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Förord 
 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Per Nilsson som varit till stor hjälp vid 

skrivandet av detta examensarbete. Med sin stora erfarenhet, sina goda råd och sitt glada 

humör har väglett oss med en fast hand genom arbetet med denna studie. 

Vi vill även tacka alla våra respondenter och kontaktpersoner på PON Equipment som varit 

tillmötesgående och tagit sig tid till att hjälpa oss i slutförandet av vårt examensarbete. 

Till sist vill vi även rikta ett stort tack till våra mammor och pappor! 
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Sammanfattning: 
Tredjepartslogistikföretag (3PL-företag) har vuxit fram allt mer på senare tid och en av de 

vanligaste tjänsterna som 3PL-företag erbjuder är transporter. Transporter är en avgörande 

del av många företags logistikkedja. Det ställs olika krav på transportbolagen beroende på 

vad syftet är med outsourcingen, vilken bransch som företagen som köper tjänsterna 

befinner sig i och varornas egenskaper eller storlek. Transporter av maskiner skiljer sig en 

hel del från transporter av andra produkter då maskiner är otympliga och ofta behöver 

speciella dispenser och lastbilar.   

Vår problemformulering för vår studie är: Hur viktiga är olika parametrar vid val av 

transportleverantör av maskintransporter på den svenska marknaden?  

Efter att ha gjort en omfattande genomgång av den existerande litteraturen fann vi flera 

parametrar som enligt teorin hade inverkan på val av transportbolag. Dessa parametrar 

delade vi in i olika parametergrupper. Parametergrupperna och parametrarna bildade en 

undersökningsmodell som vi använde för att undersökte vilka parametrar som var viktiga 

vid valet av transportbolag. Detta gjordes hos vårt fallföretag för att se hur teorin förhöll sig 

till den rådande verkligheten hos ett företag som transporterade maskiner på den svenska 

marknaden. 

Studien har gjorts med en fallstudie hos företaget Pon Equipment. Vi har genom 

semistrukturerade intervjuer undersökt vad olika personer och företagsfunktioner anser om 

och har för krav på företagets transporter. Vi har skapat en förståelse för varför de har dessa 

krav, hur viktiga de är samt på vilket sätt det skulle gå ut över företaget om de inte 

uppfylldes.  

Vi fann i vår studie att vissa parametrar var av större vikt och andra av mindre vid val av 

transportbolag för transporter av maskiner på den Svenska marknaden.  

De parametrar som var av större vikt var; Kontaktpersonen och dennes egenskaper, låg 

integration med transportbolaget, flexibilitet i ledtid, leveranspålitlighet, kompetens, 

leveransflexibilitet och behov av vissa tjänster.  

De parametrar som vi fann hade mindre vikt var; leveransprecision, alla tjänster hos ett 

företag, miljövänliga transporter, tidigare relation med transportbolaget, om de ska 

använda sig av ett eller flera transportbolag samt pris.  

Vi fann också att pris endast hade viss betydelse efter att de andra parametrarna uppfyllts.  

Nyckelord; Logistik, transport, transportbolag, transportparametrar, maskintransport,  
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Begreppslista: 

Tredjepartslogistikföretag (3PL-företag): Med tredjepartslogistikföretag syftar vi på företag 

som erbjuder sig att ta hand om en betydande del av sina kunders logistikkedja för dem. En 

del i detta kan vara att ta hand om företagets transporter och många av de transportbolag 

som finns idag är även 3PL-företag. Vi har inkluderat forskning om 3PL-företag i vår 

studie då det finns mycket forskning om det som också är aktuell för transportbolag då det 

till viss utsträckning kan vara samma sak.   

Maskiner: Med maskiner kommer vi i detta examensarbete att syfta till maskiner av ett 

större slag likt de som produceras av Caterpillar. Dessa maskiner har stora dimensioner, är 

tunga och är värda mycket pengar. Olika exempel på dessa typer av maskiner är hjullastare, 

grävmaskiner, ångvältar, tipptruckar och asfaltsmaskiner. 
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1. Inledning 
I inledningen så avser vi att ge en bakgrund till det problem som denna studie ämnar 

undersöka. Vi kommer även att visa lite av den existerande forskningen som finns inom vårt 

valda forskningsområde och kommer även att identifiera det forskningsgap som denna 

studie ska fylla. Inledningen kommer leda fram till problemformulering och syfte 

definieras. 

 

1.1 Uppdragsbeskrivning  
PON är ett familjeägt företag som började med att sälja bilar i Nederländerna. Idag är de 

Nederländernas största privatägda företag med dotterbolag över hela världen. Ett av dessa 

dotterbolag är PON Equipment i Göteborg som äger agenten för att sälja Caterpillars 

maskiner i Sverige.  

PON Equipment känner att de är i behov av att upphandla ett nytt transportkontrakt för 

transporter av deras maskiner i Sverige. De vet dock inte vilka behov de har och vad 

transportleverantörerna bör uppfylla och bad därför oss undersöka detta. 

 

1.2 Transporter 
För att företag ska ha en väl fungerande logistikkedja är de beroende av effektiva och väl 

fungerande transporter (Skjött-Larsen et al., 2007, s. 261). Det finns många olika sätt för 

företag att transportera sina produkter från tillverkning till slutkund, från tillverkning till 

lager eller från lager till kund. Några av de vanligaste transportsätten är båt, lastbil, flyg 

eller järnväg. De olika transportsätten har olika inverkan på transportens pris, tid, 

miljövänlighet och kundservice (Johnsson & Mattson, 2005, s. 90). Samimi et al., (2011, 

s.867-868) nämner även att avstånd, värde på varan, vikt, ledtid och kostnad är några 

parametrar som kan påverka företag när de väljer transportsätt. Det finns även möjligheter 

att använda sig av flera transportsätt och kombinera till exempel tåg och lastbil. Ett av 

problemen med att kombinera olika transportsätt är dock att hanteringskostnader vid 

terminaler för byte av transportslag och att den totala transportsträckan ofta ökar (Sandberg 

Hanssen et al, 2012., s.198). Forskare har också visat att företag i Sverige upplever en 

högre kvalité på de transporter där ett och samma transportsätt används för hela frakten 

jämfört med en kombination av olika fraktsätt (Ludvigsen, 1999, s. 35-36).  

I början av 1980-talet började många stora tillgångsbaserade transportbolag att växa fram. 

De ägde ofta tillgångar så som lastbilar, lager, flygplan och containrar, sedan började de 

erbjuda dessa tillgångar och deras kunskap som en tjänst till andra företag.(Skjött-Larsen et 

al., 2007, s.272) Dessa företag benämns idag oftast som speditörer eller 

tredjepartslogistikföretag (3PL-företag) och erbjuder inte bara att organisera transporter 

utan även lagring, distribution, bevakning av varor och andra sorters specialtjänster (Pewe 

et al., 2011, s.63). Nackdelarna med outsourcing av logistiska tjänster hävdar många 

forskare är förlusten av kontroll (Skjött-Larsen et al., 2007, s. 278, Monczka et al. 2005, s. 

23). Med förlust av kontroll menar författarna att företaget inte har samma kontroll över 

varuflödet, inte kan spåra varorna och att det finns risk för att 3PL-företaget inte delar det 
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ursprungliga företagets värderingar. Skjött-Larsen et al., (2007, s. 278) hävdar dock att 

modern teknologi som GPS och informationssystem gjort det lättare att spåra sina varor 

även när transporten är outsourcad, vilket borde minska förlusten av kontroll. Fördelarna 

med outsourcing är att kunna frigöra tid och resurser för företaget som de istället kan lägga 

på sin kärnverksamhet(Vasiliauskas & Jakubauskas, 2007, s. 72). Författarna nämner även 

att 3PL- företagen oftast kan uppnå stordriftsfördelar vilket i samband med att de är 

specialiserade på logistik leder till att de är billigare än det hade vart att utföra logistiken för 

företaget själv  

Många företag har svårt att identifiera sina egna logistikkostnader och transportpriser kan 

ofta vara svåra urskilja från totalkostnaden (Skjött-Larsen et al., 2007, s. 276). Skjött-

Larsen hävdar också att det är väldigt svårt att jämföra olika 3PL-företags kostnader och att 

jämföra dessa kostnader med de nuvarande kostnaderna i organisationen. Detta visar att det 

är väldigt svårt att välja 3PL-företag endast utifrån pris, dessutom finns det många andra 

viktiga parametrar som spelar in i detta val förutom pris.  

Transporter i Sverige har utvecklats enormt mycket, för hundra år sedan så var det vanligast 

att företag endast försåg kunder inom sitt län med produkter. Nuförtiden har det utvecklats 

till att många företag förser hela den svenska marknaden eller ibland även utländska 

marknader med produkter. Denna utveckling har lett till att transporter blivit viktigare och 

utgör en allt större kostnad för företag. (Oskarsson et al., 2006, s119) Det råder stor 

konkurrens mellan olika transportbolag i Sverige då det utöver de lokala alternativen även 

finns stora europeiska transportbolag som etablerat sig i Sverige vilket är positivt för 

konkurrensen på marknaden (Pewe et al., 2011, s. 76).  

1.3 Transportparametrar 
Som vi nämnde tidigare så inriktar sig mycket av den senaste forskningen inom detta 

område mot 3PL där logistikföretaget inte bara erbjuder traditionell service som transport 

och lager utan också tjänster så som förädling av varor och informationssystem. Det har 

också blivit allt vanligare att tredje parten administrerar hela den process som sker från att 

produkten lämnar fabriken till att den anländer hos kunden. (Skjött-Larsen et al., 2007, 

s268-271) Lieb och Randall (1996, s.51-52) kollar närmare på 25 företag på den 

amerikanska marknaden som erbjuder 3PL tjänster. De företag som de undersöker 

administrerar logistiken åt flera företag från tillverkare till kund och erbjuder tjänster så 

som val av logistikföretag, orderhantering, inköp och lagerhantering (Lieb & Randall, 1996 

s.57). Artikeln visar att de vanligaste tjänsterna som används av företag är lagerhantering 

och klassisk transport med diverse fordon (Lieb & Randall, 1996 s.65).   

En rad olika uppsatser har skrivits om vad företag ska tänka på när de ska köpa 

transporttjänster och vilka parametrar de ska tänka på. Wickström och Andersson (2012, 

s.69) skrev bland annat ett arbete om vilka parametrar som är viktiga när 

detaljhandelsföretag ska välja transportbolag, de är i ordning: kvalité och pris, service, 

relationsskapande och sortiment. Vu och Åstrand (2012 s.3) undersökte vilka parametrar 

som var viktiga för ett specifikt företag inom kabelbranschen när de ska välja 

transportbolag, de gick dock bara in på parametrarna leveranstid, leveransprecision och 

leveranssäkerhet då det var detta som det undersökta företaget ansåg vara viktigast.       
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Weber et al., (2000, s. 137) har tagit fram en modell för hur processen att välja ett nytt 3PL-

företag borde utföras. Han föreslår att processen ska utgöras av fem olika steg som ska 

utföras i ordning vars resultat ska vara att en ny logistik partner ska väljas. Det steget som 

är viktigast för transportparametrar är det första steget, behovsanalys, där Weber poängterar 

att det är viktigt att analysera företagets interna och externa situation för att skapa en bild av 

vilka parametrar som är viktiga för företaget.(Weber et al., 2000, s. 137-139)  

Ett område som har undersökts är hur personalen på 3PL-företaget påverkar dels det 

köpande företagets upplevda service och dels hur väl samarbetet fungerar. Chen et 

al.,(2010, s. 290) visade att personalens kunskap på 3PL-företaget spelade en stor roll. Om 

företagets personal hade bra kunskap så fungerade samarbetet bättre och 3PL företaget 

presterade också bättre. Chen hävdar att det som kontaktpersonen även behöver uppfylla 

vissa krav som bra kunskap om det köpande företagets bransch och produkter. Med andra 

ord så är 3PL-företags personal och deras kunskaper en parameter som påverkar hur väl ett 

företags samarbete fungerar med 3PL-företaget. Vilket också Ellinger et al. (2008, 

s.353,362) kommer fram till i sin studie där hon bland annat kommer fram till att den 

person som det köpande företaget har kontakt med på logistikföretaget påverkar 

uppfattningen av företaget till stor grad. 

Enligt Skjött-Larsen et al.,(2007, s. 197) så påverkas vilken efterfrågan företag har på 

transportbolag av vilken typ av relation de vill ha med 3PL-företaget. Vill de ha en väldigt 

nära och integrerad relation så spelar priset en mindre roll och andra parametrar som 

kunskap och kvalitet spelar då en större roll. Skulle integrationen däremot vara låg och 

tjänsten som köps av 3PL-företaget enkel så spelar priset en större roll.(Skjött-Larsen et al., 

2007, s. 195-196). Phua et al.,( 2011, s.1814) visar också att om ett företag har investerat 

tillgångar eller tid i en befintlig relation, så leder det till att de är motvilliga till att byta 

transportbolag.  

Det finns en rad olika parametrar som rör transporterna direkt som påverkar hur bra ett 

företag upplever att kvalitén på den tjänsten transportbolaget erbjuder är. Johnsson och 

Mattson (2005, s. 112), hävdar att kvalité består av leveransprecision, leveranssäkerhet, 

leveranstid och leveransflexibilitet. Det finns dock andra forskare som har visat att även 

andra parametrar kan vara viktiga när det kommer till kvalitén av en transport. Murphy och 

Daley(1997, s.32) fann i sin studie att expertis också var en viktig parameter som påverkade 

hur stor kvalitet som transportbolag hade på sina tjänster. De definierade expertis som att 

kunna ha kunskap om en viss bransch eller produkt. Ytterligare tjänster som forskare har 

identifierat som viktiga när företag ska välja transportbolag är täckning. Med det menas att 

företaget kan erbjuda alla de tjänster eller kan transportera maskiner inom det geografiska 

område som företaget efterfrågar (Larson & Gammelgaard 2001, s.203). Det finns därmed 

en rad olika saker som beskriver hur den faktiska transporten fungerar och vilka olika krav 

som företag kan ha på transportbolagen. 

Priset de olika transportbolagen tar för att transportera en produkt har självklart också 

betydelse. Forskare har dock visat att det inte endast är pris som spelar roll när företag ska 

välja ett transportbolag utan priset kan snarare sättas i relation till de övriga kraven som 

företaget har (Danielis & Marcucci 2007, s.512-513). Det vill säga att om kvaliteten på en 

tjänst är sämre eller om det innebär sämre kommunikation skulle ett företag kunna 

acceptera det om det är ett lägre pris. Pris är med andra ord ingen fast parameter som 



 

 

4 

 

företag kan utvärderas ifrån och där företaget kan välja det transportbolag som erbjuder 

billigast transporter. Det gör att val av transportbolag är väldigt komplext då priset måste 

sättas i relation till vad transportbolaget erbjuder för tjänster för att veta om ett företag 

borde välja det ens eller det andra.  

De olika tjänster som ett 3PL-företag är också en av de parametrar som kan användas till att 

utvärdera val av ett transportbolag. Murphy och Poist (2005, s.125) har visat att 3PL-

företag erbjuder många olika tjänster men att deras tjänster inte alltid är anpassade efter 

deras kunders behov. Vilket innebär att de erbjuder tjänster som kunderna inte känner något 

behov av och även att de inte erbjuder vissa tjänster som kunderna efterfrågar. De tjänster 

som många företag efterfrågar men som inte uppfylls av så många 3PL-företag är 

lagerhållning och fraktsedelbetalning. Detta innebär att det kan vara viktigt för företag att 

utvärdera om ett transportbolag verkligen erbjuder alla de tjänster som företaget efterfrågar. 

Det blir ännu viktigare då forskare har visat att företag vill ha alla sina tjänster samlade hos 

ett och samma företag och inte använda sig av flera transportbolag för att uppfylla deras 

behov av tjänster((Bottani & Rizzi, 2006, s.297).  En annan tjänst som blivit vanligare för 

transportbolag att erbjuda under de senaste åren är miljövänliga transporter. Att det forskats 

mycket inom miljövänliga transporter är inte konstigt då transporter utgör den största källan 

till utsläpp inom logistik (Wu & Dunn, 1995, s. 32). Wu och Dunn(1995, s.26) hävdade 

dock att det fanns vissa avvägningar som var svåra att göra mellan att vara miljövänliga och 

ökade kostnader och längre ledtider.  Forskare har även funnit att företagen hade oklara 

krav på 3PL-företagen när det kom till miljömedvetenhet, och att transportbolagen inte 

upplevde att det fanns en efterfråga från kunderna på miljövänliga transporter (Wolf & 

Seuring, 2010, s. 96).  

Forskare har också visat att samarbetet med transportbolag och vad företaget kan få ut av 

den relationen påverkas om företaget använder sig av ett eller flera transportbolag. Skjött-

Larsen et al. (2007, s.232) har visat att det finns många för- och nackdelar med att ha en 

eller flera leverantörer av en vara eller tjänst. Några av fördelarna med att bara ha en 

leverantör är att kommunikationen och kvalitén på tjänsten blir bättre medan det finns risk 

att företaget betalar ett dyrare pris för tjänsten. När ett företag använder sig av flera 

transportbolag kan det leda till att de får ett lägre pris men det kräver också mer 

koordination och energi från det köpande företaget. (Skjött Larsen et al., 2007, s.232-237) 

Om ett transportbolag ska använda sig av ett eller flera transportbolag har dock inte tagits 

hänsyn till i den befintliga forskningen. Vi tycker att det är ett problem då det till viss 

utsträckning kan påverka valet av transportbolag och att det är väldigt viktigt för företaget 

att välja om de vill använda sig av ett eller flera transportbolag för att det påverkar hur 

deras samarbete med företaget/företagen kommer att fungera. 

Mycket av den forskning som bedrivs på transporter har gjorts på transporter av produkter 

som är väsentligt mindre i storlek än maskiner så som livsmedel och detaljhandelsvaror till 

exempel. När dessa mindre produkter ska transporteras så handlar det om att fylla upp det 

transportutrymme som finns i transportobjektet. Detta kan exempelvis göras genom att 

olika företag samarbetar med varandra så om ett företag har produkter som tar upp 50 

procent av utrymmet och ett annat 50 procent så kan de dela på en transport för att sedan 

dela på kostnaden. Detta är oftast inte fallet med transporter av maskiner då de är stora och 

skrymmande och tar upp hela lastutrymmet. Skjött-Larsen et al.,(2007, s. 280-281) hävdar 
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också att det är stor skillnad i transport av olika varor beroende på varornas egenskaper 

eller storlek. Skjött-Larsen et al.,( 2007, s. 282-283) förutspår även att det i framtiden 

kommer bli vanligare med specialiserade transportbolag som inriktar sig på varor som till 

exempel farligt gods, frysta varor eller skrymmande gods. På grund av att maskiner är stora 

föremål så behövs ofta dispenser av olika slag och varningsbil för bred last etc vid transport 

av maskiner (Trafikverket, 2013). Transporterna utförs också ofta med speciella lastbilar 

som maskinerna kan köras upp på. (P. Bergmans, personlig kommunikation, 1 februari 

2013) Detta gör att uppköp av transporter till maskiner skiljer sig från andra produkter.  Det 

kan tänkas att andra parametrar måste uppfyllas och vara av större vikt än vid uppköp av 

transporttjänster av mindre objekt.  

1.4. Problemformulering 
Hur viktiga är olika parametrar vid val av transportbolag av maskintransporter på den 

svenska marknaden?  

1.5 Syfte 
Syftet med denna studie är att utveckla och anpassa den tidigare forskningen som finns 

inom utvärdering av olika transportbolag och att skapa förståelse för vilka parametrar som 

är viktiga när beslut ska tas för val av transportbolag. Vi kommer i vår studie att undersöka 

vilka likheter och skillnader det finns mellan den existerande forskningen och de resultat vi 

finner hos ett företag som köper transporter av maskiner på den svenska marknaden. 

Praktiskt kommer detta hjälpa Pon Equipment med att veta hur de ska jämföra olika 

transportbolag och vad de bör fokusera på i utvärderingsprocessen. Detta kommer även att 

gynna transportbolag i Sverige som kommer att kunna fokusera på dessa parametrar för att 

uppfylla dessa företags behov. 
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2. Teoretisk metod 
I detta kapitel kommer vi redogöra för de vetenskapliga utgångspunkter som den här 

studien kommer att baseras på. Vi kommer att diskutera vårt val av ämne, förförståelse, 

kunskapssyn, angreppssätt och val av perspektiv. Vi kommer också att förklara hur vi har 

valt våra källor och redogöra för vår källkritik. Hur studien har genomförts praktiskt 

kommer att behandlas i ett senare kapitel. 

2.1 Val av ämne 
Båda författarna av denna studie har specialiserat sin utbildning mot logistik. Därför var det 

naturligt att detta också skulle vara inriktningen på vårt examensarbete. Genom tidigare 

kontakter med företaget Pon Equipment så visste vi att de skulle starta upp en rad 

förbättringsprojekt med inriktning på logistik i Skandinavien. Vi tog därför kontakt med 

dem och erbjöd oss att skriva vår uppsats i samarbete med dem och bidra med kunskap om 

hur logistikfrågorna skulle kunna lösas. Efter ett möte med Pons inköpschef på deras 

huvudkontor i Holland så visade det sig att de skulle genomföra ett projekt i Sverige med 

fokus på att förbättra deras transporter som de skulle vilja ha vår hjälp med. Inom detta 

område fick vi fritt välja vad vi ville fokusera vår studie på. Vi valde att fokusera vårt 

arbete på den del av detta projekt som berörde val av transportbolag för att kunna begränsa 

oss teoretiskt och hitta en naturlig teoretisk ingång. Fokus i vår studie blev att undersöka 

vilka parametrar som är viktiga för Pon Equipment när de ska köpa transporttjänster, för att 

kunna välja den rätta transportbolag. Vi hade sedan tidigare kunskap om transporter, den 

teori och modeller som fanns för val av transportbolag innan och ville anpassa den till Pon 

Equipments bransch, interna och externa situation för att kunna bidra med något nytt till 

forskningen 

2.2 Förförståelse 

2.2.1 Praktisk förförståelse 

Beroende på i vilken typ av sociala miljöer en person växer upp i samt vilka erfarenheter 

och upplevelser som denne samlar på sig så får han/hon en viss allmän förförståelse eller 

praktisk förförståelse (Johansson-Lindfors 1993, s. 25). Den miljö som författarna växt upp 

anser vi spelar mindre roll när det kommer till förståelsen av det praktiska problemet som 

finns hos företag som ska köpa transporttjänster. Vad som är viktigare och kan ha ett större 

inflytande på studien är våra erfarenheter från arbetslivet då vi båda har arbetat med logistik 

eller transporter på ett eller annat sätt. Hampus har jobbat en sommar på 

logistikavdelningen på det företag som studien kommer att göras mot. Detta ger honom en 

insikt i företagets situation vilket kan vara bra då detta ger honom viss förförståelse om hur 

företaget fungerar, dock kan det blockera vissa möjliga lösningar eftersom han kan ha svårt 

att se problemet utifrån. Hampus kunskap kompletteras dock med Johan som inte har jobbat 

på företaget och därför kan då se problemet utifrån och genom att diskutera och samarbeta 

kommer risken för att Hampus förförståelse är blockerande att minskas. Vi anser att detta 

kan hjälpa oss i processen för att komma fram till en lösning då vi ser på problemet från 

flera olika vinklar. Johan har också viss förförståelse då han har jobbat som koordinator och 

var där i kontakt med olika transportbolag som transporterade företagets produkter. Den 

praktiska förståelse som vi besitter om transporter och transportbolag anser vi kan hjälpa 

oss att lösa problemet då vi har stor förståelse och kunskap för de problem och svårigheter 
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som är förknippade med transporter. Tillsammans med den teoretiska förståelse som vi har 

som presenteras i nästa stycke kommer detta hjälpa oss att leverera ett bra resultat i denna 

studie. 

2.2.2 Teoretisk förförståelse 

Den teoretiska förförståelsen som en forskare eller författare av en uppsats har består av 

den litteratur han/hon har studerat under sin utbildning. Detta kan påverka författarens 

uppfattning om olika problem och även hur den väljer att angripa olika problem(Holme & 

Solvang, 1991, s.103). Båda författarna av detta examensarbete har liknande teoretisk 

förförståelsen då vi har samma eftergymnasiala utbildning, studerande utomlands på 

samma ort och har läst samma kurser under universitetsutbildningen. Det som skiljer är att 

vi har läst olika gymnasieutbildningar, en av har studerat författarna naturvetenskapligt 

program och den andre samhällsvetenskaplig inriktning. Det borde indikera att vår 

kunskapssyn kan skilja sig åt då naturvetenskapen oftast använder sig av en positivistisk 

kunskapssyn medan samhällsvetenskapen är mer sammankopplad med en hermeneutisk 

kunskapssyn (Patel & Davidsson, 2003, s. 29-30). Det borde dock inte påverka oss i allt för 

stor utsträckning då vår universitetsutbildning är vår färskaste utbildning och borde då ha 

större påverkan. Det faktum att vi har studerat tre och ett halvt år på 

civilekonomprogrammet är det som har störst vikt av vår teoretiska förförståelse. Det kan 

exempelvis tänka sig att vi ser problemet ur en mer teoretisk synvinkel än en praktisk som 

vi antagligen hade gjort innan vi påbörjade våra studier. Det kan också tänkas att vi hade 

angripit problemet annorlunda om vi hade studerat ett annat program eftersom Holme och 

Solvang (1991, s. 151) påstår att de studier som författarna har genomgått kan påverka det 

sätt som de väljer att angripa problemet på.  Båda författarna har fördjupat sin kunskap 

inom logistik under en utbytestermin i Groningen. Det gör att vi har en bred kunskap inom 

logistik och insyn i både svensk och internationell forskning inom området. Vi har vid 

många tillfällen under vår utbildning studerat transporter har även stor kunskap inom detta 

område. Det har lett till att vi hade lätt att välja ett ämne som vi ville göra vår studie inom. 

