-195 och ligger därmed på den nedre 
delen av totala intervallskalan (tabell 6).  

Även detta påstående i faktorgruppen erhöll en majoritet av neutrala svar. Totalt svarade 
53,4% att de ställde sig neutrala till att transportleverantören hade ett väletablerat varumärke. 
Den näst största gruppen blev instämmer inte med 34,4% och valde således att bortse ifrån 
huruvida de kände igen varumärket. Endast 12% lade någon vikt vid transportleverantörens 
varumärke (figur 29). 

När vi valde att inkludera varumärke som en parameter i undersökningen antogs att denna 
skulle få ett högre medelvärde. 
Då en stor del av de som arbetar 
med miljövänliga transporter får 
en kvalitetssäkring genom att 
använda sig utav leverantörer 
som har ett väletablerat 
varumärke som tydligt profilerat 
sig som miljövänliga. Det tordes 
också vara en bransch där 
företag som arbetat med ett 
varumärke och är nöjd med 
prestationen delar med sig av 
åsikterna via word of mouth, 
vilket skulle kunna göra det 
viktigt för transportföretagen 
med en tydlig positionering.  

Faktorgruppen sortiment 
avslutas med en fråga som 
behandlar samtliga parametrar 
inom sortiment; Är sortiment en 
avgörande faktor för oss vid val av transportleverantör? Som går att utläsa från figur 30 har 
en knapp majoritet på 51,7% av respondenterna valt att svara Nej på denna fråga. Resterande 
48,3% svarade således Ja, det är en avgörande parameter. Utifrån denna fråga är sortiment 
inte en avgörande faktorgrupp.  

5.5.5	  Intervjuresultat	  för	  faktorgruppen	  sortiment	  
Av de fem tillfrågade företagen var det enbart företaget inom livsmedelsbranschen som såg att 
miljövänliga transportalternativ var något som efterfrågades i dagsläget. Personen förklarade 
detta med att; ”Det är superviktigt, eftersom vi är så stora förorsakar vi tyvärr väldigt mycket 
utsläpp”. De andra företagen förklarade sig med att kunderna inte är beredda att betala extra 
för att få produkterna levererade med miljövänliga alternativ. Samtliga företag hade dock 
önskat att de kunde leverera med miljövänliga alternativ, men konkurrenssituationen och 
kundernas efterfråga styr valet av transportalternativ. Aktören som agerar inom 
byggbranschen säger; ”När företag blir större medför det även ett ansvar för miljön, då vi 
växer varje år och bli större kommer även vårt fokus på miljön att växa”. Elektronikföretaget 
säger att; ”Efter lönerna är frakten den största kostnaden, detta innebär att en extra avgift för 
miljö påverkar den totala kostanden oerhört mycket”.  

Tre företag som intervjuades sa att globala transporter inte hade någon som helst inverkan på 
deras val av transportleverantör. Detta då deras verksamhet var fokuserat till Sverige. Företag 
A har som målsättning att expandera sin verksamhet till norden och möjligtvis norra Europa. 
Det kommer då bli aktuellt att transportleverantörerna kan agera globalt så de slipper göra nya 

Figur	  30.	  Sortiment	  som	  avgörande	  faktor	  
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upphandlingar och kan ha kvar samma kontaktperson. Personen ser inga problem med detta 
eftersom alla transportföretag de samarbetar med idag är internationella företag. 
Petroleumföretaget förklarar sin ställning till globala transporter; ”Transportmässigt på väg 
och land är det inte jätte viktigt utifrån att bolaget är nationellt. Det som är viktigt är att de 
har en global erfarenhet så de kan bidra med kunskap kring hur aktörer inom petroleum gör i 
andra länder”.  

På frågor kring ett brett utbud av tjänster svarade respondenterna till viss grad olika, där några 
företag ville ha specialtjänster medans andra enbart efterfrågar ett varierande utbud av 
transporter. Livsmedelsföretaget sa; ”Ibland vill vi bara ha en lastbil och en gubbe med ett 
leende på läpparna, medan vi ibland efterfråga helhetslösningar”. Klädföretaget går i samma 
spår och vill se helhetslösningar där en leverantör kan erbjuda bra service i samtliga delar. 
Idag ser de att en leverantör är mycket bra på pall medan de har svårare att hantera paket på 
ett effektivt sätt. Aktören inom petroleum förklarar ”Man skall inte bara stirra sig blind på 
själva transporten utan de skall även vara ansiktet utåt mot kund och därför blir det viktigt att 
kunna skapa ett mervärde åt kunden. Det blir även viktigt att båda parterna kan integrera 
systemen så vi kan dra fördel av varandra”.  

Varumärke visade sig inte vara något som påverkade valet. Företaget som agerar inom 
byggbranschen säger; ”För att kunna nå ut till hela landet med ett effektivt flöde krävs att 
man använder de stora aktörerna. Det har således inget med varumärke att göra utan andra 
parametrar så som sortiment och leveransservice”. Ytterligare tre intervjuföretag svarade ett 
liknande sätt och förklarade att de större aktörerna används per automatik då dessa är de enda 
alternativen för att nå ut till hela landet på ett effektivt sätt.  

5.5.6	  Analys	  -‐	  sortiment	  
Det är inte ovanligt att företag använder miljö som en del i deras varumärke. Sett till 
logistiken publicerar företag ofta information där de beskriver hur effektivisering inom dess 
logistikkedja minskar deras miljöpåverkan (Enarsson, 1997, s. 5). Detta är 
petroleumföretagets starka sida, de tar fram alternativ som inte påverkar miljön i samma 
utsträckning som fossila bränslen. De ser detta som en konkurrensstrategi och möjlighet till 
att stärka sitt varumärke och positionera sig inför framtiden. Vid resterande intervjuer 
framgick inget om att de positionera sig som ett miljövänligt alternativ för att skapa 
konkurrensfördelar eller bygga varumärke. Det sågs mer som en självklarhet att tänka 
miljövänligt i den utsträckning som är möjlig. Vi tror att det är mer aktuellt att företag 
positionerar sina egna produkter som miljövänliga i en större utsträckning än att de för fram 
sitt agerande. Exempelvis marknadsför sig byggbolaget med att de säljer energisnåla fönster 
som inte släpper ut värme snarare än att de säljer fönster som fraktas med miljövänliga 
transporter. Således ser vi det som mer aktuellt att transportleverantören tydligt positionerar 
sig och säger att de levererar alla sina tjänster på ett miljövänligt sätt. Wu & Dunn (1994, s. 
22) stärker påståendet med att många konsumenter idag efterfrågar ett miljövänligt alternativ. 
Inköpare måste överväga lågt pris i förhållande till dyrare och miljövänligare alternativ 
(Enarsson, 1997, s. 7). Utifrån teorierna sågs ett tydligt samband med respondenterna där 
samtliga ansåg att kunderna inte var villiga att betala extra för dyrare alternativ, som 
miljövänliga transporter i regel är. Teorin är således relevant men det måste till fler 
slutkonsumenter som är villiga att betala för produkterna som fraktats på ett klimatsmart sätt. 
Vidare ställer vi oss något frågande till dessa teorier. Folk påstår sig efterfråga miljövänliga 
alternativ, men är inte beredda att betala ett högre pris för detta. Därför blir det inte aktuellt 
för företagen att använda sig av miljövänliga transporter som då skulle medföra ett högre pris 
för konsumenten. 
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Wu & Dunn (1994, s. 29) påpekar att det inom transporter finns många valmöjligheter som 
påverkar miljön på olika sätt. Genom att anlita en transportleverantör kan deras specialisering 
bidra till ett minskat antal leveranser, effektivisering av utrymmen, mer direkta rutter med 
mera. På så sätt minskar företaget sin miljöpåverkan. Detta är något som företaget inom 
petroleum ser som mycket viktigt och framhåller vid ett flertal tillfällen; ”Vi ser att 
transportföretaget och vårt bolag skall integrera systemen så att båda parterna skall kunna 
dra fördel av varandra, detta innebär att transportföretaget inte kör tomma bilar vilket gör 
att de tjänar extra och vi minskar kostnaden genom ökad fyllnadsgrad”. Vi tror att detta är 
rätt väg att gå för att erhålla ett mer miljövänligt samhälle, det innebär ett minskat antal 
transporter som blir billigare.  

