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last couple of years the focus for many businesses have moved from just being price 
oriented to include such factors as quality, flexibility, service, delivery precision and 
environmentally friendliness. The shift in viewpoint arises from the increasingly 
competition on the market and the hard economic atmosphere. It has become more 
important to differentiate the company and its products to be able to increase market 
share.    
 
The purpose with this master’s thesis was to get a better understanding on how 
companies (customer to DHL) are reasoning and prioritizing when choosing Swedish 
carriers. Of special interest was to find out how the factor environmentally friendliness 
is weighted to other aspects as price, quality and delivery precision. The thesis 
perspective is from the buying companies. The research interviews were addressed 
using a hermeneutic, in deductive and qualitative approach. Interview was chosen as the 
data generating method and conducted with purchasing or logistics managers from 12 
companies. The participants in the survey represent different sales and manufacturing 
companies from five industries (retail sales, engineering-, telecom-, provisions- and 
security industry). These companies are categorized in three segment based on the 
amount of volume purchased from DHL. The thesis discusses a theoretical framework 
for among others like decision making and selection process, and discharge in analyze 
and conclusion.  
 
The result of the empirical study showed: 

 That there are significant differences in how the interviewed companies organize 
and select their carriers. Most of the participants use a rational selection process 
which involves evaluation of different alternatives on the market regarding carriers. 

   
 That the relationship between the buying company and the carrier has in many ways 

changed. Nowadays the buying company doesn’t change their carrier as often as 
they did before. They have even discovered the advantages close partnership can 
fulfil.  

 
 That companies of today are more interested in quality, price and precision when 

choosing carrier. Even though environment friendly transportations aren’t the first 
priority it is of more importance than a few years ago.  

 
 One of the twelve participants in the study purchase transports that have less 

negative impact on the environment (called “green tonnage”). The reason for the 
poor interest in this “product” can be explained by factors as: poor knowledge, 
small possibility to influence, insecurity and a high price. 
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Förord 

Denna magisteruppsats hade inte blivit vad den är utan stöd, hjälp och medverkan av ett 
flertal personer. Ett stort tack till DHL som genom att låta oss få tillgång till deras 
kundregister underlättat för oss att hitta respondenter insatta i området. Ett särskilt tack vill vi 
ge till Ulf Hammarberg (Corporate Citizenship Manager vid DHL Express AB) för all den tid 
som han lagt ner för att bistå oss med lämpligt material samt information. 
 
Vi har haft förmånen att få träffa många intressanta och hjälpsamma människor under 
uppsatsarbetets gång. Vi vill rikta ett stort tack till alla företag som tagit sig tid att delta i våra 
intervjuer.  
 
Vi vill även tacka vår handledare Maria Frostling- Henningsson på företagsekonomiska 
institutionen vid Stockholms universitet, som bidragit med värdefulla synpunkter och förslag 
samt utgjort en god inspirationskälla och ett stöd.  
 
Det här arbetet utgör det sista ledet i vad som innebär erhållandet av vår magisterexamen i 
företagsekonomi. För allt stöd under utbildningen och under uppsatsförfattandet i synnerhet 
är vi våra familjer evigt tacksamma. Vi vill framförallt tacka våra pojkvänner Henrik och 
Thomas för att ni ställt upp i vått och torrt. 
 
Avslutningsvis vill vi tacka våra opponenter för värdefulla synpunkter och konstruktiv kritik.  

 
 
 
 
 

Stockholm 20 januari, 2006 
 
Anna-Karin Kjellman  Linda Lundström 
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1 Inledning 
I inledningskapitlet introduceras läsaren till valt ämne. Kapitlet inleds med en inledning och 
problembakgrund som mynnar ut i vår forskningsfråga. Kapitlet avslutas med uppsatsens 
syfte och avgränsningar. 
 
De nyckelord vi valt att studera närmare är: Decision making, selection process, green 
logistics, qualitative method och  interview. 
  
Som en konsekvens av en ökad global konkurrens och ett tuffare affärsklimat strävar 
organisationer idag efter nya sätt och metoder för att effektivisera sin verksamhet. Det i sin tur 
har lett till att fler företag väljer att fokusera på sin kärnverksamhet och outsourcar aktiviteter 
som inte tillhör företagets huvudsakliga verksamhet.  
 
Outsourcing har blivit ett vanligt förekommande fenomen inom många områden, ett exempel 
är när företag låter transportföretag ta över aktiviteter såsom lagerhållning eller distribution. 
Trenden att allt fler företag knyter allianser med andra aktörer på marknaden grundar sig i att 
företag på så sätt kan dra fördel av andra företags kärnkompetenser för att kunna differentiera 
sig från sina konkurrenter (Sink et al, 1996, sid 38, Engström, 2004, sid 4). Såväl 
globaliseringstrenden som den ökade graden av specialisering har ökat behovet av transporter 
både inom företag och mellan företag, länder och regioner. Ett behov av specialistkompetens 
som erbjuder säkra, frekventa och snabba transporter har vuxit fram för att lättare kunna 
distribuera varor över nationsgränserna (Sink et al, 1997, sid 172, Engström, 2004, sid 4). 
 
Genom att utnyttja andra företags kärnkompetenser kan företagen reducera sina kostnader, 
förbättra kundservicen, nyttja bättre transport- och tekniklösningar samt få access till den 
senaste tekniken (Bhatnagar et al, 1999, sid 573, Razzaque et al, 1998, sid 95). Många företag 
har också insett att det inte längre går att konkurrera genom enbart produktdifferentiering eller 
optimering av företagets interna processer, då konkurrenter snabbt svarar med att 
implementera liknande strategier för deras tjänster eller produkter (Razzaque et al, 1998, sid 
92, Defee et al, 2005, sid 28).  
 
Utvecklingen på transportmarknaden är inte enbart positiv utan den har även skapat problem i 
form av en negativ inverkan på miljön. I samband med att det blivit en friare och öppnare 
marknad för transporter har samhällets miljöengagemang fått större fokus i och med att fler 
privatkonsumenter efterfrågar miljödeklarationer på olika produkter och tjänster för att kunna 
väga in en varas eller tjänst miljöeffekter vid sitt konsumtionsval. Det här påverkar både 
handeln och industrin som är beroende av transporter för att varor ska kunna levereras till rätt 
plats och i rätt tid. Detta har lett till att fler företag har insett konkurrensfördelarna med att 
positionera sig tydligare med att ha en miljöprofil för att tillmötesgå kundföretagens 
efterfrågan (Bjornland, 2003, sid 157). 

1.1  Problembakgrund 
Logistik- och transportbranschen karaktäriseras av att aktörer från näringslivet ständigt 
arbetar för att pressa priserna genom att ingå korta avtal med sina samarbetspartners. Genom 
korta samarbetsavtal kan upphandlingar ske med jämna mellanrum vilket underlättar för att 
kunna byta leverantör oftare. Detta har försvårat möjligheten till lönsamhet i en redan 
ansträngd transportbransch.  
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Genom att transportköpare och transportör ingår djupare samarbete med varandra kan priserna 
hållas på en mer marknadsmässig nivå, som samtidigt ger en rimlig lönsamhet och en bas för 
att utveckla nya kundlösningar tillsammans (Bjornland, 2003, sid 147).  
 
För Sverige är transporter mycket viktigt på grund av vårt geografiska läge, med långa 
avstånd till de utländska marknaderna i Europa. Industrin och handeln är beroende av 
effektiva och pålitliga transporter för att kunna konkurrera på den internationella arenan 
(Engström, 2004, sid 6, Bjornland, 2003, sid 127). Därför är det viktigt att kunskapen om 
denna sektor ständigt förbättras och får större uppmärksamhet i samhället. Inom 
transportbranschen blir därför kunskapen om transportköparnas resonemang kring transporter 
allt viktigare i och med den ökade konkurrensen. Genom att studera hur transportköpare 
resonerar och prioriterar vid val av transportföretag kan transportbranschen ligga ett steg 
”före” genom att erbjuda kundföretagen unika lösningar.  
 
Temat och bidraget för kommande magisteruppsats är att skapa en ökad förståelse om hur 
kundföretag resonerar kring köp av transporttjänster och val av transportföretag. 

1.2  Syfte 
Syftet med uppsatsen är att skapa en ökad förståelse om hur kundföretag resonerar kring miljö 
i relation till andra parametrar såsom pris, kvalitet och leveranssäkerhet vid köp av 
transporttjänster och val av transportföretag. 

1.3  Avgränsning 
Författarna har valt att inte djupare redogöra för teorier kring miljö samt vilka skadliga 
miljöaspekter som vägtransporter orsakar. Vi har dessutom valt att inte göra en grundlig 
redogörelse av inköpsteorier samt företagens etiska samhällsansvar. Vi kommer inte heller att 
redovisa hur företagens beslutsprocesser påverkas av olika omvärldsfaktorer så som ett lands 
kultur, politik eller ekonomi. Vidare har vi på grund av tidsbrist inte möjlighet att följa upp 
hur kundföretagen i realiteten agerar vid val av transportföretag. De kundföretag som ingår i 
undersökningen är befintliga kunder till DHL.  

1.4  Definition 
Författarna till denna uppsats har valt att definiera: 

 Kundföretag enligt följande: Transportköpare som anlitar transportföretaget DHL. 
 Miljövänligt enligt följande: Då det inte finns någon transporttjänst som anses vara helt 

miljövänlig har vi valt att definiera miljövänligt som de transporttjänster som är mindre 
skadliga för miljön. Dessa miljövänliga transporter kan innebära faktorer som bättre däck, 
alternativa drivmedel samt filtrering och reducering av emissioner. 

 Tjänsten ”gröna ton” enligt följande: en ”produkt” som innebär transportlösningar med 
miljövänligare fordon för att minimera inverkan på miljön. Detta sker genom att 
kundföretagen investerar i en ”miljöfond” som DHL har. Det finns dock inga garantier för 
att det enbart är investeraren (köparen av gröna ton) som kommer att kunna utnyttja dessa 
fordon.  
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1.5  Perspektiv/synsätt  
För att kunna ge en överblick och på så sätt belysa sammanhang, klarheter och olikheter har vi 
valt att studera fenomenet om hur kundföretag resonerar och prioriterar kring köp av 
transporttjänster, genom ett par ”glasögon”, även kallat perspektiv. Detta perspektiv är 
kundföretagets i en business to business relation. 
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2 Metod  
I metodkapitlet introduceras uppsatsens tillvägagångssätt. Vi redogör för valet av metod samt 
valet av intervjuade företag. Kapitlet redogör även för vald forskningsansats, samt en 
diskussion beträffande källkritik.  
 
En undersökning kan bedrivas utifrån två vetenskapliga angreppssätt, dels genom den 
hypotetisk deduktiva, positivismen, och dels genom en induktiv metod, hermeneutiken. Dessa 
begrepp kallas även den beskrivande- respektive den upptäckande metoden (Wallèn, 2000, sid 
26ff). Hermeneutiken kan förklaras som en tolkningslära för att söka ny kunskap där 
forskaren lägger stor vikt vid tolkning av innebörder i texter och handlingar. Detta 
angreppssätt tar även hänsyn till forskarens förförståelse (Wallèn, 2000, sid 33).  
 
Uppsatsens undersökning har bedrivits utifrån en induktiv, hermeneutisk teoribildning. Denna 
infallsvinkel utgår från att undersökningen påbörjas utan hypotes och bedrivs så 
förutsättningslöst som möjligt för att på så sätt kunna upptäcka så mycket som möjligt med 
hänsyn till vald företeelse att studera (Holme et al, 1997, sid 51ff). Den hermeneutiska 
processen anses pendla mellan del och helhet, mellan förklaring och förståelse. Pendlingarna 
utgör en tolkningsprocess som brukar kallas den hermeneutiska spiralen. Spiralen illustrerar 
relationen mellan del och helhet och hur dessa stödjer varandra, samt hur empirin relateras till 
tolkarens förförståelse och teoretiska perspektiv. Tolkningsprocessen behöver dock inte alltid 
leda till ökad kunskapstillväxt (Ödman, 1991).  

2.1  Forskningsansats 
Vi har valt en kvalitativ forskningsansats för denna studie med ett hermeneutisk tolkande i 
fokus. Ansatsen väljs för att den är lämplig vid studier där man vill få en djupare förståelse 
och helhetsbild över undersökningsområdet. Hermeneutiken och den kvalitativa ansatsen 
kännetecknas av en avslöjandestruktur, det vill säga avslöjandet av något fördolt som till 
exempel tankar, inställningar och resonemang (Alvesson et al, 1994, sid 131).  

2.1.1 Metodologisk disposition 
Vår metodologiska disposition grundar sig i Lundahls et al (1999) disposition som beskriver 
hur induktion kan genomföras. Dispositionen innefattar 6 olika steg och är modifierad 
(Lundahl, 1999, sid 104). Se bild 1.  
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Metodologisk disposition 
 

 
Bild 1: Källa: Modifierad (Lundahl, 1999, sid 104). 
 
1. Vi började med att formulera och avgränsa utredningsproblemet. I problemdiskussionen 
är det viktigt att studiens syfte redogörs och att de beskrivs vem eller vilka man är intresserad 
av att studera. För syfte se 1.2.   
 
2. Det är viktigt att låta undersökningen styras av problemställningen, utan att formulera 
någon hypotes.  
 
3. Det tredje steget innebär att välja de individer som skall ingå i undersökningen. De som 
deltar i undersökningen skall bidra med kunskap som är relevant för problemställningen. 
Syftet med kvalitativa intervjuer är att öka informationsvärdet och skapa en ökad och djupare 
förståelse. På grund av detta kan valet av deltagare inte ske slumpmässigt utan måste göras 
utifrån vissa medvetet formulerade kriterier (Holme et al, 1997, sid 101). Enligt Ryen (2004) 
gör man inte bara ett urval utav människor utan även utav processer, miljöer och händelser.   
 