Det har även gjort att vi kunde en del teorier som kunde appliceras till vårt ämnesval. Det 

som kan vara viktigt för oss att tänka på är att använda oss av vår kunskap men ända ha ett 

öppet sinne för ny forskning och söka även utanför de teorier vi redan kommit i kontakt 

med under våra studier. 

 2.2.3 Kunskapssyn 

Kunskapssyn är en persons vetbarhetsuppfattning och hur denne uppfattar och ser på 

verkligheten (Johansson-Lindfors 1993, s. 24).  Enligt Bryman och Bell (2005, s. 27) finns 

två olika kunskapssyner, antingen positivism eller hermeneutik. Hermeneutiken kan ses 

som motsatsen till positivismen där forskaren tolkar alla delar i forskningen i sitt 

sammanhang och inte var och en för sig för att få en bild av helheten (Johansson-Lindfors 

1993, s. 46). Vidare så går hermeneutiken ut på att förståelse för det berörda problemet 

snarare än att förklara problemet. (Patel & Davidson, 2003, s. 29).   

Denna studie kommer att angripa problemet på ett hermeneutiskt vis. Detta då vi som 

forskare är hermeneutiskt lagda och kan inte hålla oss helt objektiva när vi gör denna studie 

vilket positivismen förespråkar. Istället kommer resultaten tolkas för att få en förståelse till 
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varför just de parametrar som vi kommer fram till är viktiga för det företag som undersöks. 

En förståelse för helheten kommer att eftersträvas i linje med vad hermeneutiken 

förespråkar. Vi tror också att våra personliga värderingar och förkunskaper inom området 

kommer att avspegla sig i resultatet till viss del. Detta ser vi dock inte som något negativt 

då en viss förförståelse krävs och den kunskap vi besitter kommer göra det lättare att förstå 

varför det ser ut som det gör hos det berörda företaget, samt att en förståelse för till vilka 

parametrar som är viktiga för företag i den branschen vi undersöker kommer vara svår att få 

fram. En överförbar förklaring som kan överföras till alla företag som köper 

transporttjänster till maskiner och vilka parametrar som är viktiga tror vi kommer att vara 

svårt att få fram. Detta då alla de personer som kommer att intervjuas kommer ha egna 

subjektiva åsikter och skulle samma studie göras på ett liknande företag skulle antagligen 

inte exakt samma resultat påvisas. Däremot så kommer som nämnts tidigare en förståelse 

skapas och med hjälp av denna så kommer det bli enklare för företag som ska köpa 

maskintransport att förstå hur deras kontext och interna behov påverkar deras val av 

transportbolag. 

2.2.4 Angreppssätt 

Denna studie går som sagt ut på att studera hur viktiga olika parametrar är när ett företag 

ska köpa transporttjänster av ett transportbolag. Vi kommer genom intervjuer med personer 

som är relevanta för transporter av maskiner skapa en förståelse för hur företagets kontext 

påverkar vilka parametrar som de anser är viktiga när de ska välja transportbolag. Eftersom 

det har forskats en hel del inom ämnet så har vi valt att först samla in den teori som finns 

inom ämnet för att sedan testa hur väl denna teori stämmer in med resultaten vi finner på 

vårt fallföretag. Genom att utgå från befintlig teori och sedan testa denna i verkligheten så 

antar en forskare en deduktiv ansats (Saunders et al., 2012, s.145). I slutet av studien, efter 

insamlingen av empirin, kommer vi att gå tillbaks till teorin för att undersöka vad som 

skiljer köp av transporter med maskiner från köp av transporter av andra produkter. Vi 

kommer då att komma med ett tillskott till de befintliga teorierna vilket enligt Bryman och 

Bell (2011, s.11) är den del av induktion som finns när forskarna tar en deduktiv ansats.  

2.3 Perspektiv 
Thurén (2005, s.89) menar att det perspektiv som forskningen utgår ifrån är av stor 

betydelse då det påverkar både urvalet av den teoretiska referensramen och empirin. Detta 

arbete skrivs på uppdrag av ett företag som ska köpa transporttjänster av ett transportbolag.  

Det blir följaktligen logiskt att vi antar ett perspektiv från den köpande parten, i detta fall 

vårt fallföretag. Detta kommer att innebära att vi vid slutet av studien kan presentera vilka 

parametrar som är viktigt för ett företag som ska köpa en tjänst av ett transportbolag, det 

betyder dock inte att studiens värde är begränsat till detta företag.  

2.4 Val av källor 
När vi sökt källor till vår studie så har vi i första hand använt oss av böcker och 

vetenskapliga artiklar. Böckerna sammanställer och systematiserar teorier medans det är i 

vetenskapliga artiklar som de senaste rönen inom forskningen finns, därför har vi använt 

oss av en kombination av båda (Patel & Davidson, 2003, s. 42). Vi har lagt stor vikt vid 

användbarheten av våra källor, vilket innebär hur väl källan kan kopplas och användas till 

vår studie (Holme & Solvang, 1991, s. 146). Därför har vi endast strävat efter att använda 
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oss av källor och teorier som använts inom samma forskningsområde som det vi ämnar 

undersöka. Det har i praktiken inneburit att vi sökt i största möjliga mån efter forskning 

inom parametrar för val av transportbolag och strävat efter att alla källor ska vara så nära 

vår studies syfte som möjligt och i vissa fall har vi kompletterat med forskning från andra 

områden som vi anser kan appliceras på vårt forskningsområde.  

Vi har använt oss av de databaser som erbjuds via Umeå universitetsbibliotek för att hitta 

lämpliga artiklar. Främst har Emerald och Business source premier använts. Några av de 

tidskrifter som vi använt vetenskapliga artiklar ifrån är Transportation Journal, International 

Journal of Physical Distribution & Logistics Management och International Journal of 

Production Research. Några av de sökord vi har använt oss av är (kombinationer av dessa 

sökord har också använts): transport, supplier selection, selection criteria, freight transport.  

I största möjliga mån har så aktuella och nya källor som möjligt använts. Det är viktigt för 

vår studie att ha tillgång till den senaste forskningen eftersom både logistik och transporter 

är två områden som utvecklats mycket de senaste decennierna. Om vi skulle använt oss av 

föråldrade källor skulle det finnas risk att nyare och vidareutvecklad forskning bedrivits och 

utvecklat/kompletterat eller motbevisat den tidigare forskningen. Av dessa anledningar har 

vi alltid försökt söka efter den senaste och mest aktuella forskningen inom vårt 

forskningsområde. Vi har också försökt att alltid använda oss av orginalkällan och inte av 

en källa som hänvisar till en annan artikel eller bok.  

2.5 Källkritik  
Enligt Holme och Solvang(1991, s. 141-142) så finns det fyra olika dimensioner att bedöma 

och granska källor utifrån. Dessa dimensioner är: Observation, ursprung, tolkning och 

användbarhet. 

Observation avser var författaren har hittat de källor och teorier som han/hon väljer att 

använda sig av (Holme & Solvang, 1991, s. 142). De vetenskapliga artiklar vi har använt 

har alla publicerats i tidsskrifter vilket innebär att de dels granskats av tidskriftens redaktör 

och också utsatts för ”peer review”. Vilket innebär att andra forskare har möjlighet att 

granska och motbevisa innehållet i artikeln. Det är en stor fördel för vår studie då 

kompetenta experter inom området har granskat artiklarna och gett sitt godkännande för att 

artikeln är korrekt genomförd och att analyserna som gjorts är rimliga. Det tillsammans 

med att vi själva har granskat alla artiklar. Alla de böcker vi har använt oss av i vår teori är 

direkt kopplade till logistik och har använts av andra forskare. Den litteratur som vi har 

använt oss av mest i arbetet är Skjött-Larsen et. al. från 2007. Denna bok har vi använt 

under våra studier på D-nivå på University of Groningen när vi studerade logistik så vi 

anser att den är aktuell och användbar för en studie på denna nivå.   

Med ursprung menas hur väl det kan fastslås vem som har sagt det som står i källan. Har 

till exempel en artikel tagit ett resonemang från en annan författare så är det möjligt att de 

har gjort en tolkning av den informationen och därför är det viktigt att som forskare försöka 

komma så nära orginalkällan som möjligt(Holme & Solvang, 1991, s. 142-143). Det är 

något som vi försökt vara väldigt noggranna med i vårt arbete och alltid strävat efter att 

alltid spåra källor så långt tillbaka som möjligt för att nå orginalkällan. Det vill säga att vi 

inte har använt ett stycke ifrån en artikel om det stycket refererar till en tidigare studie eller 



 

 

10 

 

i det böcker som hänvisar till vetenskapliga artiklar har vi alltid letat upp och använt 

artikeln istället för boken som källa. 

Tolkning avser hur väl författarna har tolkat källorna som de har använt. Det är viktigt att 

analysera källan men även parametrar som till exempel den tid eller sociala kontext som 

källan är skriven i och hur det påverkar innehållet(Holme & Solvang, 1991, s. 145-146). 

Eftersom vi i vårt arbete har ansträngt oss för att använda så aktuella källor som möjligt 

eftersom logistik är en ett område som ständigt utvecklas så kommer det inte vara av lika 

stor vikt att ta hänsyn till den tid källan är skriven under. Av källförteckningen så framgår 

det att större delen av de artiklar som vi har använt oss av är skrivna på 2000-talet, endast 

ett fåtal är från 1990-talet och ingen tidigare än 1988. Detta anser vi är ett tecken på att vi 

har funnit forskning som är aktuell och kan appliceras på det aktuella problemet som finns 

hos företag som ska köpa logistiktjänster idag. Det fåtalet gånger som vi har använt oss av 

en källa från tidigare än 2000 så har vi försökt att komplettera denna med en nyare och mer 

aktuell källa för att visa att det som denna hävdar även är aktuellt idag. Exempelvis så har 

vi använt oss av en källa från Wu och Dunn från 1995 när vi diskuterade miljö och utsläpp 

men har då också kompletterat denna med en artikel från Wolf och Seuring från 2010 vilket 

visar på att det som de kom fram till då fortfarande är relevant i dagsläget. Det forskas dock 

mycket i denna bransch och det kan därför tänkas att vi har missat någon artikel som har 

kommit fram till något nytt på en viss del. Vi är medvetna om denna risk finns men det 

kommer i så fall bara vara på en mindre del och kommer inte att påverka slutresultatet av 

studien nämnvärt.   

Användbarhet är viktigt eftersom det inte är säkert att alla källors resultat och fakta går att 

överföra till den studien som du ämnar utföra(Holme & Solvang, 1991, s. 146-157).  Vi har 

i arbetet också använt oss av artiklar vars studier är utförda i andra länder och där igenom 

också i andra kulturer än den som är i Sverige. Vi är medvetna om att de kulturella 

skillnaderna kan göra att resultatet från de artiklar som vi har använt oss av kan skilja sig 

från det resultat som hade framkommit om deras studie hade gjorts i Sverige istället. 

Exempelvis så finns det studier som har visat att det är en mycket större fokus på 

konkurrens på den Amerikanska marknaden och mer fokus på relationsbyggande på den 

Skandinaviska marknaden vilket kan göra att resultatet blir annorlunda när relation 

undersöks på de skilda marknaderna (Halldorsson & Skjött-Larsen, 2004, 193-194). 

Studierna som vi har använt oss av har också utförts i skilda marknader än den som vi 

kommer att utföra vår på. Eftersom den typ av forskning som vi ämnar göra inte har utförts 

i Sverige i lika stor utsträckning har vi ändå använts oss av studier som är gjorda i andra 

länder men försökt ha i åtanke att det kan finnas vissa skillnader då den kulturella 

kontexten skiljer mellan olika länder. Vi har också använt oss av forskning gällande 

varumärkets inflytande som inte är gjord inom logistikbranschen. Denna forskning har 

använts som det inte fanns tillräckligt mycket forskning utförd om detta fenomen i transport 

och logistikbranschen. Vi har dock kompletterat de källorna med den begränsade forskning 

som fanns om varumärkets påverkan inom logistik.  



 

 

11 

 

 
3. Teori 
I detta kapitel kommer vi presentera den teoretiska referensram som ligger till grund för 

uppsatsen. De teorier och modeller som vi kommer att presentera kommer att vara 

inriktades mot beslutsfattarprocessen och hur ett företag väljer transportbolag för sina 

varor och tjänster samt vilka transportparametrar som tidigare forskning har kommit fram 

till är viktiga.  

3.1 Beslutsprocessen 
Weber et al.,(2000) har gjort en studie som undersöker outsourcing av olika slag och en av 

de saker som behandlas i forskning är outsourcing av transporter. Detta är ett område som 

Weber forskat mycket inom innan och bland annat funnit att det är viktigt att använda flera 

kriterier vid val av en leverantör och att bland annat pris, leveransreliabilitet och kvalitet 

var viktiga parametrar för detta val (Weber et al., 1993, s. 180). Weber et al., (2000, s. 138) 

bygger vidare på denna forskning och kommer fram till en modell med fem olika steg som 

företag bör följa i processen att välja leverantör av en tjänst. De olika stegen är 

behovsanalys, identifiera leverantörer, utvärdering och jämförelser av leverantörer, 

förhandling och relationsskapande (Weber et al., 2000, s. 138). Modellen är uppbyggd som 

en pyramid där de varje steg utgör grund för efterkommande steg i processen. Weber et al., 

(2000, s.139-140) lägger även vikt vid att valet av transportbolag är en lärandeprocess och 

det är viktigt att kunskap som utvinns i ett steg i processen förs vidare och även används 

senare i processen. Med andra ord så kommer det som företaget kommer fram till i första 

steget inte bara användas i efterföljande steg utan i hela processen.  
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Den här studien kommer fokusera på det första steget, behovsanalys, som ligger till 

grunden till de andra fyra stegen och Weber lägger också betoning på att detta är det 

viktigaste steget (Weber et al., 2000, s. 138). I detta steg så ska företagets behov belysas 

vilket i denna studie kommer att göras genom att studera i vilken utsträckning olika 

parametrar påverkar valet av transportbolag. Enligt Weber et al., (2000, s. 139-140) så är 

det inte bara av vikt att ta med sig resultatet från de föregående stegen utan också de 

lärdomar som företaget har fått under arbetet, något som han kallar för ”feed forward”. 

Detta betyder att inte bara resultaten ska redovisas utan också hur resultaten har 

framkommit, vilket även kommer vara avsikten med detta arbete. Behovsanalysen kan 

delas in i två processer; intern situation och extern situation. I intern situation ligger fokus 

på att undersöka vilka produkter företaget har, vilken service de behöver, vilken kvalité på 

tjänsten som är nödvändig samt strategiska dilemman. En strategisk fråga kan vara till 

exempel om företaget ska använda sig av ett eller flera transportbolag. Externa situationen 

kan vara lagar och transportbolagens lastbilsflotta och så vidare. En analys av företagets 

tidigare affärer med leverantörer kan ge viktigt information om företagets interna och 

externa situation (Weber et al., 2000, s. 140).   

Modellen har också använts av andra forskare, exempelvis så berömmer Narasimhan et 

al.,(2006, s. 585) modellen för dess enkelhet att applicera och flexibilitet men menar att den 

inte lämpar sig lika väl i komplexa situationer. Narasimhan et al., (2006, s. 585) nämner 

vidare att Webers modell lämpar sig bäst för processen när en leverantör av tjänst ska väljas 

men kritiserar modellen för dess brist att utvärdera valet när det har gjorts. Då vår studie 

endast inriktar sig mot det första steget i modellen och inte någon utvärdering av det val 

som gjorts kommer detta inte vara något hinder i vårt arbete.   
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3.2 Modell 

 

Det finns många olika sätt att beskriva vad som bygger upp företagets efterfråga på 

transporföretag och vad de anser vara viktigt att bedöma dem utifrån. Weber et al.,(2000, s. 

143) beskriver som sagt i sin modell, att det är i första steget som företaget analyserar och 

finner de parametrar som är viktiga för dem. Detta steg ligger till grund för den modell som 

vi har kommit fram till. Efter att behovsanalysen är gjord och företaget har funnit de 

parametrar som är viktiga för dem så kommer de att identifiera de transportbolag som 

uppfyller kraven för att seden välja de/den transportör som passar bäst. Vi fann under vår 

litteratursökning flera författare och artiklar som hade studerat vilka parametrar som spelar 

roll när företag ska köpa transporttjänster. Den teori och de parametrar som vi funnit till 

respektive parametergrupp kommer att presenteras i kapitel 3.3 transportparametrar.  

Viktigt att poängtera är att de 6 grupper som finns i modellen; Service, relation, kvalité, 

företagsegenskaper, pris och ett eller fler transportbolag, endast är parametergrupper och 

inte parametrar i sig själva. Dessa grupper kommer tillsammans att utgöra första steget i 

Webers et als (2000, s. 143) pyramid och vi har valt att kalla dem för 

bedömningsparametrar.  
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3.3 Transportparametrar 
 

3.3.1 Service  

Service är ett viktigt sätt för företag att skaffa sig en 

konkurrensfördel gentemot deras konkurrenter (Wouters, 2004, s. 

585). Detta stöds av Jayawardhena (2010, s. 344) som i sin studie 

genomför en kvantitativ undersökning på förhållandet mellan 

kvalitet och service. I studien finner hon att kvaliteten på servicen 

även är viktigt för lojalitet i samarbeten mellan företag. Service är 

därför en viktig del för transportbolag och kan även påverka hur 

lojala företag som köper deras tjänster är mot dem. Wouters (2004, 

s. 585) finner också att service är av underordnad betydelse i 

jämförelse med pris, kvalité och prestanda men att service 

fortfarande har betydelse för att locka kunder inom logistik. Ordet service kan vara 

svårdefinierat då det kan betyda olika saker i olika sammanhang. I Wouters studie så har 

han valt att definiera service som de tjänsterna ett företag erbjuder utan kostnad som till 

exempel väl fungerande kommunikation (Wouters, 2004, s. 584). I vår studie har vi valt att 

fokusera på den typen av service som Wouters beskriver, nämligen saker som inte avtalas 

om i kontrakt eller som transportbolaget kan erbjuda utöver bara deras transporter. 

Ellinger et al., (2008, s. 362) finner att personalen är en viktig del av service. De hävdar att 

den kontaktperson som ett företag har kontakt med på transportbolaget är av stor vikt för 

hur de upplever deras service. Därför anser vi att kontaktperson på transportbolaget är en 

viktig parameter för utvärdering av transportbolag eftersom det till stor del påverkar den 

upplevda servicen. Vi är dock medvetna om att det kan vara svårt att veta innan ett 

samarbete är inlett men i de fall som det är möjligt att undersöka borde det vara relevant. 

Detta kan kopplas till Lia et als., (2012, s.362) upptäckt att tillit var viktigt i relationen 

mellan företag och en logistiktjänstleverantör. Då kontaktpersonen på transportbolaget är 

deras ansikte mot kunden och representerar transportbolaget så menar vi att många av de 

krav som företag ställer gällande service och kvalitet på transportbolaget också borde 

uppfyllas av kontaktpersonen.  

Chen et al., (2010, s. 289-290) visar att samarbete mellan företag och 3PL-företag är 

beroende på personalen och att ett bra samarbete är avgörande för att 3PL-företaget ska 

kunna prestera bra. De nämner även att kunskapen hos 3PL-företaget om kundens bransch 

och förutsättningar är viktiga då det kan användas till att undvika problem och att tid och 

kommunikation för att förklara företagets interna och externa miljö kan undvikas (Chen et 

al., 2010, s. 290). Eftersom maskinförsäljningsbranschen skiljer sig från övriga branscher 

på grund av att produkterna skiljer sig väsentligt i storlek och värde från många andra 

produkter kan det därför tänkas att företag i den branschen har krav på detta. Om 

personalen på 3PL företaget har expertis och kunskap så kommer det köpande företaget 

vara mer villiga att samarbete och som tidigare har nämnts så leder bra samarbete till bättre 

prestation (Chen et al., 2010, s. 290). Som det framgår av litteraturen så är kontaktpersonen 

en viktig del av det köpande företagets upplevda service samt om 3PL-företaget har stor 

kunskap och expertis om det köpande företags situation och bransch så blir servicen bättre. 
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3.3.2 Relation  

Modellen olika typer av 3PL relationer (se figur 5) visar hur djupt 

integrerade två företag är med varandra och hur mycket de resurser 

de lägger på sin relation samt vilken typ av relation som behövs 

(Halldorsson & Skjött Larsen, 2004, s.195). Relationen mellan 

företaget och 3PL-företaget har visat sig vara viktig och påverka 

det finansiella resultatet till stor utsträckning för företaget som 

köper tjänsten (Mothilal et al., 2011, s. 2418). Enlig Weber et al. 

(2000, s.139) så formas en relation först efter att ett kontrakt har 

skrivits med ett transportbolag. Halldorsson och Skjött Larsen 

(2004, s.202) menar att ett företag ska välja den typ av relation som 

de vill ha för att det ska passa det mål som företaget har med outsourcingen. 

 

Beroende på den kompetens som logistikföretaget har, hur många tillgångar som de delar 

med köparen och vilken grad av integration som köparen vill ha så kan det bli fyra olika 

relationssorter. De fyra olika relationssorterna som ett företag kan välja mellan är Market 

exchanges, Customized Logistic Solutions, Joint Logistic Solutions och In-house Logistic 

Solutions (Halldorsson & Skjött Larsen, 2004, s.195). Enligt Skjött-Larsen et.al., (2007, 

s.270) är det viktigt att betona att det inte är en stege där ett företag går från det ena steget 

till det andra. Ett företag kan med andra ord undersöka vad de vill ha från logistikföretaget 

och sedan välja det steg som passar och kan då välja att gå för exempelvis Joint Logistic 
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Solutions utan att gå igenom de två föregående stegen. Det är också viktigt att betona att 

modellen inte endast visar olika typer av existerande relationer utan visar även vad som är 

viktigt i olika typer av relationer och hur vikten av kompetens och avsättning av speciella 

tillgångar ökar när graden av integration ökar. 

I det första steget, Market exchanges, så delar parterna väldigt få tillgångar med varandra 

och transporter av varor är ofta den enda tjänst som företaget utnyttjar. Vid denna typ av 

relation så hålls ofta relationen på ”en arms längd” och det är oftare kortare avtal där lite 

information byts mellan parterna samt att priset har en stor inverkan på valet av 

transportbolag (Halldorsson & Skjött Larsen, 2004, s.195). I det andra steget, Customized 

Logistic Solutions, så delas fortfarande få tillgångar mellan parterna. Logistikföretaget 

erbjuder en rad med olika tjänster som företaget kan välja mellan men det är dock 

fortfarande endast transport eller möjligtvis lagring var varor som företaget utnyttjar. 

Kontraktet mellan parterna är ofta inte längre än ett år (Halldorsson & Skjött Larsen, 2004, 

s.195). I det tredje steget, Joint Logistic Solutions, så är det en högre grad av integration 

och information samt att parterna är mer beroende och litar mer på varandra. Flera 

tillgångar delas samt att logistikföretaget kan investera tillgångar för att uppfylla vissa krav 

som köparen har (Halldorsson & Skjött Larsen, 2004, s.195). Dessa investeringar kan vara 

speciella lager, lastbilar för transport eller informationssystem för en ökad integration. I det 

sista steget, In-house Logistic Solutions, så är mängden service och den strategiska vikten 

som högst. Förutom transport och lager kan logistikföretaget i det här fallet erbjuda 

styrning av köparens hela logistikkedja, en hög grad av informationsutbyte genom olika IT-

lösningar samt att även personal kan delas och dessa kan specialtränas för att vara experter 

på det som det köpande företaget vill ha. (Halldorsson & Skjött Larsen, 2004, s.196) 

Beroende på vad ett företag som ska köpa transporttjänster för maskiner har för mål med 

köpet av tjänsten så passar de skilda stegen olika bra. Är målet med köpet av 

transporttjänster att sänka kostnaderna så ska förtaget välja ett av de två första stegen. Har 

företaget däremot som mål att outsourca större delar av logistikkedjan för att kunna 

fokusera på sin egen kärnkompetens så är något av de två översta stegen att föredra. 

(Halldorsson & Skjött Larsen, 2004, s.202) Relationen kan därefter bli antingen väldigt 

nära med mycket informationsutbyte eller så kan den bli ”på en arms längd” där företagen 

inte arbetar för att integrera sina verksamheter nämnvärt med varandra.    