Vi anser att intervjuerna stärkte enkätundersökningen på frågan kring miljövänliga 
transporter. Enbart ett företag ansåg att de arbetade mycket med miljövänliga alternativ 
medans övriga ställde sig neutrala. Det enda som skulle kunna sägas är att andelen instämmer 
inte blev så pass liten. Känslan som erhölls vid några av intervjuerna var att instämmer inte 
borde vara mer representerad än instämmer. När respondenterna besvarade enkäten ansåg de 
sig arbeta miljövänligt, men vid intervjuerna framkommer att inte speciellt mycket fokus 
läggs på miljön.  

Detaljhandelsbranschen har blivit alltmer globaliserad (Rämme et al., 2010, s. 4). I vår 
målgrupp finns en mängd aktörer som agerar på den globala marknaden, medan en andel 
företag enbart agerar i Sverige. Detta gör att variationen i påståendet representerar 
målpopulationen bra. Vi är medvetna om att det blir svårt att tolka resultatet i denna fråga då 
skillnad i storlek och räckvidd är stor för respondenterna, där vissa företag omsätter dagligen 
vad andra gör på hela året. En skillnad hade nog uppvisats ifall svarande hade agerat inom 
tillverkningsindustri då deras verksamhet bygger mer på export. En rad företag inom 
detaljhandeln köper varor från grossister i Sverige och kommer därför inte i kontakt med frakt 
utomlands. De som importerar produkter från utlandet gör nog detta med hjälp utav 
transportföretag som har specialiserat sig på denna typ av leverans, medans ett annat företag 
är bättre på lokala transporter inom Sverige.  

Rämme et al. (2010, s. 54) har även fastställt internationalisering och globalisering som en av 
detaljhandelns framtida megatrender. Detta förklarar byggföretaget med att de i dagsläget inte 
är i behov av globala transporter, men ser det som vitalt i framtiden då de expanderar. 
Tillväxten ska ske utanför Sveriges gränser och det vore då till fördel om 
transportleverantören kan köra även i expansionsländerna, vilket innebär att nya 
upphandlingar inte blir nödvändiga.  

Jobber & Fahy (2006, s. 149) menar att en bred portfölj med produkter som faller inom 
företagets produktlinje kompletterar varandra utifrån dess funktion. Eftersom företag har olika 
behov ser vi att en bred produktlinje kan öka en transportleverantörs chans att leva upp till ett 
större antal kunders efterfrågan. Det resultat som erhölls vid intervjuerna stämmer bra överens 
med Jobber & Fahys (2006, s. 149) argumentation. Beroende på storlek varierar behovet i 
väldigt stor utsträckning. För att kunna tillmötesgå skillnader i efterfråga krävs en bred 
produktportfölj. Detta var dock inte en parameter som erhöll ett övervägande instämmer, 
istället valde en majoritet att svara neutral på enkäten. Möjligtvis bygger detta på att företagen 
enbart ser till sin egen verksamhet och vilka produkter som efterfrågas där och i regel är nöjda 
med dessa. Därför funderar de inte på ifall transportleverantören har ett brett spektrum av 
produkter som skulle kunna appliceras på deras verksamhet. Resultatet på denna parameter 
ligger i linje med våra förväntningar. Detta då spridningen av företag som vill ha ett mycket 
brett sortiment med integration av datasystem och möjligheten att frakta specialvaror är i 
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kontrast till de som har en mindre verksamhet. Därav var det inte helt oväntat att majoriteten 
skulle ligga i mitten medan de med en mer krävande profil valt att ange instämmer.  

Beroende på företagets verksamhet efterfrågas olika typer av transporter. Det blir därför 
viktigt att transportleverantören har ett brett spektrum i sitt utbud för att bli identifierad som 
en möjlig kandidat i Webers modell (Weber et al., 2000, s. 138). Ett bredare sortiment bör 
leda till att transportleverantören klarar av fler företags basbehov och därför kvalificeras som 
leverantör.  

Då efterfrågan kring sortiment hos en transportleverantör kan skilja sig beroende på företagets 
verksamhet anser vi att ett brett sortiment krävs.  

Inom tjänstesektorn är det relativt vanligt att varumärket påverkar en konsument 
positivt/negativt beroende på dess uppfattning av företagets brand. Detta eftersom varumärket 
i dessa fall kan ta bort den risk kunder kan uppfatta vid köp som är mer komplexa att 
undersöka och jämföra (Fischer et al., 2010, s.824). Vår utgångspunkt var att varumärke 
skulle påverka valet i en relativt stor utsträckning. Det som framgick från enkäten var att det 
inte spelade en avgörande roll. Vidare bekräftades detta vid intervjuerna där de förklarade att 
de använde sig av stora aktörer vilka redan hade etablerade varumärken. Valet att använda 
stora transportleverantörer handlade mer om andra parametrar än vad varumärket stod för. Vi 
ser det som något märkligt att respondenterna inte såg varumärke som viktigt, men erhöll en 
förklaring vid intervjuerna där kapacitet minimerade antalet påtänkta leverantörer. Samtidigt 
tror vi att det tillviss del påverkar då samtliga individer inom transportbranschen har någon 
förutfattad mening om respektive företag/brand.           

	  5.6	  Relationsskapande	  
 Relationer (påstående 17), 
informationsutbyte (påstående 
18), lojalitet (påstående 19), 
komplicerat att byta 
leverantör (påstående 20) 
samt kostsamt att byta 
leverantör (påstående 21) 
utgör tillsammans 
faktorgruppen relations-
skapande.  

5.6.1	  Relationer	  
Det finns enligt tabell 7 inte 
tillräckligt med signifikans 
för att kunna påstå att stora 
företag svarar på ett sätt 
medan medelstora svarar på 
ett annat när det gäller 
relationer. Istället verkar 
svaren vara enhetliga, 
oberoende av storlek.  

Medelvärdet för påstående 
17 är 2,62 med ett 
konfidensintervall på 2,47-
2,77. Likt påståendet som 

Tabell	  7.	  Statistisk	  data	  påstående	  17-‐21	  

Påstående Medelvärde Konfidensintervall 
(KI) 

Korrelation 
med storlek 

17 2,62 2,47-2,77 ,123 
18 2,76 2,65-2,87 ,001 
19 2,38 2,22-2,54 ,130 
20 2,05 1,87-2,23 ,780 
21 1,72 1,59-1,86 ,689 

Figur	  31.	  Relation 
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behandlar ledtiden (påstående 7) ligger större delen av intervallet över gränsen på 2,50. 
Samtidigt ligger minimum 0,03 under gränsen för att en signifikans skall kunna uppnås (se 
tabell 7, påstående 17).  

Majoriteten (65,5%) instämmer med påståendet, vilket innebär att dessa anser att det är viktigt 
att skapa en god relation med transportleverantören. Samtidigt ställer sig 31% av 
respondenterna neutrala till påståendet (figur 31).  

Konfidensintervallet ligger inte över gränsen för att vi ska kunna dra några tolkningar kring 
resultatet. Däremot tycks tendensen ligga åt att företagen instämmer med påståendet.  

5.6.2	  Informationsutbyte	  
Påstående 18 som berör hur viktigt det är med informationsutbyte har en signifikans på 0,01. 
Det innebär att det finns signifikans för en korrelation mellan storleken på företagen och hur 
dessa har svarat. En signifikansnivå på 0,01 betyder att korrelationen är statistisk signifikant 
även på 99%-nivån. Detta 
påvisar att korrelationen är stark 
(tabell 7).  

Det grupperade resultatet, där 
skillnaden mellan stora- och 
medelstora företag bortses ifrån 
har påstående 18 ett medelvärde 
på 2,76 med ett 
konfidensintervall på 2,65-2,87. 
Intervallet ligger således över 
gränsen för att vi ska kunna anta 
att respondenterna instämmer 
med påståendet (tabell 7).  

I figur 32 presenteras resultatet 
för påståendet uppdelat i stora- 
och medelstora företag. Det 
tydliggörs att medelstora företag 
är mer neutrala till detta 
påstående, medan majoriteten 
av de stora organisationerna är 
instämmande.  

Om antalet respondenter hade 
varit jämt fördelat sett till 
företagens storlek hade 
förmodligen 
informationsutbytets 
konfidensintervall vart lägre och 
därför inte signifikant. Detta 
eftersom det grupperade 
resultatet då hade visat en större 
majoritet som ställde sig 
neutrala. Därför väljer vi att 
avstå ifrån att tolka resultatet 
kring om informationsutbyte 

Figur	  32.	  Informationsutbyte 

Figur	  33.	  Lojalitet 
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krävs för att skapa en relation med transportleverantören. 