Valet av respondenter i denna studie baseras på en blandning utav ett experturval (att bara 
undersöka personer som vet mycket om det studerade fenomenet) och ett teoretiskturval 
(intervjuer görs tills att den senaste intervjun inte länge bidrar med kompletterande 
information) (Gustavsson, 2004, sid 30). Vidare valde vi att genomföra djupintervjuer till dess 
att nya intervjuer inte längre kunde ge kompletterande information, och en teoretisk mättnad 
uppstått (Gustavsson, 2004, sid 126). Respondenterna som ingår i undersökningen har varit 
personer som är involverade i beslut och utvärdering av transportföretag. Detta för att studien 
ska kunna erhålla ett resultat som kan spegla transportköparnas tankar och resonemang till 
studerat fenomen.  
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Vi kände efter vår nionde intervju att vi började uppnå en teoretisk mättnad och kunde börja 
urskilja ett mönster från vad som framkom under intervjuerna. För att försäkra oss om att vi 
uppnått teoretisk mättnad genomförde vi ytterligare tre intervjuer som bekräftade detta.  
 
Vid valet av deltagare måste man ibland börja med att välja ut eller identifiera olika fält eller 
miljöer där man skall utföra projektet (Ryen, 2004, sid 73). I vårt fall betydde det att vi valde 
företaget DHL, se rubrik 2.2 Varför DHL? Vi har intervjuat respondenter utifrån DHLs 
kundregister som själva är delaktiga i utvärderingen och/eller inköpen av transporttjänsterna 
för sitt företag. Respondenterna som deltagit i undersökningen är företag som köper 
vägtransporttjänster såväl nationellt som internationellt samt har hela eller delar av sin 
verksamhet i Stockholm. Vi har valt att redovisa materialet som framkommit från intervjuerna 
anonymt då det kan vara av känslig karaktär och därför kan skada de intervjuade företagens 
relation till DHL eller i konkurrensen till sina konkurrenter. Vidare är de respondenter som 
ingått i studien okända för varandra. Företagen som ingår i studien har valts ut från både stora 
och mindre organisationer samt från olika branscher. Detta för att kunna få en sån stor 
spridning av företag med varierande storlek och inköpsbehov. Utgångspunkten har varit att 
koncentrera sig på det enskilda fallet. Detta för att skaffa djupare insikter, som inte hade 
kunnat komma fram om man använt en annan undersökningsstrategi. 
 
Antalet deltagare är enligt författaren till boken Kvalitativ intervju (Ryen, 2004) en 
omdömesfråga. I inledningsfasen kan det vara mycket svårt att uppskatta hur många 
respondenter som kommer att behöva delta. Detta brukar klarna under tiden undersökningen 
pågår. Undersökningspersoner kan läggas till, tas bort eller utökas under undersökningens tid. 
I kvalitativa studier utgörs sällan deltagarantalet av ett stort antal respondenter, utan utgörs för 
det mesta av några få eller ett fåtal personer (Ryen, 2004, s 85ff).  
 
Ambitionen med studien är också att diskutera skillnader och likheter mellan olika typer av 
företag, och mellan företag från olika branscher. Vi har medvetet valt att göra djupintervjuer 
med företag som köper transporter med varierande inköpsvolymer. Allt ifrån företag som 
köper transporttjänster för ett par hundra tusen om året till företag som har en 
transportomsättning på flera miljoner. Detta behöver inte betyda att ett företag som tillhör 
segmentet köpare av transporttjänster upp till 250 000 är ett litet företag med en låg 
transportomsättning, utan indelningen tar enbart hänsyn till transportvolymen som företaget 
köper av DHL. Orsaken till att vi har valt olika branscher och företagsstorlekar är att vi tror 
att det finns skillnader i hur man i de olika branscherna organiserar sin logistik och därför 
resonerar olika vid val av transportföretag och köp av transporttjänster. Respondenterna har 
utgjorts av personer med olika befattningar från inköpare, lagerchef, logistikansvarig till VD. 
En gemensam nämnare för de intervjuade är att de alla är involverade i sitt företags 
beslutsprocess kring val av transportföretag.  
  
Vi har gjort personliga djupintervjuer med respondenter från följande branscher: 
verkstadsindustrin, telekombranschen, säkerhetsbranschen, livsmedelsbranschen och 
detaljhandeln. En del av företagen som ingår i undersökningen har en tydlig inriktning eller 
nisch på sin verksamhet. Dessa företag har vi valt att presentera till en snarlik bransch för att 
på så sätt garantera företaget dess anonymitet. Det är även anledningen till varför vi valt att 
inte redovisa de deltagande företagens omsättning samt antal anställda. De intervjuade 
företagen är kategoriserade i tre olika segment baserade på företagens transportvolymer som 
köps av DHL, se rubrik 4. Empiri.   
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4. I nästa steg samlas data in så att kunskap till problemställningen ackumuleras (Gustavsson, 
2004, sid 238). Datainsamlingens tillvägagångssätt har i denna studie varit djupintervjuer 
med 12 stycken respondenter. Vi kontaktade ett flertal företag för att erbjuda dem att delta i 
undersökningen, fyra av dessa tackade nej på grund av tidsbrist eller brist på intresse. Ett 
företag var intresserat av att delta men inte inom den aktuella tidsperioden.  
 
Intervjuerna har utförts genom en så kallad panelintervju, vilket innebär att det är fler 
intervjuare än respondenter som blir intervjuade vid ett och samma tillfälle. Styrkan i denna 
metod har varit att vi som intervjuare kunnat belysa olika nyanser samt förstått och tolkat 
saker olika utifrån vår egen förförståelse. Det är dock viktigt att i förväg bestämma vem som 
skall leda intervjun och vara den som driver samtalet framåt. Den andra intervjuaren bör ha en 
mer passiv roll och anteckna utan att avbryta med frågor. Att använda sig av en 
huvudintervjuare bidrar till att minska känslan av ett förhör och på så sätt undvika en 
besvärande situation (Kylèn, 1994, sid 43). En annan fördel med att vi genomförde 
intervjuerna tillsammans var att vi kunde jämföra våra minnesanteckningar efteråt och se om 
vi uppfattat respondentens svar olika. 
 
Syftet med intervjuerna är att samla information genom att skapa en kanal mellan 
respondenten och intervjuaren. Det är oerhört viktigt att den som intervjuar inte påverkar 
respondenten så att intervjuareffekt uppstår. En metafor som är vanlig för att förklara 
intervjun är ”att rita en karta” (Gustavsson, 2004, sid 238). Det grundläggande syftet med 
djupintervjuerna är att utgå från öppna och ostandardiserade frågor för att därmed undvika 
ledande frågor samt påverkan från intervjuaren. Frågeformuleringen blir på så sätt friare och 
frågornas ordningsföljd bestäms därför inte i förväg. Denna typ av intervjuform anses vara 
flexibel och situationsanpassad (Lundahl et al, 1999, sid 115). Det är viktigt att forskaren i 
förväg har bildat en uppfattning om vilka faktorer som är viktiga och som bör ingå i intervjun. 
Dessa faktorer bör skrivas ner i en så kallas manual, se rubrik 2.5.1 Framställan av 
undersökningen (Holme et al, 1997, sid 101). 
 
Den metodologiska styrkan i vald metod kännetecknas av närheten till forskningsobjektet. 
Denna närhet är en förutsättning för att intervjuaren skall kunna komma respondenterna in på 
livet och förstå dem. Metoden innebär att försöka överskrida det subjekt - objekt förhållandet 
som råder mellan respondenten och intervjuaren. Den kvalitativa metoden bidrar till en 
djupare förståelse och ger utrymme till att studera det säregna, det unika eller rent av det 
avvikande (Holme et al, 1997, sid 92ff). För vidare diskussion se rubrik 2.4 Källkritik. 
 
5. Efter att syftet formulerats identifieras relevanta och tillförlitliga kunskapskällor, teorier. 
Uppsatsen har baserats på både primär- och sekundärdata. Primärdata består av empiriska 
studier i form av djupintervjuer. Sekundärdata består av tryckta källor, tidskrifter samt 
information hämtad från Internet.  
 
6. Efter datainsamlingen var slutförd bearbetades och analyserades resultatet. Sist i 
uppsatsen presenteras slutsatser och diskussion, se rubrik 2.5.1 Framställan av 
undersökningen. 

2.2  Varför DHL?  
För att åskådliggöra respondenternas resonemang och prioriteringar vid köp av 
transporttjänster har vi intervjuat företag som köper transporttjänster utav DHL. Förklaringen 
till att vi valt DHL grundar sig i att det är svårt att på kort tid bygga upp en relation som är en 
viktig förutsättning för att kunna ta del av och få tillgång till känslig information hos företaget 
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i form av kundunderlag. Tack vare ett tidigare samarbete mellan en av författarna och DHL 
har en kontakt kunnat etableras. Denna kontakt har bidragit till att vi fått ta del av DHLs 
kundregister som varit underlag vid uttagningen av respondenter. 
 
Ytterligare en orsak till att vi kontaktade DHL grundar sig i att företaget har likheter med 
många andra företag i transportbranschen. Detta resulterar i att studien kan vara intressant för 
andra företag även om resultatet inte går att generalisera. Dessutom finns DHLs huvudkontor 
samt en stor del av deras kundbas i Stockholm, vilket underlättade kontakten med både DHL 
och de intervjuade företagen. För mer information kring DHL se bilaga 8.1 
Företagsinformation. 
 
Det finns dock företag som specialiserat sig på att erbjuda kundregister till försäljning. Men 
detta var inte intressant för vår del då vi inte har de resurser som krävs för att kunna köpa 
kundregister. Vi fann vidare ingen anledning att betala för dessa tjänster när vi redan etablerat 
en kontakt som är verksam inom det område som vi är intresserade av att studera. 

2.3  Validitet  
Vid studier som denna uppstår problem att vi inte vet om vi fått den information som vi vill 
ha eller behöver. Inte heller vet vi hur pass säker den är. I en undersökning måste validiteten 
(giltigheten) vara hög, dvs. vi som författare måste undersöka det som vi avsett att undersöka 
(Patel et al, 1994, sid 85).  

2.4  Källkritik 
Källkritik eller källbedömning är oerhört viktigt oavsett vilken typ av studie som genomförs. 
Det handlar om att ta reda på trovärdigheten i olika fynd, dokument eller information. Syftet 
med källkritik är att värdera betydelsen av information utifrån hur användbara de är i vårt 
specifika forskningssammanhang. Enligt Befring (1994) är ett gott råd att i stor utsträckning 
använda sig av levande källor då de kan bidra till att forma och skapa en bild som kan 
komplettera eller kompletteras av skriftliga källor (Befring, 1994, sid 175ff). Andra hävdar 
dock att källkritiken är viktig för att till exempel intervjupersoner inte alltid är pålitliga 
(Gustavsson, 2004, sid 85).  
 
I forskningssammanhang brukar det skrivas om fyra krav eller kriterier. Det första kriteriet är 
tidssambandskriteriet och innebär att en återgivning av en iakttagelse helst bör ske så nära i 
tiden som möjligt. Detta kriterium gäller endast muntliga källor då det kan vara lätt att 
glömma information ju längre tiden går. Människor tenderar att glömma, blanda ihop 
händelser och lägga till information (Thurèn, 1986, sid 71). Det andra kravet kallas 
tendenskravet och innebär att forskaren ställer sig frågande till om den intervjuade har några 
egna intressen i den här frågan. Det kan tas i uttryck i form av ordvalet, uttrycket eller i fakta 
(Eriksson et al, 2001, sid 151). Forskare efterstävar opartiska källor även om detta är ovanligt. 
De flesta berättelser kan anses vara påverkade i en eller annan form (Thurèn, 1986, sid 71).  
Det tredje kravet, beroendekritiska kravet, ställer sig frågande till om källan är beroende av en 
annan källa. Detta kan till exempel innebära att en upphovsman utnyttjat en annan källa till 
sitt påstående (Gustavsson, 2004, sid 85). Thurèn (1986) anser att det bästa är om berättaren 
själv har upplevt händelsen det berättas om. Som forskare bör man undvika källor som 
vandrat i flera led. Det fjärde och sista kriteriet kallas för äkthetskriteriet och innebär att 
forskaren ställer sig kritisk till äktheten av källan (Thurèn, 1986, sid 71).  
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2.5  Tillvägagångssätt 
För att läsaren skall kunna följa författarnas arbetsgång tydligt har vi valt att sammanställa 
studiens tillvägagångssätt i följande indelningar:  

2.5.1 Framställan av undersökningen  
Innan vi började genomföra intervjuerna skapade vi ett följebrev enligt Kylèn (1994) som de 
intervjuade fick ta del av innan intervjutillfället. Detta för att den intervjuade skulle känna sig 
motiverade att delta och förstå innebörden samt få en förklaring till hur informationen skulle 
hanteras. I brevet presenterades avsikten med undersökningen, vilka personer som ingick i 
studien, hur lång tid intervjuerna förväntades ta samt hur respondenternas svar skulle 
behandlas. Se bilaga 9.2 Respondentinformation. 
 
Efter att ha konstruerat följebrevet började vi att framställa en frågemanual som skulle utgöra 
grunden för intervjun. Denna manual bör enligt Kylèn (1994) innehålla fyra till sex punkter 
som talar om vilka områden intervjuaren skall behandla under intervjun. Författaren anser att 
manualen kan visas för respondenterna innan intervjuns start och eventuellt ligga framme på 
bordet som vägledning. Utöver dessa punkter har vi gjort ett antal underrubriker som fungerat 
som ett stöd för oss själva. Det är dock viktigt att dessa underrubriker inte blir på detaljnivå då 
detta är en öppen intervju som inte skall styra hur det intervjuade tänker (Kylèn, 1994, sid 40).  
Vi har valt att utforma manualens punkter efter Patel´s et al (1994) omvända tratt- teknik som 
innebär att vi börjar intervjun med att behandla specifika aspekter för att avsluta med mer 
övergripande frågor. Denna metod anses vara extra lämplig om man vill ta reda på 
intervjupersonens inställningar (Patel et al, 1994, sid 65). Se bilaga 9.3 Intervjumanual. 
 