Sammanfattningsvis så är inte modellen en stege där ett företag börjar i det lägsta steget 

och sedan så jobbar de sig uppåt allt eftersom tiden går eller eftersom relationen blir bättre 

och kontakten mellan företagen djupare. Vilken typ av relation ett företag är villigt att ha 

med transportbolaget påverkar också valet av transportbolag. Skulle ett företag till exempel 

vilja ha en låg relation med låg integration så är pris den viktigaste parametern då det 

kräver låg integration och låg kunskap hos transportbolaget (Halldorsson & Skjött Larsen, 

2004, s.195). Skulle företaget vara intresserad av en relation med djupare integration så 

ökar kraven på kompetens och avsättande av utrustning och personal för relationen medan 

prisets betydelse minskar (Halldorsson & Skjött Larsen, 2007, s.195-196). Vi kommer i 

denna studie analysera vilken typ av relation som företaget är villig att gå in i och hur 

viktigt Transportbolagets kompetens och hur viktigt det är att de har speciell utrustning 

eller personal avsatt för denna relation.  
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Det finns också studier som påvisar att det kan vara svårt för företag att byta 

samarbetspartner då de har investerat i deras relation och då detta företag har fått kunskap 

kring deras verksamhet. Phua et. al. (2011, s.1797-1799) undersöker hur 53 olika företag 

upplever hur enkelt det är att byta leverantör beroende på hur mycket tid, struktur, 

förtroende, information och anpassning som investerats i relationen. Resultatet visar på att 

närmare hälften av de företag som de undersöker har svårigheter att byta och beroende på 

hur integrerade de är samt hur mycket som har investerats i partnern så är det enklare eller 

svårare att byta samarbetspartner (Phua et. al., 2011, s.1814). Författarna menar att det är 

kontrollen av det som outsourcas som avgör hur svårt det är att byta partner. Det är en 

viktig del av relationen mellan transportbolag och kund eftersom det påverkar kundernas 

vilja att byta till ett nytt transportbolag. I och med att det svårt att byta partner så påverkar 

detta valet av transportbolag då ett av valen kan vara att behålla den befintliga. Det 

påverkar även steget som vi redogjort för ovan där företaget ska välja vilken relation de vill 

ha med sitt transportbolag, desto mer integration desto svårare kommer det sen vara att byta 

transportbolag. Phua et al., (2011, s.1814) påvisar även att det är svårast att byta partner om 

de litar mycket på den som de outsourcat tjänsten till och att det inte är lika svårt att byta 

partner om det endast är kapital som har investerats. Ellinger et. al. (2008, s.362) menar att 

det är den person som företaget har kontakt med på logistikföretaget som avgör till stor del 

hur deras relation är. Det kan tänkas att det finns ett samband med Ellinger et als., (2008) 

resultat och det Phua et.al.(2011) kommer fram till då det ofta är kontaktpersonen som 

företaget har investerat förtroendet i. Ellinger et. al (2008, s.362) menar att 

kontaktpersonens prestation och relation till det köpande företaget är avgörande om 

köparen tycker bra eller mindre bra om det företag kontaktpersonen representerar. 

Beroende på hur djupt integrerade ett företag som transporterar maskiner är med sin 

nuvarande eller vilken grad av integration som de är i behov av samt hur mycket som har 

investerats i relationen så blir de alltså olika svårt att byta till ett nytt transportbolag.  

  



 

 

18 

 

3.3.3 Kvalité  

Att ha bra kvalité på de tjänster som säljs har visat sig vara viktigt i 

flera studier. Kvalité kan definieras på många olika sätt, Tarkowski 

et al, (1995, s. 67-68) menar att det finns två olika sorters kvalité; 

kärnkvalité och kringkvalitet. Kärnkvalitet är ett mått på tjänstens 

prestanda, exempel är ledtid, frekvens, täckning och 

leveranspålitlighet medans kringkvalitet är hur uppdraget utförts, 

det vill säga deras bemötande mot kunden och vilken kompetens 

som transportbolaget förfogar över(Tarkowski et al., 1995, s. 67-

68). Johnsson och Mattsson (2005, s.112) diskuterar också kvalitet 

genom leveransservice och kommer fram till att det finns 5 element 

som återkommer när kvalité och leveransservice studeras, nämligen; lagerservicenivå, 

leveransprecision, leveranssäkerhet, leveranstid och leveransflexibilitet. Vi kommer nu att 

lista upp de kvalitetskrav som vi har funnit i litteratturen och menar är viktiga för valet av 

ett nytt transportbolag för företag som transporterar maskiner i Sverige.   

Leveransprecision är något som är av vikt för att företaget ska kunna lita på det företag som 

levererar dess varor (Tarkowski et al, 1995, s. 67-68; Jonsson & Mattsson, 2005, s.114; 

Murphy och Poist, 2000, s.127). Johnsson och Mattsson (2005, s.114) menar att både en för 

tidig och för sen transport kan vara av nackdel för en kund. Det gäller med andra ord att 

vara så precis som möjligt och leverera så nära den bestämda leveranstidpunkten som 

möjligt. Detta bekräftas av Tarkowski et al (1995, s.67-68), som poängterar att det är av 

vikt att leveransen sker vid den överrenskomna tidpunkten. I studien av Murphy och Poist 

(2000, s.128) visar det sig att det är viktigt för kunderna till transportbolag utför 

transporterna i tid att de har hög leverensprecision. Det finns dock andra studier som har 

kommit till slutsatsen att hur viktigt leverensprecisionen är kan skilja sig mellan olika 

branscher beroende på hur viktigt kunderna tycker att det är (Fowkes et al.,2004 ,s. 41). Det 

kan tänkas att kunderna inte lägger så stor vikt vid leverenstiden om det inte påverkar deras 

verksamhet negativt utan att varorna kanske ska in i ett lager där de kommer ligga ett tag 

innan de ska användas. Därför kan det vara intressant att se hur viktigt det är med hög 

leverensprecision vid transport av maskiner och hur det påverkar företag. 

Ledtid eller leveranstid definieras som den tid som det tar från att ordern kommer in till 

dess att leveransen kommer fram till slutmålet (Jonsson & Mattsson, 2005, s.115). Enligt 

Jonsson och Mattsson (2005, s.115) och Oskarsson et al (2006, s. 186-187) så finns det 

olika ledtider så som den tid det tar att producera en produkt eller den tid som det tar att 

transportera produkten till en kund. Att ha en kort ledtid, det vill säga att kunna produkten 

snabbt kan i vissa fall vara avgörande (Oskarsson et al., 2006, s. 40). Det har även visats i 

andra studier att ledtid är en viktig parameter när företag använder sig av lastbilsfrakter och 

att det inte krävs så stor förändring i ledtid för att företag ska vilja byta transportör 

(Samimi, 2011 s. 864). Oskarsson et al., (2006, s. 41) skriver också att det kan handla om 

flexibilitet i ledtiden, som till exempel att kunden vill ha en snabbare leverans än vad som 

från början var bestämt. Den ledtid som vi främst är intresserade av och kommer att 

undersökas i denna studie är den tid som det tar från det att företaget har beställt en 

transport av en maskin till dess att den är framme där den ska levereras och hur viktigt det 

är för företaget att denna tid är så kort som möjligt. 
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Leveranspålitlighet har också visat sig vara viktigt när ett företag ska samarbeta med ett 

logistikföretag (Tarkowski et al, 1995, s. 67-68). I en studie gjord av Murphy och Daley 

(1997, s. 31-32) så undersöker de hur stor vikt olika parametrar har när de ska välja företag 

för deras transporter. Författarna kommer fram till 10 parametrar som de undersöker på 375 

företag som köper logistiktjänster av olika slag, de finner i sin studie att pålitligheten av den 

tjänsten som har köpts har utför på rätt sätt är av störst vikt tillsammans med 

transportbolagets kompetens. Även i studien gjord av Murphy och Poist (2000, s.128) så 

visar det sig att pålitlighet eller förtroende för den andra partnern är av vikt och enligt 

köparna av logistiktjänster i denna studie så kommer den på en 5e plats av de 25 parametrar 

som de undersöker. Vi kan alltså dra slutsatsen att det är viktigt att kunden kan lita på att 

transportbolaget utför tjänsten och att tjänsten utförs på rätt sätt. Det stöds av Danielis och 

Marcuccis et al.,(2007, s. 514-515) som intervjuade 99 företag i Italien för att undersöka 

hur olika parametrar påverkade företags val av transport företag. Författarna fann i sin 

studie att efter pris så var den viktigaste parametern att inte den fraktade varan inte blir 

skadad eller förlorad. Det skulle antagligen kräva mycket tid i att hantera skadan och 

förhandla med transportbolaget om ersättning men vad som kan vara värre är att det gör att 

en kund blir utan en vara vilket kan skada företagets relation med den kunden. Då det ofta 

är svårt för kunden att på förhand ta reda på hur stor risk det är att transportbolaget kommer 

att förlora eller skada en vara så blir det förtroende och hur mycket som kunden litar på 

företaget det viktigaste vid upphandling av tjänsten, om det inte finns någon information 

om detta. Det kan dock vara viktigt att ta hänsyn till att Danielis och Marcuccis 

undersökning gjordes på intermodul transport där omlastningar är en viktig del vilket kan 

förklara varför skada eller förlust av varor ansågs vara så viktigt. Vi anser ändå att detta kan 

vara en parameter som kan påverka valet av transportbolag för maskintransporter då dessa 

ofta är mer komplicerade än vanliga transporter och det därför kan finns större risk för 

skador under transporten.  

Kompetens är kontroversiellt och har visat sig ha olika stor betydelse för företag i deras 

relation med transportbolag i olika studier. Murphy och Daleys(1997, s.32) undersökte hur 

viktiga tolv stycken parametrar var för företag som köpte transporter. De fann genom sin 

studie att den parameter som flest företag tyckte var viktig var kompetens. Det finns dock 

andra forskare som i andra studier har kommit fram till motsägande resultat. I en studie av 

Murphy och Poist (2000, s.128) så kommer dock kompetens på en 12e plats av de 25 

parametrar som studien undersöker. Kompetensen hos transportbolag har med andra ord 

visat sig ha olika vikt i olika studier. Skillnaden i dessa två studier kan bero på att i Murphy 

och Poist artikel så definieras kompetensen som att företaget ska ha kunna styra hela 

logistikkedjan medans i Murphy och Daleys artikel så definieras det som att 

transportbolagen ska vara experter på det just de har specialiserat sig på. Det kan till 

exempel vara en djup kunskap om en viss marknad eller produkt som gör att just det 

transportbolaget är bättre lämpade för transporterna (Murphy & Daley, 1997, s. 32). 

Eftersom företag som köper transporttjänster åt maskiner oftast endast köper transporter 

och inte helhetslösningar där 3PL-företaget styr hela logistikflödet så är det detta som vi 

kommer att använda oss av när vi undersöker denna parameter.  

Att kunna anpassa sig till kund och göra ändringar från det som från början är 

överenskommet är av vikt och definieras som leveransflexibilitet enligt Jonsson och 

Mattsson (2005, s.116). Jonsson och Mattsson (2005, s.116) menar att det finns två olika 
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sorters leveransflexibilitet, flexibilitet innan ordern och flexibilitet från orderingång till 

leverans. Med flexibilitet innan menas att transportbolaget accepterar leveranser som skiljer 

sig från det normala, detta kan exempelvis vara att volymen eller längden på transporten 

skiljer sig från vad som från början var förhandlat. Flexibilitet från orderingång till leverans 

handlar om att snabbt kunna anpassa sig till ändringar i kundens önskemål som till exempel 

tidigare eller senarelagd transport eller förändringar i volym (Jonsson & Mattsson, 2005, 

s.116). Vilken sorts leveransflexibilitet samt hur viktiga dessa är för transporter av 

maskiner kommer att undersökas i denna studie. 

Vi anser att alla dessa parametrar kan vara mer eller mindre avgörande för valet av 

transportbolag för företag som transporterar maskiner i Sverige och kommer därför att 

undersökas i denna studie.   
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3.3.4 Företagskaraktäristika 

Med vad företaget har för karaktäristika menar vi hur företaget ser 

på 3PL-företaget och är i denna studie uppdelad i vilka tjänster 

som 3PL-företaget erbjuder, vikten av miljövänliga transporter 

samt hur varumärket kan påverka denna syn. 

3PL-företag har utvecklats mycket under de senaste decennierna 

till att erbjuda ett allt större utbud av tjänster. Tidigare var det 

vanligast att de anordnade transporter och även skötte 

administreringen av dessa men idag så erbjuder de många olika 

tjänster inom många områden som till exempel hantering av lager, 

distribution och information (Skjött-Larsen et al., 2007, s.268-

269). Murphy and Poist (2000, s. 123-124) sammanfattar i sin studie artiklar som har 

behandlat 3PL, de finner i artiklarna 30 tjänsterna som logistikföretag erbjuder. Genom att 

undersöka hur många 3PL-företag som erbjuder dessa tjänster och vilka av dessa tjänster 

som företag som köper transporter efterfrågar finner författarna att det är en missmatchning 

mellan vilka tjänster som logistikföretagen erbjuder och vilka tjänster som företagen köper 

(Murphy and Poist 2000, s. 125). Murphy and Poist (2000, s. 125) konstaterar exempelvis 

att nästan alla logistikföretag erbjuder frakt konsolidering och EDI (Electronic Data 

Interchange) medans dessa tjänster endast används av ett fåtal företag. Samtidigt så är de 

allra vanligaste tjänsterna som företag använder lagerhållning och fraktsedelbetalning och 

dessa tjänster är två av de som erbjuds minst av logistikföretagen (Murphy and Poist 2000, 

s. 125). Det kan med andra ord vara så att det är transportbolag som inte erbjuder de 

tjänster som krävs för att transportera maskiner i Sverige. Weber et al., (2000, 137-138) 

menar att det är viktigt att de tjänster som transportbolaget erbjuder är anpassade till 

företagets produkter eller tjänster, exempelvis om ett företag har produkter som kräver att 

de är nerkylda under transport är det viktigt att transporföretaget har lastbilar med 

kylutrymmen etc.  

Det skulle kunna tänkas att företag som ska transportera maskiner behöver olika tjänster för 

olika maskiner och skulle då kunna använda sig av olika transportbolag för olika 

transporter. Det har visat sig att företag föredrar om de har alla transporter och 

logistiktjänster samlade hos en leverantör (Bottani & Rizzi, 2006, s.297). Medans andra 

studier har visat att företag föredrar om ett transportbolag är mer specialiserade inom vissa 

områden (Sink et al., 1996, s.42). Frågan är vilka tjänster som ett företag som ska köpa 

transporter åt sina maskiner behöver, om de föredrar ett företag som är specialiserade på 

maskintransport och vikten av att transportbolaget matchar de tjänster som de är i behov av.  

En tjänst som blivit vanligare för transportbolag att erbjuda under de senaste åren är 

miljövänliga transporter. Denna trend går att se inom maskinbranschen där allt större vikt 

läggs på att ta fram nya och miljövänligare maskiner(Pon-Cat, 2013). Pon Equipmnet har 

en uttalad miljöpolicy som går ut på minska koldioxidutsläpp vid transporter och att välja 

leverantörer som uppfyller företagets miljökrav(Pon Equipment, 2013).  Att det forskats 

mycket inom miljövänliga transporter är inte konstigt då transporter utgör den största källan 

till utsläpp inom logistik (Wu & Dunn, 1995, s. 32). Wu och Dunn(1995, s.26) hävdade 

dock att det fanns vissa avvägningar som var svåra att göra mellan att vara miljövänliga och 
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ökade kostnader och längre ledtider. Ett sätt för ett företag att göra sina transporter mer 

miljövänliga är valet av transportmedel då studier har visat att frakt med lastbil släpper ut 

mer utsläpp än frakt med tåg eller båt (Forkenbrock, 2001, s. 334). Mashayekeh, visade i 

sin studie också att det även var möjligt för företag att minska transporternas miljöpåverkan 

genom en bättre planering av rutter och genom att inte köra halvfulla laster. Med andra ord 

går det för företag att med en bättre planering öka miljövänligheten för deras transporter. 

Wolf och Seuring (2010) undersökte till vilken grad miljövänlighet påverkad företags val 

av 3PL företag. Studien visade att företagen hade oklara krav på 3PL-företagen när det kom 

till miljömedvetenhet, och att transportbolagen inte upplevde att det fanns en efterfrågan 

från kunderna på miljövänliga transporter (Wolf & Seuring, 2010, s. 96). Det finns 

forskning som visar på vikten av miljövänliga transporter men det verkar enligt Wolf och 

Seurings (2010) studie av internationella företag inte som om det påverkat företags krav på 

deras transportbolag. Eftersom miljövänlighet är viktigt enligt dels företag inom branschen 

samt enligt många forskare så anser vi att det är en parameter som borde undersökas hur 

den påverkar ett företags val av transportbolag. 

Ett företags varumärke kan spela stor roll när en kund ska köpa tjänster av dem. Enligt 

Berry (2000, s.128) så är varumärket för företag som utför tjänster än viktigare då detta är 

det ända som kunden har att gå på eftersom de inte har någon fysisk produkt att bedöma 

företaget på. Eftersom att transporter är en tjänst och det inte finns någon fysisk produkt i 

detta fall så är det viktigt för företag att skapa sig ett starkt varumärke. Ett starkt varumärke 

hos företag i tjänstebranschen kan enligt Berry (2000, s.128) öka kundens förtroende för 

företaget. Vidare så kan ett starkt varumärke också minska en kunds uppfattade risk för den 

sociala kontakten, kostnaden av tjänsten samt den osäkerhet som kan finns vid köp av 

tjänster (Berry, 2000, s.128). Kunder är med andra ord mer villiga att köpa tjänster av 

företag vars varumärke de känner igen än från okända företag. Det har dock visat sig att 

varumärke inte spelar lika stor roll i en B2B kontext (Kotler & Pfoertsch, 2006, s.51).  

Detta menar Kotler och Pfoertsch, (2006, s.51) beror på komplexiteten av servicen som 

utför, att vikt istället läggs på långa relationer och att företag inte väljer att satsa på 

varumärket då det är färre kunder och dessa har olika efterfrågan. Dock så har det visat sig 

att varumärke spelar viss roll i en B2B kontext. Davis et al. (2007, s.224) gjorde en studie 

om logistiskföretag, i en B2B kontext, och fann att varumärket spelade roll för kunderna. 

Om detta även stämmer för maskintransporter avser vi att undersöka i denna studie. Ett 

starkt varumärke hos transportbolaget kan med andra ord ha betydelse och göra att ett 

företag väljer ett transportbolag framför en annan. Då det är personer som jobbar på de 

olika företagen kan det tänkas att anledningen till detta är det samma som Berry (2000) 

beskriver i B2C branschen då de känner ett större tillit till ett företag med ett starkt 

varumärke.  

  

http://scholar.google.se/citations?user=IAxHVSAAAAAJ&hl=sv&oi=sra
http://scholar.google.se/citations?user=IAxHVSAAAAAJ&hl=sv&oi=sra
http://www.sciencedirect.com.proxy-ub.rug.nl/science/article/pii/S0019850107000223


 

 

23 

 

3.3.5 Pris 

Danielis och Marcucci (2007, s.511) kommer i sin studie fram till 

att pris är av vikt för kunden vid transporter. De visar också i 

studien att priset är relativt till övriga parametrar så som 

flexibilitet, förseningar och förlust/skador av varor hos 

leverantören (Danielis & Marcucci 2007, s.512-513). Det vill säga 

om leverantören tar längre tid på sig att leverera maskiner eller är 

mindre flexibel så kan köparen acceptera detta om priset för 

transporten också är lägre. I sin studie undersökte Danielis och 

Marcucci (2007, s.506-507) hur företag som köper intermodala 

transporter (transporter med tåg och lastbil) upplever hur olika 

parametrar är relaterade till varandra. Denna studie behandlar inte intermodala transporter 

men vi anser ändå att det är intressant att undersöka om företag som transporterar maskiner 

i Sverige resonerar på samma sätt. Weele (2010, s.104) påvisar också att priset kan sättas i 

relation till den kvalitén som transportbolaget erbjuder men han menar även att det 

viktigaste är att säkra leveranser av pålitliga leverantörer till en rimlig totalkostnad. Det vill 

säga att när kraven om att transportbolaget är pålitligt och kan transportera varorna på ett 

säkert sätt så är det sedan priset som är en viktig parameter.  

Halldorsson och Skjött-Larsen, (2004, s.195-196) menar att priset spelar större roll i 

upphandlingen med ett logistikföretag om integrationen mellan företagen kommer vara låg. 

Skulle tjänsten innehålla högre grad av samarbete och komplexare tjänster så kommer 

integrationen vara högre och då kommer priset spela mindre roll. Ska företaget satsa på en 

långsiktig relation med ett djupare samarbete spelar priset således mindre roll om ett 

företag enbart ska köpa en tjänst av ett 3PL-företag som till exempel transporter så spelar 

priset en stor roll i urvalsprocessen. Det kan också finnas vissa krav på servicen som ska 

uppnås men om de uppnås är priset den avgörande parametern vid valet av 3PL-

företag.(Skjött-Larsen et.al., 2007, s.270) 

Det kan med andra ord sammanfattas att priset sätts i relation till den kvalité som företaget 

vill ha på sina transporter och vilken grad relation som de eftersträvar. Det var också viktigt 

för företag att försäkra sig om leveranser från pålitliga transportbolag till ett rimligt pris.  

Det kan tänkas att ett företag inte kommer köpa tjänster av det billigaste företaget om de 

inte uppfyller de övriga parametrarna som de har satt. Av teorierna går det också att utläsa 

att om kvaliteten på en tjänst sjunker så sjunker också priset som företaget är villigt att 

betala.    
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3.3.6 Ett eller flera transportbolag 

Företagets transporter av deras produkter är en viktig del för att 

kunna förflytta sin produkt från tillverkning till kund, vilket ligger 

till grund för företagets intäkter.  Därför är alla avbrott i denna 

kedja skadande för företagets lönsamhet, så även för transporter av 

maskiner. På grund av detta anser vi att det är viktig att ta hänsyn 

till hur olika risker och undvikande av avbrott i transporter även tas 

med i vår analys.  

Om ett företag ska använda sig av en eller flera leverantörer beror 

på vad syftet är med outsourcingen. Det finns både fördelar och 

nackdelar med att ha ett transportbolag och att ha flera. Det har visat sig att vid inköp av 

varor att det är bra att ha flera leverantörer av samma vara om det skulle bli något oväntat 

avbrott i en av leverantörernas leveranser. (Treleven & Bergman Schweikhart, 1988, s. 97-

98) På samma sätt menar vi att det hade kunnat vara en fördel att ha flera transportbolag för 

transport av maskiner, om ett företag inte skulle kunna köra eller får ett avbrott på något 

sätt så kan då ett annat företag ta över transporten. Forskarna menar också att det är möjligt 

att få ett lägre pris eftersom det är möjligt att jämföra leverantörerna mot varandra och välja 

den leverantör som tar den lägsta kostnaden (Treleven & Bergman Schweikhart, 1988, s. 

97-98). Några av de nackdelarna som finns med att ha flera leverantörer av en tjänst är att 

det är svårt att uppmana leverantörerna att lägga ner energi på relationen och det kräver mer 

tid för koordination från företaget (Skjött-Larsen et al., 2007, s. 232-237). Fördelarna med 

att använda sig av en leverantör är bland annat att kvaliteten på de tjänster som utförs 

kommer bli bättre samt att kommunikation kommer förbättras, detta eftersom företaget kan 

lägga allt sitt fokus på denna leverantören och deras relation (Treleven & Bergman 

Schweikhart, 1988, s. 97-98). Om endast en leverantör används kommer denna leverantör 

känna sig mer villig att lägga ner kraft på kommunikationen och relationen företagen 

emellan (Skjött-Larsen et al., 2007, s. 232-237). Vidare så diskuterar Skjött-Larsen et al., 

(2007, s. 232-237) att det i vissa fall kan bli ekonomiskt fördelaktigt att använda sig av en 

leverantör då de får skalfördelar när de läggar alla sina leveranser hos en leverantör. Det är 

med andra ord inte klart om det är billigare med en eller flera leverantörer utan det är något 

som kan skilja från fall till fall. Weele (2010, s. 105) menar att det finns en risk med att bli 

beroende av ett transportbolag. Som nämnts tidigare så skulle risk bland annat innebära att 

det blir avbrott i leveransen eller att företaget inte kan köra transporten av någon anledning. 

Denna risk kan minskas om företaget anställer ett ”ledande logistikföretag”. Detta innebär 

att ett företag erbjuder kunderna en kontaktpunkt och sedan löser logistikfrågor för kunden 

och skulle de inte kunna sköta det själva så anlitar de några andra att göra det och 

koordinerar denna process .(Skjött-Larsen et la., 2007, s. 269-270) Det kan dock tänkas att 

det inte blir lika billigt att anlita ett ledande logistikföretag då de antagligen tar en viss 

procent för att de administrerar transporterna och om företaget hade gjort detta själva så 

hade de troligen kunnat få ett lägre pris. Men å andra sidan så slipper företaget då att 

administrera och lägga ner den tid som det kan ta för att hitta transportör för varje transport.  

Det finns olika situationer när det är mer lämpligt att använda sig av en leverantör och 

andra när det är mer lämpligt att använda sig av flera. Om ett företag exempelvis vill ha en 

djupare relation och bättre kommunikation så är en leverantör att föredra och om företaget 
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vill vara säker på att de att leveransen sker när de vill så kan flera transportörer vara att 

fördelaktigt alternativt ett ledande logistikföretag. Om det är mest lämpligt för företag som 

transporterar maskiner i Sverige att använda sig av ett eller flera transportbolag kommer av 

ovanstående anledningar att undersökas i denna studie.  
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3.3.7 Utvecklad modell 

 

Den utvecklade modellen blir enligt följande som går att se i Figur 10. Vi har nu fyllt på 

parametergrupperna med de parametrar som vi har funnit i teorin. Vissa parametrar berör 

flera olika grupper men vi har i dessa fall valt att lägga parametern i den grupp som vi anser 

lämpar sig mest och som parametern är mest relaterad till. Anledningen till att vissa 

parametrar kan beröra flera parametergrupper är att forskare har använt det under olika 

grupper eller benämningar inom olika studier. Ett exempel på en sådan parameter är 

kontaktperson som också kan kopplas till relation, men vi har i denna studie valt att lägga 

den under parametergruppen service. Detta kommer dock inte att spela någon roll i 

slutändan då vi kommer att bedöma hur viktig varje parameter för sig och inte 

parametergrupperna som en helhet. Den enda grupp som inte har någon underparameter är 

gruppen ”ett eller flera transportbolag”, anledning till detta är att den endast undersöker om 

det är ett behov för företag i denna bransch att använda sig av ett eller flera transportbolag. 