5.6.3	  Lojalitet	  
Påståendet som berör om företagen är lojala mot sina nuvarande leverantörer har ingen 
signifikant relation som beror på företagens storlek. Med ett medelvärde på 2,38 och ett KI på 
2,22-2,54 saknas även ett tydligt mönster i det övergripande resultatet. Med detta intervall 
ligger det även under nivån på 2,33, vilket innebär att respondenterna verkar vara något 
neutrala till påståendet (tabell 7).  

I figur 33 kan samma mönster ses genom att majoriteten, 48%, är neutrala. 44% instämmer 
med påståendet samtidigt som knappt 7% svarat att de inte instämmer. Tolkningen blir därför 
att stora- och medelstora företag inom detaljhandeln i Sverige verkar vara neutrala till 
huruvida de är lojala till deras transportleverantör eller inte.  

5.6.4	  Komplicerat	  att	  byta	  
transportleverantör	  
Likt de flesta andra påståenden 
finns ingen korrelation mellan 
storleken på företaget och 
svarsmönstret i detta resultat. Ett 
medelvärde på 2,05 med ett KI på 
1,87-2,23 ses för detta påstående 
(tabell 7).  

Med tanke på att medelvärdet och 
KI förhåller sig kring ett värde på 
2 är det föga förvånande att 53% 
av respondenterna förhåller sig 
neutrala till påståendet. Märkvärt 
är att det är en relativt jämn 
fördelning av de resterande 
procentenheterna, där 20,7% inte 
instämmer medan 25,8% 
instämmer (figur 34). 
Sammantaget kan en tolkning 
göras kring att majoriteten är 
neutrala, samtidigt som resultatet 
är relativt spritt.  

5.6.5	  Kostsamt	  att	  byta	  
transportleverantör	  
Ingen korrelation hittas heller här 
mellan storleken på företagen och 
svarsmönstret. Resultatet för 
påståendet hittas i tabell 7 där det 
framkommer att medelvärdet 
hamnade på 1,72 med ett 
konfidensintervall på 1,59-1,86. 
Därigenom har detta påstående det 
näst lägsta medelvärdet och KI, 
efter påstående nummer 5. 
Resultatet visualiseras i figur 35 

Figur	  34.	  Komplicerat	  att	  byta	  transportleverantör 

Figur	  35.	  Kostsamt	  att	  byta	  transportleverantör 
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där det framgår att 65% är neutrala medan 31% inte instämmer med påståendet. Eftersom 
konfidensintervallet inte ligger under 1,50 kan heller inte tolkningen göras att stora- och 
medelstora detaljhandelsföretag i Sverige inte instämmer med påståendet. Däremot tycks 
tendensen ligga åt det hållet, snarare än ett instämmande.  

5.6.6	  Intervjuresultat	  för	  faktorgruppen	  relationsskapande	  
Hur kontakten ser ut mellan det köpande företaget och deras transportleverantör verkar skilja 
sig åt beroende på situation och företag. Petroleumföretaget berättar att deras dagliga kontakt 
går via transportföretagets planeringscentral. Elektronikföretaget har istället en key account 
manager hos en av deras leverantörer, och ett journummer hos en annan. Samtidigt har 
livsmedelsföretaget olika kontaktpersoner beroende på ärendet. Livsmedelsföretaget svarar på 
frågan om relationer är viktigt : ”Absolut, på alla de nivåer som tidigare nämnts. Det är ju 
självklar jätte viktigt eftersom vi haft de flesta leverantörerna under en väldigt lång period. 
Det är väldig viktigt med god förståelse för varandras verksamhet. Det krävs som sagt en 
inkörningsperiod när en key account manager hos leverantören byts ut”. Vidare förklaras att 
de är lojala till sina leverantörer, men strävar efter ett mer affärsmässigt förhållande. Tidigare 
skrevs ”livstidskontrakt”, medan de nu framhäver att de behåller samma leverantör så länge 
tjänsten fyller deras behov. När vi frågar om de godtar misstag i större utsträckning på grund 
av att de är lojala svarar respondenten; ”Ja men absolut, det gör vi. Sen felar vi också en hel 
del. Vi är väldigt toleranta, vi har nog aldrig sagt upp en leverantör för att det inte fungerar”. 
Petroleumföretaget formulerar deras lojalitet på följande sätt; ”Jag skulle inte påstå att vi är 
gifta, men i vissa situationer lite förlovade med varandra”. 

Det medelstora klädföretaget framhåller istället att relationer inte är speciellt viktigt för dem. 
Däremot framhävs att det skulle varit viktigare om en daglig kontakt funnits, vilket det inte 
gör idag. Trots detta menar även de att de är lojala mot sin leverantör då de haft samma de 
senaste 15 åren. Skälet förklaras; ”Så länge de gör ett bra jobb finns det ingen anledning till 
att byta”. Byggföretaget menar att de i dagsläget inte har någon direkt relation med deras 
transportleverantör, men skulle gärna vilja bygga en.  

Även informationsutbytet verkar skilja sig beroende på företag. Byggföretaget håller för 
tillfället på att utveckla ett nytt system där logistiska nyckeltal ska tas fram. Detta system 
byggs då de har sett att utlovade leveransservicetal inte hålls och vill därför kontrollera detta 
genom ett eget system. Vidare förklaras att valet av transportleverantör kommer avgöras i 
stora delar beroende på de nyckeltal som tas fram i detta system. Livsmedelsföretaget har 
istället väldigt stängda system, där de tillhandahåller deras leverantörer med den utrustning 
som kommunicerar med deras system. Därför går nästan allt informationsutbyte via telefon. 
På frågan hur informationsutbytet ser ut idag svarar petroleumföretaget att; ”Det är en mängd 
information som byts ut med leverantörerna. De ska veta vart leveransen är, och så även 
kunden. Mer specifikt vore det fördelaktigt om CO2-utsläpp fanns mätt per leverans. Vidare 
skulle integreringen kunna bli ännu större, exempelvis läggs idag reklamationer och 
transporter in i separata system. Mycket styrs via IT, men det skulle kunna bli mer eftersom 
det är där man uppnår effektivitet. Skulle våra system ligga nere i några timmar skulle det bli 
kaos”.  Även kläd- och elektronikföretaget har integrerade system. Samtidigt hävdar det stora 
elektronikföretaget att ett byte av leverantör inte skulle vara kostsamt; ”Nej, det kommer inte 
medföra några stora kostnader. I systemen finns nästan alla leverantörer, så det är redan 
klart i systemen. Möjligtvis skulle några administrativa kostnader tillkomma”. Till en början 
ansåg även denna respondent att det skulle vara komplext och medföra kostnader, men 
ändrade uppfattning när vi frågade vad som skulle vara svårt.  Samtliga andra företag som 
intervjuats anser att det vore såväl komplicerat som kostsamt att byta leverantör. För 
exempelvis petroleumföretaget krävs speciella tankbilar för att leva upp till deras behov. Trots 
detta anser de att IT står för den största komplikationen vid ett eventuellt byte. 
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Livsmedelsföretaget framhäver även risken med att byta genom att de inte kan vara säkra på 
att det faktiskt blir bättre med den nya leverantören.  

5.6.7	  Analys	  -‐	  Relationsskapande	  
Det sammantagna resultatet för denna faktorgrupp påvisas i resultatet vara mot det neutrala 
och icke instämmande hållet. Undantaget är påstående 18 som behandlar informationsutbytet. 
Som förklarades tidigare kan inte resultatet tolkas som att företagen är instämmande. Detta 
beroende på den ojämna fördelningen mellan stora- och medelstora respondenter i enkäten.  

Rajesh et al. (2011, s. 222) fann i sin forskning att en bra relation mellan köparen och 
transportleverantören ökar effektiviteten i logistikkedjan. I vår enkätstudie kan detta mönster 
inte hittas. Möjligen beror det på den valda bransch (detaljhandeln) som ingår i vår 
population. Hade istället en annan sektor valts är det möjligt att resultatet stärkt Rajeshs et al. 
(2011, s. 222) teori. Det kan även ses en risk i att vårt påstående mätt någonting annat, vilket 
skulle innebära låg reliabilitet och därigenom även låg validitet. Samtidigt framgår det ur 
intervjuerna att företagen anser att relationer faktiskt är väldigt viktiga. Vi ställer oss därför 
kritiska till resultatet i enkäten för detta påstående och anser istället att relationer faktiskt har 
en inverkan hos företagen.  