För att få respons på hur tydlig frågemanualen är och hur väl upplägget har fungerat är det 
viktigt att utvärdera manualen innan intervjuerna görs. Detta kan göras genom ett antal 
provintervjuer på människor som inte kommer att ingå i den riktiga undersökningen (Kylèn, 
1994, sid 41). Vi valde att genomföra en provintervju med ett företag hämtat ur samma urval 
som övriga deltagande respondenter. Provintervjun kommer dock inte att ingå i uppsatsens 
slutresultat utan fungerar enbart som ett övningstillfälle för att kontrollera att frågorna var 
lättbegripliga. Vid provintervjun blev vi uppmärksammade på att frågemanualen var färgad av 
vårat intresse för miljöfrågor. Respondenten uppfattade att frågorna hade en tydlig 
miljöfokusering, därför valde vi att efter provintervjun bearbeta frågemanualen så att 
miljöfokuseringen dämpades. 

2.5.2 Datainsamling 
Datainsamlingen startades den 22 november 2005 och avslutades den 7 december 2005. För 
att skapa en bekväm situation för respondenten har denna själv haft möjlighet att välja forum 
och tidpunkt för intervjun. Detta för att undvika att den intervjuade skall känna sig hämmad, 
stressad eller påverkad utav externa faktorer så som telefoner eller avbrott. För att de 
intervjuade skall känna förtroende och våga vara ärliga beträffande information som kan 
anses vara av känslig karaktär kommer insamlad information att redovisas anonymt. För att 
lättare särskilja de olika företagen ifrån varandra utan att namnge företagets riktiga namn har 
vi valt att kalla respondenterna vid de latinska ordningstalen, Primus, Secundus, Tertius, 
Quartus, Quintus, Sextus, Septimus, Oktavus, Nonus, Decimus, Undecimus, Duodecimus.  
 
Vi valde vidare att inte använda ljudupptagning eller att videofilma intervjuerna på grund av 
att vi ansåg att respondenterna skulle känna sig pressade och därav utelämna viktig 
information (Kylen, 1994, sid 52). Vi kommer heller inte tolka eller ta hänsyn till de 
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intervjuades kroppsspråk. Människor i de nordiska länderna anses ha ett mycket återhållsamt 
kroppsspråk och budskapet anses ligga till största del i orden (Ryen, 2004, sid 189).  

2.5.3 Förbereda och analysera data  
Efter intervjuerna valde vi att, utöver de anteckningar vi gjorde under intervjuns gång, skriva 
ner ytterligare information vi erhållit av respondenterna. Detta gjordes för att vi inte skulle gå 
miste om värdefull information, som lätt kan glömmas bort om de inte nedtecknas. I snar 
anslutning till intervjuernas avslut sammanställdes de. Enligt Ryen (2004) innehåller 
traditionell kvalitativ analys moment då man tar ett steg tillbaka för att betrakta, analysera och 
reflektera erhållen information (Ryen, 2004, sid 108). Efter sammanställningen försökte vi att 
”titta bakom de intervjuades verbala redogörelser”. Vi försökte även att reflektera över det 
motsägelsefulla, det oväntade, spänningarna och oklarheterna. Efter ytterligare fördjupning i 
insamlad information började likheter och dikotomier utkristalliseras. Efter att ha belyst 
informationens mönster och paradoxer har vi försökt att analysera materialet genom egna 
tolkningar och reflektioner. Vi har på så sätt försökt att lyfta analysen.  

2.5.4 Rapportering av undersökningsresultatet 
Under rubriken 5 Empiri presenteras undersökningens resultat. Enligt överenskommelse med 
de intervjuade presenteras materialet anonymt. Under rubriken 6 Analys och diskussion samt 
kapitel 7 Slutsatser redogörs för en djupare diskussion av undersökningsresultatet.
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3 Teori 
I teorikapitlet redogörs för vart forskningen står idag samt ett antal teorier som berör 
uppsatsens ämne. Inledningsvis beskrivs vad logistik är för att ge läsaren en förförståelse 
inför uppsatsens ämnesområde. Teorierna i följande kapitel ligger även till grund och 
fungerar som verktyg för uppsatsens analys. 

3.1 Vart står forskningen idag?  
Även fast de fysiska transporterna inte har förändrats nämnvärt har logistik- och 
transportutvecklingen haft en accelererande framfart de senaste åren, mycket på grund av 
informationsteknikens utveckling (Qingyu et al, 2005 sid 71ff). För att företag ska överleva i 
en föränderlig och osäker miljö måste de anpassa sig till kundernas specifika önskemål och 
finna nya innovativa lösningar för att behålla sin konkurrenskraft. Behovet av att förbättra och 
öka kundtillfredställelsen har gjort att allt fler logistik- och transportföretag idag fokuserar på 
att bland annat göra informationen om pris, order- och leveransstatus online mer lättillgänglig 
och användarvänligt (Dadzie et al, 2005, sid 54ff). Under de senaste åren har bildandet av 
partnerskap eller strategiska allianser fått ett stort intresse bland företagsledare och forskare 
på grund av de konkurrenskraftiga fördelarna ett sådant samarbete ger upphov till. 
Forskningen har visat att relationer över företagsgränserna skapar stabilitet och en ökad 
kunskap om motparten vilket ger effektiviseringsmöjligheter (Gimenez, 2005, sid 32f). 
 
Det har även blivit viktigt för logistik- och transportföretag att hitta en balans mellan 
ekonomiska och miljömässiga krav. Samhället, näringslivet samt kundernas ökade miljökrav 
har en direkt inverkan på transportbranschen (Jonsson et al, 2005, sid 32). Den ökade press 
som organisationer utsätts för har lett till att företag upptäckt miljön som ett nytt sätt att 
konkurrera på samt tillföra kunderna mervärde. Dessutom hävdar Rao (2005) att företag som 
marknadsför sig som miljövänligt inte bara vinner ekonomiska fördelar, utan det har även en 
positiv inverkan på företagets image. Rao poängterar vidare att kunder ofta inte gör skillnad 
på ett företag och till exempel deras leverantörer. Istället fokuserar kunder ofta på att det är 
”sista länken” i kedjan som är den miljöansvarige (Rao et al, 2005, sid 899).   

”För att företag sist i en Supply Chain ska kunna leverera något unikt ställer det ofta 
krav på att även tidigare led gör det” (Storhagen, 2003, sid 22). 

 
Företagens etiska samhällsansvar har inom logistikområdet varit ett relativt outforskat ämne. 
Under 2000-talet har dock etiska frågor som miljö, säkerhet och arbetsfrågor blivit mer 
intressant ur forskningssynpunkt även inom logistikområdet. Enligt Carter (2005) har företag 
som arbetar med dessa frågor en stor potential att förbättra sitt varumärke och företagets 
rykte. (Carter, 2005, sid 182). Detta leder till att marknadsförare ofta uppmuntras att 
marknadsföra företag etiskt korrekt då det både påverkar företagets image och 
försäljningssiffror positivt (Carrigan et al, 2001, sid 563). Murphy et al (1996) menar att 
intresset för miljöfrågor är av långsiktig karaktär då de är mer frekventa och mer märkbara än 
många andra samhällshot. Vidare anser författaren att miljöproblem berör människor i större 
utsträckning än andra samhällsproblem (Murphy et al, 1996, sid 192).      

3.2  Vad är logistik? 
Logistik är en viktig och väsentlig funktion inom företag för att effektivisera processer och 
värdeskapande aktiviteter. Logistik betyder läran om effektiva materialflöden, det vill säga att 
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material och produkter finns på rätt plats i rätt tid, så kallad plats och tidsnytta. Begreppet 
logistik kan enligt Jonsson et al (2005) definieras som: 

”planering, organisering och styrning av alla aktiviteter i materialflöden, från 
råmaterialanskaffning till slutlig konsumtion och returflöden av framställd produkt, 
och som syftar till att tillfredställa kunders och övriga intressenters behov och 
önskemål, dvs. ge en god kundservice, låga kostnader, låg kapitalbindning och små 
miljökonsekvenser” (Jonsson et al, 2005, sid 20). 

3.3  Strategiska beslut 
Beslutsteorier härstammar ursprungligen ifrån spelteorin och har varit ett populärt 
forskningsområde inom ekonomin sedan 1950-talet. Detta har gjort att beslutsteorierna även 
har blivit ett populärt verktyg för många branscher (Almeida et al, 1995, sid 39). Enligt Bakka 
et al (2001) bör beslut ses som ett antal processer knutna till olika aktiviteter inom och utanför 
en organisation. Bakka (2001) hävdar att företag verkar i en omgivning som karaktäriseras av 
ständig förändring. Författaren menar dessutom att organisatoriska faktorer påverkar en 
organisations beslutsfattande. Dessa är ofta nära relaterade till organisationsstrukturen och 
återspeglar därav maktfördelningen i organisationen (Bakka et al, 2001, sid 178ff). Enligt 
Harrison et al (2000) är ett framgångsrikt beslut när företagets handlingar resulterar i att 
uppsatta mål kan uppfyllas (Harrison, 2000, sid 107). 
 
Fredrickson och Mitchell (1984) anser att strategiska beslut är mycket viktiga för en 
organisation på grund av deras långsiktiga konsekvenser. Eftersom de strategiska besluten är 
en sammansättning av extern och intern påverkan ska de vara nära sammanlänkade för att 
tillsammans forma en beslutprocess som ska förena och styra organisationen (Fredrickson et 
al, 1984, sid 400). Med anledning av att beslut ofta kan vara komplexa använder sig 
organisationer av beslutsprocesser för att kompensera för beslutsfattarens individuella 
beteende och för att på så sätt kunna förhindra att besluten färgas av individens omdöme och 
värderingar. Standardiserade beslutsprocesser gör att beslutsfattandet blir effektivare genom 
att reducera olika osäkerhetsfaktorer som påverkar ett beslut (McNamara, 2001, sid 485). 
 
Cohen och March (1972) ställer sig kritiska till utformande av beslutsprocesser då de anser att 
de inte fyller sin funktion att förenkla beslutsfattandet, utan tvärtom att information och 
beslutsmängden istället ökas. De hävdar att beslutsfattaren använder sig av information utan 
tanke på om de har relevans till ett specifikt beslutsområde (Cohen et al, 1972, sid 1). Andra 
författare som Dean och Sharfman (1993) menar att beslutprocesser hjälper till att samla in 
relevant information som underlättar för beslutsfattaren att fatta korrekta beslut (Dean et al, 
1993, sid 589). Brunsson (1982) menar dock precis som Cohen och March (1972) att 
systematiskt följa beslutsprocesser är svårt på grund av företags begränsningar av tid, resurser 
och människans förmåga att hantera information (Brunsson, 1982, sid 29). 

3.4  Rationellt beslutsfattande    
Ett traditionellt antagande inom företagsekonomin är att människan handlar rationellt. Detta 
innebär att människan genom sitt handlande försöker uppnå tillfredsställelse i form av 
maximerad nytta. För ett företag innebär ett rationellt handlande att maximera vinsten 
(Wahlund, 2002, sid 13). Wahlund (2002) beskriver följande förutsättningar för att människan 
skall bete sig rationellt:  

- att vi vet vad vi vill ha, att vi har bestämda mål. 
- att vi kan värdera nyttan av en sak i relation med nyttan av andra saker och att vi är 

konsekventa i denna värdering. 



STOCKHOLMS UNIVERSITET    
Företagsekonomiska institutionen     
    

 13   

- att vi känner till alla priser på alla produkter vi vill ha. 
- att vi använder all prisinformation och fattar de beslut som leder till att vi maximerar 

vår totalnytta (Wahlund, 2002, sid 13).  
 

Den rationella metoden har varit av stor nytta för att förstå händelser på marknaden både 
utifrån marknadsföringsåtgärder och ekonomisk- politiska åtgärder (Wahlund, 2002, sid 14). 
Heracleous (1994) anser att beslut som fattas ska vara rationella, vilket åstadkoms genom att 
följa en rationell beslutsprocess (Heracleous, 1994, sid 19). Detta tillvägagångssätt för 
beslutsfattande har kritiserats av forskare som Brunsson (1982) som menar att för att uppnå 
effektiva beslut som leder till handling krävs det en viss grad av irrationellitet (Brunsson, 
1982, sid 29). Beslutsfattare som vill fatta rationella beslut förväntas ta hänsyn och utvärdera 
alla möjliga alternativ och dess konsekvenser som kan uppstå. En sådan strategi ger upphov 
till stor osäkerhet, tvivel och missnöje. Vidare anser Brunsson (1982) att det är lättare att 
enbart ha ett fåtal handlingsalternativ och på ett tidigt stadium eliminera en rad alternativ 
(Brunsson, 1982, sid 34). Heracleous (1994) instämmer till viss del i kritiken mot den 
rationella beslutsmodellen då detta beslutsfarande är begränsat till beslut av mindre 
problematik och komplexitet (Heracleous, 1994, sid 19). Dean et al (1993) hävdar dock att 
beslutsfattare är mer troliga att använda rationella beslutprocesser när omfattningen på ett 
beslut växer för att fatta effektivare beslut (Dean et al, 1993, sid 591). 

3.5  Hur formas/skapas ett beslut? 
Enligt Schwarber (2005) bör ett beslut skapas genom diskussioner och samtal med en rad 
olika medarbetare och funktioner inom företaget (Schwarber, 2005, sid 1087). För att ett 
beslut ska kunna genomdrivas bör beslutsprocessen utformas så att motivation och 
förväntningar är starka samtidigt som olika osäkerhetsfaktorer elimineras. Att fatta ett beslut 
som skall leda till handling är svårt och komplicerat när flera olika beslutsfattare är 
involverade. Därför är motivationen oerhört viktigt för att överbygga hindren på vägen 
(Brunsson, 1982, sid 32f). Idag när ett av de vanligaste arbetssätten är att arbeta i team, för att 
utnyttja alla medlemmars kunskaper, kan det uppstå problem om en ledare enfaldigt fattar 
beslut som skall implementeras utan diskussion med sina medarbetare (Schwarber, 2005, sid 
1087).      
 