Weber et al., (2000, s.138) nämner att alla behov som ett företag kan ha bör analyseras i det 

första steget i beslutsprocessen. Vi kommer att undersöka hur dessa parametrar förhåller sig 

kan påverka valet vid köp av transporter av maskiner på den Svenska marknaden. 

 

 

 



 

 

27 

 

 
4. Praktisk metod 

I detta kapitel så kommer vi att presentera studiens praktiska tillvägagångssätt. Vår valda 

undersökningsmetod och vårt urval kommer att diskuteras och förklaras. Vi kommer även 

att förklara vår access, konstruktion av intervjumall, våra etiska ställningstaganden och 

hur vi har genomfört studien. Avslutningsvis så förklarar vi hur vi har analyserat 

intervjuerna. 

4.1 Val av undersökningsmetod 

4.1.1 Fallstudie 

Vår praktiska metod för att undersöka vilka parametrar som påverkar ett företag som ska 

välja transportbolag är fallstudie. En fallstudie innebär att vi kommer granska ett företag på 

djupet för att svara på vår problemformulering.  

Trots att många forskare ofta använder fallstudier för att upptäcka nya fenomen i praktiken 

så lämpas sig fallstudier också utmärkt till att undersöka och försöka öka förståelsen för 

redan etablerad teori som vi ämnar göra i vår studie (Yin, 2009, s. 6-7). En av anledningar 

till att vi kommer att använda oss av en fallstudie är eftersom det ger en bra inblick i vad 

som händer i praktiken hos företag (Karlsson, 2009, s163). Vilket är i linje med syftet för 

vår studie, nämligen att jämföra den forskningen som finns med vad som är gällande i 

praktiken hos företag. En annan fördel med fallstudie är att då det är ett mindre urval så är 

det möjligt att göra en mycket djupare undersökning och samla mycket mer information 

och förståelse för ditt fallföretag än vad som annars hade vart möjligt om ett större urval av 

företag hade använts (Karlsson 2009, s.172).  

Det finns dock vissa svårigheter förknippade med att använda fallstudier som 

undersökningsmetod. Ett av problemen är att det kan vara svårt att dra överförbara 

slutsatser utifrån ett begränsat antal fall (Karlsson, 2009, s. 163). Vi tror dock att det 

kommer vägas upp av att vi kommer få en väldigt djup förståelse för ett företags situation 

och även om inte de resultaten som vi finner för det företaget är direkt överförbara till alla 

andra företag så anser vi att vi kommer finna viktiga resultat som kan hjälpa företag med 

samma kontext och förutsättningar som vårt fallföretag att öka förståelsen för hur deras 

kontext påverkar valet av transportör. Framförallt anser vi att vi har möjlighet att undersöka 

hur företagets situation påverkar deras val av transportbolag vilket är generaliserbart för de 

företag som är i samma situation som de företag vi valt att bedriva vår fallstudie hos. Detta 

stöds av Karlsson (2009, s. 163) som menar att även om resultaten är svårare att 

generalisera så är det lättare att finna djup förståelse som kan bidra med mycket ny kunskap 

till redan existerande teori. 
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4.1.2 Kvalitativ data  

Enligt Yin (2009, s.30) så ska det som ska undersökas följas logiskt efter studiens 

problemformulering. En av de metoderna vi tänkt använda oss av i vår studie för att samla 

kvalitativ data är intervjuer. Vilket följer vår studies syfte då intervjuer är ett effektivt sätt 

att samla kvalitativ data som ger en djupare insikt i en situation än frågeformulär och på sätt 

kan öka förståelsen för ett problem (Svensson & Starrin, 2011, s.53-55). Vi kommer att 

använda oss av kvalitativa intervjuer för att vi har som målsättning att skapa förståelsen för 

hur vissa parametrar, det vill säga vilka parametrar som är viktiga för företaget för deras 

transporter. Detta kommer att ge oss en bild av vilka parametrar som är viktiga företaget 

och deras transporter. Detta kommer sedan att jämföras med teorin för att antingen bekräfta 

teorin eller visa att teorin inte var applicerbar i just detta fall.   

4.2 Urval  

4.2.1 Val av undersökningsobjekt  

Vår studie har som problemformulering: Hur viktiga är olika transportparametrar vid val av 

transportbolag av maskintransporter på den svenska marknaden?”. Det som ska undersökas 

blir då i enlighet med problemformuleringen företag som transporterar maskiner på den 

svenska marknaden. Enligt Holme och Solvang (1991, s.114) ska en kvalitativ 

undersökning skapa en djupare förståelse och mer fullständig uppfattning av det som 

studeras. Studiens syfte är att få en fördjupad förståelse för vilka transportparametrar som 

är viktiga när företag som För att få en så djup förståelse som möjligt så valde vi att inrikta 

oss mot ett företag och gå på djupet i deras process när de ska köpa transporttjänster och ta 

reda på vilka parametrar som var viktiga för just dem.  Vilket enligt Karlsson (2009, s.172) 

leder till att författarna får den djupast möjliga förståelsen då de använder sig av endast en 

underökningsgrupp och kan lägga allt fokus på den. Eftersom Pon Equipment var vår 

uppdragsgivare så var det också logiskt och självklart för oss att använda det företaget som 

vårt fallföretag. 

4.2.2 Val av respondenter 

Enligt Holme och Solvang (1991, s.114) menar att urvalet av intervjupersoner är av största 

vikt och att intervjua fel personer kan leda till att hela undersökningen förlorar sitt värde. 

Då vi valde intervjuobjekt som vi ansåg passade bäst  för att lösa vårt problem så baseras 

vårt urval på ett bekvämlighetsurval (Bryman & Bell 2005, s.349). I vårt fall betyder det att 

vi ska undersöka personer som på ett eller annat sätt är i kontakt transporterna. Att intervjua 

de som reparerar maskinerna eller jobbar med bokföring på det berörda företaget skulle 

exempelvis inte bidra med något till studien utan snarare göra resultatet mindre trovärdigt. 

Vidare så ska det eftersträvas att ha största möjliga variationsbredd i de personer som ska 

intervjuas samt att det kan vara fördelaktigt att intervjua personer med riklig information 

om de företeelser som undersöks (Holme & Solvang, 1991, s.114). Vi har i vår 

undersökning valt att intervjua alla personer på det berörda företaget som är i kontakt med 

transporterna dessa var; koordinatorerna både på huvudkontoret, de koordinatorerna som 

jobbade ute på verkstäderna, säljarna samt att vi intervjuade personer som vi ansåg ha 
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rikligt med kunskap exempelvis personer som varit med i upphandlingar tidigare fast inte 

längre jobbade med detta i nuläget m.fl.  

Koordinatorernas arbetsuppgift är att samordna och koordinera transporterna. De har 

kontakt med transportbolaget och berättar för dem när och var de ska hämta en maskin och 

var den ska lämnas. Anledningen till att vi valde koordinatorerna var att de är i kontakt med 

transportbolaget varje dag och har en uppfattning om vad som krävs av företaget. De vet 

också vilka tjänster som krävs samt vilka parametrar som är mer eller mindre viktiga. Dock 

så är koordinatorerna aldrig i direkt kontakt med transportbolaget och med det menas att de 

aldrig är i kontakt med transportbolaget rent fysiskt, då de bara har kontakt med dem via 

telefon. Detta är däremot fallet med koordinatorerna på verkstäderna som träffar förarna av 

lastbilarna och även bokar transporter via telefon och det var då logiskt att också intervjua 

dessa personer då de kan ha additionell information om transporterna och andra parametrar 

som de vill ska uppfyllas.  

Säljpersonalen valde vi att intervjua då de har viss kontakt med transportbolaget men 

framför allt har de den närmaste kontakten med slutkund vars åsikter och behov också 

påverkar vilka parametrar som är viktiga. Om slutkunden har något behov av 

transportbolaget så bör detta också vara uppfyllt vid val av transportbolag då om inte 

kunden är nöjd med denna så kan det i värsta fall vara så att denne väljer att köpa produkter 

av ett annat företag nästa gång.  

Vi valde också att intervjua personer som vi ansåg ha en fördjupad förståelse av vad som 

krävs av ett transportbolag. Detta var personer som inte själva var direkt involverade i 

relationen med transportbolagen i dagsläget men hade en ledande position på företaget och 

hade en förståelse för de strategiska krav som ställs på transporterna. Holme och Solvang 

(1991, s.114) nämner att personer fördjupad förståelse kan få vissa saker att låta som de är 

viktigare än andra och ändra på verkligheten men om intervjuaren är medveten om detta så 

minskas risken ”missförstånd” och dennes åsikter kan då vara värdefulla. Exempel på detta 

kan vara att en chef på en avdelning kan påstå att priset är det absolut viktigaste då detta är 

i dennes främsta intresse. Vi har haft detta i åtanke när vi intervjuat dessa personer och 

försökt att väga allas åsikt lika mycket i vår resultatredovisning. Genom att också ange 

namn och hur många av våra respondenter som håller med om en viss sak så kommer denna 

risk minimeras. 
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4.3 Access 
 
Forskare har visat att det är viktigt att ha en kontaktperson på företaget som ska undersökas 

som är tillräckligt högt uppsatt för att kunna ge tillgång till rätt personer och data, peka ut 

vilka personer som kan vara intressanta att intervjua och har stor kunskap inom området 

och kan vägleda studien. (Karlsson, 2009, s. 175-176) Vi hade väldig stor hjälp av vår 

kontaktperson på Pon som jobbade som inköpschef för Europa och hade stort inflytande 

inom organisationen. Han hade även stor kunskap inom transportavtal och hade själv varit 

involverad i uppköpet av transportbolag i flera andra länder. Han gav oss även kontakt med 

Supply Chain chefen i Göteborg som även han bistod oss med information och hjälp. Det 

hjälpte oss då han kunde förklara hur organisationen var uppbyggd och hur transporterna på 

företaget fungerade och vilka som var involverade in arbetet kring transporterna. På så sätt 

var det lättare för oss att sedan besluta om vilka personer vi skulle intervjua. 

Vi har valt att använda oss av telefonintervjuer och ”fysiska intervjuer”. Anledningen till 

detta är att det fanns begränsningar både i tid och pengar som gjorde att vi inte kunde åka 

till Holland, Upplands Väsby eller Eslöv för att kunna intervjua våra respondenter ”ansikte 

mot ansikte”. Vi hade helst intervjuat alla ansikte mot ansikte då det inte går att tolka 

kroppsspråk och att personer inte är lika villiga att medverka i långa intervjuer på telefon 

(Bryman & Bell, 2011, s. 488-489). Då våra begränsningar gjorde att vi inte hade möjlighet 

att intervjua alla ansikte mot ansikte så ansåg vi ändå att de respondenterna var så viktiga 

för resultatet av vår studie så bestämde vi oss för att intervjua dem via telefon.  

Vi hade tillgång till ett konferensrum på Pon Equipment där vi utförde alla våra intervjuer 

vilket gjorde att vi kunde genomföra intervjuerna ostört. Vi hade också tillgång till en 

konferenstelefon med bra högtalarfunktion vilket underlättade telefonintervjuerna. Vi hade 

kontaktat alla respondenter innan intervjun och avtalat en tid så vi var säkra på att inte de vi 

skulle intervjua skulle kunna sätta av denna tid till vår intervju och inte bli stressade eller 

störda. Det var ingen av de personer som vi ville intervjua som inte ställde upp på en 

intervju. Vi anser att detta kan till stor del förklaras av de bra kontaktpersonerna vi hade på 



 

 

31 

 

Pon som båda var i ledande positioner och hade förklarat för sin organisation att vi skulle 

göra en undersökning och syftet med undersökningen. Det hjälpte också att vi kunde träffa 

folk personligen och själva förklara syftet med vår studie och be dem att medverka. Det var 

dock en intervju som avbröts och vara tvungen att återupptas. Telefonintervjun med Peter 

Bergmans var tvungen att avbrytas halvvägs då han var tvungen att byta rum då de skulle 

ha ett möte i det rummet han satt i. Intervjun kunde dock återupptas när han hittat ett nytt 

rum. Intervjun avbröt efter han svarat klart på en fråga så det blev en bra följd att fortsätta 

på efterföljande fråga när intervjun återupptogs.  

 
4.4 Konstruktion av intervjumall 
 

Enligt Holme och Solvang (1991, s.111) ska forskarna vid en intervju inte använda sig av 

en standardiserad frågemall som är fallet vid en kvantitativ studie. Vi använda oss därför av 

en semistrukturerad intervjumall. En sådan intervjumall behöver inte följas till punkt och 

prickar från början till slut, det är dock viktigt att alla områden som ska undersökas 

täckas(Holme & Solvang, 1991, s.111). Då vi har använt Weber et als.,( 2000, s. 140) 

behovssteg som utgångspunkt för vår undersökning så valde vi att även rikta frågor mot 

företagets tidigare affärer med transportbolag då det kan ge viktigt information om 

företagets interna och externa situaion. I mallen så var alla de områden som skulle täckas 

med för att vara säkra på att inget skulle gå förbi. Forskarna ska innan en intervjumall 

konstrueras ha en viss uppfattning om vilka parametrar som kan vara av värde (Holme & 

Solvang, 1991, s.111).  Den fick vi av den teoretiska förforskningen som vi gjorde innan 

mallen skrevs. Vi lät också intervjuobjektet styra intervjun och diskutera kring det som 

denne kände var viktigt vilket Holme och Solvang (1991, s.111) också ansåg var bra för att 

få fram så bra information som möjligt. Detta var möjligt då vi ställde frågor som ”Hur 

fungerar maskinfrakterna” och ”Vad är viktigt att transportbolaget uppfyller?”. Genom att 

ställa öppna frågor på detta sätt fick vi först reda på vad som respondenten först tänkte på 

och troligtvis ansåg var viktigast Om inte alla områden täcktes av intervjuobjektets svar på 

dessa frågor frågade vi vad de ansåg om de övriga parametrarna.  

Vi använde oss av samma mall för de olika intervjugrupperna, dock så modifierade vi dem 

beroende på vilken grupp som skulle intervjuas. Detta var vi tvungna att göra då de olika 

grupperna var i kontakt med transporterna på olika sätt. Exempelvis så har verken 

experterna eller säljarna någon direkt kontakt med transportbolaget och bokar transporter 

vilket koordinatorerna har och vissa frågor blev då irrelevanta att fråga dessa två grupper. 

De olika uppläggen för de olika intervjugrupperna kan vi se i Appendixet.    

4.5 Etiskt ställningstagande 
Enligt Bryman och Bell (2005, s.356) är det viktigt att tänka på etiken när en kvalitativ 

studie görs så att ingen person far illa vid publikationen av studien. Detta gjordes genom att 

först fråga alla medverkande om de ville ställa upp på intervjun och vi förklarade också att 

de kunde välja att inte svara på någon fråga, vilket dock inte skedde utan alla 

respondenterna svarade så gott de kunde på alla våra frågor. Vid intervjutillfället förklarade 

vi sedan vad syftet var med intervjun så att det inte var några missuppfattningar samt att 

respondenten då kunde välja att avstå från intervjun. Vi frågade också respondenterna om 
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vi fick spela in intervjun och om vi fick publicera deras namn i den slutliga uppsatsen. Efter 

intervjuerna skickade vi de transkriberade intervjuerna till respondenterna så att de kunde 

invända om vi missuppfattat något de sa eller om det är något de ångrat sig angående eller 

om det var något de ville att vi inte skulle publicera i uppsatsen. Det var tre respondenter 

som hörde av sig och hade förändringar av våra transkriberingar. Två av dem ville bara 

ändra felstavningar av företagsnamn som vi inte hade uppfattat korrekt och ett stycke där vi 

missuppfattat vad respondenten syftade på. En respondent hade mer ingående och utförliga 

invändningar mot vår transkribering, alla hans förändringar rörde dock grammatik och 

meningsuppbyggnad. Eftersom respondenternas invändningar inte innebar några större 

förändringar av intervjuerna eller av de resultat vi fått ifrån dem så genomförde vi alla de 

föreslagna förändringarna.  

Vi valde att publicera respondenternas namn i studien eftersom vi ansåg att det skulle leda 

till en större trovärdighet och det då går att följa vad en person ansåg i flera olika frågor och 

att kunna veta vilken position på företaget personen innehar. Problemet med detta kan vara 

att personer inte var lika frispråkiga och att de tog hänsyn till att deras namn publicerades 

vilket inte hade skett om de var anonyma. En av fråga där vi anser att respondenter kan ha 

påverkats kan vara miljövänlighet. Företaget har dels en uttalad policy att vara miljövänliga 

men vi känner också att det finns en viss press från samhället att vara miljövänlig och att 

det på visst sätt kan ha påverkat våra respondenter. Hur detta eventuellt kan ha påverkat 

diskuterar vi i analysen av miljövänlighet. Vi anser dock att genom att ha haft detta i åtanke 

under redovisningen av vårt resultat och att respondenterna har haft chansen att invända 

mot eller ändra något som de har sagt under intervjuerna så har vi till största del minskat 

risken att publiceringen av deras namn skulle påverka deras svar.  

4.6 Genomförande  
Vi tog kontakt med våra respondenter via telefon, mail eller personlig kontakt. Vi 

presenterade oss och förklarade kort vad vår studie handlade om. Vi bad dem även att 

avsätta ca 60 minuter till en intervju med oss när de kände att de hade tid. Det var viktigt 

för oss att respondenterna hade tid för intervjun så att de inte kände sig stressade under 

intervjun eller blev störda av samtal under intervjun så att de kunde koncentrera sig fullt ut 

på intervjun. Vi hade tillgång till att boka och använda oss av Pon Equipments 

konferensrum och efter att vi bestämt tid för mötet skickade vi inbjudningar via mail till 

respondenterna där det framgick tid och plats.  

Innan vi påbörjade intervjun frågade vi om det var okej att vi spelade in samtalet och om 

det var okej att vi publicerade deras namn i detta examensarbete. Alla respondenter 

godkände att vi spelade in intervjun och kände inte något behov av att vara anonym. Vi 

använde oss av två stycken inspelningsanordningar för att gardera oss mot risken av att en 

av dem skulle gå sönder eller krångla. Att använda sig av inspelningsutrustning gör att 

intervjuarna kan spela upp och bearbeta samtalet i efterhand (Bryman och Bell, 2011, s. 

482). Det gjorde även att vi kunde fokusera på vad respondenten svarade och ställa 

relevanta följdfrågor istället för att fokusera på att föra anteckningar. Det underlättade då vi 

använde oss av en semistrukturerad intervjumall och anpassade intervjuerna en del efter 

vad respondenten svarade. Vi berättade även för respondenterna att de skulle få tillgång till 

våra transkriberingar av deras intervjuer och få godkänna att det var det som de sagt innan 

vi publicerade uppsatsen. Under intervjuerna la vi stor vikt på att följa upp frågorna med 
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följdfrågor och att vara flexibla och anpassa oss efter det som respondenten sa. Vi hade 

även granskat intervjumallen innan intervjuerna och påmint oss själva om vad vi verkligen 

ville få ut av intervjun.  

Vi använde oss under intervjuerna av en semistrukturerad intervjumall som vi hade 

sammanställt innan intervjuerna. Vi har dock anpassat oss mycket efter respondentens svar 

under intervjun och följt upp med följdfrågor och även inte frågat frågor som vi känt att vi 

fått ett fullständigt svar på redan. Då vår undersökning var uppdelad i en rad frågor som 

skulle undersöka respondentens uppfattningar om ett övergripande ämne. Därför 

anpassades frågornas formulering och ibland även frågornas följd för att intervjun skulle bli 

ett flytande och fritt samtal. Vissa av respondenterna gav väldigt utvecklade svar på frågor 

medan vissa gav mer kortfattade svar. Vi försökte förebygga kortfattade svar dels med 

följdfrågor och även med att ibland inkludera följdfrågor i den initiala frågan för att få 

respondenten att utveckla sina svar om vi kände att de gav kortfattade svar. 

Efter varje intervju satte vi oss för att transkribera resultatet av intervjun så snabbt som 

möjligt efter den var genomförd. Transkribering av intervjuerna är viktiga för att kunna få 

en text som sedan kan omarbetas och bidra till vår analys (Patel och Davidson, 2003, s. 

119). Vi ville transkribera intervjun så snabbt som möjligt då det enligt Holme och Solvang 

(1991, s. 118) kan finnas svårigheter i att förstå muntligt tal då formuleringar ibland kan 

vara svårförståeliga. Därför anser vi att det kan vara lättare för oss att transkribera 

intervjuerna medans de fortfarande var färska i minnet och vi kommer ihåg vad personen 

menade under intervjun. När intervjuerna överförs från ljud till text är en viktig avvägning 

hur mycket intervjuerna ska förtydligas och hur mycket som ska vara talspråk. Holme och 

Solvang (1991, s. 118) hävdar att det är viktigt att ibland förtydliga det som 

intervjupersonen har sagt då formuleringar ofta kan vara dunkla men lägger också vikt vid 

att det finns nyanser talspråk som kan gå förlorade om det sker en för stor omvandling till 

skriftspråk. Vi har därför ansträngt oss för att inte låta de nyanser som kan finnas i talspråk 

gå förlorade i transkriberingen men fortfarande ansträngt oss för att göra texten förståelig 

och så att den har en logisk följd 

4.8 Analys av intervjuerna 
Vid fallstudier finns det två olika tillvägagångssätt för att analysera resultaten. Ett är att 

göra kors-analyser mellan olika fall och det andra är att utföra analyser inom fall.(Karlsson, 

2009, s. 184-186) Då vi har använt oss av ett fall så faller det sig naturligt för oss att 

analysera data inom det fallet vi har studerat. 

För att analysera de kvalitativa data vi samlat inom detta fall har vi valt att analysera genom 

att göra en helhetsanalys. En helhetsanalys innebär att vi kommer att se de svaren vi har fått 

i det sammanhang som de gavs och se till helheten när vi analyserar data (Holme & 

Solvang, 1991, s. 119). Vi kommer alltså inte plocka ut enstaka påståenden utan att se till 

det sammanhang som de sades i. Vi kommer dock använda oss av citat från olika intervjuer 

men de kommer att tolkas i det sammanhang som de sades och enstaka ord eller 

formuleringar kommer inte att ligga till grund för vår analys. Den första delen i en 

helhetsanalys är att identifiera olika teman eller problemområden. Detta borde vara enkelt 

för oss då vår undersökning är uppdelad i olika parametrar som vi ska försöka undersöka 

hur de påverkar valet av transportbolag. Dessa teman leder fram till att vi ska göra en 

systematisk analys av intervjuerna utifrån de teman vi har använt oss av. Denna analys 
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kommer göras genom att gå igenom intervjuerna för att skapa oss en bild av vad våra 

respondenter har för uppfattning om ämnet i fråga. (Holme och Solvang, 1991, s. 119-120) 

Genom att göra analysen enligt detta tillvägagångssätt kommer det leda fram till ett svar på 

vår frågeställning.  

 

 

  



 

 

35 

 

5. Empiri och Analys 
I detta kapitel kommer vi att presentera resultaten från våra intervjuer. Vi kommer även att 

analysera resultatet och hur det förhåller sig till det teoretiska ramverk vi har satt upp för 

denna studien. Vi har valt att inledningsvis beskriva fallföretaget och därefter analyserar vi 

resultatet uppdelat på de parametergrupper vi kom fram till i vår modell. 

5.1 Företagsbeskrivning och transportsituation 
Dotterbolaget Pon Equipment startades år 2004 då Pon köpte rättigheterna att sälja 

Caterpillars maskiner i Sverige.  Företaget har sitt kontor i Göteborg och 13 verkstäder 

utspridda över hela Sverige från Kiruna i norr till Eslöv i Söder .  

Pon Equipment står för både försäljning av nya och begagnade CAT maskiner såväl som 

service och underhåll av maskinerna i Sverige. Maskinerna beställs från Caterpillars 

fabriker och fraktas ofta med fartyg till en hamn i Sverige där maskinen sen transporteras ut 

till en verkstad för att utrustas efter kundens önskemål därefter transporteras maskinen ut 

till kund. transporten från hamn till verkstad och bokas av supply chain avdelningen på 

huvudkontoret i Göteborg. På supply chain kontoret jobbar 3st koordinatorer, vars 

arbetsuppgifter är att koordinera hela flödet av maskinerna från fabrik till kund. På Supply 

chain avdelningen sitter också en demand manager som har den ledande funktionen och 

yttersta ansvaret för supply chain avdelningen. Transporterna från verkstad till kund bokas 

oftast av verkstadschefen då de är de som har mest information om när maskinen kommer 

vara klar för transporten ut till kund.  