Informationsutbyte har i tidigare forskning funnits vara viktigt för att koordinera processer i 
en logistikkedja (Lee et al., 1997, s. 1875; Miller, 2005, s. 93). Även en högre effektivitet kan 
uppnås via informationsutbyte enligt forskning (Holmberg, 2000, s. 852). Som tidigare 
diskuteras fick påståendet rörande informationsutbyte ett KI som överträffar gränsen för att 
kunna se respondenterna som instämmande. Samtidigt sågs en skillnad i att medelstora 
företag är mer neutrala till påståendet, medan de större bolagen är instämmande. Eftersom det 
är fler stora företag som besvarat enkäten anser vi att det grupperade resultatet inte är 
tillförlitligt. Genom de svar som erhölls via intervjuerna anser vi att de företagen inte bara 
tycker att informationsutbyte är viktigt, utan även är beroende av det på ett eller annat sätt. 
Detta stärks av petroleumföretagets uttalande kring att deras verksamhet skulle fallera om 
deras IT-system låg nere endast några timmar. Ytterligare ett exempel är byggföretaget som 
skapar ett helt nytt system för att öka transparensen i informationsutbytet och kontrollera det 
som utlovats.  

För stora företag tycks möjligheten till informationsutbyte som vital. Därför verkar denna 
parameter kvalificera transportleverantörer till att bli möjliga kandidater hos stora företag. Det 
betyder att de större företagen ser möjligheten till informationsutbyte redan i steg två (figur 5, 
kapitel 3.5) där basbehoven fastställs.  

Om ett företag är lojala mot dess leverantör förlorar de ofta deras kostnadsfokus och kan 
bortse från ökade priser och kostnader (Cahill et al., 2010, s. 266). Juntunen et al. (2010, s. 
221) fann även svag tendens i att lojala företag har en mindre benägenhet att byta 
transportleverantör. Baserat på svaren från enkäten för detta påstående kan inte samma 
mönster ses med tanke på vår analysmodell. Samtidigt anser vi att alla företag som intervjuats 
är lojala, bortsett från byggföretaget. Det mest utpräglade exemplet på det är 
livsmedelsföretaget som säger sig godta misstag för att det funnits en relation till leverantören 
under en längre tid. Det ska också tilläggas att företagen ofta har ett flertal leverantörer. 
Samtidigt verkar 80/20-regeln gälla även här – vilket innebär att 20% av leverantörerna står 
för 80% av leveranserna. En anledning till att företagen har flera leverantörer kan vara för att 
motverka beroendeskapande och därigenom lojaliteten.  

Vi ser paralleller med hur lojaliteten hos privatpersoner förhåller sig till sin bank, där det finns 
en tröghet i att byta bank. Den första banken man använder brukar oftast vara den som behålls 
under en längre period. Detsamma ses vid valet av transportleverantör, där exempelvis 
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klädföretaget haft samma leverantör i 15 år och livsmedelsföretaget behåller en leverantör 
som inte levererar som det ska.   

Detta går hand i hand med att det skulle vara komplicerat och medföra kostnader att byta 
leverantör (Phua et al., 2011, s. 1814). Enkätresultatet förvisar detta, speciellt gällande att det 
skulle medföra kostnader. Istället är respondenterna neutrala eller åt det mer icke 
instämmande hållet för påståendena. Likt de övriga parametrarna inom denna faktorgrupp 
stämmer inte detta resultat med det som framkommit vid intervjuerna. Vid dessa framkommer 
att det är både komplicerat och skulle medföra kostnader. Elektronikföretaget är undantaget, 
som dock hade en liknande syn på saken innan följdfrågor kring vad som var svårt och 
kostsamt. Vi anser därför att företagen verkar tycka att byte av transportleverantör är 
komplicerat och medför kostnader. Om de däremot har flera leverantörer och väljer att flytta 
en viss del av transporterna till en annan redan befintlig leverantör kan dessa risker möjligen 
minimeras. 

5.7	  Rangordning 
Eftersom problemformuleringen 
och syftet med studien är att 
fastställa vilka parametrar som 
är avgörande för 
detaljhandelsföretag när de 
väljer transportleverantör krävs 
en rangordning. Därför 
avslutades enkäten med två 
olika rangordningsfrågor. I den 
första har respondenterna fått 
rangordna vilken faktorgrupp 
som är viktigast, näst viktigast 
och så vidare. Därefter 
ombeddes de fördela 100% över 
de fem faktorgrupperna. På så 
sätt går det att se exakt hur 
mycket viktigare en grupp är än 
de andra.  

I appendix 6 framgår att det 
inte fanns någon korrelation 
mellan hur faktorgrupperna 
rangordnats som beror på 
företags storlek. Det går därför 
inte att statistiskt se ett 
mönster i svaren gällande 
rangordningen som beror på 
hur stora företagen är.  

5.7.1	  Rangordning	  –	  viktigast	  
till	  minst	  viktig	  
I figur 35 och 36 visualiseras 
resultatet för fråga 22 och 23, 
där det efterfrågas vilken 
faktor som påverkar i störst 
och näst störst utsträckning. 

Figur	  36.	  Näst	  störst	  utsträckning 

Figur	  35.	  Störst	  utsträckning 
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Det framgår i figurerna att 46,5% anser att kvalitet är den faktorgrupp som påverkar i störst 
utsträckning, medan 41,4% tycker pris. Samtidigt är det 53,5% som svarat att pris är den 
faktorgrupp som påverkat i näst störst utsträckning. Detta jämfört med de 36,2% som svarat 
att kvalité är den näst viktigaste. I figurerna framgår även att 8,6% av respondenterna anser att 
service är viktigaste och 10,3% som anser att service är näst viktigast. I appendix 8 kan även 
ses att en majoritet på närmare 64% svara att service är faktorgruppen som påverkar i tredje 
störst utsträckning. I samma appendix framgår att 56,9% tycker att relationsskapande är den 
faktorgrupp som påverkar fjärde mest, medan sortiment blev majoritetssvaret för den grupp 
som influerar minst. 	  
	  
5.7.2	  Rangordning	  –	  100%	  över	  de	  fem	  faktorgrupperna	  
I figur 37 visualiseras resultatet för fråga 27 där respondenterna fördelade 100% över de fem 
faktorgrupperna. Genom att addera ihop svarsalternativen för de enskilda faktorgrupperna och 
därefter dividera summan med 
antalet respondenter har ett 
medelvärde i procent erhållits. 
Det framgår att 
faktorgrupperna rankats enligt 
följande ordning: Pris 
(36,52%), Kvalité (27,09%), 
Service (19,56%), Sortiment 
(9,03%) och 
Relationsskapande (7,69).  
 
Resultatet från de första 
rangordningsfrågorna stämmer 
inte överrens med mönstret 
som ses för fråga 27. En 
anledning till detta kan vara att 
den interna reliabiliteten blivit 
bristfällig för frågorna. 
Samtidigt är detta svårt att 
avgöra då frågorna egentligen 
inte berör samma sak eftersom fråga 27 behandlar relationen mellan faktorgrupperna. En 
annan möjlighet är att respondenterna tvingats välja faktorgrupper i fråga 22, 23, 24, 25 och 
26, medan de i fråga 27 kan ha valt att portionera ut samma procentsats över två eller flera 
grupper. Detta mönster ses till viss del i insamlad data, vilket därför kan förklara en del av det 
snedvridna resultatet.  Ytterligare ett alternativ är att respondenterna tänkt annorlunda när 
faktorgrupperna ställts i relation till varandra.  

5.7.3	  Intervjuresultat	  rangordning	  
Vid intervjuerna efterfrågades om respondenten kunde förklara hur denna resonerade kring 
valet när han eller hon fördelade 100% över faktorgrupperna.  

Petroleumföretaget menar att kvalitén alltid kommer vara väldigt viktigt, och hänvisar till 
exemplet om bussbolaget som inte får sin diesel i tid. Samtidigt framhålls att pris alltid 
kommer vara avgörande, då de kvalificerande parametrarna är tillfredställda. Vidare förklaras 
att det inte endast är priset på transporterna som är viktigt, utan det totala priset (inklusive 
exempelvis administration) som är avgörande. Om relation kommenterar företaget såhär; 
”Relationer är också viktigt, men inte i förhållande till de andra. Det är klart att relation blir 
viktigt i det långa loppet”. Vidare avslutas svaret med; ”Det handlar hela tiden om hur 

Figur	  37.	  Resultat	  fråga	  27 
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mycket mer man är beredd att betala för att få bättre leveransservice. Ifall de ligger på 98% 
leveransservice tror jag inte att det skulle vara lönsamt att öka denna ytterligare”.  