En beslutfattares beteende påverkas av en organisations hierarki, system och regler. Även fast 
ramar för beslutsprocesser finns upprättade i en organisation behöver det dock inte 
automatiskt betyda att beslutsfattarna följer reglementet. I många fall skiljer sig 
beslutsfattarens normer och beteende avsevärt från organisationens (McNamara, 2001, sid 
486).  Dean et al (1993) framhäver att beslutsfattare är mer procedurmässigt rationella när 
konsekvenserna av ett beslut är viktigt (Dean et al, 1993, sid 589). McNamara et al (2001) 
menar precis som Dean et al (1993) att beslut som kan få betydande konsekvenser påverkar 
beslutsfattaren att hålla fast till handlingsplanen.  
 
Beslutsprocesser används vanligtvis vid stora beslut eller när beslutet berör externa aktörer 
där kunskapsnivån är låg (McNamara et al, 2001, sid 486). Tidigare studier har funnit att 
centrala beslut som kan påverka ett företags fortlevnad gör att företag i större utsträckning 
använder sig av analyser och är försiktigare än vid mindre beslut (Dean et al, 1993, sid 591).  
Organisationer strävar efter att standardisera beslutsfattande på grund av att det underlättar 
utvärdering och inhämtning av relevant information (McNamara, 2001, sid 488).   
   
Det traditionella tillvägagångssättet vid utvärdering och val av transportleverantör består av 
fem steg och illustreras i bild 2 nedan. Efter att behovet har ringats in identifieras ett antal 
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leverantörer (steg två) som kan erbjuda en lämplig lösning för företagets behov. I den tredje 
fasen vägs de olika alternativen mot varandra, givet den information som finns tillgänglig. 
Enligt Gadde et al (1998) är det traditionella metoden att de köpande företaget väljer det 
alternativ som är det billigaste. Detta är en förhållandevis enkel procedur när det köpande 
företaget låter leverantörerna konkurrera mot varandra (Gadde et al, 1998, sid 228). De 
främsta kriterierna som efterfrågas av det köpande företaget är vid utvärdering av leverantörer 
pris, kvalitet, leveransprecision, geografisk täckning samt teknisk kompetens. Svårigheterna 
vid utvärdering av leverantörer är att en aktör sällan klarar alla kvalitetskraven som det 
köpande företaget ställer (Weber, 2000, sid 136). 
 
Därför måste beslutsfattaren utvärdera de olika leverantörerna utifrån olika kriterier för att 
därefter (steg fyra och fem) förhandla fram den mest gynnsamma partnern. Målet med 
partnerskapsbildande är att en ”win-win” situation ska gynna båda parter gällande utförande 
och kostnader. Alla fem stegen i pyramiden är relaterade till varandra och Weber (2000) 
menar att modellen tar hänsyn till alla steg som behövs i en beslutsprocess. Enligt Weber 
(2000) är pyramiden konstruerad för att påvisa att beslut är en inlärningsprocess. Slutligen 
görs en uppföljning av de fattade beslutet för att säkerställa att utfallet lever upp till det i 
förhand uppsatta målet (Weber, 2000, sid 139). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 Bild 2. Förlopp vid bildande av partnerskap. 
               Källa: Weber (2000). (Text fritt översatt av uppsatsförfattarna). 
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upp och blivit ett viktigt instrument både för företag, leverantörer, konkurrenter samt kunder. 
Många företag marknadsför sig som ”gröna” där de gärna påvisar sitt miljöansvar beträffande 
sina logistikaktiviteter (Enarsson, 1998, sid 5). På slutet av 90-talet blev miljöfrågor 
högaktuellt inom näringslivet. Tidigare hade miljöområdet enligt Enarsson (1998) varit 
synonymt med problem och krav från samhället. Idag fokuseras det kring miljön mer än 
någonsin när företag ska fatta beslut, upprätta policy- samt strategiplaner. Författaren anser att 
den viktigaste orsaken är att företagen har insett att miljöengagemang inte nödvändigtvis 
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behöver stå i konflikt med företagens vinstmål. Snarare tvärtom har många företag insett att 
man kan bry sig om miljön och samtidigt tjäna pengar (Enarsson, 1998, sid 6).  
 
Ytterligare en skillnad mot tidigare är att kunder är mer miljömedvetna när det gäller 
produkter och företagen som tillverkar dem. Efterfrågan på mer miljövänliga produkter och 
tjänster har enligt Enarsson (1998) ökat under de senaste åren. På företagen är medarbetarnas 
deltagande, engagemang och kunskap om miljön viktigt för att uppnå uppställda miljömål. 
Enarsson (1998) anser vidare att företag som inte tar hänsyn till miljön varken vinner 
marknadsandelar eller finansiärernas förtroende (Enarsson, 1998, sid 7). Miljöhänsyn har 
förstärkts inom många branscher på grund av att det är ett effektivt konkurrensmedel. För att 
inte slås ut i konkurrensen tvingas företag att tillverka varor och tjänster som kunderna vill ha 
och är villiga att betala för. Genom att ha ett väl utformat och effektivt logistiksystem kan 
även företagets logistik utgöra ett starkt konkurrensmedel (Saha et al, 2005, sid 117f, Jonsson 
et al, 2005, sid 38). Enligt Enarsson (1998) blir vinnarna de företag som lanserar miljövänliga 
produkter eller tjänster och som ständigt arbetar för att minska de aktiviteter som är skadliga 
för miljön. Enarsson (1998) påpekar även att miljöarbetet måste inrättas på alla nivåer inom 
företaget, både på en strategisk och också på en operativnivå. Idag lyfts miljöfrågor upp på 
ledningsnivå precis som företagen tidigare gjort på kvalitetsområdet (Enarsson, 1998, sid 7). 
 
Jonsson et al (2005) anser liksom Saha et al (2005) att det är viktigt att kunna tillgodose 
kundens behov genom att uppnå en hög kundservice. Idag kan det vara avgörande för en kund 
om ett transportföretag har implementerat miljövänliga system för att kvalificera sig som 
leverantör. Denna aspekt blir alltmer viktig enligt Jonsson et al (2005) då utvecklingen leder 
mot att många kunder har långa geografiska avstånd och är beroende av transportföretagens 
tjänster (Jonsson et al, 2005, sid 153). Miljöanpassade transporter innebär inte att ingen 
inverkan på miljön få ske, men det innebär en minskad miljöpåverkan. Detta kan 
åstadkommas genom att filtrera och minska miljöskadliga ämnen, återvinna till exempel 
bildäck och på så sätt minimera restprodukters uppkomst, tekniska förbättringar av bränsle, 
motorer samt använda alternativa drivmedel (Jonsson et al, 2005, sid 160ff).  
 
För att underlätta företags miljöstrategier krävs att transportörer inkluderas i miljöarbetet. 
Inköpsansvariga har fått ytterligare en variabel att ta hänsyn till och överväga för- och 
nackdelar med att köpa från transportörer med lägre pris eller från leverantörer som är dyrare 
men tar större ansvar för miljön. Utvärdering av transportörer görs kontinuerligt för att 
bedöma om valda leverantörer motsvarar företagens uppställda förväntningar. Traditionellt 
har pris och kvalitet varit avgörande när olika leverantörer utvärderats. Idag är även 
miljöfaktorer inkluderat när beslut ska fattas (Enarsson, 1998, sid 9). 

3.7  Gap mellan attityder och beteende 
Enligt Carrigan et al (2001) uppger många kunder att etiskt ansvartagande bland företag är 
viktigt och till och med avgörande vid val av produkter eller tjänster. Ändå är det få som kan 
namnge några etiskt ansvartagande företag, eller som faktiskt köpt en produkt på grund av den 
produceras eller säljs av ett etiskt ansvartagande företag (Carrigan et al, 2001, sid 565). Detta 
utgör ett gap mellan kunders attityder och faktiska handlande vilket gör det svårt att veta vart 
kunder positionerar sig i frågan (Carrigan et al, 2001, sid 564).   
 
Ehrich et al (2005) anser också att kunder har vissa etiska värderingar, som inte alltid 
överrensstämmer med det verkliga köpbeteendet. En förklaring till att det råder inkonsekvens 
mellan kundens etiska värderingar och dess handling anser han kan förklaras med att kunder 
bryr sig om dessa frågor men att pris och kvalitet är överordnade och när ett beslut ska fattas 
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så förbiser man de etiska attributen. Vidare anser Ehrich et al (2005) att även fast kunden bryr 
sig om vissa frågor kan olika faktorer störa handlingen så den strider mot ens värderingar. Det 
kan förklaras med att exempelvis etisk information om produkter eller tjänster inte finns 
lättillgängligt. Ofta behöver kunden själv ta reda på specifik information och detta gör att 
många väljer att undvika att fatta ett beslut och håller sig till invanda handlingsmönster istället 
(Ehrich et al, 2005, sid 266ff).  
 
Erich och Irwin (2005) hävdar även att människor utnyttjar etisk produktinformation 
inkonsekvent. När ett beslut är taget är det inte så troligt att kunden söker efter företagets 
etiska information som är till nackdel för den valda produkten eller tjänsten. Istället menar 
Erich och Irwin (2005) att det är vanligt att man förvränger information för att ens 
beslutsalternativ ska se bättre ut (Ehrich et al, 2005, sid 268).  

3.8  Leverantörsrelationer 
Inköpsverksamheten har i många företag genomgått en stor förändring under de senaste åren. 
En viktig orsak till detta är att företagen i allt större utsträckning specialiserar sig och inriktar 
sig på sin kärnverksamhet. Det innebär att inköpsfunktionen har fått en ändrad betydelse, dels 
sättet att köpa på men även vilka effekter detta får på relationen till leverantörerna (Gadde et 
al, 1998, sid 7). 
 
I praktiken innebär det att externa specialister erbjuder kunden en totallösning. Därmed har 
leverantörsrollen fått större betydelse för det producerande företaget. Enligt Gadde et al 
(1998) är företagens konkurrenskraft och vinstgenererande förmåga beroende av hur företaget 
hanterar sina inköp. Tidigare var det dominerande inköpsmönstret bland företag att ha ett 
flertal leverantörskontakter. Fördelen med denna typ av leverantörsrelation var att beroendet 
till en enskild leverantör kunde minskas. Vidare ansågs det som ett effektivt sätt att pressa 
priserna genom att låta leverantörerna konkurrera mot varandra. Företagen strävade efter en 
stor handlingsfrihet att i olika situationer kunna välja den bästa leverantören (Gadde et al, 
1998, sid 50ff). 
 
Under senare år har dock många företag insett fördelarna som ett ”djupare” samarbete med 
sin leverantör innebär. Enligt Gadde et al (1998) innebär en minskning av antalet leverantörer 
ökade möjligheter att arbeta nära leverantörerna, vilket kan minska kostnader samt förbättra 
den egna tekniska utvecklingen. Att ha en nära relation till sin leverantör innebär inte enbart 
att företaget kan utnyttja leverantörens standardiserade lösningar för att få skalfördelar, utan 
även att företaget kan dra nytta av leverantörens potential för att hitta lämpliga lösningar till 
sitt problem. På grund av att det tar lång tid att utveckla en hög grad av närhet mellan 
företaget och leverantören krävs långsiktighet och stabilitet i affärsförbindelsen, se bild 3. 
Genom att ha nära förbindelser kan det köpande företaget tillsammans med leverantören 
arbeta fram lösningar som även höjer säkerheten på transporterna (Gadde et al, 1998, sid 
54ff).  
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 Bild 3. Närhet och stabilitet i leverantörsrelationer. 
               Källa: Gadde et al (1998). 
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4 Empiri 
I empirikapitlet redovisas uppsatsens intervjuer. Studiens 12 respondenter redovisas 
individuellt och anonymt i överenskommelse med de intervjuade. Respondenterna har efter 
sammanställningen utav intervjuerna fått ta del av den text vi tänkt redovisa i vår uppsats. 
Det gjordes för att få bekräftelse om att vi som intervjuare förhållit oss objektiva till den 
erhållna informationen och på så sätt uppnått en hög validitet (se 2.3 Validitet). Företagen 
kategoriseras i A, B och C företag som ger information om hur stora transportvolymer 
företaget köper utav DHL. 

4.1  Köpare av transportvolymer över 5 miljoner kronor (A- företag) 

4.1.1 Primus (A)  
Primus är ett globalt företag inom verkstadsindustrin. Enligt inköpsansvarig på Primus är 
transporter en stor kostnadspost och det har drivit på utvecklingen att hitta en fungerande 
lösning på logistikområdet för att kunna reducera kostnaderna. Därför har Primus tillsammans 
med sin samarbetspartner utarbetat en unik lösning för deras verksamhet. 
 
Inköpsansvarig på Primus menar att det är en fördel att inte enbart förlita sig till en part som 
ska göra allt, på så sätt kan man få man lägre kostnader och service. Enligt inköpsansvarig på 
Primus händer det med jämna mellanrum att de gör studiebesök för att bedöma om 
leverantörerna fullgör vad som avtalats. Primus arbetar efter synsättet att man kan ”tjäna 
pengar på miljön”. Enligt inköpsansvarig innebär ett bra och genomtänkt miljöarbete inte 
ökade kostnader utan tvärtom menar han att företaget kan tjäna pengar på att arbeta 
miljömässigt till exempel genom högre fyllnadsgrad på deras tranporter.  
 
Inköpsansvarig menar att det behövs kraftigare lagar för att tvinga företag och näringsliv att få 
mer miljötänk i deras verksamhet. Vidare betonar han att deras bransch inte har lika stor 
efterfrågan på miljöarbete från sina kunder, som kanske andra branscher har som vänder sig 
direkt till privatkonsumenten. Inköpsansvarig på Primus känner inte till DHL: s miljöarbete, 
det är inget som deras kontaktperson på DHL tagit upp med dem. 
 