Från hamn till de olika verkstäderna så använder sig Pon idag ett avtal med ett av de större 

och mer kända transportbolagen i Sverige. Från de olika verkstäderna så använder de olika 

transportbolag som verkstadscheferna själva har fått välja. Det finns i dagsläget inga avtal 

med de transportörer som används från verkstäderna. Pon utför förutom även så kallade 

demotransporter som innebär att de kör runt Sverige med ett antal maskiner och 

demonstrerar dessa för potentiella kunder. Ibland transporterar de även ut enstaka maskiner 

till en kund för demonstration hos denne. De har också servicetransporter när de hämtar 

maskinerna hos kunden för att transporterar den till verkstad för service för att sedan 

transportera ut den till kund igen 

Vi har i detta kapitel inte valt att skriva ut namnen på de transportbolag som respondenterna 

har nämnt utan istället valt att skriva ”det transportbolag som vi använder oss av nu” eller 

”det transportbolag som vi använde oss av innan” på grund av att företag som inte har valt 

att ställa upp i undersökningen ska hamna i dålig dager. Vi menar att en respondent kan ha 

dåliga erfarenheter och uppfattning av ett transportbolag men det behöver inte betyda att 

detta är som företaget i sin helhet. Vår undersökning går inte heller ut på att ta reda på vilka 

företag som är sämre eller bättre att använda sig av vid transporter av maskiner i Sverige 

utan att skapa förståelse för vilka parametrar som är viktiga spelar viktiga när beslut ska tas 

för val av transportbolag.  

5.2 Service 

Kontaktpersonen menade alla respondenter var en viktig parameter hos transportbolaget. 

Hans Nygren som har jobbat inom företaget i närmare 10 år nämner att ”historiskt så har vi 

haft mycket bra gubbar att arbeta med och sen försvinner han och då förstörs mycket”. 
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Detta bekräftar Chen et als., (2010, s. 290) tillskott som visade på att om personal hos 

transportbolaget har expertis och kunskap så blir samarbetet och prestationen bättre. Den 

enda personen som inte ansåg att det var viktigt med en bra kontaktperson för egen del var 

Joakim Arvholm som jobbade som försäljare. Han ansåg dock att det var viktigt att det var 

en bra kontaktperson när de utförde transporter för service av maskinerna för då var också 

kunden i kontakt med kontaktpersonen på transportbolaget. Anledningen till att han tycker 

så kan vara att han är säljare och i första hand ser till att kunden ska vara nöjd och själv inte 

bryr sig lika mycket om hur hans kontakt är med transportbolaget då han själv inte är 

inblandad i bokandet av transporter.  

Flera av respondenternas visade missnöje mot transportbolag då de har upplevt att de haft 

dålig kontaktperson medans andra var nöjda med det transportbolag som de har en bra 

kontaktperson hos. Kristian Johansson säger bland annat: 

“Den transportpartnern som vi hade innan var katastrof… de har ju blivit av med allt folk 

och de har ju två personer som sitter där nu som inte har någon aning om vad en 

hjullastare är till exempel. Resten har dragit och Krister som är VD där han går ju i 

pension där nu också. Det är ju därför alla har gått ifrån avtalet” 

Kristian var alltså inte nöjd med det förra transportbolaget som de hade och en av 

anledningarna var alltså att han ansåg att det var dåliga kontaktpersoner på det bolaget. Ulf 

Nordeke som jobbar som verkstadschef i Göteborg menar att de har en bra kontaktperson 

på det transportbolag som de arbetar med idag och är också nöjd med det transportbolaget. 

Dessa resonemang är i linje med Chen et al., (2010, s. 289-290) bidrag om att samarbete 

mellan företag och 3PL företag är beroende på personalen och att ett bra samarbete är 

avgörande för att 3PL företaget ska kunna prestera bra. 

Det var också många av respondenterna som menade att de ville få en personlig kontakt 

och ha någon som de kan lite på med kontaktpersonen på transportbolaget. Vilket kan 

kopplas till Lia et al., (2012, s.362), som fann att det var viktigt att företaget hade tillit till 

logistiktjänsteleverantören. Hans Nygren nämner bland annat:   

”det är A och O att ha någon som du kan lita på och som arbetar för dig som inte ger upp 

förrän han har ett korrekt svar på din fråga”  

vilket också Kristian var inne på när vi frågade honom om vikten av en bra kontaktperson: 

”Ja det är ju också väldigt viktigt... sådana killar som man kan ringa på lördag kväll eller 

söndag morgon och säga att det tyvärr har ändra sig lite” 

Detta kan kopplas till Wouters (2004, s. 584-585) studie som menar att företag kan skapa 

en konkurrensfördel genom tjänster utöver de som de betalar för till sina kunder. Vilket 

visade sig tydligt i våra resultat att respondenter föredrog företag som ansträngde sig 

hårdare och som de kände att de hade tillit till. 
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De egenskaper som respondenterna menade att det var bra att kontaktpersonen hade var, i 

princip oavsett vem vi frågade, att de hade kunskap om branschen och produkterna. 

Anledningen till detta var att det var stor variation i storlek, tyngd och dimensioner mellan 

olika maskiner, ibland var det mindre maskiner och då kunde de få plats med fler än en per 

transport och ibland är det stora och då behövs olika dispenser samt varningsbil med mera.  

De menade att detta gjorde att det blev enklare och snabbare att beställa, Annika Erlach 

nämnde bland annat att det skulle räcka med att hon sa vad det var för maskin så skulle 

kontaktpersonen veta alla dispenser som behövdes och hur transporten skulle gå till utan att 

hon skulle behöva gå in på det i detalj. Även detta resonemang från respondenterna 

bekräftar Chen et als., (2010, s. 290) teori om att expertis hos transportbolaget förbättrar 

samarbetet mellan parterna. Detta hänger ihop med ett annat krav som respondenterna hade 

nämligen att det var bra om det var en kontakt och att det skulle gå smidigt att beställa en 

transport. Binne Huitema nämner bland annat att: 

”Time wise it also helps a lot if they know if we would order a 323 that they know what 

kind of machine it is and what measurements the machine has. Instead of them asking it of 

us and we all the time have to say the measurements to them before the shipment. It is then 

much better if they know what machine it is” 

Dock så menar Katarina Samuelsson som sitter och bokar transporter på huvudkontoret att 

det inte är några stora problem om de inte har denna information i förhand: 

”klart att det är smidigare med de personer som man har haft konakt med lite längre. Men 

det är inga stora svårigheter de frågar ju oftast bara och vikt och längd” 

Vi tolkar detta som att det inte är av största vikt att transportbolaget har kunskap om de 

produkter som företaget säljer. Trots att det var flera respondenter som sa att det tog lång 

tid för nya personer att lära sig om produkterna och företagets bransch, så var det ingen 

som inte kunde tänka sig att byta transportbolag. Vilket vi anser att de inte borde vara 

villiga att göra om kunskapen om deras produkter var av stor vikt eftersom att de finns en 

risk att det nya transportbolaget inte har jobbat med det företag som respondenterna kom 

ifrån. Däremot menar vi att det är av vikt att transportbolaget har jobbat med transporter av 

maskiner tidigare för att veta vilka dispenser och liknande som behövs för att transportera 

maskiner i Sverige. Att det är viktigt att transportbolaget har kunskap om företagets bransch 

och förutsättningar bekräftas av Chen et al., (2010, s. 290) som menar att det kan göra att 

problem undviks och kommunikationen fungerar bättre, samt att tid inte behöver läggas på 

att förklara företagets interna och externa situation.  

Att alla på företaget kunde tänka sig att byta transportbolag går till viss del emot 

Jayawardhenas (2010, s. 344) resultat i hennes studie där hon finner att om kvaliteten på 

servicen är bra så blir företaget mer lojalt mot det transportbolag som de samarbetar med. 

Alla respondenter svarade att samarbetet fungerade bra med nuvarande transportbolag, 

vilket vi tolkar som att servicen var bra med de transportbolag som de arbetade med idag. 

Däremot så fanns det, som diskuteras närmare i relationskapitlet, vissa motstånd mot att 

byta vilket kan bero på en bra service vilket bekräftar Jayawardhenas (2010, s. 344) 

resultat. Det blir med andra ord svårt att dra några slutsatser från respondenternas svar 

vilken grad som servicen spelar in i lojaliteten mot transportbolag i denna kontext.    
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Kommunikationen var något som alla respondenter ansåg var en viktig parameter i 

samarbetet med en transportbolag. De menade bland annat att det underlättade med en bra 

kommunikation där de inte behövde berätta allt som behövdes inför varje transport vilket 

kan kopplas till kontaktpersonen och kunskap om branschen som diskuterades ovan. Flera 

respondenter menade också att det var väldigt viktigt att transportbolaget meddelade om 

något hände som gjorde att de inte kunde komma på den tidpunkt som från början var 

bestämd. Anledningen till detta var att transporterna påverkar den övriga verksamheten och 

det är därför viktigt att veta om den maskinen inte kommer fram i tid. Anton sa när vi 

frågade honom om vikten av kommunikation och hur det påverkade dem: 

”transportbranschen är väldigt oförutsägbar och det innebär att det kan hända lite vad 

som helst. Lastbilen kan gå sönder någonstans utefter e20 och då är det viktigt att vi får de 

här uppgifterna så snabbt som möjligt eftersom det påverkar vårt schema och allt som ska 

göras i verkstaden” 

Det kan tolkas som att han har en förståelse för att saker och ting kan gå fel men att det då 

är av stor vikt att transportbolaget meddelar detta så verksamheten är redo på det och 

istället kan påbörja något annat arbete. Kristian var inne på samma spår när vi frågade 

honom om det var viktigt att det inte blev några skador på maskinerna under transporten: 

”Det är alltid viktigt, sen kan det ju alltid hända olyckor också och då gäller det att de 

rapporterar det. Det var som jag sa tidigare att om till exempel transportbolaget skulle 

göra en skada på maskinen så ringer de och berättar det och frågar hur vill ni att vi ska 

lösa det här; vill ni att vi ska lösa det på plats eller gör ni det och fakturerar oss så tar vi 

ett beslut direkt, så det är oerhört viktigt.” 

Detta tyder på att en bra kommunikation kan förlåta förseningar, skador och andra 

oförutsägbara ting som kan ske, att bli informerade verkar således vara en väldigt viktig 

punkt hos företag som transporterar maskiner. Wouter (2004, s. 585) menade att sådan 

service som företagen erbjuder utan extra kostnad så som bra kommunikation gav dem en 

konkurrensfördel jämte mot sina konkurrenter. Det är något som många respondenter höll 

med om och det fanns många positiva utfall av en väl fungerande kommunikation Håkan 

och Katarina menar också att transporter kan bli billigare om det är en bra kommunikation 

med transportbolaget. Katarina menar att transportbolagen kan stämma av med företaget 

om de har någon maskin som ska gå en viss sträcka eftersom de har en tom lastbil som ska 

köra där. Håkan vänder på det och menar att han ska kunna fråga om transportbolaget ska 

köra en tom lastbil en viss sträcka inom en viss tid då han har en maskin som ska hämtas 

upp men att det inte är så bråttom att den behöver hämtas direkt. Detta talar emot Wouters 

(2004, s. 585) resultat där han finner att service är i underordnad betydelse jämte mot bland 

annat pris. Argumenten här tyder snarare på att en bra kommunikation kan sänka 

helhetspriset på tjänsten från transportbolaget. Det var heller ingen av respondenterna som 

kunde tänka sig att försämra servicen eller kommunikationen för ett lägre pris. 

Kommunikation handlade också om enkelhet och att det skulle gå smidigt att beställa en 

transport. Annika sa exempelvis: 
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”Jo för att man hinner inte sitta och tjöta, det ska vara korta samtal. Ofta så får vi 

information från transportbolaget att den här (maskinen) har kommit till hamn och då 

kommer vi tillbaka och säger att den heter si och så och då ska fakturan vara märkt med 

det ID numret och den har serie nummer si och så och den ska till dit” 

Företaget ska med andra ord hålla en enkel kommunikation när transporter ska bokas och 

hålla företaget uppdaterade om något skulle hända med transporten. 

Serviceelementen som kommunikation och kunskap om företagets bransch verkar ha en 

stor betydelse för företag som transporterar maskiner i Sverige på grund av de anledningar 

som har diskuterats ovan. Dessa parametrar verkar vara kopplade till kontaktpersonen på 

transportbolaget. Håkan säger bland annat: 

”det är det viktigaste att veta vad som är i denna branschen, hur de produkter ser ut som 

ska transporteras helt enkelt. Det är den biten som är viktigast och det hänger ihop med 

personen” 

Så att transportbolaget har en person som de kan sätta av för att sköta kontakten och 

kommunikationen med kunskap om maskinbranschen verkar vara ett krav från företag som 

transporterar maskiner i Sverige. Att företaget har kunskap om produkterna tolkar vi som 

att det är en fördel om de har men inte att det skulle vara något krav från vårt fallföretag.    

5.3 Relation 

När vi frågade respondenterna vilken grad av integration som de ansåg var lämpligt att ha 

med transportbolaget svarade majoriteten att de ansåg att en djupare integration inte var 

nödvändig. Koordinatorerna menade att de räckte med att ringa eller skicka ett mejl till 

transportbolaget och att ett gemensamt informationssystem inte var något som behövdes. 

Stefan Pettersson svarade följande på frågan om det var viktigt att utbilda varandras 

personal eller att ha delade informationssystem eller liknande 

”Nej det tycker jag inte är ett dugg viktigt. För man ringer och beställer en transport och 

så får de utföra det, snabbat och bra. Vi behöver inte utbyta mer information än så.  Sen 

kommer det en faktura och sen betalar man den och alla blir lyckliga och glada” 

Detta tyder på att företaget kommer att ha en enklare typ av relation med den 

transportpartner som de samarbetar med enligt Halldorsson och Skjött Larsens (2007, 

s.195) relationsmodell.  

Anton Chaika föreslår att det skulle vara bra om företaget hade en person internt som skötte 

transporterna. Peter Bergmans å andra sidan menar att det hade varit bra om det hade varit 

en person utifrån som hade skött alla transporterna åt företaget, men när vi frågar honom 

om han tycker att det behövs på den Svenska marknaden så är han mer inne på Anton 

resonemang om att det skulle vara bra om en intern person hade skött det i så fall. 

Anledningen enligt Peter till att det inte är lämpligt att ha en person från ett transportbolag 

som sköter alla transporter är att Pon använder sig av olika transportbolag från de olika 
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verkstäderna. Hade Pon istället skött all transport från huvudkontoret och använt sig av ett 

transportbolag kan det tänka sig att en person utifrån hade varit mer lämpligt.   

Kristian Johansson och Ulf Nordeke gav vissa tecken på att det skulle vara bra med en 

djupare integration. Ulf när han säger; att det inte behövs med den partnern som de har nu 

utan att de redan är integrerade och Kristian när han säger; att det är bra att han kan lämpa 

över allt till en kille på det transportbolag som han använder sig av när han ska ha 

demokörningar hos kunder. Det kan i dessa fall tänka sig att dessa personer hos 

transportbolaget har i viss mån blivit utbildade av företaget för att klara dessa uppgifter, 

framförallt i Kristians fall. Att utbilda varandras personal är enligt Halldorsson och Skjött 

Larsen (2007, s.195) ett tecken på en djupare integration mellan parterna. Men det verkar 

dock inte vara något direkt behov och det verkar mer vara något som personerna har lärt sig 

efter att ha samarbetat med dem en viss tid. Vidare så bekräftade flera av respondenterna att 

det var endast en tjänst som användes av transportbolaget nämligen att transportera 

maskinerna från en punkt till en annan. Att endast en tjänst utnyttjas av företaget samt att 

det inte finns något behov av en djupare integration med transportbolaget indikerar att de 

borde ligga på något av de nedre stegen i Halldorsson och Skjött Larsens (2007, s.195) 

relationsmodell. 

Däremot så finns det ett krav på speciella kompetenser och investeringar hos 

transportbolaget, bland annat att de ska kunna köra maskinerna och att de ska ha speciella 

lastbilar som kan transportera stora maskiner. Respondenterna menade också att priset 

spelade mindre roll när de skulle välja tranportföretag. Dessa argument tyder på att 

företaget borde ligga i något av de två övre blocken i relationsmodellen (Halldorsson & 

Skjött Larsen, 2007, s.195-196). Anledningen till att dessa argument finns hos företaget kan 

vara att transporter av maskiner skiljer sig från transporter av andra produkter. Att priset 

inte har lika stor vikt kan bero på att det är komplicerade transporter och det är av större 

vikt att transporterna sker på det sätt som de vill utan att det händer något, vilket också flera 

av respondenterna menade under intervjuerna. Kraven på att transportbolaget måste 

uppfylla vissa specifikationer och särskilda behov, som Halldorsson och Skjött Larsens 

(2007, s.195) har i de övre stegen i sin relationsmodell, finns antagligen hos företaget på 

grund av att transporter av maskiner är mer komplicerade än andra transporter. Det betyder 

dock inte att företag som transporterar maskiner i Sverige behöver vara mer integrerade och 

ha en väldigt nära relation utan att dessa krav finns med redan i de lägre stegen i 

relationsmodellen. Parametern, typ av relation, blir således av den enklare sorten och det 

kan därför tänkas att Halldorsson och Skjött-Larsens (2007, s.195) relationsmodell inte är 

helt applicerbar på outsourcing av maskiner på den svenska marknaden.  

Det framgick i många av intervjuerna att respondenterna för tillfället har ett bra förhållande 

till det transportbolag som de använda sig av i dagsläget och att de hade en bra 

kontaktperson på det företag.  Personen som de har kontakt med kunde deras bransch och 

det gick lätt och smidigt att samarbeta med denne. Det kan då tänkas att de har investerat en 

hel del tid i den relationen vilket har gjort att den har blivit bra. Enligt Phua et al. (2011, 

s.1797-1799) skulle detta betyda att det kan vara svårt för att byta samarbetspartner då de 

har investerat i deras relation och då detta transportbolag har fått kunskap kring deras 

verksamhet. Vidare så svarade alla respondenter som har kontakt med transportbolaget, inte 

experterna, att samarbetet fungerade bra med det nuvarande transportbolaget. Det framgick 
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också i intervjuerna att det transportbolag som koordinatorerna på kontoret använder sig av 

har samarbetats med i 5 år vilket enligt Phua et. al. (2011, s.1797-1799) skulle betyda att 

det skulle vara svårt att byta transportpartner. Dock så menade ingen av koordinatorerna på 

kontoret att det skulle vara några svårigheter att byta transportpartner. Däremot så ansåg de 

att det nya transportbolaget var tvungna att vara lika bra som det som de använda sig av 

idag eller att det skulle bli bättre på en eller flera punkter. Detta var också vad merpatern av 

respondenterna svarade. Respondenterna sa exempelvis om; kvalitén, priset, snabbheten, 

servicen och så vidare, är lika bra som den är idag eller kan förbättras så hade de inga 

problem att byta. Binne som är logistikchef och sitter på huvudkontoret uttryckte sig på 

följande sätt: 

“No problem but it is related to the things we just discussed. It is okey if everything is 

better with pricing, communication and that they know our products. Then I would change 

tomorrow because it would be an improvement of what we are doing today” 

Detta tyder på att det inte finns några direkta svårigheter med att byta transportpartner, men 

att det i så fall måste bli minst lika bra som det är idag. Daniel reflekterade lite över att det 

skulle vara en period i början när den nya transportpartnern skulle läras upp men om allt 

annat var bättre så hade inte han heller några problem med att byta: 

”Ja det skulle väl vara okej om det skulle kunna fungera väl. Det är väl alltid en liten 

inkörningsperiod den första tiden men sen så det ju så att man ska väl inte bara vara lojal 

mot ett företag utan det måste man ju grunda på ekonomiska och förutsättningar och 

service förutsättningar” 

Tre av respondenterna nämligen Kristian, Ulf och Joakim visade lite mer drag åt att inte 

vilja byta partner. Kristian känner en ”rädsla” för att det nya kontraktet kommer handlas 

upp enbart på ekonomisk grund och att det då inte kommer att bli lika bra som det han 

använder sig av idag. Ulf menar att det inte skulle vara några problem men han tror att det 

kan vara svårt att hitta ett företag som är lika bra och Joakim visar också vissa svårigheter 

och menar att det kan se bra ut på pappret men se är det inte säkert att det fungerar lika bra i 

verkligheten sen. Det kan då tänkas att dessa personer har investerat mycket tid och litar 

mycket på den transportpartner som de använder sig av idag (Phua et. al., 2011, s.1814). 

Ingen av personerna sa dock att de inte var villiga att byta utan om den nya 

transportpartnern var bra nog så var det inga problem. 

Den enda som visade en vilja att byta transportpartner var Peter Bergmans som jobbar som 

inköpare för Pon i Europa. På frågan om han kunde tänka sig att byta transportpartner 

svarade han: ”Yes, short and simple answer is yes”. Anledningen till att Peter inte hade 

några svårigheter att byta kan vara att inte haft någon direkt kontakt med transportbolaget. 

Detta är i linje med Phua et. als. (2011, s.1814) resultat som påvisar att det inte är lika svårt 

att byta partner om det endast är kapital som har investerats och att det är svårast att byta 

partner om de litar mycket på den som de outsourcat tjänsten till. I Peters fall så har endast 

kapital utbytts med transportbolaget då han endast förhandlar upp kontrakten med 

transportbolaget och sedan inte har något med dem att göra, han uttrycker sig även som att 

de inte har något direkt samarbete med den nuvarande transportpartnern. För övriga 

respondenter så finns det ingen direkt vilja att byta transportpartner, vilket antagligen 
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grundar sig i att de har ett fungerande samarbete med nuvarande partners. Visst motstånd 

mot att byta visades som sagt från respondenterna men inte i den mån att de inte kunde 

tänka sig att byta. Det kan tänkas att det finns ett samband mellan att de inte har någon 

djupare integration som diskuterades tidigare. Om företaget exempelvis hade haft en person 

från ett transportbolag som administrerade alla transporter åt dem och/eller ett integrerat 

informationssystem så kan det tänkas att svårigheterna för att byta transportpartner hade 

ökat. Det verkar vara som Daniel sa att det endast är ”en liten inkörningsperiod” men ingen 

större process att byta vilket gör att respondenterna inte har några större svårigheter att byta 

transportpartner.  
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5.4 Kvalité 

5.4.1 Leveransprecision 

I intervjuer med respondenterna så ansåg alla leveransprecision var viktigt parameter som 

transportbolaget behövde uppfylla. De menade att en sen leverans innebar många olika 

negativa konsekvenser för företaget. Verkstadscheferna hävdade att det var viktigt då det 

hade mekaniker som stod och väntade på maskinen för att kunna börja arbeta på den och att 

det innebar en kostnad för dem om de hade mekaniker som gick overksamma. Annika 

Erlach påpekade också att det innebar att hela kedjan av aktiviteter som var planerade 

försköts om en maskin skulle vara för sen och att om en maskin kom in för sent till 

verkstaden så innebar det att mycket av den övriga planeringen för den maskinen föll. Detta 

bekräftar Mattson och Johanssons (2005, s.114) påstående att leveransprecisionen är en 

väldigt viktig del av transportbolagens kvalité. 

Säljarna betonade vikten av detta och motiverade det med att det skulle drabba kunden 

negativt vilket i slutändan skulle drabba Pon Equipment negativt. Joakim Arvholm som 

jobbar som maskinsäljare beskrev det så här:  

”Har man sagt att maskinen ska komma på eftermiddagen är det väldigt viktigt att den 

anländer på eftermiddagen. Det kan vara så att kunden ska vara igång med sitt jobb dagen 

efter och då måste maskinen vara färdig på plats. Skulle kunden behöva skjuta 

igångsättningen på ett jobb kan det ju leda till att han förlorar det jobbet på det stället. Så 

det är oerhört viktigt att man står upp för det man lovat ” 

Samtidigt så nämner några av respondenterna om de inte kan komma på den tid som de sagt 

så är det inte hela världen så länge transportbolaget håller dem uppdaterade. Samt om 

maskinen ska ut till kund så kan denna kommunikation också minska missnöjet från kund. 

Vilket visar att det finns en viss förståelse för att det skulle uppstå en försening och att i så 

fall är kommunikation av största vikt. Detta menar vi talar emot Mattson och Johanssons 

(2005, s.114) påstående om vikten av leveransprecision. Ulf, Kristian, Hans och Joakim 

menar att vid transport till kund så är viktigt att hålla kunden uppdaterad om det skulle bli 

några förseningar. De nämner att det alltid kan strula till sig på något sätt och då är det 

viktigt att kunden får reda på det vilket minskar kunden missnöje. Kristian uttrycker sig på 

följande vis:  

”har du sagt en tid så är det den som gäller. Men sen måste man också ringa till kunden så 

väl som transportbolaget, när det blir förseningar, för det kan alltid bli förseningar. Så då 

är det viktigt att man ringer till mot partnern och berättar detta för man kan inte ta för 

givet att de vet om allt och förstår vad du tänker” 

Vilket visar att det finns en viss förståelse för om det skulle uppstå en försening och att i så 

fall är kommunikation av största vikt. Daniel Ovebrink förtydligar också vad han menar 

med precision, nämligen att det inte rör sig om en halvtimme hit eller dit men att de i alla 

fall ska kunna lita på att de kommer fram inom det tidsspann som företaget har krav på. 