Elektronikföretaget menar istället att 50% av vikten läggs vid priset. Anledningen till detta 
påstås vara den låga marginalen samt höga konkurrensen som elektronikbranschen har idag. 
Med andra ord kan priset vara den enda konkurrensfaktorn vilket gör priset vid köp av 
transportjänster väldigt viktigt. En intressant avvikelse är livsmedelsföretaget som säger att 
30% av vikten hamnar på sortiment. Pris och kvalité får därefter dela på 60%. Argumentet för 
detta är att de använder väldigt mycket transporter och därför måste fokusera på sin 
miljöpåverkan. Vidare förklaras att kvalité också är viktigt, eftersom det genererar kostnader i 
slutändan.  

Klädföretaget svarar på följande sätt; ”Pris är ju den viktigaste egentligen, och 
relationsskapande den minst viktigaste för oss. Jag kan tänka mig att relationer blir än 
viktigare för större bolag. Sortiment är lite svårt, ibland kan det vara viktigt, exempelvis om 
vi ska skicka något utomlands – ja då måste ju leverantören kunna skicka utomlands. Hade 
det däremot handlat om ifall de klarar att hantera contrainrar från Kina som vi endast gör ett 
fåtal gånger per år, då är det rätt oväsentligt. Det beror alltså på hur viktig produkt som 
fattas eller efterfrågas är. Pris och kvalité är de klart viktigaste”.  

Byggföretaget resonerar såhär; ”Pris är det viktigaste. Kvalité, ja det är också viktigt”. Vidare 
förklaras att även sortiment påverkar. Däremot är relationsskapande och service inte lika 
viktigt för dem som det ser ut nu.  

5.7.4	  Analys	  av	  rangordning	  
Som presenterats skiljer sig svaren beroende på vilken som är den mest avgörande 
faktorgruppen. Enligt fråga 22-26 är det kvalité som är den mest avgörande, medan fråga 27 
pekar på att pris påverkar i störst utsträckning. Det framgår även att sortiment och 
relationsskapande byter plats beroende på vilken fråga vi kollar på. Vi tror detta kan bero på 
att frågorna egentligen efterfrågar olika saker, samtidigt som de i fråga 22-26 tvingas välja 
mellan faktorerna. Fråga 27 ställer istället faktorerna i relation mot varandra, vilket kräver att 
respondenterna analyserar relationen grupperna emellan.  

Eftersom resultatet från enkäten visar på olika mönster väljer vi att inte dra någon slutledning 
om vilken faktorgrupp som faktiskt är den avgörande. Istället påvisar vi att pris och kvalité är 
de viktigaste faktorerna, som påverkar företagen i störst utsträckning när de väljer 
transportleverantör. Vi tolkar även resultatet som att service är den tredje viktigaste, samtidigt 
som relationsskapande och sortiment ligger på delad plats därefter.  

Något vi finner intressant är att relationsskapande hamnat så långt ner vid samtliga 
rangordningsfrågor. När relationerna diskuterades i intervjuerna uppfattade vi att företagen 
ansåg att de var viktigare än det enkätresultatet påvisar.  
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6	  Diskussion	  &	  Slutsats	  
Resultatmässigt går som tidigare nämnt inte att säga vilken transportparameter som är den 
mest avgörande. Samtidigt är det sammantagna resultatet från enkäten och intervjuerna att 
kvalité och pris är de faktorgrupper som påverkar företag mest i deras val av 
transportleverantör.  

Vi har därför valt att dela upp diskussionen i två olika delar. Den första delen avser att 
besvara det teoretiska syftet och det teoretiska gap som beskrivs i kapitel 1.4. Vi har här valt 
att utgå ifrån att företagen befinner sig i steg tre (figur 5, kapitel 3.5), vilket innebär att 
potentiella leverantörskandidater redan valts ut. Därigenom har företagen redan undersökt om 
kandidaterna kan leva upp till deras basbehov och därför kvalificerats som en möjlig 
leverantör (Weber et al., 2000, s. 138). 

Den andra delen behandlar det praktiska syftet och hur vi, utifrån enkät- och intervjuresultatet 
ser att köpprocessen av transporttjänster fungerar. Vi utgår här ifrån att företagen ännu inte 
identifierat potentiella leverantörskandidater, vilket innebär att deras kvalificerande krav för 
att leverantörerna ens ska bli påtänkta ännu inte är fastställda. Del två utgår därför ifrån steg 
två i Weber et al. (2000, s. 138) modell (figur 6, kapitel 3.5). 

6.1	  Teoretisk	  modell	  	  
Modellen som ses i figur 38 innehåller samma komponenter som figur 12 (kapitel 3.11). Efter 
erhållet resultat har vi valt att presentera denna modell i en ny utformning där vi valt att lägga 
in transportparametrarna/faktorgrupperna i en hierarkiskordning utefter hur respondenterna 
valt att svara för att på så sätt kunna 
bidra till det teoretiska tomrummet. 
Modellen bygger på att företagen har 
valt ut potentiella 
transportleverantörer. De som deltog i 
denna undersökning var stora- och 
medelstora företag som redan hade 
transportleverantörer och utifrån 
intervjuerna sågs att samtliga hade ett 
flertal. Dessa var således redan 
kvalificerade för de olika uppdragen 
som fanns inom företaget och har 
därför genomgått steg två i Weber et 
al. (2000, s. 138) modell. Figuren 
redogör istället för vad företagen 
värdesätter/utvärderar när de har 
identifierat transportleverantörer som 
lever upp till deras 
grundförutsättningar. Rent teoretiskt 
skulle modellen se ut som i figur 38 
utifrån att svaren är rangordnade. Det 
blir dock svårt och onödigt att 
förhandla om pris och leveransservice 
ifall det senare visar sig att 
transportleverantören inte skulle kunna 
transportera den specifika varan 
beroende på exempelvis storlek eller form. Därav antas att de grundläggande attributen finns. 

Figur	  38.	  Resultat;	  teoretisk	  modell 
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Sortiment består istället av att företaget i sista steget kan välja att transportera produkten 
exempelvis miljövänligt (figur 38).       

Resultatet som fåtts via enkätundersökningen visade att respondenterna valt att ange både 
kvalité och pris som den viktigaste parametern. Detta har gjord det väldigt svåranalyserat och 
vi kan således inte säga att en enskild parameter är avgörande för valet av transportleverantör. 
Istället har vi kunnat konstatera att ingen parameter är helt avgörande. Allt handlar om en 
relation mellan de olika parametrar som efterfrågas hos detaljhandelsföretaget. De tillfrågade 
ansåg till stor del att ett lågt pris inte var aktuellt på bekostnad av andra parametrar. Därav ses 
i figuren 38 att kvalité och pris hamnat på samma nivå i hierarkin. Vi kan endast säga att 
dessa är de faktorgrupper som respondenterna värdesatt högst, baserat på både intervjuer och 
enkäterna. På tredje plats kom service. I slutet på hierarkin kom sortiment och 
relationsskapande där ett liknande samband ses som vid pris och kvalité. Vi har därför valt att 
rangordna relationsskapande och sortiment som likvärdiga i den hierarkiska modellen då vi 
inte kunde säga att någon av de två påverkade mer eller mindre.  

I kapitel 1.4 presenteras vart forskningen för vårt problemområde står idag. Vi beskrev där 
vissa brister som vi med denna uppsats avsåg fylla. Exempelvis fanns det ingen relevant 
forskning för vårt problemområde med fokus på svenska detaljhandelsföretag. 
Transportparametrarna inom faktorgruppen relationsskapande har exempelvis inte undersökts 
i vår valda kontext. Forskningen fokuserade även på enbart en alternativt två parametrar och 
inte relationen mellan dem. Vi vill med hjälp utav figur 38 förklara hur parametrarna förhåller 
sig mot varandra. Exempelvis har pris tidigare undersökts mot en alternativt två parametrar 
och vi har i denna undersökning valt att testa den mot ett flertal, vilket även var fallet för 
övriga parametrar. Vi anser därför att vår undersökning har bidragit till en början på att täcka 
det teoretiska tomrum som finns när transportparametrarna sätts i relation till varandra i den 
valda kontexten.  