Fördelen med djupgående samarbete är enligt Primus att parterna tillsammans kan lösa 
problem som uppkommer. För att hålla en hög kvalitetsnivå på transporterna krävs en 
kontinuerlig kommunikation och integration av företagens processer. Samtidigt innebär det en 
risk enligt inköpsansvarig att ha nära samarbeten då externa parter får en insyn i företagets 
verksamhet. Primus började använda DHL redan på 50-talet och en förklaring till att de 
fortfarande hänger med är lojalitet och den relation företagen byggt upp sinsemellan. Det har 
enligt inköpsansvarig kommit i en positiv beroendeställning till varandra.  
 
Inköpsansvarig på Primus påpekar att ibland känns det som att DHL blivit för stora, vilket 
medfört att den personliga kontakten fått ge vika. Samtidigt har DHL fått en mer hierarkisk 
organisation där beslut måste gå igenom vissa instanser innan de kan fastställas. Inom Primus 
arbetar man strategiskt när upphandlingar av transporttjänster samt utvärdering av 
transportleverantör skall genomföras. De kriterier som Primus uppskattar hos deras 
leverantörer är deras lyhördhet samt förmåga att snabbt åtgärda problem som uppstår. 
Informationsutbyte är en annan viktig bedömningsgrund. Priset är enligt inköpsansvarig 
viktigt, men mer som en utslagsfaktor då baskraven är lika hos olika leverantörer. Han menar 
att företaget inte kan acceptera sämre service bara för att få lägre priser. Idag arbetar Primus 
med uppföljningsrutiner för att sänka kostnaderna och för att säkerställa leveranskvalitet.  
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I och med Primus köper stora transportvolymer av DHL kan de påverka sin situation lättare än 
vad mindre aktörer kan göra. Detta är främst enligt inköpsansvarig ett resultat av att mindre 
kunder inte får den personliga relationen som en större aktör har tillgång till. I dagsläget är 
företaget nöjd med sin relation till DHL mycket på grund av den personliga kontakten. Enligt 
logistikansvarig borde transportbranschen arbeta mer proaktivt för att hitta lösningar som ger 
mervärde. Idag uppfyller de enbart de grundkrav som finns. Respondenten säger: 

” Idag är det vi som driver transportföretagen framåt i utvecklingen. Vi tvingar 
dem helt enkelt att utvecklas”. 

4.1.2 Secundus (A) 
Secundus är ett företag som verkar i livsmedelsbranschen. Företaget har på kort tid lyckats 
utveckla logistiklösningar och arbetsmetoder som förenklar logistikstrukturen inom 
dagligvaruhandeln. Secundus var från början ett småföretag som på kort tid vuxit och 
positionerat sig som en stor aktör på marknaden med en hög tillväxttakt. Genom att företaget 
gått igenom alla stadier från små- och mellan- till storföretag inom en relativt kort tidsperiod 
har företaget lagt märke till hur en liten aktör med små transportvolymer skiljer sig åt från 
storföretag, gällande erhållen service och förhandlingsläge gentemot sina transportörer. 
 
Från början var priset den viktigaste faktorn vid utvärdering av transportörer. Idag fokuserar 
Secundus istället på att hålla en hög leveranskvalitet på sina transporter. Logistikansvarig 
menar att ”kvalitet kan aldrig förhandlas”. Med det menar hon att det är viktigt att företaget 
tillsammans med transportörerna arbeta proaktivt för att effektivisera verksamheten för att på 
så sätt kunna reducera kostnaderna. Företaget arbetar för att miljöhänsyn ska tas med i 
beräkningen vid alla inköp. Dock betonar logistikansvarig att kvalitet och kostnadsfaktorerna 
prioriteras före miljön. Att transportbranschen uppfyller baskraven som miljöklassad diesel, 
bättre däck och motorer ur miljösynpunkt är idag enligt logistikansvarig ett krav. 
Logistikansvarig anser vidare att alla de större transportföretagens basutbud tar god hänsyn 
till miljön. För att Secundus skall arbeta mer med miljöfrågor krävs det ny lagstiftning eller 
att företagets kunder börjar ställa högre krav på ökat miljöarbete.  
 
Logistikansvarig tror att miljöarbete bland företag kommer att få större fokus i framtiden då 
företag påverkas av konsumenterna. Framtidens konsument kommer enligt logistikansvarig 
att bli ännu mer selektiv och mer medveten om hur deras val påverkar miljön. 
Logistikansvarig ger här ett exempel:  

”Säg att till exempel IKEAs kunder skulle börja intressera sig i större 
utsträckning för vilket ursprungsland ett träslag har. Om IKEA börjar arbeta 
med mer miljöhänsyn, ja då banar ju det väg för många andra företag på 
marknaden som måste hänga med”. 

 
Secundus har märkt av DHLs miljöarbete med gröna ton, men logistikansvarig menar att de 
inte i dagsläget är beredda att betala extra för miljön. Hon betonar istället att om transporterna 
får högre fyllnadsgrad och kortare transportsträckor skulle det ha en mycket positiv inverkan 
på miljön och det skulle dessutom inte kosta mer för företaget. Enligt logistikansvarig är det 
viktigt att ha ”relationsbyggen på alla nivåer” i organisationen samt gentemot exempelvis 
transportören. Om inte kommunikationen inom eller mellan företag fungerar blir resultaten 
dåliga. Logistikansvarig anser att genom att ha gemensamma forum, nyckeltal samt 
prestationsverktyg har alla idag en förståelse för varför man gör på ett visst sätt för att nå 
målen. Logistikansvarig framhåller vikten av att relationer byggs mellan människor och inte 
mellan företag. Secundus har använt sig av DHL sedan starten och förnyar kontrakten var 
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tredje månad. Orsaken till att de inte bytt transportör beror på att de befinner sig i 
beroendeställning till varandra. Secundus kraftiga tillväxt är enligt logistikansvarig av intresse 
för DHL som resulterar i en större lyhördhet. 
 
Secundus förespråkar att transportbranschen borde bli mer affärs- och kunddrivna och vara 
beredda att ta mer risker. Bokningsförfarandet är ett exempel som logistikansvarig anser vara 
stelbent. Om kunden skulle kunna meddela i förväg hur mycket och vart de har 
transportbehov skulle detta kunna sänka kostnader i och med att man på ett bättre sätt kan 
styra och planera transporterna. Transportbranschen måste enligt logistikansvarig bli mer 
flexibla och finna bättre samlastningsmöjligheter. Idag bokar kunderna dagen innan 
avleverans. Secundus ställer sig tveksam till om DHL i framtiden kan tillgodose deras behov. 
Logistikansvarig tror inte att stora multinationella företag som DHL kan förlita sig på sitt 
nätverk i framtiden när åkerier från kontinenten tar andelar, utan då tvingas 
transportbranschen att bli mer kunddrivna. Det företag i transportbranschen som lyckas 
förpacka kundanpassade transportupplägg kommer att få konkurrensfördelar avslutar 
logistikansvarig.  

4.1.3 Tertius (A) 
Tertius är ett företag inom livsmedelsbranschen. Logistikansvarig utvärderar och 
omförhandlar varje år, tillsammans med lokala transportchefer, de kontrakt företaget har med 
olika transportföretag. Respondenten säger: 

”Det tvingar oss att bli engagerade genom att årligen utvärdera alla avtal vi 
har med olika transportföretag. Det är ett himla jobb, men alla blir mer aktiva 
på så sätt. Under januari brukar förhandlingarna vara klara, fast prisbilden är 
nog oftast klar redan i december”. 

 
Genom att gamla avtal sägs upp samt att företaget varje höst inleder nya förhandlingar med 
olika aktörer gör, enligt logistikansvarig, att både transportföretaget och Tertius håller sig 
alerta. Tertius får på så sätt även en bra intern uppföljning över hur samarbetet under det 
gångna året har gått med transportföretagen.  
 
En viktig parameter vid upphandling av transporter är enligt respondenten priset, men 
respondenten anser vidare att pris, kvalitet och leveransprecision hänger ihop och att man inte 
kan bortse från någon av dem. Miljö är ytterligare en viktig faktor, men enligt logistikansvarig 
är det inget företaget prioriterar. De har ingen uttalad policy att de ska betala en viss 
procentsats för miljön. I avtalet med DHL finns vissa miljöaspekter nämnda som att 
lastbilarna skall bland annat använda däck och bränsle som är mindre skadligt för miljön. 
Tertius köper även en tjänst som kallas för ”gröna ton” utav DHL som innebär att en viss del 
av Tertius transportomsättning går till utvecklingen utav denna tjänst. 
 
Genom att företag köper tjänsten ”gröna ton” kan de investera eller bidra till att DHL kan 
införskaffa en miljövänligare fordonsflotta samt utveckla sina miljövänliga tjänster. Enligt 
logistikansvarig går deras bidrag till en fond, men det behöver inte enligt honom betyda att 
Tertius fysiska gods transporteras med bättre fordon i slutändan. Det viktiga enligt 
logistikansvarige är att slutresultatet är bra för miljön. 
 
Svagheterna med DHL är enligt logistikansvarig dess storlek som gör att företaget upplevs 
som stelbent och oflexibelt. Ett exempel:  
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”Då och då har vi möten med säljare från DHL. De har då med sig en pärm med vissa 
produkterbjudanden. Våra intressen finns inte alltid med i dessa produktpärmar. Då 
faller allt som ett korthus.”     

 
Logistikansvarig redogör också för vikten av att lyssna på kunderna och vad kunder 
efterfrågar, annars menar han på att det kommer att bli svårt för många aktörer att klara sig. 
De mindre åkerierna är mycket mer kundorienterade och flexibla än de stora 
transportföretagen. Han anser att DHL besitter rätt kunskap och de rätta verktygen men att de 
har ett felaktigt synsätt och attityd.  

”De tror sig kunna styra kunderna bara för att de är stora aktörer på marknaden.”  
 
 Under intervjun framgår det att logistikansvarig är intresserad av att samlasta med andra 
företag, speciellt i norrland där avstånden är så stora. Detta förutsatt att lastbilen är 
konkurrensneutral beträffande logotypen. I framtiden tror inte respondenten att den totala 
massan utav företagets transporttjänster kommer att öka. Det kan dock förekomma lokala 
skillnader.     

4.1.4 Quartus (A)  
Quartus är ett företag inom livsmedelsbranschen. Inköpsansvarig på företaget är ansvarig för 
företagets inrikesfrakt. Quartus har ett kontrakt med DHL som löper på tre år. Utvärdering 
och upphandling utav nytt avtal brukar involvera respondenten samt lokala transportchefer. 
Processen utav insamling och utvärdering av olika transportföretags offerter brukar pågå 
under sex till nio månader. Respondenter anser att en nära relation med DHL är att föredra då 
det tar tid att etablera tillit och ett förtroende, som är en viktig förutsättning för ett gott 
samarbete. Inköpsansvarig upplever att kontakten med DHL har blivit mycket bättre även fast 
de bytt personlig kontaktperson på DHL flera gånger. Han anser att: 

”Det är viktigt att kontaktpersonen har en sådan position på DHL att de kan 
åstadkomma någon förändring.”  

 
Den intervjuade uppger att han får en känsla av att många företag endast tillhandahåller en 
transporttjänst som kostar pengar. Quartus är intresserade av partnerskap, en relation som kan 
gagna båda företagen. Tranportföretaget måste ha utvecklingsmöjligheter som kan bidra till 
mervärde och nya idéer åt Quartus. På så sätt uppger den intervjuade att företagen kan växa 
tillsammans. Inköpsansvarig menar att relation mellan Quartus och dess samarbetspartner är 
av hög prioritet och därför anser han sig vara mindre benägen att byta transportföretag. Beslut 
beträffande transportföretag anser inköpsansvarig vara av rationell karaktär. Quartus uppger 
att de är oerhört kvalitetskänsliga. Därför prioriteras leveranskvalitet i första hand vid 
upphandling av transporttjänster.  

”Vi är inte intresserade av dagsländor som kommer och går. Vi fokuserar på kvalitet, 
finns inte kvaliteten är inte priset värt någonting.” 

 
Quartus anser sig ha ett stort samhällsansvar och anser därför att det är deras skyldighet att 
värna om miljön. Företaget arbetar med att minska miljöbelastningen i alla led i företaget. 
Deras transporter är den aktivitet som belastar miljön mest, och därav arbetar företaget 
mycket med att minska bränsleutsläpp och öka arbetet med mer miljövänliga arbetssätt. 
Miljöaspekter är också enligt den intervjuade en hög prioritering vid köp av transporttjänster. 
Trots detta köps inte DHLs tjänst ”gröna ton”. Den intervjuade uppger att han inte upplever 
att DHL fört någon diskussion kring detta eller presenterat denna typ av tjänst. Detta är en 
tjänst som han upplever kan vara av intresse, speciellt om företaget skulle uppleva press 
utifrån.  
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4.2  Köpare av transportvolymer för 250 000 – 5 miljoner kronor (B-
företag) 

4.2.1 Quintus (B) 
Quintus är ett företag som har riktar in sig på affärsområdet livsmedel. Företaget har ett 
rikstäckande transportbehov, vilket för övrigt utgjorde en viktig grundpelare när företaget 
utvärderade och beslutade sig för vilken aktör som de ville ingå samarbete med. Fördelen 
Quintus ser med att använda sig av ett stort företag som DHL är att de är tillräckligt stora för 
att kunna hantera relationer och flöden genom sitt omfattande nätverk.  

” Det är bra att DHL stärker sin position. De har enorma möjligheter att 
utnyttja olika lösningar. Att istället utnyttja många små aktörer skulle kräva 
merarbete av oss som företag”. 

 
En annan fördel enligt logistikansvarig på Quintus är att DHL besitter stor kompetens vid 
exempelvis tulldeklareringar av export och importvaror. Företaget har även enligt 
logistikansvarig tillgång till en stor transportflotta som innefattar järnväg, sjöfrakt samt 
vägfordon. 
 