Vilket bekräftar att leveransprecision är något som är av vikt för att företaget ska kunna lita 

på det företag som levererar dess varor (Tarkowski et al, 1995, s. 67-68; Jonsson & 

Mattsson, 2005, s.114; Murphy och Poist, 2000, s.127). 
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Fowkes et al.,(2004, s. 41) finner i sina studier att leveransprecision är olika viktigt inom 

olika branscher. När det gäller transporter av maskiner på den svenska marknaden så tolkar 

vi det som att det precisionen inte handlade om minuter eller en timme, som det antagligen 

kan göra i andra branscher, utan mer att transporterna skulle komma den dag eller inom 

några timmar från det som från början var sagt. Om transportbolaget inte kan hålla den 

precision som de lovat är det viktigt att transportbolaget meddelar detta till företaget.  

Dock som vi nämnde tidigare så svarade alla respondenter att leveransprecision var viktigt 

och att det hade negativa effekter både för företaget och deras kunder om inte 

transportbolaget uppfyllde leverensprecisionen. Det är alltså viktigt med viss 

leveransprecision men punktligheten verkar inte vara av den vikt som Murphy och Poist 

(2000, s.128) och Tarkowski et al., (1995, s. 67-68) kom fram till i sina studier. Det var 

heller ingen respondent som nämnde att det skulle vara negativt om transporterna var för 

tidiga vilket Jonsson och Mattsson (2005, s.114) hävdade. Det kan bero på att i vårt 

företags situation så har de en stor verkstad att förvara maskinen på och en för tidig 

leverens skulle endast innebära att de antingen kan börja utrusta maskinen tidigare eller att 

den får stå och vänta tills de hade planerat att börja utrusta den.  

5.4.2 Ledtid 

Flera av respondenterna (Anton, Katarina och Hans) menade att den tid som det tar att 

transportera maskinerna från en punkt till en annan inte gick att göra så mycket åt. Hans 

uttryckte sig på följande sätt när vi frågade honom om det var viktigt med snabba 

transporter:   

”Det tror jag inte man kan ändra på knappt, man kan ju inte flyga en maskin till exempel”  

Vi tolkar detta som att tiden det tar att förflytta maskinerna från exempelvis hamn till 

verkstad eller från verkstad till kund inte kan ändras nämnvärt mellan olika transportbolag. 

Samimi et als.,(2011, s. 41) resultat om att företag kan tänka sig att byta transportsätt för att 

transportera maskinerna snabbare stämmer med andra ord heller inte in för företag som 

transporterar maskiner på den på den Svenska marknaden.  

Den tiden det tog från transport av maskinen var bokad till det att transporten var utförd 

tyckte Peter Bergmans, Annika Erlach, Joakim Arvholm och Stefan Pettersson var viktigt. 

Stefan menade att det var den viktigaste parametern som ett transportbolag skulle uppfylla. 

När vi frågade Stefan vad han ansåg vara viktigast med en transport så uttryckte han sig på 

följande sätt: 

”Det viktigaste är att man får transporterna utförda snabbt… det är inte imorgon jag vill 

ha en transport utförd utan det är idag” 

 Vilket är samma som Oskarsson et al., (2006, s. 40) hävdade då han menade kort ledtid 

och kunna leverera produkterna snabbt i vissa fall kan vara avgörande.  

Andra personer på företaget ansåg dock att ledtiden inte spelade lika stor roll som Stefan 

menade att den gjorde. Daniel Ovebrink hävdade att kort ledtid inte är så viktigt om det 

finns bra planering för då ska företaget kunna veta i förväg när de behöver en transport och 
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boka in den i god tid innan. Även Kristian Johansson instämmer i detta resonemang och 

hävdar att det kan vara viktigt med snabba leveranser men att det kan förebyggas med hjälp 

av bra planering. Det verkar också vara så att det är beroende på den individuella 

situationen och ibland kan en snabbare leveranstid vara viktig och ibland är det inte lika 

viktigt. Håkan Håkansson, Ulf Nordeke och Kristian Johansson nämnde alla att de tyckte 

det berodde på den vilken transport det var, Ulf utvecklade sitt svar och förklarade att 

ibland kunde priset vara viktigare än transporttiden beroende på situationen: 

”När en maskin är färdig så vill kunden ha den. Är den färdig idag vill han ha den 

imorgon, eller helst idag. De gånger som vi kör interna transporter till exempel upp till 

Luleå så har sagt att lös det på smidigaste och mest ekonomiska sättet. Jag kan ju ta hit en 

trailer och köra upp den till Luleå och så kostar det 50 000. Men det kan ju vara så att han 

har en bil här som ska till Karlstad så tar han med maskinen dit. Sen vet han att han har en 

bil som kommer från Oslo och ska upp till Härnösand. Då kan han få plats med den där 

och samtransportera vilket sänker vår kostnad och han vet att jag vill ha det så.” 

Det behöver med andra ord inte vara korta ledtider för alla transporter, det är då viktigare 

att transportbolaget kan anpassa sig efter vad som behövs just för den transporten. På så sätt 

rör det som om att transportbolagen ska kunna vara flexibla i sina ledtider och kunna svara 

på en order väldigt snabbt om det behövs men i de flesta fallet är det inte så viktigt utan då 

är inte transporttiden av lika avgörande betydelse. Oskarsson et als., (2006, s. 41) påstående 

om att det kan behövas flexibilitet i ledtiden verkar med andra ord vara det viktigaste när 

det kommer till ledtid för vårt företag. 

5.4.3 Leveranspålitlighet 

Både Binne Huitema och Katarina Samuelsson nämnde att leveranspålitlighet och att det 

inte blir några skador är en av de viktigaste parametrarna när vi frågade dem ”vad de ansåg 

var viktigt med transporterna av deras maskiner” . Katarina uttryckte sig på följande sätt: 

 ”Att de är tillförlitliga helt enkelt och tar hand väl om våra maskiner och att de inte 

kommer fram med några skador eller skavanker och behöver lackas om eller liknande”  

Att inte det uppstod några skador på maskinerna som transporteras var något som av 

Danielis och Marcuccis et al.,(2007, s. 514-515) fann vara den näst viktigaste parametern 

vid transporter. Vidare så svarade alla av tillfrågade respondenter att det var viktigt att inte 

transportbolaget skadade maskinerna under transporten när vi intervjuade dem.  

Anledningen till detta enligt Daniel Ovebrink var att det är dyra maskiner som fraktas och 

att en skada som innebär att den inte skulle kunna användas av kunden skulle vara 

förödande. Peter Bergman lägger också fokus på kundens upplevelse och sa: 

”If you’re buying a machine for 7 million sek it should be 100%. Even if it is from the low-

loader and going directly in to the dirt. On the low-loader it should be 100%. No scratches 

on it and that kind of stuff. But after five minutes after moving around in the dirt it is full of 

scratches but that is not important. The first impression of the customer is very important.” 
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Dessa resonemang bekräftar studierna från Murphy och Daley (1997, s. 31-32) och Murphy 

och Poist (2000, s.128) som visade att det var en av de viktigaste parametrarna för köpare 

av transporter. 

Annika, Stefan, Joakim, Daniel menade dock att det är olyckligt om skador händer men att 

det går att lösa. Problemet ligger snarare i att det är en tidsödande och onödig process att få 

tillbaka pengar från försäkring eller transportbolag. Håkan beskriver denna process på 

följande sätt: 

”Dels så innebär det att en procedur för oss, en extra procedur, om det blir skador på 

maskiner. Du ska anmäla det och dokumentera och fota och allt vad det är ja. Det innebär 

ju en tidåtgång för oss om det kommer skadat material till oss. Så det är väldigt viktigt att 

de hanterar maskinerna på rätt sätt.”  

Att använda sig av en pålitlig leverantör och att det inte blir några skador fanns det dock 

inget tvivel om att det var viktigt från respondenterna. Vilket även Danielis och Marcuccis 

et al.,(2007, s. 514-515) samt Tarkowski et al, (1995, s. 67-68) fann i sina studier. De 

främsta anledningarna till detta tolkar vi som dels att det försämrade kundens nöjdhet om 

det inte upptäcktes förrän leverans till kund annars var det en tidskrävande process för att få 

tillbaka pengarna för skadan, vilket kan vara extra viktigt vid transport av maskiner då det 

är en väldigt dyr vara. 

5.4.4 Kompetens 

8 av de 12 tillfrågade nämnde under intervjun att det var viktigt att chauffören av 

transporten kunde köra på och av lastbilen. Murphy och Daley (1997, s.32) fann i sin studie 

att det var viktigt för företaget att transportbolaget hade djup kunskap om deras produkter 

och det menar vi att kunna köra maskinerna är. 3 av de 4 som inte nämnde det under 

intervjun (Anton, Peter och Joakim) är själva inte är inblandade i själva bokandet utav 

transporter och vet antagligen då inte exakt alla praktiska detaljer som krävs för 

transporten. En annan förklaring kan vara att de alla anser att de ingår i kompetens eller tar 

för givet att transportbolaget kan det.  

Anledningen till att det var viktigt att transportbolaget kunde köra på och av maskinerna 

kan illustreras med hjälp av Håkans svar på frågan om det fanns några speciella krav han 

hade på transportbolagen: 

”Om det är nått krav egentligen så är det att de ska kunna lasta och lossa maskinerna 

själva. För att om vi skulle blanda oss i och något skulle hända, låt oss säga att vi skulle 

lasta på deras bil och vi skulle välta eller liknande så ligger man i en gråzon där vi inte vet 

vem som har skulden. Därför att egentligen är det så att när vi ska lämna över ansvaret till 

transportbolaget när de kommer. Som jag tycker när vi ska lämna ut en maskin så är det 

transportbolaget som tar över och då har ju de ansvar för maskinen så då ska de kunna 

lasta och lossa maskinen.” 
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Detta bekräftar resultaten från Murphy och Daleys (1997, s. 32) studie som menar att en 

transportör som har en kunskap om den produkt de ska transportera är bättre lämpade för 

transporterna (Murphy & Daley, 1997, s. 32). 

Det var inte bara en fråga om att kunna köra på och av maskinen det var även viktigt att de 

kunde göra det på ett säkert och bra sätt. Ulf belyste med ett exempel hur det kunde gå om 

chauffören inte hade tillräckligt med kunskap: 

”Jag tror inte det är något företag som har dåliga chaufförer. Sen så kan det väl finnas 

vissa som inte kan köra på maskiner. Vi hade till exempel en här som skulle köra på en 

hjullastare mitt i vintern och ställde sig i backen där det lutar. Han går upp med 

hjullastaren och en hjullastare har ju ganska höga däck och när den väger i sidan så 

kommer den att glida i sidled om du inte står på plan mark eftersom gummit vandrar. Då 

kom en av mina kollegor inspringandes eftersom den stod halvvägs på sidan. Och den fick 

verkligen inte välta för det var en 942 och det är ingen liten hjullastare. Den blir bara skrot 

om den välter. Men det löste vi med grävmaskins mattor och fick kört upp den på plan mark 

och rätat upp den. Men då blev det helt plötsligt vårt ansvar och det är ju ett tecken på att 

du inte riktigt vet var du håller på men när du kör på en maskin i lutning för även om du 

kör spikrakt kommer maskinen flytta sig neråt.”  

Det visar att chaufförernas kunskap också påverkar säkerheten och möjligheten att undvika 

skador på maskinen något som också visade sig vara viktigt i vår studie.  

Ulf förklarade att det företaget han använde sig av hade stående dispenser på sina lastbilar 

och dessutom var väldigt snabba på att ta fram ny dispenser om det skulle behövas. 

Anledningen till att dispenser ibland behövs är om godset skulle vara för brett eller tungt 

för att få transporteras utan dispens. Vilket även detta förklarar vikten av att 

transportbolaget har god kunskap om företaget produkter som Murphy och Daleys (1997, s. 

32) kom fram till i sin studie.  

Även Peter och Joakim nämnde båda att det var viktigt att transportbolagets chaufförer 

hade viss kunskap och engagemang för produkterna för att inte försämra företagets bild 

gentemot företaget. Joakim som är säljare menade att det var väldigt viktig att företaget 

förstod kunden och dens behov för att kunden skulle vara nöjd. Peter fokuserade mer att 

transportbolagets personal borde kunna företagets produkter. Peter Bergmans nämnde 

också att det var viktigt att transportbolaget hade en bra kunskap om sin bransch och vad 

som händer i framtiden. Han hävdade att om de kunde informera om förändringar i till 

exempel bränsle priser eller regleringar så skulle det vara till stor nytta. Detta är i linje med 

Murphy och Daleys (1997, s. 32) andra fynd från deras studie nämligen att transportbolaget 

ska ha bra kunskap om den marknad som jobbar inom.   

De som jobbade mer operativt med transporterna efterfrågade till en större utsträckning 

praktisk kunskap som att kunna lasta på eller lossa maskinen och kunskap om företagets 

produkter. På en högre nivå i företaget där personer jobbar med transportfrågor på ett mer 

strategiskt vis fanns det andra önskemål. Med hjälp av den informationen skulle sen 

företaget kunna planera sin framtida strategi för transporterna.  
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I Murphy och Daleys (1997, s. 32) undersökning visade det sig att kompetens var den 

viktigaste egenskapen när hos ett transportbolag. Att parametern kompetens var viktig 

bekräftades som diskuterats i vår studie då alla de personer vi intervjuat på ett eller annat 

sätt uttryckte att de ansåg att transportbolagets kunskaper var viktiga. Fem av de tillfrågade 

respondenterna nämnde kompetens som en av de viktigaste parametrarna när det tänkte på 

transporter. Det visade sig att det fanns många olika dimensioner av kompetens och olika 

typer av kunskap som våra respondenter valde att fokusera på. Gemensamt för nästan alla 

respondenter var att de ansåg att företaget behövde ha någon slags kunskap om företagets 

produkter.  

5.4.5 Flexibilitet 

Som vi tidigare nämnt i detta kapitel så upplevde respondenterna att det var viktigt att 

transportbolagen kunde vara flexibla med ledtiden. Den typen av flexibilitet är den som 

flest i vår studie har nämnt som viktig. Det kan kopplas till att företaget efterfrågar en hög 

grad av flexibilitet innan order (Jonsson och Mattson, 2005, s. 116). Anledningarna till 

detta vara att det ofta behövdes olika lång ledtid beroende på om det var transport till kund 

eller till verkstad. 

Det var dock inte bara flexibilitet innan orderingång som vi fann var viktigt för företaget 

utan även flexibilitet efter orderingång visade sig vara viktigt, vilket även Jonsson och 

Mattson (2005, s. 116) menade. Binne Huitema och Joakim Arvholm menade båda att det 

var viktigt att transportbolagen kunde omprioritera mellan transporter. Joakim hävdade att 

det ibland behövs omprioriteras mellan kunderna och Binne nämnde också att det skulle 

vara bra om de kunde ändra leveransorten efter att transporten är bokad. Vidare så 

diskuterade även Kristian vikten av att inte åka på bomkörningarna utan att transportbolaget 

kan vara flexibla och värdera relationen så mycket så att de kan undvika detta. Håkan och 

Stefan var inne på samma spår och menade att om de skulle fått en försening och inte 

kunde transportera transporten vid den tiden som de överrenskommit om med 

transportbolaget så var det bra om transportbolagen kunde vara flexibla och då ta en annan 

transport i mellan så att bomkörning kunde undvikas. Detta är i linje med Oskarsson et al., 

(2006, s 41) som menar att företag ibland har ett behov av att får produkterna levererade på 

ett sätt som avviker från det normala. Stefan förklarade problematiken på följande sätt: 

”Det händer att man beställer och sen är inte maskinen hundra färdig när de kommer, så 

får vi jobba på någon timme till eller så till vi är färdiga så får de stå här ute och vänta, det 

händer faktiskt. Då är det viktigt att de är flexibla och inte bara åker och tar nästa jobb.” 

Detta tolkar vi som att företaget även behöver, vad Jonsson och Mattson (2005, s. 116) 

kallar för flexibilitet från orderingång till leverans.  

Det som var viktigt för vårt undersökta företag var alltså både att det fanns en viss 

flexibilitet innan och efter orderingång (Jonsson och Mattson, 2005, s. 116). Det visade sig 

under intervjuerna och som vi diskuterat under rubriken ledtid att det var väldigt viktigt för 

respondenterna att det fanns en viss flexibilitet i den ledtid transportbolaget kunde erbjuda. 

Vissa respondenter angav att det även var viktigt att transportbolaget kunde vara flexibelt 

även efter de beställt transporten och kunde omprioritera kunder eller anpassa sig till att 

ändra leveransorten. Det var även viktigt att de kunde vara flexibla i ändringar i 
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hämtningstid och eventuellt kunde ta en annan transport i mellan för annars kan det 

innebära en bomkörning eller att transportbolaget får stå och vänta vilket kan innebära en 

extra kostnad.  
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5.5 Företagskaraktäristika 

5.5.1 Matchning av tjänster 

Resultaten från vår studie var att många av våra respondenter ansåg att det var viktigt att 

transportbolagen kunde köra på och av maskinen från trailern. Anledningarna till detta var 

att det var en fråga om ansvar och att det var transportbolagets försäkring och ansvar som 

täckte att få på och av maskinen på trailern och om mekanikerna på verkstäderna skulle 

behöva utföra den tjänsten så innebar det en gråzon vad det gällde ansvaret. Det var väldigt 

tydligt att det var en tjänst som många av våra respondenter såg som väldigt viktig och det 

visar att Weber et als., (2000, 137-138) påstående om att det finns vissa specifika 

karaktäristika för den bransch eller produkt som företaget har som påverkar de tjänster de 

kräver av transportbolaget. I detta fall, eftersom företaget sålde maskiner, så var en av de 

tjänsterna att kunna köra på och av maskinen från trailern. 

Det fanns dock andra tjänster som nämndes under intervjuerna med våra respondenter. 

Håkan, Katarina och Binne menar att det hade varit bra om det hade kunnat kommuniceras 

om det gick tomma lastbilar runt om i Sverige. På så sätt hade företaget kunnat hålla nere 

sina transportkostnader genom att planera in transporter på tomma lastbilar som ändå ska 

köra en sträcka. Både Kristian Johansson och Joakim Arvholm ansåg att det skulle vara bra 

om transportbolaget skulle kunna sköta besiktningen av maskinerna innan och efter 

transporterna. Anledningen till att det var viktigt var för att annars krävdes det att en säljare 

eller mekaniker tog sig tid att inspektera maskinen och för säljaren innebar det ofta onödiga 

resor och tidsåtgång till något som inte var hans huvudkompetens.  Detta verkade 

framförallt vara ett behov för demo-maskiner vilket kan förklara varför Joakim och Kristian 

var det enda som nämnde det då de är de enda som är direkt involverade i demo-

maskinerna. Detta var tjänster som inte alla transportbolag erbjöd i vilket visar att Murphy 

och Poists (Murphy and Poist 2000, s. 125) resultat om att 3PL-företag inte erbjöd alla 

tjänster som företag efterfrågade bekräftades av våra respondenter. Vi tolkar det dock som 

att det inte fanns ett krav på transportbolagen att de skulle kunna utföra dessa tjänster utan 

att det snarare skulle underlätta och minska företagets kostnader och tidsåtgång om de 

kunde uppfyllas. Företaget skulle alltså kunna använda sig av ett transportbolag som inte 

hade dessa tjänster. 

Som det visade sig under våra intervjuer så verkade den viktigaste tjänsten som 

transportbolag erbjöd vara att de kunde köra företagets maskiner på och av trailern, det 

fanns också en rad tjänster som endast nämndes av en eller två respondenter som dispenser, 

besiktningar, dokumentation, förtullning och anpassade fordonsflotta. Det innebar att vissa 

av de tjänsterna som Murphy och Poist (2000, s. 125) fann i sin undersökning inte var 

viktiga för det företaget som vi undersökte som till exempel lagerhållning eller EDI.   

Av de respondenter som kunde komma på en tjänst utöver själva transporten av maskinen 

så var det bara Anton som inte tyckte att det skulle gå bra att använda sig av flera företag. 

De andra respondenterna tyckte det skulle gå att använda sig av flera transportbolag men 

uttryckte dock skepsis för om transportbolagen skulle vilja det. Ulf uttryckte det såhär: 

”Jag antar att de vill göra exakt så som vi vill göra, att knyta sina kunder till dem och så 

att vi bokar allt via dem så de kan skapa en helhet. Det är dessutom väldigt mycket enklare 
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att han kontakt med ett företag än att hålla på att kolla vilken maskin det är och sen prata 

med olika företag. Då blir dessutom volymen så liten på varje så att de inte vill anstränga 

sig lika hårt för oss. ” 

När respondenterna blev tillfrågade om de föredrog att använda sig av ett eller flera 

transportbolag så angav dessutom alla utom en att de föredrog att använda sig av ett 

transportbolag. Det visar att det kan stämma som Bottani och Rizzi (2006, s.297) hävdade 

att företag föredrog att ha sina tjänster samlade hos ett företag. Men många, i alla fall i vår 

studie, kunde tänka sig att använda flera transportbolag om det visade sig att ett bolag inte 

kunde fylla de behoven som företaget hade.  

Vad som också var intressant att observera var att många av respondenterna som vi frågade 

hade svårigheter att komma på tjänster som de ansåg det var viktigt att företagen kunde 

erbjuda.  De som nämnde tjänster nämnde oftast bara en tjänst som de dessutom inte ansåg 

vara ett krav mer utav en fördel om transportbolaget kunde erbjuda det då det skulle 

förenkla samarbetet och företagets verksamhet. Vilket stödjer det Sink et al., (1996, s.42) 

hävdar nämligen att vissa av våra respondenter var specialiserade på transport av maskiner 

och kunde erbjuda de kompletterande tjänsterna som de önskade. Det stöds även av det 

faktum att många av våra respondenter angav att det var viktigt att företagets chaufförer 

hade kunskap om maskinerna och kunde köra på och av dem från trailern. Det visar att Sink 

et als.,(1996, s. 42) resultat är applicerbart även till maskintransportbranschen och kanske 

ännu viktigare här då många angav att det var väldigt viktigt att de var så specialiserade att 

de kunde köra på och av maskinerna. Sammanfattningsvis så fanns det krav på att 

transporbolaget skulle kunna köra maskinerna på och av trailern och förutom detta så fanns 

det vissa tjänster som det skulle vara en fördel om transportbolaget kunde utföra men var 

fanns inga krav på dessa.  

5.5.2 Miljövänlighet  

Alla våra respondenter utom en angav att det på ett eller annat sätt ansåg att det vara viktigt 

att transportbolaget var miljövänligt. Dock så verkar det inte som detta är en parameter som 

har så stor betydelse när de ska köpa transporter för maskinerna. Vilket också Wolf och 

Seuring (2010, s. 96) visade i sin studie, när de kom fram till att transportbolag inte 

upplevde att företag efterfrågade miljövänlighet. Gemensamt för många av de som svarade 

att det tyckte miljövänlighet var viktigt var att de ansåg att det hängde ihop med att använda 

sig av ett transportbolag med bra kvalité och något som nästan togs för givet då. Hans 

uttryckte sig på följande sätt: 

”Är det politiskt självmord att säga nej? Men jag vet inte om jag tycker att det är så viktigt. 

Om de ska hålla kvalité så är det så att de blir miljövänliga per definition för då kan de inte 

köra med gamla skrotbilar. Det finns ju lagar nu på att de måste vara miljövänliga.  Så jag 

menar att det blir självreglerande. Men om du beställer av Kalle Perssons åkeri som har 

bestämt sig för att skaffa en truck då har du ingen miljökoll över huvud taget. Så jag tror 

att det blir svårt att hålla den diskussionen eftersom de flesta företagen blir det 

automatiskt. För det är ju som med maskinerna till exempel det går inte att hitta en maskin 

på marknaden som inte är miljövänlig. Förut så var CAT långt före alla andra men 
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eftersom alla miljölagar kom så var de andra företagen tvungna att komma ikapp, i vart 

fall på miljösidan. Så jag tror inte den frågan är relevant.” 

Hans menade alltså att om de använder sig av etablerade och seriösa transportbolag så var 

miljövänlighet någon som kom på köpet. Det var även många andra respondenter som 

uttryckte att det låg i transportbolagens eget intresse att vara miljövänliga då de dels 

behövde göra det för att tjäna pengar och för att följa lagar och regler som finns. Kristian 

formulerade sig på följande sätt: 

”…. som jag ser det så är det sådan konkurrens på marknaden så det är ingen seriös 

spelare som inte är det. För är du ett seriöst bolag så kommer du inte undan med det 

här…..Är de ett seröst företag så har de nya grejer med nya motorer som drar mindre 

bränsle och så vidare. Då tycker jag att det är viktigare det här med logistiken om man 

pratar om det här med miljö än att bolaget i sig själv är miljövänliga. Men de måste ju 

spela efter de regler som finns. ” 

Det visar att det finns ett stort tillit från företaget till att om de använder sig av ett företag 

med hög kvalité på sin tjänst och som är etablerade så ligger det i deras intresse att vara 

miljövänliga. 

De flesta respondenter svarade, som nämnt, att de ansåg att miljövänlighet var viktigt. Dock 

så följde majoriteten av respondenterna upp detta svar med att lägga över ansvaret på 

transportbolaget i stil med Hans och Kristians svar. Detta tolkar vi som att företaget inte la 

någon större vikt vid just miljövänlighetsparametern vid valet av transportbolag. Detta 

resultat är i linje med vad Wolf och Seurings, (2010, s. 96) fann i sin studie nämligen att, 

det inte beror på att företag inte anser att miljövänliga transporter är viktigt utan att det i 

många fall tas för givet inom transporter att de etablerade företagen är miljövänliga och att 

de lagar och regler som finns garanterar detta. Annika var den enda respondenten som 

uttryckligen sade att miljövänlighet inte alls var viktigt och motiverade det med att det var 

viktigast att de tog sig från punkt A till B och hur de gjorde det var transportbolagets ensak. 