6.2	  Praktisk	  modell	  	  
Genom intervjuerna kom vi till insikt i att det är problematiskt att uttala sig kring vilken 
transportparameter eller faktorgrupp som är den viktigaste. En av anledningarna till detta är 
att det i mångt och mycket beror på vart i processen man befinner sig. För att förtydliga krävs 
vissa ”kvalificerande” egenskaper hos en leverantör för att denna ska bli påtänkt av 

Figur	  39.	  Teoretisk	  modell	  för	  köp	  av	  nya	  transporttjänster 
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detaljhandelsföretag. Dessa egenskaper skiljer sig även åt beroende på företagets storlek och 
verksamhet. Petroleumföretaget kräver en leverantör som har en flotta med tankbilar, 
alternativt någon som kan bygga upp en flotta. Om inte detta krav uppfylls spelar det ingen 
roll hur lågt pris leverantören har eller hur hög leveransservicen är. När däremot X antal 
leverantörer identifierats (som då lever upp till företagets basbehov), då menar 
petroleumföretaget att pris är väldigt viktigt. Detta tycks korrelera med Weber et al. (2000, s. 
138) modell för hur beslutsfattande vid outsourcing går till.  

I figur 39 visualiseras den ”praktiska modellen för köp av nya transporttjänster”. Det innebär 
som tidigare nämnt att modellen har sin början i steg ett i figur 5 (kapitel 3.5). Därför har inte 
leverantörer som lever upp till de kvalificerande egenskaperna identifierats. I figuren 
framkommer att de kvalificerande egenskaperna är; Kvalité, Sortiment, Service och 
informationsutbyte. Det framgår att informationsutbyte endast gäller för de stora företagen, 
vilket härstammar från enkät- och intervjuresultatet. Vi har valt att klassificera dessa 
faktorgrupper med de underliggande parametrar som kvalificerare eftersom det är här 
basbehoven fastställs. Med andra ord krävs att leverantörer lever upp till ett visst företags krav 
inom dessa områden för att gå vidare i modellen. 

Kvalité: Som framgår av intervjuerna och enkätresultatet är detta en väldigt viktig faktor. Om 
inte en viss grad av leveransservicen kan erbjudas går denna inte vidare i offertupphandlingen 
(se kapitel 5.4).  

Sortiment: Återigen exemplet med Petroleumföretaget. Finns inga tankbilar hos en 
transportleverantör är detta inte ett alternativ. Detsamma menade livsmedelsföretaget och då 
med kylda transporter (se kapitel 5.5). 

Service: I enkätresultatet påvisas att service är viktigt där intervjupersonerna menar att det 
måste vara enkelt och smidigt att komma i kontakt med leverantören om exempelvis problem 
uppstår (se kapitel 5.2). 

Informationsutbyte: Enkätresultatet visar att stora företag enhetligt anser att 
informationsutbyte är viktigt. Även under intervjuerna framkom att IT-system är väldigt 
viktigt. Vi anser att denna parameter kan inkluderas som en kvalificerare när det kommer till 
stora företag då dessa till stor del är beroende av informationsutbyte (se kapitel 5.6).  

Pris: Om en leverantör kvalificerats verkar pris vara den mest utpräglade ”ordervinnaren”. 
Som framgår i resultatet för både enkät och intervju är pris väldigt betydelsefullt. Det framgår 
samtidigt att kvalificerarna och då oftast kvalitén ställs i relation till priset. Exempelvis är 
företagen inte beredda att betala ett lägre pris för sämre leveransservice (se kapitel 5.3). 
Därför vinner inte en transportleverantör fler upphandlingar med endast ett lågt pris. Först 
krävs att transportleverantörens kvalificerande egenskaper lever upp till ett företags behov. 
Därefter måste priset vara bra i relation till dessa egenskaper.  

Relationsskapande: Först när ett företag tagit beslut kring vilken transportleverantör de skall 
använda påverkar faktorgruppen relationsskapande. Utefter intervjuerna anser vi att företagen 
verkar vara lojala till sina leverantörer. Det betyder att när processen börjar om, verkar företag 
vara benägna att behålla sin nuvarande leverantör istället för att byta. Anledningen till detta är 
som tidigare nämnt att det verkar medföra komplikationer och kostnader, samtidigt som 
lojaliteten påverkar (se kapitel 5.6). Det betyder att även relationsskapande blir en typ av 
”ordervinnare” när en relation skapats.  
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6.3	  Sammanfattning	  av	  slutsatser	  
Som förklaras i figur 38 utgår modellen från att företag redan identifierat leverantörer som 
kan tillfredsställa deras basbehov. Det betyder att modellen byggts ut efter att företagen 
genomgått steg två, jämfört med modellen i figur 39 som har sin utgångspunkt i steg två. Det 
resultat som erhållits via enkät- och intervjuundersökningarna anser vi stärker Weber et al. 
(2000, s. 138) modell för beslutsfattande vid val av leverantör för outsourcing (figur 5). Det 
betyder att modellen för beslutsfattande vid outsourcing även går att applicera vid köp av 
logistiska outsourcingtjänster. Detta eftersom det framgått att parametrarna inverkar företags 
beslutsfattande vid olika tillfällen beroende på situation. Exempelvis påvisar resultatet att pris 
är avgörande i relation till en hög kvalité (figur 38). Samtidigt är priset oväsentligt om inte 
basbehoven kan uppfyllas. Därför blir det viktigt att exempelvis rätt sortiment och kvalité 
erbjuds innan priset diskuteras (figur 39). För att besvara frågeställningen är det därför inte en 
enskild parameter/faktorgrupp som avgör valet av transportleverantör, utan en relation mellan 
dem. Således såg vi det nödvändigt att skapa två olika modeller, där den ena visualiserar 
rangordningen för faktorgrupperna efter basbehoven tillgodosetts. Den andra visar istället vart 
faktorgrupperna påverkar i beslutsprocessen. Med andra ord visar figur 38 det teoretiska 
resultatet medan figur 39 påvisar hur transportparametrarna praktiskt påverkar valet av 
transportleverantör. Figur 38 visar därför vårt resultat som skall fylla det teoretiska gap som 
studien syftar att besvara. Som tidigare beskrivits i kapitel 1.4 tycks den tidigare forskningen 
fokusera på enskilda parametrar och inte förhållandet mellan dem. Forskningen har dessutom 
inte specifikt fokuserat på detaljhandeln i Sverige. Vår undersökning och det resultat som 
erhållits anser vi därför bidrar till att fylla det teoretiska gap, då det presenterar relationen 
mellan transportparametrarna i den valda kontexten. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

ü Det går inte att urskilja en enskilt avgörande parameter, då det är relationen 
mellan transportparametrarna som påverkar valet av transportleverantör.  
 

ü De faktorgrupper med dess underliggande transportparametrar som företag 
värdesätter högst enligt rangordningen hos en transportleverantör är: (1) 
Kvalité & Pris, (2) Service, (3) Relationsskapande & Sortiment 
 

ü Vi anser att transportparametrarna/faktorgrupperna kan delas in i två 
grupper; 
Orderkvalificerare: Kvalité, Sortiment, Service, Informationsutbyte 
”Ordervinnare”: Pris, Relationsskapande 
 

ü Weber et al. (2000 s. 138) modell är applicerbar även vid beslutsfattandet 
för outsourcing av logistiska tjänster, såsom transporter.  
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6.4	  Framtida	  forskningsområden	  
Genom arbetets gång har ett flertal framtida forskningsområden uppmärksammats. Även 
under intervjuerna diskuterades några intressanta områden som kunde vara av intressanta att 
forska vidare inom. 

Först och främst ser vi en möjlighet i att fokusera den studie vi gjort. Exempelvis vore det 
intressant att kontrollera hur en hög leveransservice påverkar det köpande företagets 
kostnader och ställa detta emot ett högre pris för tjänsten. Denna fokusering anser vi kan 
göras på samtliga parametrar/faktorgrupper som tagits upp i denna studie.  

Därutöver kan den här uppsatsen göras om med fokus på leverantörer och grossister istället 
för detaljhandelsföretag. Även små företag inom detaljhandeln, alternativt organisationer 
inom en annan bransch vore av intresse.  
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7	  Rekommendation	  till	  uppdragsgivare	  	  
Följande text är rekommendationer till vår uppdragsgivare som fokuserar på praktiska tips 
och råd som framkommit genom enkäten och/eller intervjuerna.  

 
Kontaktperson: Vid intervjuerna framkom att företagen har ett behov av en personlig service. 
Detta verkar gälla för såväl stora- som medelstora företag. Därför blir vår rekommendation att 
uppdragsgivaren bör erbjuda personlig service även åt mindre företag. Vi har förståelse för att 
det finansiellt inte går ihop att erbjuda en key account manager till alla bolag. Därför anser vi 
att fokus bör läggas på gasellföretag med en stor tillväxtpotential. Eftersom vi sett att det finns 
en lojalitet mellan det köpande företaget och dess leverantör krävs att vår uppdragsgivare 
knyter an till dessa företag i ett tidigt stadium. Exempelvis skulle en account manager kunna 
vara ansvarig för ett flertal mindre aktörer som har en möjlighet att i framtiden bli en stor 
transportköpare. På så sätt skulle en tidig relation kunna skapas, som i framtiden kan utmynna 
i uppfattad lojalitet. 