När Quintus ska fatta beslut om lämpliga samarbetspartners är representanter från företaget i 
form av logistikchef, juridisk expertis, inköpare, varuförsörjningsdirektör samt VD 
närvarande. Företaget tar in offerter, utvärderar dessa för att slutligen välja en aktör. Därefter 
sker kontinuerliga utvärderingar av transporttjänsterna. Företaget har idag ett femårigt 
kontrakt med DHL. I och med att transportarbetet är omfattande har företaget ett behov av ett 
långsiktigt samarbete med sin partner enligt logistikansvarig. Detta gör att företaget är mindre 
benägen att byta transportleverantör då de tillsammans med DHL byggt upp värden och 
relationer med varandra. Relationsskapandet mellan företagen har enligt respondenten skett på 
alla nivåer emellan företagen. Detta anser logistikansvarig är positivt då olika frågor kan 
lyftas upp på rätt nivå, vilket gör att man tillsammans kan hitta en lämplig lösning snabbare. 
Utvärdering utav företagens samarbete sker kontinuerligt utav de olika aktörerna som är 
aktiva inom flödet.  
 
Respondenten anser att kvalitet och pris går före miljön. Detta för att företaget har höga 
transportkostnader samtidigt som deras produktvärde är lågt, vilket gör att Quintus måste 
lägga stor vikt på logistikarbetet. Respondenten uttrycker att ”pris på sätt och vis kommer i 
andra hand efter kvalitén”. Hur miljön prioriteras beror på vad det kostar enligt respondenten. 
Trots det ställer Quintus stora krav på deras leverantörer ska ha en viss däckkvalitet samt 
använda bättre drivmedel. De har även kontinuerliga uppföljningar tillsammans med DHL 
rörande vilka mängder av koldioxidutsläpp som deras transporter ger upphov till.   
 
Respondenten känner vidare inte till DHLs miljöengagemang, men ställer sig positiv till att 
diskutera detta med DHL och som han uttrycker det ”väcka frågan”. Däremot vill han se 
tydliga riktlinjer på vad miljöarbetet innehåller samt hur man kan kontrollera processen. Han 
tror att företag kan bli bättre på att ställa krav i framtiden på alla områden. Quintus lägger ner 
mycket tid att förbättra miljöarbetet inom produktionen och detta ser han som en tidsfråga tills 
det även når transportarbetet. Respondenten tror att mer miljötänk kommer att bli nödvändigt 
när kraven från samhället hårdnar.  
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4.2.2 Sextus (B) 
Sextus är ett företag inom detaljhandeln. Intervjun sker med en av företagets delägare som har 
huvudansvaret för verksamheten. Under 2002 gjorde respondenten utvärderingar utav olika 
transportföretag. Valet föll på DHL på grund av deras stora nätverk, priser samt deras goda 
kvalitet. DHLs största konkurrent är enligt logistikansvarig i dagsläget Posten, på grund av 
deras möjlighet att transportera paket upp till 20 kg samt möjligheten att erbjuda tjänster som 
efterkrav till rimliga priser. Efterkrav innebär att kunden vid leveransen av varor betalar till 
chauffören kontant eller med postväxel (Författarnas förklaring). Detta är tjänster som är 
väldigt dyra hos DHL och som respondenten hellre skulle köpa av DHL om priserna varit 
lägre. Önskvärt vore enligt logistikansvarig att finna en partner som kan hantera hela flödet 
från små paket till stora gods.  
 
En av DHLs fördelar är enligt Sextus att de blev erbjudna en personlig kontakt vid starten av 
deras samarbete. Vidare beskriver respondenten samarbetet med DHL: 

”Det finns en lyhördhet hos DHL, de vill verkligen förbättra sig. I dagsläget ser vi 
därför ingen anledning att byta transportföretag”.  

 
Önskvärt vore enligt logistikansvarig att få en högre kvalitetssäkring för upphämtat gods. Idag 
händer det att transporter uteblir och respondenten saknar då återkoppling från DHL om vad 
som hänt. Det vore även eftersträvansvärt att i större utsträckning kunna spåra större gods 
samt få mer detaljerat information gällande avgångs- samt ankomsttider. Spårning av mindre 
gods fungerar acceptabelt även om mer information är välkommet. Respondenten uppger att 
deras kunder blir mer förstående vid leveransförseningar om företaget kan förklara vad 
orsaken till dröjsmålet är eller vart godset befinner sig. Logistikansvarig anser att när Sextus 
integrerade sitt datasystem med DHL så underlättades mycket av det administrativa arbetet. 
Främst så behövdes inte Sextus ringa lika mycket telefonsamtal som tidigare när allt skedde 
manuellt. Idag sker allting med automatik från att kunden lägger sin order till att fraktsedel 
skapas. Vilket ger signaler till DHL om Sextus transportbehov. 
 
Sextus prioriterar kvalitet och leveransprecision i första hand, tätt följt av ett bra pris. 

”Håller vi inte leveranstiderna mot våra kunder är vi ute på farligt vatten. Kunden 
kan få uppfattningen av att vi är bra på att sälja men dåliga på att leverera”.  

 
Miljö är något som av Sextus anser vara viktigt. Det är dock inget som prioriteras vid 
upphandlingar av transporttjänster. Respondenten anser att logistik är jätteviktigt och att DHL 
bör ”baka in” miljön i deras ordinarie basutbud.  

” Vi antar att DHL arbetar med miljöfrågor men det är inget som vi för en diskussion 
med dem om. Det är dock inget som skulle avgöra vilket transportföretag vi skulle 
välja”. 
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4.2.3 Septimus (B) 
Septimus är en aktör inom säkerhetsbranschen. Personen som är ansvarig för upphandling och 
val av transportföretag på Septimus har befattningen lagerchef. Samarbetet med DHL har 
pågått i drygt fyra år. Vid en ny upphandling tar det cirka två månader från att lagerchefen har 
tagit in och utvärderat olika offerter rörande pris, tidigare uppdrag samt leveransprecision. 
Detta presenteras senare för ledningsgruppen bestående av lager-, ekonomi-, inköps- och 
försäljningschefen samt VD. Beslutsvägarna är enligt lagerchefen korta på företaget och ett 
avgörande beslut kan tas redan efter en månad. Lagerchefen anser sig ha ledningens stöd i 
viktiga frågor, han känner dessutom att det finns utrymme för hans personliga engagemang i 
hur han driver sitt arbete. 
 
Vid förra upphandlingen föll valet på DHL, dels för att de kunde erbjuda ett bra avtal 
prismässigt, men även för att de har ett rikstäckande nätverk i landet. Enligt lagerchefen på 
Septimus är leveransprecision och service det viktigaste. Han menar att ett företag som 
Septimus inte har ”råd att tulla på servicen till kunderna”. Lagerchefen nämner att han inte 
tycker att DHL är informativa beträffande försenade leveranser. Istället tvingas Septimus att 
följa upp sändningar som inte levereras som planerat. En annat viktigt område är att tekniken 
för att kunna spåra samt följa godset utvecklas. Idag är inte alla fordon utrustade med scanner, 
utan ofta scannar chaufförerna fraktsedlarna efter dagens slut på terminalen.  
 
Den intervjuade nämner vidare att företaget anser att miljöhänsyn är centralt och likvärdigt 
med pris på prioriteringsskalan vid val av transportföretag. Att valt företag är miljöcertifierade 
och har bra fordonsparker är något som Septimus ser som ett viktigt kriterium vid 
utvärderingar av transportföretag. Respondenten redogör vidare för att deras största miljötänk 
på företaget är transportverksamheten. Företaget arbetar aktivt för att försöka påverka 
kunderna att minska ner antalet leveranser till en enda stor huvudleverans. De gör även 
kontinuerliga uppföljningar på hur mycket utsläpp som transporterna förorsakar. 
Respondenten är positiv till att betala mer för miljövänliga tjänster. Tågtransporter är ett 
exempel som lagerchefen kan tänka sig att nyttja i större grad, men dessa får inte kosta för 
mycket. Septimus kunder såsom kommuner och landsting ställer högre krav idag än för några 
år sedan på företaget gällande deras miljöhänsyn. Detta gäller även på transportområdet enligt 
respondenten. Respondenten säger: 

”De stora transportföretagen bedriver miljöarbete mest för att man måste. 
Känns som att det är spel för galleriet. Miljöbiten är inget som DHLs säljare 
går ut och pratar med en om”. 
 

Han ger ett exempel under intervjun att om DHL gör något radikalt och höjer priserna till 
fördel för miljön kan hans företag tänka sig att betala cirka 50- 100 000 kronor årligen mer för 
en sådan tjänst. Respondenten uppger att han inte tidigare hade hört talas om DHLs tjänst 
”gröna ton”. Septimus har den senaste tiden etablerat och utvecklat företagets miljöarbete 
kraftigt, dels genom att anlita en konsult men även genom att börja hitta nya lösningar 
gällande exempelvis sortering och transporthanteringen. Den intervjuade säger: 

”Vi är i startgroparna för ett utbrett miljöprogram. Detta är något vi även skall 
ha med i marknadsföringen av Septimus då detta efterfrågas kraftigt av våra 
kunder.”   

Miljöhänsyn är något som Septimus ser som ett effektivt instrument i sin marknadsföring, 
vilket han tror kommer att bli ännu tydligare framöver. Septimus är väldigt nöjd med DHL. 
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Företaget har dels en säljkontakt men de har även en person som arbetar operativt för att lösa 
problem som uppstår. Respondenten säger: 

”Jag har rekommenderat DHL till andra, de ringer ofta till mig när de vill ha en 
referens.” 

Respondenten nämner att han inte kommer att byta transportleverantör på grund av priset. 
Han menar att det är så många parametrar som spelar in som exempelvis datasystem och 
relationer. Han menar att en personlig kontaktperson är oerhört viktigt för att kunna få hjälp 
vid behov. Respondenten uttrycker även vikten av att ha en bra relation med chaufförerna.  

4.2.4 Oktavus (B) 
Oktavus är ett företag inom livsmedelsbranschen. Den person som vi intervjuar på Oktavus är 
inköpare och ansvarar för en viss del av företagets inköp av transporter.  
 
Tidigt under intervjun meddelar respondenten att alla beslut fattas på kommersiell basis och 
priset därför har en hög prioritet. Inköparen som vi intervjuat har mandat att självständigt fatta 
alla beslut rörande val av transportföretag. Den intervjuade uttrycker också att Oktavus vill 
kunna utnyttja storleken på deras transportvolym vid upphandlingar med DHL.  

”Alla inblandade parter i affärsuppgörelsen är måna om att tjäna pengar alternativt 
få en bra tjänst utförd till ett rimligt pris. Alla affärsrelationer handlar om att tjäna 
pengar”. 
   

Oktavus har ett löpande kontrakt med DHL som upprättades 1996. Detta avtal har ingen 
uppsägningstid utan kan avslutas när som helst. Att enbart använda sig av ett transportföretag 
tycker Oktavus är en fördel då DHL vet om att de är prioriterade och att de på så sätt hela 
tiden måste framföra sakliga argument samt påvisa att de kan tillgodose Oktavus behov. 
Klarar de inte av det, tar Oktavus in offerter från andra transportföretag. 
 
Den intervjuade anser att DHL är mycket bra på att lyssna på sina kunder och att de kan ha 
konstruktiva diskussioner som är givande för båda parter. Nackdelen är att DHL inte har 
fullständig kontroll över de olika åkeriernas chaufförer.  

”Chaufförerna är DHL: s ambassadörer. Tyvärr så brister de. Chaufförerna och DHL 
har olika visioner och en bristande kommunikation. Tror egentligen att det är en 
attityd fråga.”  
 

Oktavus tror att DHL kan komma att tappa bra affärer på grund av deras chaufförers 
beteende. Enligt respondenten ser han stora skillnader mellan hur bemötandet på landsbygden 
är respektive hur det fungerar i en storstad som Stockholm. Inköpsansvarig anser att 
leveranssäkerheten är den viktigaste faktorn vid val av transportföretag. Det är viktigt då 
Oktavus i sin tur har kunder som förväntar sig en leverans. Ytterligare en viktig faktor är god 
service. Den intervjuade betonar att priset är viktigt men inte avgörande. Han menar att:  

”priset inte spelar någon roll om inte grejerna kommer fram i tid.”  
 
Detta på grund av att det kostar företaget mer om det brister i service, i form av missnöjda 
kunder, än att man betalar några kronor mer för transporterna. Företaget är beroende av sina 
återförsäljare och har inte många chanser till att erhålla deras förtroende. Detta menar 
respondenten gör att företag måste vara lyhörda på återförsäljarnas åsikter. Vidare anser han 
att man inte får glömma bort de mjuka delarna som miljö, men att de i dagsläget kommer i 
andra hand. Oktavus arbetar aktivt med att allt i verksamheten ska ske på ett miljömässigt sätt, 
men det är fortfarande enligt respondenten underordnad de ekonomiska faktorerna. Oktavus 



STOCKHOLMS UNIVERSITET    
Företagsekonomiska institutionen     
    

 26   

har inga speciella miljökrav vid upphandlingar, men inköpsansvarig känner till att DHL själva 
har vissa baskrav. Respondenten säger: 

”Miljön kan få kosta lite mer, men man får inte tassa upp för mycket på 
kostnadsskalan. Miljövänliga tjänster kan dock inte kosta mer än ca 2-3 % utöver 
vanliga priset.” 

  
Han känner dock inte till tjänsten ”Gröna ton” men skulle vara intresserad av denna typ av 
tjänst förutsatt att det går att erhålla tydliga garantier och bevis för att pengarna verkligen 
kommer miljön till gagn.  
 