Kristian är menade att det fanns andra sätt för företaget att påverka hur miljövänliga 

transporterna blir genom att ha en bra logistik. Vilket vi tolkar som att inte köra onödiga 

sträckor eller att undvika i största möjliga mån att transportörens lastbil går tom en sträcka. 

Detta menader också Mashayekh et al., (2012, s. 3750-3751) som beskrev att planering av 

rutter var ett sätt för företagen att bli mer miljövänliga.  

På en högre nivå i företaget visade det sig också att de var medvetna som att de inte tog 

miljöparametern i beaktning när de köpte transporter åt maskinerna. Binne som är 

logistikchef på huvudkontoret uttryckte sig såhär: 

“Yes it think it is important as well, I haven’t touched on that yet but within Pon it is 

getting more important. We are realizing that it is not only about the money but also about 

safety and the environment and doing good thing. We would like to make money in a good 

way so yes it is also important” 

Han var men andra ord mer inne på att det är ett etiskt beslut och att de vill tjäna pengar på 

”rätt sätt” och att det håller på att bli viktigare inom företaget. Peter Bergman som sitter 

med i inköpsstyrelsen för hela Pon nämnde att det i framtiden skulle komma mycket 
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hårdare krav på deras leverantörers miljövänlighet och att det skulle krävas att deras 

leverantörer hade ISO-märkning, vilket garanterar att de lever upp till vissa miljö- och 

kvalitetskrav. Det visar att det finns en vilja inom Pon organisationen att vara miljövänliga 

och tjäna pengar på ett etiskt sätt som Binne var inne på. Medarbetarna på en lägre nivå i 

verksamheten där medarbetarna anser även de att miljövänlighet men tar det mer som en 

självklarhet än de gör på en högre nivå i företaget.  

Det var heller inte någon av respondenterna som nämnde att det skulle vara möjligt att 

transportera maskinerna med något annat transportsätt än just lastbil och trailer vilket 

Forkenbrock, (2001, s. 334) menade var ett sätt att företag att bli mer miljövänliga. Detta 

kan bero på att det inte är möjligt att exempelvis transportera maskinerna på exempelvis tåg 

vilket hade kunnat vara ett alternativ. Det skulle också kunna bero på att företaget inte var 

villiga att öka ledtiden vilket Wu och Dunn (1995, s.26) förklarade var en av 

konsekvenserna med byta transportsätt och använda sig av miljövänliga transporter.  

Sammantaget så spelar alltså inte parametern miljövänlighet in vid valet av transportbolag i 

dagsläget. Det går dock inte att utesluta parametern då det finns ett intresse för miljövänliga 

transporter och det verkar som att inom Pon i framtiden kommer implementera krav på 

miljövänlighet hos transportbolaget och då kommer deras efterfråga efter miljövänlighet bli 

tydligare både för medarbetare inom företaget och för transportbolaget.  

5.5.3 Varumärke  

Överlag så ställde sig respondenterna sig skeptiska till att parametern varumärke spelade 

roll vid valet av transportbolag. Istället tryckte många av respondenterna på att det var 

viktigare att de hade arbetat med företaget tidigare mer än på att det var viktigt att de hade 

ett välkänt varumärke. Annika uttrycker sig exempelvis på följande sätt när vi frågade 

henne om vikten av att de kände till företaget: 

”Att vi känner till dem sen innan… Jo det är ju återigen att de vet hur vi jobbar och vad vi 

vill vad vi brukar ha för krav” 

Hon menar alltså att det är bra om transportbolaget vet hur företaget jobbar och förklarar 

sedan vidare att det skulle spara tid för henne om de skulle välja ett företag som de varit i 

kontakt med sedan tidigare. Även Katarina menade att det skulle underlätta då de hade en 

kontaktperson på det företaget som hon samarbetet med innan och detta skulle göra det 

lättare. Dessa resonemang är i linje med Kotler och Pfoertschs (2006, s.51) upptäckter om 

att varumärka inte hade lika stor effekt när ett företag köpte en tjänst av ett annat företag. 

Hans och Ulf hävdade exempelvis att det inte var ett välkänt varumärke som var det viktiga 

men att vissa saker som till exempel att de hade en stor och kompetent organisation kunde 

förknippas med det. Hans förklarade det så här: 

”Det finns ju inga företag som är stora som inte är välkända. Men de behöver ju inte vara 

välkända i Sverige... men jag tror med de volymerna som vi har och de kostnaderna som vi 

har på våra produkter så är det nog bra.....Så då gäller det ju att kolla upp det innan och 

ringa referenser och så vidare innan man bestämmer sig för att använda sig av dem. ” 



 

 

54 

 

Ulf också menade att om ett transportbolag är välkänt så är de ofta det för att de är duktigt, 

men tillägger sedan att det företaget som han använder nu hade han inte hört talas om innan 

och är väldigt nöjd med så det måste inte alltid fungera så. Det kan kopplas till att innan ett 

företag har en kontakt med transportbolaget är varumärket och ryktet det enda företaget har 

att basera sin uppfattning om företaget på vilket Berry (2000, s. 128) hävdade.   

Vissa respondenter som svarade även rakt nej på frågan om det skulle vara bättre att 

använda ett transportbolag med välkänt varumärke. Det var Peter, Binne, Kristian och 

Joakim som hävdade det. De menade att det vara andra saker som vi diskuterat som kvalité 

eller service som var det viktiga med ett transportbolag och inte hur välkända de var. Peter 

Bergmans uttryckte det såhär: 

”It is not really that important. It is more important with the quality, price and all the other 

parameters we discussed before. Then the best result should come out. It is not necessary to 

use a very famous or known company.” 

Att varumärket inte hade någon vikt alls vilket dessa respondenter menade bestrider det 

resultat som Davis et al. (2007, s.224) visade, nämligen att inom köp av logistiktjänster så 

spelade varumärket roll.  

Några av respondenterna (Anton, Håkan och Daniel) menade dock att det kunde vara en 

fördel att välja ett företag som var välkända och hade ett stärk varumärke. Daniel och 

Håkan fokuserade på att det kunde vara bra med några som han hade hört talas om eftersom 

då hade han någon slags relation till dem. Anton angav som anledning att det fanns en 

större risk att de som de inte kände till kanske inte presterade. Detta är i linje med Berrys 

(2000, s. 128) resultat som visade att ett starkt varumärke leder till att minska den risk och 

osäkerhet en kund kan känna inför ett köp av en tjänst. 

Vi drar slutsatserna att företaget inte lägger någon vikt på varumärket vid valet 

transportbolag. Detta då majoriteten menade att det inte spelade in och istället menade att 

en tidigare relation istället skulle spela roll när de skulle köpa transporter åt maskinerna. 

Anledningarna till detta var att de då visste vilken kvalité transportbolagets tjänst höll och 

att transportbolaget då hade viss kunskap om företagets affärer och maskiner. 
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5.6 Pris 
 

Parametern pris visade sig i vårt arbete vara av mindre betydelse och framförallt ha en 

betydelse först efter att de andra parametrarna var uppfyllda. De flesta av respondenterna 

svarade att pris var viktigt men att om någon av de övriga parametrarna försämrades, så 

som flexibilitet, kort ledtid, kompetens och att transporten utförs på överrenskommet sätt, 

så var det mer kostsamt för företaget än om de köpte tjänster från ett dyrare transportbolag.  

Sex stycken av våra respondenter svarade att pris eller kostnaden för transporten var en av 

de viktigaste parametrarna när de blev tillfrågade vad de tyckte var viktigt med transporter. 

Det gör att hälften av våra respondenter nämnde att det var viktigt och att hälften av våra 

respondenter nämnde andra saker som viktiga. Enligt Halldorsson och Skjött-Larsen, 

(2004, s.195-196) var pris en av de viktigaste parametrarna för företag som hade låg 

integration med sitt transportbolag, vilket vi har visat att vårt företag eftersträvade. Det kan 

därför tänkas vara aningen förvånande att endast hälften av våra respondenter nämnde det 

som en av de viktigaste parametrarna vid transporter. 

Vad som kan vara intressant att fundera över är att alla våra experter angav att pris var 

viktigt och alla koordinatorer på huvudkontoret utom en. Av säljarna och de koordinatorer 

som sitter på verkstäderna var det bara en respondent som angav att pris var viktigt. En 

anledning till detta anser vi kan vara att experterna och koordinatorerna är mer direkt 

inblandade i budgetar och uppföljning av resultat och därför fokuserar mer på 

kostnadsminimering då det påverkar resultatet. Säljarna och koordinatorerna på 

verkstäderna är däremot mer direkt påverkade och involverade i transporterna och är de 

som påverkas negativt om en transport är sen eller om transportbolaget inte har tillräcklig 

kunskap. Säljaren påverkas på så sätt att kunden kan bli missnöjd vilket minskar säljarens 

möjlighet att sälja fler maskiner till den kunden och verkstäderna kan tvingas ha mekaniker 

väntande och overksamma om inte en transport dyker upp på utsatt tid.  

Peter Bergmans, som var en av de som nämnde pris när vi frågade honom vad som var 

viktigt vid köp av transporter, utrycker sig på följande sätt när vi frågar honom om just 

prisets vikt: 

”One of the important parts is the quality of the transports because all of the new machines 

cost a lot of money. It is also a high value product in the eyes of the customers and 

therefore it should be carried with care. That means that quality and knowledge of the 

goods by the transport company and the drivers of the trucks should be very high so that 

they can deliver the machine properly to the customer. Price is also important but it is not 

leading, quality and delivery in time should be the main focus.” 

Som det kan utläsas av Peters svar så nämner han att pris är en av de viktiga parametrarna 

han tänker på när det kommer till transport av maskiner, men han tycker inte det är det 

viktigaste utan att det är underställt kvalité och leveransprecision. När vi frågade Anton 

Chaika om det finns någon parameter som de kan minska kvalitén på i utbyte mot ett lägre 

pris svarade han följande: 
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”…för säg till exempel att maskinen skulle bli skadad under transporten så blir det väldigt 

mycket större kostnader än om vi skulle betala mer för transporten. Så kvalité och service 

tycker jag inte är aktuellt att sänka för ett lägre pris. För vi är inte något billigt företag 

utan försöker hålla en viss nivå och kvalité. Så jag tror inte på den möjligheten”  

Att respondenterna inte kunde tänka sig att försämra kvalitén på någon parameter stödjer 

Weeles (2010, s.104) studie som kom fram till att det finns vissa grundkrav som ett 

transportbolag behöver erbjuda och att när dessa parametrar är uppfyllda så är pris viktigt. 

Eftersom respondenterna i stor utsträckning inte kunde tänka sig att försämra kvalitén på 

någon av de övriga parametrarna så går detta emot de resultat som Danielis och Marcucci 

(512-513) fann, då de påstod att pris stod i relation till övriga parametrar de undersökt.  

Genom att nå upp till det krav på parametrarna som respondenterna krävde så menade de 

också att de kunde tjäna pengar, exempelvis så förklarade Håkan kommunikation inte får 

försämras på grund av ett lägre pris: 

”Ja det är ju det som är det viktiga, att man ska kunna kommunicera detta. Så att de kan ta 

det i samband med en annan transport eller att de samlastar eller liknande. Då kommer vi 

ju in på miljön också ju, får då kör du ju inte onödigt och bara kör en maskin så kan de 

köra detta ihop med flera maskiner eller att de tar den maskinen när de lämnar av en 

annan maskin där” 

Håkan menar att om företaget har en bra kommunikation med transportbolaget kan de 

enklare kombinera flera transporter vilket i slutändan kommer leda till en lägre kostnad.  

Många av våra respondenter hävdade att det dock inte var rimligt att betrakta till exempel 

kvalité som något de kunde ha olika stor grad av utan att det istället fanns ett grundkrav 

som borde vara uppfyllt. De menade också att dålig kvalité på transporterna och till 

exempel skadade maskinerna så innebar det också en högre kostnad på grund av att 

företaget fick lägga tid (lön) och energi på att eventuellt få tillbaka pengar från en 

försäkring. Det är i motsats till det Danielis och Marcucci(2007, s.512-513) hävdade då de 

påstod att pris stod i relation till övriga parametrar de undersökt. Kristian nämner dock att 

”Du får vad du betalar för helt enkelt…” vilket skulle kunna bekräfta de resultat som 

Danielis och Marcucci (2007, s.512-513) men han förklarar sedan vidare att: ”Men att 

börja tumma på kilometerkostnaderna det är som att skjuta sig själv i foten” och menar då 

att vissa parametrar inte håller en viss standard så kommer det att drabba företaget. Att 

priset var mindre viktigt tror vi kan bland annat bero på företags bransch där det fanns 

övervägande negativa effekter om inte de övriga parametrarna höll de krav som de hade på 

dessa.  

Den enda parameter som respondenterna nämnde möjligtvis kunde försämras för ett lägre 

pris var ledtiden. Binne, Hans och Daniel är inne på att det skulle kunna vara en fördel att 

ha en längre ledtid och på så sätt spara pengar på priset. Daniel menar att det ligger på 

företagets ansvar att vara så exakta i sin planering så att det inte borde spela någon roll: 

”Ja det är väl leveranstiden i så fall, det skulle kunna vara värt att ha en längre leveranstid 

om vi får ett lägre pris. För det är ju bara för oss att ha en effektivare planering så borde 

inte det vara ett hinder för oss. I den här branschen så borde vi kunna veta en vecka innan 

när något ska transporteras” 
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Däremot var det vissa respondenter som nämnde att ledtiden inte kunde försämras. Stefan 

uttryckte sig bland annat på följande sätt när vi frågade vilken parameter som kvaliten inte 

fick försämras på grund av ett lägre pris: 

”snabbheten kan man inte tumma på helt enkelt. För i första hand är det inte priset man 

frågar efter när man vill ha en transport ordnad, det är när du kan, att det blir ordnat nu” 

Det finns med andra ord ingen samlad argumentation kring om ledtiden skulle kunna 

försämras för ett lägre pris. En mer utförlig diskussion kring ledtiden finns i kapitlet 5.4.2.  

Sammanfattningsvis så var parameten pris alltså av mindre vikt och var något som företaget 

analyserade först efter att grundkraven på de övriga parametrarna uppfyllts. Detta betyder 

att priset inte ligger under det första steget i Weber et als., (2000, s. 138) behovsanalysen 

som de övriga parametrarna gör. Denna parameter kommer istället in efter det andra steget 

(identifiera leverantörerna) och spelar först då roll vid valet av transportbolag för 

maskinerna.   
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5.7 Ett eller flera transportbolag 

Merparten av respondenterna ansåg att det var bättre att använda sig av endast ett 

transportbolag. Anledningen till detta var i många fall att det var enklare med endast en 

kontakt. En annan anledning var att det transportbolaget lärde känna företagets produkter 

vilket gör det enklare när de ska beställa en transport. Håkan Håkansson sa till exempel när 

vi frågade honom vilka fördelar det fanns med att använda sig av ett transportbolag: 

”Fördelen är att de lär känna oss och de lär känna våra produkter på ett annat vis. Men 

har du flera transportörer så med det produktprogram som vi har så får vi ju då kanske 

lägga mycket mer tid på att förklara för dem hur denna produkt är, allt med vikter och 

längder och allt sånt här. Men den som du har ett större samarbete med vet i regel alla 

dessa bitar redan. Så det blir ju enklare då” 

Kristian Johansson ansåg också att det var bättre att använda sig av ett transportbolag och 

menade bland annat: 

”Fördelen är att man får den här personliga kontakten… företaget de vet exakt hur vi vill 

ha det, vad våra behov är de känner säljarna de vet hur säljarna tänker och sådana saker 

så att de kan få till logistiken bättre” 

Detta kan kopplas till Treleven och Bergman Schweikhart, (1988, s. 97-98) upptäckt om att 

kommunikationen och kvalitén kommer att förbättras om företaget endast använder sig av 

en leverantör. 

Några av respondenterna menade att det också skulle vara möjligt att använda sig av två 

transportbolag men inte mer för då skulle det bli svårare att koordinera och ringa runt till de 

olika transportbolagen. Vilket även Skjött-Larsen et al., (2009, s. 232-237) kom fram till 

och menade att det även skulle ta mer tid från företaget med flera leverantörer. 

Annika Erlach ansåg dock att det var bättre med flera transportbolag och att det inte var 

några problem med koordinationen, hon menade att ”sen kan man spela ut dem lite mot 

varandra också” och på så sätt få ett lägre pris. Treleven och Bergman Schweikhart, (1988, 

s. 97-98) menade också att en av fördelarna med att använda sig av flera transporbolag var 

att företaget kunde jämföra de olika transportbolagen med varandra och där igenom få ett 

lägre pris. Peter Bergmans nämner också att det kan bli billigare att använda sig av flera 

transportbolag men, han säger även att det kan bli billigare att använda sig av ett då de får 

”en större del av kakan”, vilket även Skjött-Larsen et al., (2009, s. 232-237) kommer fram 

till. Det blir med andra ord svårt att ge några direkta ekonomiska incitament för att använda 

sig av en eller flera leverantörer även i kontexten för transport av maskiner i Sverige. 

Stefan menar att det är bra att använda sig av flera transportbolag för om ett inte skulle 

kunna så kan han ringa till ett annat, vilket kan kopplas till Treleven och Bergman 

Schweikhart, (1988, s. 97-98) som menar att det är bra att använda sig av flera om det 

skulle bli ett avbrott i en av leverantörernas leveranser. Stefan säger dock vidare att det inte 

skulle spela någon roll om de bara använda sig av ett om detta bolag alltid kunde ställa upp 
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när han ringde till dem. Kristian menar dock att företaget inte säljer maskiner i sådana 

mängder att de skulle behöva flera transportbolag för deras transporter. Ulf menar också att 

det skulle vara möjligt att använda sig av flera transportörer men att ett transportbolag är 

fördelaktigt och att det finns vissa risker med att använda sig av flera: 

”volymen så liten på varje så att de inte vill anstränga sig lika hårt för oss” 

Han menar då att om varje transportbolag bara får ett litet antal transporter så kommer inte 

prestera lika bra och ställa upp på kort varsel och så vidare, vilket också Skjött-Larsen et 

al., (2007, s. 232-237) kom fram till var en risk med att använda sig av flera transportbolag. 

Flera av respondenterna var också inne på att det finns en risk att företaget blir för beroende 

om de endast använder sig av ett transportbolag.  Binne nämnde att det var en nackdel med 

att endast använda sig av ett transportbolag: 

” Disadvantages could be that we are too dependent one supplier and that they are no 

competitive enough because they are getting it easy…” 

Vilket också Van der Weeles (2010, s. 105) kom fram till i sin studie. Binne säger dock 

vidare att detta lätt skulle kunna lösas; 

” ..but that is solvable as well if you have a contract of two years and say that if you don’t 

behave then we stop it and they will still be hungry. So I see only advantages in having one 

contact”   

Han menar att det inte är någon direkt nackdel. Han ansåg istället som majoriteten av 

respondenterna (11 av 12) att fördelarna med att använda sig av ett transportbolag 

överväger nackdelarna och fördelarna med att använda sig av flera. 

Det är dock svårt att säga att företaget endast ska använda sig av ett transportbolag då alla 

olika delar i företaget (huvudkontoret och de olika verkstäderna) bokar sina egna 

transporter och använder sig av olika transportbolag. Det blir då att varje enhet har ett 

transportbolag knutet till sig men att företaget som helhet använder sig av flera 

transportbolag. Flera respondenter var inne på att det kunde vara möjligt att använda sig av 

flera transportbolag av en geografisk anledning. Att använda sig av ett transportbolag i norr 

om de hade bättre täckning där och ett i söder om de hade bättre täckning där eller att de 

använder sig av lokala transportbolag för den region som de skickar maskinerna ifrån. 

Håkan som använder sig av ett lokalt transportbolag i närheten av Eslöv där han arbetar 

menar att det är bättre att använda sig av ett lokalt eftersom de mesta maskinerna sänds till 

närområdet och om maskinerna ska längre sträckor så kan transportbolaget köra dessa 

sträckor också. De övriga verkstäderna verkar arbeta på samma sätt och använder sig av en 

transportör som är stark i deras region. Alternativet hade kunnat vara att använda sig av ett 

ledande logistikbolag med endast en kontakt som administrerade alla transporter åt 

företaget vilket Skjött-Larsen et la., (2007, s. 269-270) menade var ett alternativ.  
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För det undersöka företaget (Pon Equipment) verkar det dock vara en fördel om de 

använder sig av flera transportbolag och endast ett från varje enhet som bokar transporter. 

Det vill säga att de olika verkstäderna använder sig av ett lokalt bolag för sina transporter 

och huvudkontoret använder sig av ett för transporter från hamn ut till de olika 

verkstäderna. Om detta också är fördelaktigt för andra företag som transporterar maskiner i 

Sverige går dock inte att dra några slutsatser om. Argumenten som respondenterna 

uttryckte tyder på att det är fördelaktigt att använda sig av endast ett transportbolag men i 

praktiken så använder de sig av flera.  
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6. Diskussion och slutsatser 
Vi kommer nedan att presentera de slutsatser som vi kommit fram till i vår studie. Vi 

kommer visa på hur vi genom våra resultat och analyser kunnat utveckla den modell som 

togs fram i teorikapitlet. Vi kommer även lämna ett praktiskt bidrag till vårt fallföretag 

såväl som teoretiska bidrag. Vi kommer avslutningsvis ge förslag på framtida forskning 

inom vårt forskningsområde 

 

Den problemformulering som denna studie ämnar svara på är: 

Hur viktiga är olika parametrar vid val av transportbolag av maskintransporter på den 

svenska marknaden?  

Syftet med studien var följande: 

Syftet med denna studie är att utveckla och anpassa den tidigare forskningen som finns 

inom utvärdering av olika transportbolag och att skapa förståelse för vilka parametrar som 

är viktiga när beslut ska tas för val av transportbolag. Vi kommer i vår studie att undersöka 

vilka likheter och skillnader det finns mellan den existerande forskningen och de resultat vi 

finner hos ett företag som köper transporter av maskiner på den svenska marknaden. 

Praktiskt kommer detta hjälpa Pon Equipment med att veta hur de ska jämföra olika 

transportbolag och vad de bör fokusera på i utvärderingsprocessen. Detta kommer även att 

gynna transportbolag i Sverige som kommer att kunna fokusera på dessa parametrar för att 

uppfylla dessa företags behov. 
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6.1 Utvecklad modell 

 

 

Den slutliga modellen som vi kom fram till under denna studie ser ut på följande sätt. De 

gröna parametrarna är sådana som vi har funnit har större betydelse vid valet av 

transportbolag för transporter av maskiner i Sverige, de orangea har mindre betydelse och 

de vita fann vi inte vara någon parameter utan snarare ett konstaterande om företag som 

transporterar maskiner på den svenska marknaden.  

Det visade sig vara viktigt för företaget att ha få en bra service från transportbolag. Mycket 

av servicen hängde ihop med den kontaktperson som fanns på företaget. Det var också 

viktigt att det var en speciell kontaktperson och inte flera olika för att underlätta 

kommunikationen med företaget och transporterna. Om det var en bra kommunikation 

mellan företaget och kontaktpersonen så kunde onödiga fel undvikas, de kunde spara 

pengar i med transporterna och fel som skedde under transporterna kunde förlåtas av 

företaget. Det var också viktigt att företaget hade en bra kunskap om branschen då detta 

underlättade bokningarna och fel som annars kunde uppstå. Kunskapen om branschen 

visade sig den också vara kopplad till kontaktpersonen.  

Den typ av relation som företag, som vårt fallföretag, är i behov av fann vi var av den 

enklare sorten. Det visade sig att företaget som transporterar maskiner på den svenska 

marknaden inte hade några större krav på integration utan snarare ett krav på låg grad av 

integration. Att boka och administrera transporterna visade sig vara enklast och mest 
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fördelaktigt att endast göra via telefon eller i vissa fall mejl. På grund av kravet på låg 

integration var det inga svårigheter att byta transportpartner. Denna parameter har vi inte 

valt att vikta eftersom det snarare är ett konstaterande än en parameter som spelar roll vid 

valet av transportbolag.  

Kvalité visade sig ha många olika dimensioner som var viktigt enligt vår studie. Flexibilitet 

i ledtid, leveranspålitlighet, kompetens om företagets affärer och maskiner, 

leveransprecision, flexibilitet innan och efter orderingång var alla viktiga parametrar. (Hur 

de exakta kraven för dessa parametrar såg ut diskuteras i kapitel 5.3) Skulle det finnas 

brister i dessa parametrar kunde det dessutom kopplas till ökad kostnad, minskad 

kundnöjdhet, onödig tidsåtgång eller andra negativa effekter för företaget. Därför var det 

viktigt att alla krav på de parametrar som vi fann vara viktiga var uppfyllda, det fanns inget 

som kunde tummas på utan det fanns vissa grundkrav på de parametrar vi nämnt som var 

tvungna att vara uppfyllda. Av kvalité parametrarna så var det bara leveransprecision hade 

mindre inverkan på valet vid transportbolag. Leveransprecisionen visade sig vara mindre 

viktigt eftersom det inte handlade om precision på minuten utan snarare att den kom på den 

dagen som var bestämt och att om maskinen skulle bli försenad så räckte det ofta med att 

chauffören ringde och berättade detta så löste det sig oftast. Ledtidparametern har vi 

utvecklat till flexibilitet i ledtid eftersom det var detta som var viktigast för företaget när de 

rörde som om ledtiden.  