Lättöverskådligt pris: Vi har förstått det som att många transportleverantörer har ett grundpris 
med flertalet tilläggskostnader på offerter. Framförallt de medelstora företagen ansåg att 
denna typ av upplägg blev svårtolkat. De menade att pris efter tillägg blev lika högt eller 
högre än andra leverantörers. Vid dessa tillfällen valde företagen hellre att anlita de 
leverantörer med fast kostnad även om priset på tjänsten för vissa sträckor blev högre. På 
frågan om de föredrar ett generellt högre pris istället för ett lägre plus tillägg svarade de ja. 
Rekommendationen blir därför att vår uppdragsgivare ska lämna offerter med fast pris med 
minimerade tilläggskostnader då de blir mer lättöverskådliga samtidigt som trovärdigheten 
mot leverantören ökar.  

Nyckeltal: Det tycks finnas en viss misstro mot transportleverantörernas nyckeltal gällande 
leveransservice. Därför rekommenderar vi att uppdragsgivaren ska lämna oberoende 
referenser i form av befintliga kunder som kan stärka deras utlovade nyckeltal.  

Fokus på kvalificerande egenskaper: Som diskuterats krävs vissa kvalificerande egenskaper 
för att en transportleverantör ska övervägas av företag. Fokus bör därför läggas på de 
kvalificerande egenskaperna i förhållande till priset. Detta eftersom ett lågt pris inte vinner 
fler kunder utan att uppdragsgivarens basegenskaper upprätthålls. Rent teoretiskt skulle detta 
medföra att uppdragsgivaren skulle uppfylla fler företags kvalificerande krav och därför vara 
en aktuell kandidat för fler bolag.  
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9	  Appendix 

Appendix	  1	  -‐	  Enkätundersökning	  
Enkätundersökningen kopierad från google docs.  
 
Är ni ett stort- eller medelstort företag baserat på omsättning? * 

•  Medelstort (100-500 MSEK i omsättning) 

•  Stort (500 MSEK eller uppåt i omsättning) 
 
Köper ni transporttjänster idag? * 

•  Ja 

•  Nej 
Sidan 2 

Efter sida 1 
Fortsätt till nästa sida 

  
Service	  

Hur väl stämmer följande påståenden in på er?  
1. Det är viktigt att den säljare vi har kontakt med hos transportleverantören har hög branschkunskap * 

 1 2 3 4 5 6 7  
Instämmer inte 

       

Instämmer 
2. Det är viktigt att vi får en bra service av transportleverantörens kontaktperson * 

 1 2 3 4 5 6 7  
Instämmer inte 

       

Instämmer 
3. Är service en avgörande faktor för oss vid val av transportleverantör? * 

•  Ja 

•  Nej 
Pris	  

4. Priset har stor påverkan på vårt val av transporleverantör * 

 1 2 3 4 5 6 7  
Instämmer inte 

       

Instämmer 
5. När priset för en transporttjänst är lågt kan vi tänka oss att bortse från övriga faktorer * 

 1 2 3 4 5 6 7  
Instämmer inte 

       

Instämmer 
6. Är pris en avgörande faktor för oss vid val av transportleverantör? * 

•  Ja 

•  Nej 
Sidan 3 

Efter sida 2 
Fortsätt till nästa sida 

  

 
Kvalitet	  
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När vi väljer transportleverantör är deras ... av stor vikt 
7. ..Ledtid ? * 

 1 2 3 4 5 6 7  
Instämmer inte 

       

Instämmer 
8. ..Leveranspålitlighet? *(def. leverans i rätt tid) 

 1 2 3 4 5 6 7  
Instämmer inte 

       

Instämmer 
9. ..Leveranssäkerhet? *(def. leverans i rätt antal) 

 1 2 3 4 5 6 7  
Instämmer inte 

       

Instämmer 
10. ..Leveransflexibilitet *(def. möjlighet till anpassning i leveranser) 

 1 2 3 4 5 6 7  
Instämmer inte 

       

Instämmer 
11. Är leveransservice en avgörande faktor för oss vid val av transportleverantör? *(def. ledtid, 
leveranspålitlighet, leveranssäkerhet samt leveransflexibilitet) 

•  Ja 

•  Nej 
Sortiment	  

Vid val av transportleverantör är det viktigt att..  
12. ..leverantören kan erbjuda miljövänliga transportalternativ * 

 1 2 3 4 5 6 7  
Instämmer inte 

       

Instämmer 
13. ..leverantören kan erbjuda globala transporter * 

 1 2 3 4 5 6 7  
Instämmer inte 

       

Instämmer 
14. ..leverantören kan erbjuda ett brett sortiment av transporttjänster * 

 1 2 3 4 5 6 7  
Instämmer inte 

       

Instämmer 
15. ..leverantören har ett väletablerat varumärke * 

 1 2 3 4 5 6 7  
Instämmer inte 

       

Instämmer 
16. Är sortimentet en avgörande faktor för oss vid val av transportleverantör? * 

•  Ja 

•  Nej 
Sidan 4 

Efter sida 3 
Fortsätt till nästa sida 

  

 
 
Relationsskapande	  

17. Det är viktigt att skapa en god relation med sin transportleverantör * 



	  
	  

79	  

 1 2 3 4 5 6 7  
Instämmer inte 

       

Instämmer helt 
18. Informationsutbyte krävs för att skapa en relation med vår transportleverantör *(def. exempelvis 
integrerade informationssystem och transparens av ledtid & förseningar 

 1 2 3 4 5 6 7  
Instämmer inte 

       

Instämmer 
19. Vi är idag lojala till vår nuvarande transportleverantör * 

 1 2 3 4 5 6 7  
Instämmer inte 

       

Instämmer 
20. Vi anser att ett byte av transportleverantör är komplicerat * 

 1 2 3 4 5 6 7  
Instämmer inte 

       

Instämmer 
21. Vi anser att ett byte av transportleverantör medför ökade kostnader * 

 1 2 3 4 5 6 7  
Instämmer inte 

       

Instämmer 
Sidan 5 

Efter sida 4 
Fortsätt till nästa sida 

  

 
Rangordning	  av	  faktorer	  

Ranordna faktorerna utefter hur de påverkar er vid valet av transporttjänster. Använd varje parameter endast en 
gång!  
22. Vilken faktor påverkar vårt val i STÖRST utsträckning? * 

•  Service 

•  Pris 

•  Kvalitet (leveransservice) 

•  Sortiment 

•  Relationsskapande 
23. Vilken faktor påverkar vårt val i NÄST störst utsträckning? * 

•  Service 

•  Pris 

•  Kvalitet (leveransservice) 

•  Sortiment 

•  Relationsskapande 
 
 
 
 
 
 
24. Vilken faktor påverkar vårt val i TREDJE störst utsträckning? * 

•  Service 

•  Pris 
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•  Kvalitet (leveransservice) 

•  Sortiment 

•  Relationsskapande 
25. Vilken faktor påverkar vårt val i FJÄRDE störst utsträckning? * 

•  Service 

•  Pris 

•  Kvalitet (leveransservice) 

•  Sortiment 

•  Relationsskapande 
26. Vilken faktor påverkar vårt val i MINST utsträckning? * 

•  Service 

•  Pris 

•  Kvalitet (leveransservice) 

•  Sortiment 

•  Relationsskapande 
Sidan 6 

Efter sida 5 
Fortsätt till nästa sida 

  
Rangordna	  

27. Rangordna följande faktorer beroende på hur mycket dem påverkar ER när ni väljer transportleverantör:  
 
(1)Service  
(2)Pris  
(3)Kvalitet (leveransservice)  
(4)Sortiment  
(5)Relationsskapande nedan. 
 
 Fördela 100% över de 5 parametrarna beroende på hur mycket varje enskild parameter påverkar Er. 
 
 Exempel på svar: 1: 10% 2: 10% 3: 10% 4: 10% 5: 60% = 100%  

 
* 
Om du har möjlighet att vara med på en mer djupgående intervju, skriv dina kontaktuppgifter nedan. 
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Appendix	  2	  –	  Mailkontakt	  	  
Mail för att erhålla kontaktuppgifter till inköp/logistikansvarig.  