Respondenten anser att DHLs beslutsvägar många gånger upplevs som långa och tungrodda. I 
vissa led tar de interna besluten väldigt lång tid. En annan önskvärd förbättring vore att enbart 
ha en kontaktperson på DHL som ansvarar för hela Oktavus transportbehov. I dagsläget har 
olika divisioner på företaget sin egen kontaktperson på DHL, vilket gör att företaget har en 
mängd olika avtal. Oktavus strävar att minska antalet leverantörer samt att företagets 
inköpsbeslut ska få tydligare riktlinjer och ramar. Detta anser respondenten är viktigt för att 
inte olika personer på föetaget använder sig av olika leverantörer. Genom att samordna 
inköpen kan stora besparingar göras menar respondenten. 
 

4.3  Köpare av transportvolymer upp till 250 000 kronor (C-företag) 

4.3.1 Nonus (C) 
Nonus är ett expansivt företag inom telecombranschen. Logistikansvarig på Nonus arbetar 
ensam med företagets logistikfrågor. I och med att företaget är relativt litet så är det hög 
prioritet på att få ner kostnaderna. När logistikansvarig började arbeta inom företaget fanns 
redan ett etablerat avtal med DHL. Det har därför inte funnit någon anledning att byta 
transportleverantör då samarbetet med DHL fungerat relativt bra.  
 
Då vi inledde intervjun framkom det tydligt att respondenten tycker att transporter och 
logistikfrågor är oerhört komplext. Respondenten upplever det svårt att jämföra olika 
transportleverantörer då prislistorna är otydliga. Deras verksamhet handlar i mångt och 
mycket om att hitta lägsta kostnaderna för deras logistikaktiviteter. Detta beskriver hon som 
komplext då många parametrar spelar in såsom varierande avstånd, skrymmandvikt och 
volym. Då parametrarna varierar är det svårt att få exakta uppgifter. Därför försvåras 
förmågan att lätt kunna jämföra olika aktörer inom transportbranschen. För att kunna jämföra 
två olika speditionsfirmor krävs det jämförbara siffror.  
 
Samarbetet med DHL upplever logistikansvarig på Nonus som positivt även om hon upplever 
en avsaknad av en nära personlig kontakt. Hon menar att det vore önskvärt om det fanns 
möjlighet att kunna ringa en etablerad kontakt på DHL beträffande till exempel 
leveransspårbarheten. Logistikansvarig känner att hennes företag är mindre prioriterat utav 
DHL då Nonus är ett litet företag och därför har de inte så mycket att säga till om. Hon säger: 

” Jag tycker det vore bra med mer återkoppling men jag vet att det är svårt då de är 
så stora. Man skulle vilja ha det stora företagets fördelar men det lilla företagets 
service”.   
   

Logistikansvarig tror att ett företag som Nonus inte prioriteras av stora transportörer på grund 
av att de saknar en given rutt samt att deras transportbehov är relativt lågt. Hon poängterar 
gång på gång att DHL är dåliga på att ta hand om alla sina kunder och då i synnerhet de små 
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aktörerna. Fördelen av att använda sig av en stor aktör är enligt logistikansvarig att de har 
kompetensen och möjligheten att hantera stora volymer samt olika processer.  
 
I dagsläget är det inte möjligt för Nonus att kontrollera vart deras transport befinner sig med 
hjälp av Internet, vilket vore önskvärt. Istället går det därför åt mycket tid att hela tiden ringa 
upp DHL och kontrollera att godset har kommit iväg samt att det har levererats till kund. 

 
Vid val av transportföretag prioriterar logistikansvarig på Nonus framför allt priset. 
Leveransprecision är också en viktig faktor då det är av stor vikt att kunna meddela kunderna 
om när produkterna levereras. Leveransbekräftelse samt spårbarhet via Internet är även de 
faktorer som Nonus prioriterar. Vid samtal kring miljöaspekten anser respondenten att hennes 
företag inte har råd att ”betala för miljön”. De vill gärna ha mer miljövänliga transporter och 
produkter men anser att de inte har råd att betala mer för det.  
 ”Alla vill ha bättre miljö men ingen vill betala för det” säger respondenten.     
 
Respondenten hoppas istället kunna ta del av att andra större företag arbetar aktivt för att 
pressa transportföretagen till att erbjuda ett mer miljövänligt basutbud Logistikansvarig på 
Nonus upplever inte att DHL tillhandahåller miljövänliga tjänster och har inte heller märkt av 
ifall de arbetar efter några sådana riktlinjer.  
 
Slutligen berättar logistikansvarig på Nonus att hon inte är säker på att hon skulle 
rekommendera DHL till andra företag. Detta grundar hon på att företaget upplevs anonymt 
och att en personlig relation saknas. Företagets hemsida upplevs som dåligt utformad vilket 
försvårar arbetet. Önskvärt vore att kunna kontrollera fakturor och fraktsedlar på nätet, samt 
att kunna spåra leveranser. Om ett annat företag kunde erbjuda samma tjänster till samma 
eller bättre priser med en mer lätthanterlig prislista och med en större fokus på kunden skulle 
hon byta transportföretag.   

4.3.2 Deciumus (C)  
Decimus är ett litet företag inom detaljhandeln och vänder sig till både privatkunder samt 
kommuner. På grund av företagets storlek hinner inte ägarna utvärdera transportörerna. 
Personen vi träffar är en av de två ägarna och kommer fortsättningsvis i texten kallas 
logistikansvarig. Decimus har anlitat DHL under ca 10 års tid och är i stort sett nöjda. Enligt 
logistikansvarig har de fått bättre service under samarbetets gång, trots att de är små. DHLs 
prislista tycker respondenten är lätt att förstå och det är positivt att man till viss del kan spåra 
leveranser via Internet. Detta är något som respondenten fått höra skall utvecklas ännu mera i 
framtiden.  
 
Vid köp av transporttjänster anser logistikansvarig på Decimus att priset och 
leveransprecision är de två viktigaste parametrarna. Han säger att det är viktigt att det är en 
bra balans mellan dessa två faktorer. Det fungerar inte med en dålig kombination av dessa två 
parametrar. Miljövänlighet är inget som prioriteras utav Decimus och de har inte heller märkt 
av ett ökat intresse för miljön från deras konsumenter. Det är något som småföretag helt 
enkelt inte har råd med. Respondenten säger: 

”Endast en kund har efterfrågat en miljöpolicy. Vi hade ingen innan så då fick vi 
skriva ihop en. Det är ju lätt att säga att man är miljövänlig, vem säger inte det? Det 
är ju lätt att säga men jag vill inte betala för den”. 
  

Respondenten anser att det är de stora företagen som banar väg för de mindre i frågor som 
t.ex. miljö. Respondenten säger: 
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”Det är de stora företagen som driver utvecklingen framåt. Vi småföretag har inget 
att säga till om. Vi kan bara hänga på. Vi kan absolut inte skapa några policys. Vi är 
inga trendsetters, vi kan bara haka på”. 

  
Något som logistikansvarig på Decimus tydligt uttrycker är att de är positiva med att ha en 
personlig kontakt på DHL. Detta var inte möjligt fram till för två år sedan. Efter många 
förfrågningar erbjöds företaget en personlig kontaktperson som är insatta i företagets ärenden. 
Detta spar en massa tid och frustration enligt respondenten då man slipper sitta i telefonköer 
bara för att få prata med någon inte är insatt i ärendet och som ändå inte har något mandat att 
göra något. Vid mindre paketförsändelser används Posten då DHL saknar system för 
utlämning till privatpersoner. Detta är något som logistikansvarig på Decimus saknar och 
hoppas att DHL kommer att utveckla i framtiden. Han hoppas även på att DHL kommer att bli 
bättre på att lämna feedback på leveranser och att de kommer att bli noggrannare med att 
kontrollera att mottagarens namnteckning är läslig på fraktsedeln. Otydliga signaturer skapar 
problem då leveranser behöver spåras.  

4.3.3 Undecimus (C)  
Undecimus är ett snabbväxande företag inom detaljhandeln. I butiken i Stockholm arbetar en 
anställd som ansvarar för hela verksamheten med allt från ekonomi-, logistik- och 
försäljningsfrågor till företagets expansionsplaner. Denne person som vi fortsättningsvis 
kallar logistikansvarig har fullt mandat att ensam besluta i alla typer av ärenden. 
Logistikansvarig på Undecimus etablerade ett avtal med DHL under sommaren 2005 och 
erbjöds samtidigt en personlig kontaktperson på företaget. Dialogen med den personliga 
kontakten sker vanligtvis en gång per månad och har enligt logistikansvarig varit en mycket 
positiv erfarenhet. Respondenten uppger att relationen med DHL känns mindre anonym då 
kontaktpersonen på DHL är väl insatt i Undecimus verksamhet och behov.  
 
Nackdelarna med att outsourca är enligt logistikansvarig att ett stort företag som DHL kan 
upplevas oflexibelt och stelbent i vissa avseenden. För varje transportrutt krävs det ett avtal. 
Logistikansvarig menar att det är stora skillnader i prissättning om man har avtal eller inte. 
Transporter utan avtal är väldigt dyra vilket resulterar i att många olika avtal krävs. Detta 
upplever logistikansvarig som att hon känner sig styrd och att det gör det svårare att byta 
transportföretag om man skulle vilja det. Ytterligare en nackdel som respondenten upplever är 
att DHL mister kontrollen på transporterna då de anlitar mindre åkerier för att utföra dem.  
 
Vid prioritering av transportföretag är det enligt logistikansvarig priset som är i fokus. Priset i 
kombination med leveransprecision är det två viktigaste faktorerna. Leveranskvalitet är också 
viktig medan miljö är något som inte alls prioriteras. Respondenten säger: 

”Miljö är ärligt talat inte alls intressant. Om jag skulle få ett erbjudande som är 
billigare men att bilen t.ex. körs på väldigt miljöovänlig bensin eller olja så skulle jag 
ta det. Hellre billigare än miljövänligt. Vi är väldigt prisfokuserade.”   

 
Vid samtal kring miljöfrågor framkommer det att respondenten inte känner till att DHL 
arbetar med miljöfrågor. Detta är något som respondenten frågar oss om vi vet vad det 
innebär och på vilket sätt de arbetar med miljö. Hon frågar också om det kostar något extra. 
 
Vidare under intervjun framkommer det att logistikansvarig tycker det är krångligt att ringa in 
ordar till DHL på grund av alla knappval som måste göras per telefon. Å andra sidan upplever 
hon orderbeställningarna via Internet som väldigt osäkra. 
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4.3.4 Duodecimus (C)  
Duodecimus är ett enmansföretag i livsmedelbranschen. Verksamheten startade 1997 och idag 
har ägaren outsourcat produktion, försäljning och transporter av företagets produkter samt 
administrationen till externa aktörer. Företaget började samarbeta med DHL för ett par år 
sedan på grund av respondenten inte kände sig tillfredställd med den tidigare transportörens 
kvalitet samt att DHL kunde erbjuda bättre priser på sina tjänster. Idag använder Duodecimus 
DHL till 90 % av deras totala transportbehov för leveranser från lager till kund. De kriterier 
som ett bra transportföretag ska ha enligt respondenten är att de ska vara snabba, pålitliga i det 
avseendet att de håller tider och levererar som överenskommet samt att godset inte skadas 
utan behandlas med omsorg. Dessutom påpekar respondenten vikten av att bemötas av 
trevliga chaufförer. Respondenten berättade under intervjun att det tog lång tid innan han 
bytte transportör, även fast det fanns billigare alternativ, på grund av det trevliga bemötande 
han fick av chaufförerna. Duodecimus anser att man idag tar för givet att transportörerna ska 
uppfylla en viss ministandard på kvalitetsarbetet. Respondenten säger: 

”Är de någon som inte kan uppfylla kvalitetskraven spelar det ingen roll om de 
är skitbilliga.” 

 
Vid bra precision är enligt respondenten priset en utslagsgivande faktor. Respondenten anser 
vidare att miljömedvetenhet ingår i kvalitetsarbetet.  
Från början var respondenten skeptisk till DHL då han kände en stor anonymitet. 
Respondenten säger: 

” Det var som att komma in på Mc Donalds, det sammanfattar hur opersonligt 
det är. I början var det konstigt på ett negativt sätt, fast nu tycker jag att det är 
okej”. 

 
Idag störs inte längre respondenten av det opersonliga bemötandet som det innebär att ringa 
till kundcenter. Men han medger att tidigare var samarbetet mer flexibelt och att man 
sinsemellan kunde komma överens om nödlösningar.  
 
Företaget har en tydlig miljöprofilering i sin marknadsföring. Detta är både en strategisk fråga 
men även att respondenten privat har ett stort miljöengagemang. Respondenten kan tänka sig 
att betala extra för miljö om leverantören är ”extremt” bra på att ta fram sådana tjänster. Dock 
har han inte märkt av om DHL eller något annat företag har några miljövänligare alternativ att 
erbjuda på deras tjänster. Respondenten betonar att om allt annat är lika så är det 
miljövänligare alternativet en ”hit”. Han ser det som ett utmärkt sätt att skylta med sitt eget 
företags miljötänk och menar att man som företag måste ta ansvar för hela flödet. Men han 
erkänner att det i slutändan handlar om vad konsumenter efterfrågar. Enligt respondenten 
måste det finnas en balans mellan miljöarbetet och företagets marginaler för att det ska kunna 
fungera. Han anser att omsättningen av miljövänliga produkter fortfarande är låg i förhållande 
till det mediala utrymme det får.   
 
Respondenten tror vidare att mer miljövänliga transporter kommer att komma när samhället 
inser att det verkligen behövs för att de inte tagit hand om naturen tidigare. Han tror dock att 
det i början krävs entusiaster som är villiga att betala extra för dessa alternativ. Han ställer sig 
däremot tveksam till att man ska erbjuda miljövänliga tjänster som tilläggstjänster, utan anser 
istället att de borde ingå i basutbudet. Respondenten anser att intresset för miljövänliga 
produkter och tjänster går i vågor men att konsumenter i framtiden kommer att efterfråga 
dessa produkter mer och mer. Vidare uttrycker han en efterfrågan av en mer tydlighet 
gällande miljön från transportbolagen. Respondenten säger: 
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” Det är tufft att vara först om man inte lyckas tydliggöra målet med 
miljöarbetet väldigt enkelt. De flesta företag lever i en bristsituation, det är 
ekonomin som är avgörande, så kan man sänka kostnaderna på transporterna 
gör nog tyvärr de flesta det.” 