Matchning av tjänster har vi bytt ut mot parametern behov av vissa tjänster som det visade 

sig att företaget som transporterar maskiner i Sverige var i behov av. Det fanns vissa 

tjänster som var ett krav att transportbolaget kunde uppfylla, så som att chaufförerna skulle 

kunna köra på och av maskinen från trailern. Det var också det vissa som mer var en fördel 

om transportbolaget kunde uppfylla men att företaget fortfarande kunde använda sig av ett 

transportbolag som inte kunde uppfylla dessa tjänster, vilka tjänster detta var diskuteras 

mer utförligt i kapitel 5.5.1 (Matchning av tjänster). Att ha alla tjänster hos ett företag 

visade sig ha en mindre betydelse men det var ändå något som företaget såg som en fördel. 

Miljövänlighet var något som var viktigt för personerna som jobbade på företaget men 

inget som påverkade dem i deras uppfattning om transportbolag och därför var det en 

mindre viktig parameter för vårt företag. De litade istället på att om de använde sig av 

etablerade företag så skulle det och de lagar och förordningar som finns för transporter 

garantera att transporterna var tillräckligt miljövänliga. Parametern varumärke visade sig 

inte vara viktig utan har blivit utbytt mot parametern tidigare relation med företaget som 

visade sig kunde spela in till viss grad vid val av transportör. Tidigare relation visade sig 

dock inte vara en viktig parameter utan endast något som kunde vara en liten fördel enligt 

vissa respondenter. 

Ett eller flera transportbolag visade sig inte ha någon större betydelse utan det fanns 

fördelar och nackdelar för vårt företag med att ha både ett eller flera transportbolag. Det 

viktigaste var att den som bokade transporterna endast hade en kontakt för att underlätta 

bokningarna och få en personlig kontakt vilket hänger ihop slutsatserna kring 

kontaktpersonen. Om de olika avdelningarna använder sig av samma eller olika 

transportbolag spelade ingen större roll för företaget och därför anser vi att denna parameter 

är av mindre vikt för vårt företag.  
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Pris visade sig i vår studie ha en underordnad betydelse. Pris har bytt plats i vår modell då 

det var främst viktigt att säkra vissa grundkrav på de övriga parametrarna och sedan 

eventuellt utvärdera transportbolag utefter pris.  Skulle det finnas brister i hur väl 

transportbolagen levde upp till dessa krav så skulle det innebära att totalkostnaden blev 

ökade och de eventuella besparingar som gjorts i lägre pris skulle vara förgäves. Därför var 

det viktigare för företaget att försäkra sig om att grundkraven på de övriga parametrarna var 

uppfyllt och därefter så var fortfarande pris en parameter som företaget tog viss hänsyn till 

eftersom det innebär en kostnad vilket i slutändan påverkar företagets finansiella resultat. 

Vi har i denna studie funnit att det finns en rad olika parametrar vars betydelse och 

inflytande skiljer sig hos det företaget vi undersökt jämfört med den existerande teorin 

inom detta område. Denna skillnad har främst berott på att transporter av maskiner skiljer 

sig på en rad fundamentala punkter jämfört med transporter av andra varor och transporter 

generellt. Vi har genom vår studie också skapat en större förståelse för alla parametrars 

inverkan på transport av maskiner i Sverige. Vi har med hjälp av våra resultat även kunnat 

utveckla den modell som togs fram i teorikapitlet.  

.  

6.2 Praktiskt bidrag 
Vi kommer i detta kapitel att ge rekommendationer Pon Equipment samt till transportbolag 

som ämnar sälja tjänster till företag som transporterar maskiner i Sverige. Bidragen 

kommer att bestå av praktiska rekommendationer som ska hjälpa de olika parterna att 

lyckas i interaktionen mellan dem. För företaget så handlar det om vad som ska uppfyllas 

när de ska handla upp ett nytt kontrakt med en transsportpartner och för transportbolagen så 

handlar det om vad de ska tänka på för att ha en större chans att uppfylla de kunders som 

transporterar maskiner i Sverige behov.  

Förslag till Pon Equipment: 

Det visade sig vara av vikt för företagen att transportbolaget har en speciell kontaktperson 

som de kan kommunicera med och boka sina transporter hos, denna person bör också ha 

tidigare erfarenheter av transporter av maskiner och har denne också jobbat med företaget 

så är det en fördel. Företag som transporterar maskiner i Sverige bör med andra ord ha som 

krav att transportbolaget har möjlighet att avsätta en person för denna kontakt som 

uppfyller de krav som de har på denne och har han/hon också jobbar med företaget tidigare 

är detta en fördel. Någon djupare interaktion till transportbolaget krävs inte med 

transportbolaget. Att transportbolaget har bra kvalité på sina tjänster är av vikt och att de 

finns en viss flexibilitet ledtiden innan och efter orderingång bör också vara ett krav. 

Företaget bör också säkerhetsställa att de chaufförer som transportbolaget har kan köra 

deras maskiner på och av trailern när de hämtar och lämnar maskinerna. Vidare så borde de 

se till att alla de parametrar som denna studie funnit av större vikt är uppfyllda och därefter 

försöka uppfylla de parametrar som var mindre viktiga. När företag identifierat 

transportbolag som kan uppfylla de viktigaste krav borde dessa därefter utvärderas utifrån 

vilka som även kan uppfylla de parametrar som är av mindre betydelse och även med 

hänsyn till pris.  
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Förslag till transportbolag:  

Transportbolag som ämnar sälja tjänster till företag som Pon Equipment bör i första hand se 

till att de har möjlighet att avsätta en person för kontakt med det företag som ska köpa 

tjänster av dem och denna har erfarenhet av maskintransporter sedan tidigare. De bör också 

se till att de har personal som kan köra på och av de maskiner som från de trailers som de 

hämtar maskinerna med. Utan att uppfylla dessa två parametrar kommer de inte uppfylla de 

behov som företag har som ska köpa tjänster av dem. Transportbolaget behöver inte trycka 

på att de är det billigaste företaget utan de övriga parametrarna är av större vikt och i sin tur 

kommer göra att den slutliga kostnaden för transporterna kommer att bli billigare för deras 

kunder. Till exempel att ha en bra kvalité på transporterna, att de kommer leverera i tid, att 

det inte blir några skador och att de finns en god kommunikation gör att kundernas 

totalkostnad blir lägre. De bör också säkerställa att det finns en viss flexibilitet i ledtiden 

och att de kan ställa upp på kort varsel och om det skulle vara bråttom. De bör uppfylla de 

lagliga kraven på miljövänliga transporter men är inget som behöver tryckas på under 

upphandlingen då det inte heller påverkade företagets val av transportbolag till så stor 

utsträckning. Dock så kan det vara bra att ha lyhördhet mot sina kunder när det kommer till 

miljövänlighet då det kommer bli viktigare inom Pon Equipment i framtiden. 

Det finns inte några speciella behov från företaget att integrera verksamheterna med 

varandra. Vi föreslår att transportbolaget borde hitta ett sätt att integrerar företagen och 

kanske erbjuda detta utan extra kostnad samt få företaget att lita mycket på dem. Genom att 

göra detta så kan transportbolaget få företaget att bli mer beroende av dem och det kan då 

bli svårare att byta transportpartner vilket inte verkar vara några större svårigheter i 

dagsläget.   

6.3 Teoretiskt bidrag 
I vår studie har jämfört den existerande teorin som finns med de resultaten vi funnit hos 

vårt fallföretag. Då det inte funnits någon existerande forskning som är inriktad mot 

transport av maskiner så är denna studies bidrag att undersöka vilka resultat som gäller för 

vanliga transporter som är överförbara till transport av maskiner på den svenska marknaden 

och vilka skillnader det fanns. Då vi har gjort vår studie hos ett företag som transporterar 

maskiner så är värdet i studien snarare att se vilka samband och förklaringar det fanns för 

att vissa parametrar var viktiga inom vårt undersökta företag än att dessa resultat är 

överförbara för hela branschen. Vi har i vår studie visat att många av de parametrar som har 

visat sig vara viktiga för vanliga transporter även var viktiga för transport av maskiner. Vi 

har också ökat förståelsen för varför vissa parametrar är viktiga och andra mindre viktiga i 

kontexten för maskintransport.  

6.4 Framtida forskning 
Det finns en rad olika uppslag för framtida forskning att hämta från denna studie. Eftersom 

vi endast har undersökt ett företag kan det först och främst vara intressant att testa det 

resultatet som vi har funnit i vår studie och testa om det är applicerbart för flera företag i 

samma bransch i Sverige. Genom att genomföra samma undersökning som vi har gjort så 

kan vidare lärdomar dras och dessutom jämförelser och analys av eventuella skillnader 

mellan olika företag kan då genomföras. Skulle det dessutom göras en kvantitativ 

undersökning på ett stort urval av företag som transporterar maskiner skulle det vara 
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möjligt att testa om de resultaten vi funnit denna studie är generaliserbara för hela 

branschen. 

Det finns även möjlighet att göra djupare studier av de parametrar vi funnit viktiga i vår 

studie för att skapa en större förståelse för dem och deras inflytande. Genom att till exempel 

göra en studie som undersöker varför inte medarbetarnas intresse för miljövänlighet inte 

påverkar de krav de ställer på sina transporter så kan en djupare förståelse för detta 

fenomen skapas. Liknande studier som fokuserar på varje enskild parameters inflytande är 

möjliga att genomföra och skulle verka för att skapa ytterligare förståelse för parametrarnas 

inflytande på företags val av transportbolag.     
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7. Sanningskriterier  
Sanningskriterierna för en kvalitativ undersökning delas enligt Bryman och Bell (2011, 

s.395) upp i två olika kriterier nämligen; trovärdighet och äkthet. Trovärdigheten delas även 

upp i fyra olika underkriterier som är följande; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet 

samt bekräftelse (Bryman & Bell, 2011, s.395).  

7.1 Trovärdighet 
Med tillförlitlighet menas att författarna har gjort tolkningar som stämmer överens med 

verkligheten (Bryman & Bell, 2011, s.395-398). Detta har säkerställts genom att vi 

återlämnat transkriberingarna till respondenterna från intervjuerna där de har fått godkänna 

att det vi har uppfattat var det som de hade för avsikt att kommunicera. Det var ingen av 

respondenterna som ansåg att vi hade tolkat dem fel, dock så var det några som hade 

mindre invändningar på det språkliga i intervjuerna. Det var alltså inga åsikter som 

respondenterna hade som de ville ändra på. Det kan därför tolkas som att respondenternas 

åsikter har framförts utan att vi som författare har korrigerat dem våra förutfattade 

meningar eller de teoretiska föreställningar som vi samlat på oss under teoriinsamlingen.  

Kvalitativa undersökningar har som karaktär att de blir djupare i förståelsen i jämförelse 

med kvantitativa undersökningar som ofta skapar en bredare upptagenhet. Detta beror på att 

undersökningen görs på en mindre grupp av individer som alla delar vissa karaktäristika. På 

grund av detta så blir ofta resultaten som av fallstudier kontextuella och svåra att överföra 

till andra kontexter. (Bryman och Bell 2011, s.395-398) Vi har, som Bryman och Bell 

(2005, s. 307) rekommenderar, i vår studie försökt göra vår studie så överförbar som 

möjligt har vi försökt att så väl som möjligt beskriva den sociala verklighet som studien 

gjorts inom för att försöka göra den överförbar till övriga studier. Det är dock svårt att säga 

hur väl det vi har funnit stämmer in på andra företag som transporterar maskiner i Sverige 

då vi endast undersökt ett företag. Därför är överförbarheten av vår studie begränsad och 

studiens resultat borde snarare ses som en djupdykning i ett företags behov vid transport av 

maskiner och att vissa av dessa resultat kan eventuellt gå att överföra till övriga företag 

med liknande sociala verklighet som vårt företag.  

Med pålitlighet menas att forskarna ska anta ett granskande synsätt (Bryman och Bell 2011, 

s.395-398). Detta har gjort bland annat genom att noggrant granskat de teorier vi har läst 

för att säkerhetsställa att de var lämpliga att använda i vår studie. Vi har i våra metodkapitel 

redogjort för hur den kritiska granskningen av teorierna gått till väga. Vi har också låtit 

personer utifrån läsa vårt arbete för att bidra med objektiva synsätt på hur vi har gått till 

väga och tolkat resultaten. Vi har också haft en universitetslektor som har granskat vår 

studie.  

Bekräftelse innebär att forskaren skall försöka ha en objektiv syn vid studien. Enligt 

Bryman och Bell (2011, s.395-398) så är det dock omöjligt att vara helt objektiv vid en fall 

studie. Istället ska forskarna agera i ”god tro” vilket innebär att undersökningen inte får ha 

uppenbara personliga eller teoretiska värderingar när de genomför studien och tar fram 

resultaten från studien (Bryman och Bell, 2011, s.395-398). Vi har under studien försökt 

hålla oss så objektiva som möjligt och att analytiskt granska våra resultat. Genom att under 

arbetets gång koppla till vårt problem och syfte anser vi att subjektiviteten har minskats. Vi 
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har även i metodkapitlet redogjort för vår kunskapssyn och förförståelse och hur den kan 

påverka studien men också vad vi som forskare gjort för att minska dess inflytande.  

7.2 Äkthet 
Äktheten handlar om att lyfta fram alla perspektiv som kan påverka studies innehåll. Detta 

kan enligt Bryman och Bell (2011, s.398) göras genom att inte endast intervjua chefer inom 

olika sektorer utan även intervjua arbetare kunder och så vidare. I vår studie så stärktes 

äktheten genom att intervjua alla personer inom företaget som på något sätt hade med 

transporterna av maskinerna att göra. Genom att intervjua de olika segmenten så anser vi att 

vi har kunnat få olika perspektiv på vad som är viktigt när ett företag ska transportera 

maskiner inom Sveriges gränser. Den grupp som vi inte nådde vi direktintervjuer var 

kunderna vars åsikter också kan spela stor roll men genom att intervjua säljare som bads 

svara vad som var viktigt för kunderna menar vi att vi lyckats täcka denna grupp på ett bra 

sätt.  
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9. Appendix 

9.1 Frågemallar 
 

Frågemall (koordinatorer): 

       

 

 

 

 

Generella frågor 

Service Relation Kvalité Företagska

raktäristika 

Pris Ett eller 

flera 

Transportb

olag 

 

Vad jobbar du med inom PON?       

Hur är din tjänst relaterad till transporter?       

Hur ser processen ut när du bokar transporter?       

Vad är viktigt med transporter? X X X X X X 

Service       

Hur viktigt är det med en bra kontaktperson? X X     

Har du märkt skillnad i hur bra samarbetet varit med  

Transportbolaget med olika kontaktpersoner?  

 

X 

 

X 

    

Är det viktigt att transportbolaget har kunskap om er 

bransch och era förutsättningar? 

 

X 

     

Hur viktigt är det att du har bra kommunikation med 

transportbolaget? 

 

X 

     

Relation        

Hur fungerar samarbetet med ert nuvarande 

transportbolag? 

  

X 

    

Hur ställer du dig till om ni skulle byta transportbolag? X X     

Vilken grad av integration anser du är lämplig med  

transportbolaget?(EDI, dela tillgångar, utbilda personal) 

  

X 

  

X 

  

Kvalité       

Hur viktigt är det att maskiner anländer vid utsatt tid?    X    

Hur viktigt är det att transporterna är snabba?   X    

Hur viktigt är det att transporten utförs på  

överrenskommet sätt? (Utan skador osv.) 
   

X 

   

Är det viktigt att transportbolagets personal har stor 

kompetens? 
   

X 
   

Är det viktigt att transportbolagen kan vara flexibla?    X    

Inom vilket område skickas era maskiner?   X    

Är det någon av parametrarna som har större betydelse?   X    

Företagskaraktäristika       

Vilka tjänster är det viktigt att transportbolaget kan  

erbjuda? 

  

X 

       

X 

  

Hur påverkar det om transportbolaget inte kan erbjuda 

alla de tjänster ni behöver? 

    

X 

  

Skulle det vara möjligt att använda sig av två transport- 

företag om de inte kan uppfylla alla tjänsterna? 

    

X 

  

X 

Är det viktigt att transportbolaget är       
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miljövänligt orienterad? X 

Tror du att det är bättre att välja ett välkänt företag som 

du känner till sen innan? 

    

X 

  

Pris       

Hur viktigt är pris?  X   X  

Vilka av de övriga parametrarna hade ni kunnat tänka er 

att försämra för ett lägre pris? 

  

X 

   

X 

 

Vilka av de övriga parametrarna hade ni inte kunnat 

tänka er att försämra för ett lägre pris? 

  

X 

   

X 

 

Ett eller flera transportbolag       

Vilka för resp. nackdelar ser ni med att ha ett 

Transportbolag? 

      

X 

Vilka för resp. nackdelar ser ni med att ha flera 

Transportbolag? 

      

X 

Skulle ni föredra att ha ett eller flera transportbolag (för 

era transporter)?  

      

X 

 

 

 

 

Frågemall (experter): 

       

 

 

 

Generella frågor 

Service Relation Kvalité Företagska

raktäristika 

Pris Ett eller 

flera 

Transportb

olag 

Vad jobbar du med inom PON?       

Hur är din tjänst relaterad till transporter?       

Vad är viktigt med transporter? X X X X X X 

Service       

Har du någon kontakt med transportbolaget?      X      

Om ja: Hur viktigt är det med en bra kontaktperson? X X     

Om ja: Har ni märkt skillnad i hur bra samarbetet varit 

med transportbolaget med olika kontaktpersoner?  

 

X 

 

X 

    

Är det viktigt att transportbolaget har kunskap om er 

bransch och era förutsättningar? 

 

X 

     

Hur viktigt är det att ni har bra kommunikation med 

transportbolaget? 

 

X 

     

Relation       

Hur fungerar samarbetet med ert nuvarande 

transportbolag? 

  

X 

    

Hur ställer du dig till om ni skulle byta transportbolag? X X     

Vilken grad av integration anser du är lämplig med  

transportbolaget?(EDI, dela tillgångar, utbilda personal) 

  

X 

  

X 

  

Kvalité       
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Hur viktigt är det att maskiner anländer vid utsatt tid?    X    

Hur viktigt är det att transporterna är snabba?   X    

Hur viktigt är det att transporten utförs på  

överrenskommet sätt? (Utan skador osv.) 
   

X 

   

Är det viktigt att transportbolagets personal har stor 

kompetens? 
   

X 
   

Är det viktigt att transportbolagen kan vara flexibla?    X    

Inom vilket område skickas era maskiner?   X    

Är det någon av parametrarna som har större betydelse?    X    

Företagskaraktäristika       

Vilka tjänster är det viktigt att transportbolaget kan  

erbjuda? 

  

X 

       

X 

  

Hur påverkar det om transportbolaget inte kan erbjuda 

alla de tjänster ni behöver? 

    

X 

  

Skulle det vara möjligt att använda sig av två transport- 

företag om de inte kan uppfylla alla tjänsterna? 

    

X 

  

X 

Är det viktigt att transportbolaget är 

miljövänligt orienterad? 

    

X 

  

Tror du att det är bättre att välja ett välkänt företag som 

du känner till sen innan? 

    

X 

  

 

Pris 

      

Hur viktigt är pris?  X   X  

Vilka av de övriga parametrarna hade ni kunnat tänka er 

att försämra för ett lägre pris? 

  

X 

   

X 

 

Vilka av de övriga parametrarna hade ni inte kunnat 

tänka er att försämra för ett lägre pris? 

  

X 

   

X 

 

Ett eller flera transportbolag       

Vilka för resp. nackdelar ser ni med att ha ett 

transportbolag? 

      

X 

Vilka för resp. nackdelar ser ni med att ha flera 

transportbolag? 

      

X 

Skulle ni föredra att ha ett eller flera transportbolag (för 

era transporter)?  

      

X 
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Questionnaire (experts): 

       

 

 

 

Generella frågor 

Service Relation Kvalité Företagska

raktäristika 

Pris Ett eller 

flera 

Transportb

olag 

What are your duties within PON?       

How are your work task related to transportation?       

What is important with transportation? X X X X X X 

Service       

Do you have any contact with the transportation 

company? 

     X      

If yes: How important is a good contact person? X X     

If yes: Have you noticed any difference in how well the 

collaboration has been with the transportat company 

having different contact persons? 

 

 

X 

 

 

X 

    

Is it important that the transport company has knowledge 

of your business and your companies situation? 

 

X 

     

How important is it that you have good communication 

with the transportat company? 

 

X 

     

Relation       

How does the cooperation with your current 

transport company works? 

  

X 

    

Are you willing to change transportation company? X X     

What level of integration do you think is appropriate with 

the transport company? (EDI, share resources, training 

staff) 

  

 

X 

  

 

X 

  

Kvalité       

How important is it that the machines arrive at the 

appointed time? 
   

X 
   

How important is it that the shipments are fast?   X    

How important is it that the transport is performed on 

agreed manner? (Without damage, etc.) 
   

X 

   

Is it important that the transport company's staff has 

extensive skills? 
   

X 
   

Is it important that transport companies can be flexible?   X    

Within which region are your machines transported?   X    

Is there any of the parameters you think is more 

important? 
  X    

Företagskaraktäristika       

What services is it important that the transport company 

can offer? 

  

X 

       

X 

  

How does it affect you if the transportation company can 

not offer all the services you need? 

    

X 

  

Would it be possible to use two carriers if one can not 

carry out all of the services? 

    

X 

  

X 

Is it important that the transportation company is 

Environmentally friendly oriented? 

    

X 

  

Do you think it is better to choose a well known company       
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that you know from before? X 

Pris       

How important is price?  X   X  

Which of the other parameters are you are you willing to 

degrade for a lower price? 

  

X 

   

X 

 

Which of the other parameters are you are you NOT 

willing to degrade for a lower price? 

  

X 

   

X 

 

Ett eller flera Transportbolag       

What advantages and disadvantages do you see in having 

one transport company? 

      

X 

What advantages and disadvantages do you see in having 

various transport company? 

      

X 

Would you prefer to have one or more carriers (for your 

transports)? 

      

X 
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Frågemall (Säljare): 

Frågorna besvaras både med hänsyn till vad ni anser samt vad ni har för uppfattning att 

kunden anser om de frågor/påståenden som vi ställer. 

       

 

 

 

Generella frågor 

Service Relation Kvalité Företagska

raktäristika 

Pris Ett eller 

flera 

Transportb

olag 

Vad jobbar du med inom PON?       

Hur är din tjänst relaterad till transporter?       

Vad är viktigt med transporter? X X X X X X 

Service       

Har du/kunden någon kontakt med transportbolaget?      X      

Om ja: Hur viktigt är det med en bra kontaktperson? X X     

Om ja: Har du/kunden märkt skillnad i hur bra 

samarbetet varit med transportbolaget med olika 

kontaktpersoner?  

 

 

X 

 

 

X 

    

Är det viktigt att Transportbolaget har kunskap om er 

bransch och era förutsättningar? 

 

X 

     

Hur viktigt är det att ni har bra kommunikation med 

transportbolaget? 

 

X 

     

 

Relation 

      

Om kontakt: Hur fungerar samarbetet med ert nuvarande 

transportbolag? 

  

X 

    

Hur ställer du/kunden dig/sig till att ni skulle byta 

Transportbolag? 

 

X 

 

X 

    

Vilken grad av integration anser du/kunden är lämplig 

med transportbolaget?(EDI, dela tillgångar, utbilda 

personal) 

  

 

X 

  

 

X 

  

 

Kvalité 

      

Hur viktigt är det att maskiner anländer vid utsatt tid?    X    

Hur viktigt är det att transporterna är snabba?   X    

Hur viktigt är det att transporten utförs på  

överrenskommet sätt? (Utan skador osv.) 
   

X 

   

Är det viktigt att transportbolagets personal har stor 

kompetens? 
   

X 
   

Är det viktigt att transportbolagen kan vara flexibla?    X    

Inom vilket område skickas era maskiner?   X    

Är det någon av parametrarna som har större betydelse?       

 

Företagskaraktäristika 

      

Vilka tjänster är det viktigt att transportbolaget kan  

Erbjuda enligt dig/kunden? 

  

X 

       

X 

  

Hur påverkar det om transportbolaget inte kan erbjuda 

alla de tjänster ni behöver? 

    

X 

  

Skulle det vara möjligt att använda sig av två transport-       
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företag om de inte kan uppfylla alla tjänsterna? X X 

Är det viktigt att transportbolaget är 

 miljövänligt orienterad? 

    

X 

  

Tror du att det är bättre att välja ett välkänt företag som 

Du/kunden känner till sen innan? 

    

X 

  

 

Pris 

      

Hur viktigt är pris för dig/kunden?  X   X  

Vilka av de övriga parametrarna hade du/kunden kunnat 

tänka er att försämra för ett lägre pris? 

  

X 

   

X 

 

Vilka av de övriga parametrarna hade du/kunden inte 

kunnat tänka er att försämra för ett lägre pris? 

  

X 

   

X 

 

 

Ett eller flera Transportbolag 

      

Vilka för resp. nackdelar ser ni med att ha ett 

Transportbolag? 

      

X 

Vilka för resp. nackdelar ser ni med att ha flera 

Transportbolag? 

      

X 

Skulle ni föredra att ha ett eller flera transportbolag (för 

era transporter)?  

      

X 

 

 

 

 

 