Hej, 

Vi är två studenter som skriver vårt avslutande examensarbete vid Umeå Universitet och 
skulle vilja få kontaktuppgifter till en inköps/logistikansvarig (eller liknande) inom bolaget. 
E-mailadress samt telefonuppgifter skulle uppskattas. 

Mvh, 
Adrian Andersson, adan0008@student.umu.se  
 

Hej, 

Vi är två studenter som skriver vårt avslutande examensarbete vid Umeå Universitet och 
skulle vilja få kontaktuppgifter till en inköps/logistikansvarig (eller liknande) inom bolaget. 
E-mailadress samt telefonuppgifter skulle uppskattas.  

Mvh, 
Adam Wickström, adwi0003@student.umu.se  
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Appendix	  3	  –	  Enkätmail	  	  
Mail som skickades till inköps/logistik ansvariga på företagen.  

Hej, 

Vi är två studenter som skriver vårt avslutande examensarbete vid Umeå Universitet. 
Uppsatsen behandlar hur företag väljer transportleverantör och vi skulle därför vara väldigt 
tacksamma om du kunde hjälpa oss att svara på vår enkät.  

Den tar 3 minuter och du finner den via denna länk:  
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEpiSS1mdndKRmxxbEEtMWF1S
nQwZ1E6MQ  

Tack på förhand, 

Adam Wickström & Adrian Andersson  
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Appendix	  4	  -‐	  Påminnelsemail	  
Påminnelsemail som skickades till respondenterna.  

Hej! 

Vi har tidigare skickat ett mail till dig angående en enkätundersökning som vi bad dig besvara 
för vårt avslutande examensarbete (har du redan besvarat enkäten ber vi dig bortse från detta 
mail, och tackar dig för din tid).  Uppsatsen och enkäten behandlar hur företag väljer 
transportleverantör. Om du inte svarat på enkäten vore vi väldigt tacksamma om du kunde ta 
dig tid att göra det.  

Den tar endast 3 minuter att genomföra.  

Enkäten hittar du via denna länk: 
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEpiSS1mdndKRmxxbEEtMWF1S
nQwZ1E6MQ 

Tack på förhand, 

Adam Wickström & Adrian Andersson 
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Appendix	  5	  -‐	  Intervjumall	  
I vilken utsträckning står leverantörerna för transporterna? 

Har ni slutit avtal med ett flertal transportleverantörer?  

Hur går upphandlingarna till när ni väljer leverantör idag? Hur ser processen ut? 

SERVICE 

Vad innebär bra service? 

Hur ser er kontakt med transportföretaget ut idag?  

Hur skulle den se ut för att vara optimal?  

Resultatet på enkäten visade att bra service utifrån en kontaktperson hos transportleverantören 
är av stor vikt. Varför?  

Hur arbetar transportföretagets säljare emot er idag?  
Hur skulle ni vilja att de arbetade? Varför? 
 
Hög branschkunskap hos säljarna ses som en viktig parameter, hur och varför? Hur påverkar 
ni av att säljaren förstår er bransch?  

PRIS 

Vår uppdragsgivare gav oss detta uppdrag då denne sett ett mönster med att dem inte vann 
offerter trotts att de hade ett lägre pris jämt emot konkurrenterna. Resultatet av 
enkätundersökningen visade dock på att pris var väldigt viktig. Varför tror du att det är så? 
Håller ni med om att pris är den viktigaste faktorn?   Varför är den så pass viktig? 

KVALITÉ 

Kvalité hos en transportleverantör, vad innebär det för er?  

Leveransserviceelementen har visat sig ha stor betydelse enligt enkätresultatet. Skulle du 
kunna förklara hur dessa påverkar er verksamhet? På vilket sätt är det viktigt för er? 

Elementen: ledtid, leveransflexibilitet, leveranssäkerhet, leveranspålitlighet 

Någon av parametrarna som har större betydelse? I så fall varför?  

SORTIMENT 

Vad innebär brett sortiment för er? Vad vill ni att er transportleverantör skall kunna erbjuda? 

Hur ser ni på miljöaspekten, vid val av transportleverantör?(Då i form av produkter samt pris) 
ex. skulle ni vara beredda att betala ett högre pris för gröna transporter?  

Många av företagen kan erbjuda transporter globalt, är detta något som ni värdesätter?  
Ifall ja- av vilken anledning? Ifall Nej, skulle frågan se annorlunda ut om ni agerade på en 
internationell marknad?  

Hur och i vilken utsträckning värdesätter ni transportleverantörens varumärke? 
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De tillfrågade ställde sig ganska neutrala till sortiment i enkäten. För större aktörer borde detta 
vara en viktig aspekt då många olika tjänster skulle kunna efterfrågas?  

Relationsskapande  

Vad innefattar ordet relationsskapande för er?  

Hur påverkar en god relation effektiviteten i ert samarbete med er leverantör? 

Hur uppnås en god relation?  

Är ni lojala mot er transportleverantör idag?  
- Hur ser då en lojal situation ut mellan er och transportföretaget?  

- Hur påverkar det situationen?  

- Gör det att ni är mindre benägna att byta leverantör?  
- Kan ni godta misstag från er leverantör då ni är lojala?  

Hur länge har ni haft er nuvarande leverantör?  

Vilken typ av informationsutbyte vill ni ha? (Enkelhet, Fakturaunderlag, möjlighet att följa 
transporterna etc.) 

Om ni skulle byta leverantör, anser ni att det skulle medföra en komplicerad process?  
- Ifall ja, vad är det som gör det komplicerat?  
- Vad skulle transportleverantören kunna göra för att simplifiera och minimera risken vid 
byte?  

- Kostnad? I tid (upphandling, upplärning etc) tror vi att det skulle kosta mycket kapital att 
byta leverantör. Räknar företagen med att spara såpass mycket att detta inte ses som en risk?  
 
AVGÖRANDE PARAMETRAR 

Enkäten avslutades med att fördela 100% på de fem parametrarna.  
Skulle du kunna göra detta och sedan förklara hur ni tänker?  
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Appendix	  6	  -‐	  Chi-‐Square	  	  
Tabell 6.1 – Säljarens branschkunskap 
Fråga Signifikans (Asymp. Sig. 2-sides) 
1 ,096 
2 ,486 
3 ,651 
4 ,045 
5 ,250 
6 ,673 
7 ,662 
8 ,801 
9 ,361 
10 ,927 
11 ,771 
12 ,368 
13 ,394 
14 ,127 
15 ,216 
16 ,198 
17 ,123 
18 ,001 
19 ,130 
20 ,780 
21 ,689 
22 ,289 
23 ,087 
24 ,056 
25 ,742 
26 ,085 
Relation mellan service och storlek ,533 
Relation mellan pris och storlek ,091 
Relation mellan kvalité och storlek ,821 
Relation mellan sortiment och storlek ,492 
Relation mellan relationsskapande och stl ,516 
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Appendix	  7	  -‐	  Medelvärde,	  standardavvikelse	  samt	  konfidensintervall 
 

 
Påstående Medelvärde Standardavvikelse 95%-

konfidensintervall 
(KI) 

1 2,71 ,496 2,58-2,84 
2 2,88 ,378 2,78-2,98 
3 - - - 
4 2,84 ,365 2,75-2,95 
5 1,45 ,567 1,30-1,60 
6 - - - 
7 2,62 ,524 2,48-2,76 
8 2,97 ,184 2,92-3.01 
9 2,95 ,223 2,89-3,01 
10 2,53 ,503 2,40-2,67 
11 - - - 
12 2,24 ,572 2,09-2,39 
13 1,86 ,736 1,67-2,06 
14 2,14 ,634 1,97-2,30 
15 1,78 ,650 1,60-1,95 
16 - - - 
17 2,62 ,557 2,47-2,77 
18 2,76 ,432 2,65-2,87 
19 2,38 ,616 2,22-2,54 
20 2,05 ,686 1,87-2,23 
21 1,72 ,523 1,59-1,86 
22 - - - 
23 - - - 
24 - - - 
25 - - - 
26 - - - 
27 - - - 
    
*- betyder att analysmetod inte gått att applicera på frågan 
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Appendix	  8	  -‐	  Grafer 
 
 
Figur 1 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
Figur 2 
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Figur 3  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  
90	  

 

Figur 5  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6 
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Figur 7 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8 
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Figur 9 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10 
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Figur 11 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 12 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  
94	  

 

Figur 13 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14 
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Figur 15 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 16 
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Figur 17 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 18 
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Figur 19 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 20 
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Figur 21 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 22 
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Figur 23 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 24 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  
100	  

 

Figur 25 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 26 
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Figur 27 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