 
Än så länge är Duodecimus ett litet företag och då handlar det enligt respondenten om att så 
länge samarbetet fungerar så håller man fast vid sin samarbetspartner. Den dag som det börjar 
”gnissla” börjar man leta efter andra alternativ. Enligt respondenten är det inte värt kostnaden 
som uppstår när man ska utvärdera och jämföra olika aktörer om allting fungerar. Den dagen 
då företaget bestämmer sig för att byta transportör kommer man enligt respondenten att lägga 
ner den tid och engagemang som behövs.  
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5 Analys och diskussion 
I analys och diskussionskapitlet diskuteras och analyseras vad som redovisas i teori och 
empirikapitlen. Analysen ligger till grund för uppsatsens slutsatser som presenteras i 
kommande kapitel.   

5.1  Rationellt beslutsfattande 
Det verkar som att det vanligaste sättet att fatta beslut inom många av de intervjuade 
företagen är med hjälp av ett rationellt beslutsfattande. De deltagande företagen gör i 
varierande grad utvärdering av transportföretagen. Många av de intervjuade uppgav att det 
inte finns tid eller resurser att grundligt utvärdera alla möjliga alternativ. Vi ställer oss kritiska 
till om företag kan vara fullt rationella med tanke på dagens enorma informationsflöde. I 
dagens föränderliga samhälle är det inte bara svårt att få tid för att göra en grundlig 
utvärdering utav transportföretag, dessutom kan det även vara svårt att som företag veta vad 
som ska undersökas eller hur man ska få tillgång till all information. Vi anser vidare att det 
kan behövas ett visst inslag av irrationalitet i beslutsprocessen för att företag skall våga ta 
vissa risker. För att ett korrekt rationellt beslut skall kunna fattas där all tillgänglig 
information insamlas och värderas krävs det enligt oss enormt mycket tid. Tidsaspekten gör 
att insamlad information hinner bli förlegad innan ett beslut är fattat. På så sätt kan beslut 
fattas på inaktuell data vilket kan leda till att beslut inte längre är konkurrenskraftigt.   
 
Tertius (A) var det enda företaget som årligen utvärderar alla tänkbara alternativ på 
transportmarknaden. Arbetssättet som Teritus (A) arbetar efter är helt klart en metod som 
innebär ett stort arbete, men som samtidigt håller aktörerna på transportmarknaden alerta. 
Andra företag som Nonus (C) och Quartus (A) har inte haft en utvärderingsprocess av 
transportföretagen på flera år utan låter kontraktet med transportföretaget löpa så länge som 
de upplever att samarbetet fungerar bra. Volym och pris var enligt många av respondenterna 
otydligt beskrivna i avtalen. Många av respondenterna upplevde det som svårt att förutspå 
framtida flöden och att det därför tvingades upprätta en mängd olika avtal. Nonus (C) ansåg 
dessutom att proceduren att utvärdera transportföretag var oerhört komplext. Detta är något 
som företag med större inköpsvolymer som Tertius (A) och Primus (A) inte upplevde. Detta 
tror vi kan bero på att de större företagen har ett annat förhandlingsläge på grund av större 
transportvolymer. Detta kan ha resulterat i att de får en individuellt anpassad prislista utav 
DHL baserat på företagets faktiska behov.  
 
Många av kundföretagen betonade att de kunde dra fördel av att transportbranschen utsattes 
för stor konkurrens. Vi anser att en effektiv konkurrens tvingar transportörerna att erbjuda 
prisvärda lösningar med en bibehållen hög kvalitet. Ett flertal av respondenterna upplevde 
DHLs inflytande som stark medan andra ansåg att DHLs konkurrenskraft blivit försvagad. 
Den här skillnaden tror vi beror på storleken på företagen eller vilken bransch de tillhör. De 
mindre företagen verkar uppleva att de är missprioriterade på grund av sin storlek. Decimus 
(C) säger: 

”Det är de stora företagen som driver utvecklingen framåt. Vi småföretag har 
inget att säga till om. Vi kan bara hänga på. Vi kan absolut inte skapa några 
policys. Vi är inge trendsetters, vi kan bara haka på”.  

Dessutom verkar respondenternas åsikter kring val av transportföretag skilja sig åt beroende 
på hur mycket tid och kraft som företaget har möjlighet att avsätta samt hur viktigt transporter 
är för företaget, med avseende på kostnader och transportvolymer.     
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5.2  Hur skapas ett beslut?  
Många gånger fattas beslut rörande transportföretag i samråd med andra kunniga inom 
området på företaget. Septimus (B) och Quintus (B) rådfrågade inte bara den logistikansvarige 
utan även personer som lager-, ekonomi-, inköps och försäljningschef, juridisk expertis samt 
VD. På många av de mindre företagen som Nonus (C) och Duodecimus (C) fattas dock 
beslutet oftast utav en person. Det är inte förrän beslutet innebar ökade kostnader som 
företagets chef eller VD konsulteras. Att besluta om ett avtal skall fortgå fattades på olika sätt 
bland de intervjuade företagen. En del av företagen använde sig av en tydlig strategisk strategi 
som innebar att utsätta de olika transportföretagen för konkurrens medan andra företag helt 
uteslöt denna metod. De mindre företagen var mer benägna att låta ett kontrakt fortlöpa. Detta 
tror vi kan bero på att det kan vara svårt att som ensam hinna med en jämförelse mellan de 
olika transportföretagen. Det kan även bero på en okunskap att offertarbetet upplevs som svårt 
och komplext.  
 
Vissa av företagen prioriterade en stabil och långsiktig relation som innebar att kontraktet 
med transportföretaget löpte på så vida inget problematiskt uppstod. Den sist nämnda 
metoden innebär att transportföretaget kan känna sig relativt lugn då det inte behöver 
genomgå några hårda förhandlingar eller jämförelser med andra aktörer på marknaden. Denna 
avsaknad av jämförelse leder till att kundföretaget inte vet vilka andra erbjudande som andra 
transportföretag har att erbjuda. Quartus (A) har en väl etablerad relation med sitt 
transportföretag och föredrar långsiktiga samarbeten som kan resultera i mervärde för 
företaget. Vid förlängning av kontrakt bidrar detta nära samarbete till att båda parter är 
lyhörda för varandras synpunkter och behov. Denna upphandlingsteknik anser Quartus (A) 
fungera mycket väl.  

5.3  Vad påverkar beslutsfattandet? 
För många av de intervjuade var transportkostnaderna en av de största utgifterna i företaget. 
Det anser vi kan förklara varför vissa av företagen prioriterade priset på transporttjänster mer 
än andra. Oktavus (B) ansåg att priset är av mycket hög prioritet och att alla beslut i företaget 
fattas på kommersiell basis. Oktavus (B) sa: 

”Alla inblandade parter i affärsuppgörelsen är måna om att tjäna pengar alternativt 
få en bra tjänst utförd till ett rimligt pris. Alla affärsrelationer handlar om att tjäna 
pengar”. 

Secundus (A) menar att priset var något man prioriterade mer förr i tiden och att företaget 
idag har övergått till att fokusera mer på leveranskvalitet. Ett flertal av de intervjuade uppgav 
dock att priset inte var den viktigaste variabeln i urvalsprocessen av transportföretag. 
Respondenter som Septimus (B) och Duodecimus (C) uppgav att de viktigaste variablerna var 
en hög kvalitet, service och leveransprecision. Dock medger de att när kvaliteten på 
transporttjänsterna hos de olika transportföretagen är jämbördig är priset den utslagsgivande 
faktorn. 
 
Många ansåg vidare att det är av mycket stor vikt att det råder en balans mellan 
leveranskvalitet och leveransprecision. Duodecimus (C) säger: 

”Är det någon som inte kan uppfylla kvalitetskraven spelar det ingen roll om de är 
skitbilliga.”  
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Inköpsvolym (Kr) Leverans 
kvalitet 

Pris Miljö 

> 500.000 1 2 3 
250.000-500.000 1 2 3 
< 250.000 2 1 3 

 

Tabell 1. Sammanställning av respondenternas prioriteringar vid val av transportföretag. 
(Källa: Författarnas egna konstruktion) 

 
Sammanställningen från tabell 1 (se ovan) visar de olika intervjuade kundföretagens 
prioriteringar vid val av transportföretag. Även fast sammanställningen inte är statistiskt 
grundad kan vi se tendenser att de kundföretag som köper transporttjänster för mellan 250 000 
kr till över 5 miljoner kr (kategori A och B företag) värdesätter en hög leveranskvalitet 
framför ett lägre pris. Kundföretag tillhörande kategori C som köper transporter för under 
250 000 kr prioriterar i en högre grad priset framför leveranskvalitén. Skillnaden tror vi kan 
förklaras utifrån att företag med en lägre transportomsättning inte är like beroende av att 
transporterna levereras inom ett specifikt tidsfönster som kategori A och B företag är.  
 
Enligt Gadde et al (1998) var det tidigare fokus på att vid förhandlingar få ett billigt pris. Vid 
upphandlingar uppmuntrade man därför leverantörerna att konkurrera mot varandra för att på 
så sätt få ner kostnaderna. Resultaten från vår undersökning visar tydligt att de flesta 
företagen idag istället prioriterar ett gott samarbete med ett fåtal av sina leverantörer. Detta 
var något som framkom i de flesta av våra intervjuer. Det som var intressant var att många av 
de mindre företagen med lägre transportvolymer, som dessutom är kraftigt prispressade, ansåg 
att relationen med leverantörerna som mycket primärt. Detta anser vi är mycket oväntat då vi 
trodde att företagen skulle vara mer prisfokuserade för att kunna överleva i dagens hårda 
konkurrens. I denna studie visade det sig dock, som redan redogjorts för att många av 
företagen ställer högre krav på kvaliteten och de mjuka värdena så som en nära relation till 
transportföretaget.  

Vi tror att kundföretagens strävan efter utökat samarbete med sina leverantörer grundar sig i 
att de vill kunna försäkra sig om en god leveranskvalitet. Dessutom anser vi att genom ett 
relationsskapande samarbete kan företagen tillsammans bygga upp synergieffekter i form av 
gemensamma systemlösningar. Detta ger på lång sikt utdelning i form av lägre kostnader. 
Detta är inte möjligt att göra på kort sikt då investeringar kräver ett långsiktigt tänkande.  

Ytterligare en viktig parameter vid beslut om transportföretag var miljön. Detta är något som 
många av företagen som till exempel Secundus (A) ansåg som mycket viktigt förutsatt att det 
inte skulle generera merkostnader. I dagsläget har kundföretagen i vår studie en mer passiv 
inställning till miljön i förhållande till pris och leveranskvalitet vid urvalsprocessen av 
lämpligt transporföretag. Kundernas framtida syn verkar dock bestå av förhoppningar att 
DHL i ännu större utsträckning ska arbeta med miljö som säljargument för att alla kunder ska 
ha råd att köpa tjänsten. För vidare diskussion se rubrik 5.4 Grön logistik.   
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I våra intervjuer framkom det även att transportköparna efterfrågar mer differentierade och 
kundanpassade prissättningar. Vi tror att genom en effektivare transportplanering där 
transportköparen kan överlämna sin sändningsinformation till transportföretagen tidigare än 
vad som idag är möjligt, skulle det ge effekter inte bara på lägre transportpriser utan även att 
fyllnadsgraderna på bilarna kan ökas. Detta skulle vara en bra strategi för transportbranschen 
att visa att de tar sitt miljöengagemang på allvar genom att ändra sina rutiner för när de 
köpande företagen kan boka leveranser. Genom att uppnå en högre fyllnadsgrad på bilarna, 
kan antalet transporter minskas och därigenom uppnås en positiv inverkan på miljön. 
 
Många av de intervjuade menar att de större aktörerna i transportbranschen, som DHL, har 
svårt att möta de nya kraven som kommer från marknaden. Vi uppfattade att många av 
respondenterna upplevde en tröghet beträffande beslutsfattande i transportbranschen. Tertius 
(A) säger:  

”Då och då har vi möten med säljare från DHL. De har då med sig en pärm med vissa 
produkterbjudanden. Våra intressen finns inte alltid med i dessa produktpärmar. Då 
faller allt som ett korthus.”     

De ansåg vidare att de större transportföretagen är långsamma att förändra sitt sätt att arbeta. 
Det förefaller som att den kritik mot transportbranschen som framkom under våra intervjuer 
även är samstämmig rådande spårningsmöjligheter på godset. Försenade transporter eller 
skadat gods medför enligt till exempel Sextus (B) en ökad press från kundföretagens kunder. 
Detta är parametrar som vägs in vid val av transportföretag. Kan dessa behov tillgodoses hos 
ett annat transporföretag kan det finnas möjlighet att det nuvarande transportföretaget byts ut. 
Vi tror att DHLs organisatoriska tröghet ofta vägs upp utav andra fördelar. Många av de 
intervjuade uppgav att DHLs rikstäckande verksamhet var en av företagets styrkor och i 
många fall avgörande faktor vid val av transportföretag.   
 
Storföretagen har mer resurser än små- och medelstora företag för att kunna driva 
utvecklingen framåt och därför tror vi att de i stor utsträckning sätter upp spelreglerna även 
för de mindre företagen när det gäller att utforma logistiklösningar eller plattformar. När det 
gäller valet av distributionsstrategier finns det stora skillnader mellan de intervjuade 
företagen. Valet av dessa strategier förklaras till en stor del av deras branschtillhörighet och 
storlek. Primus (A) och Secundus (A) är två företag som utvecklat individuellt anpassade 
transportstrategier i samarbete med DHL. De unika lösningarna ger företagen ekonomiska 
fördelar samt ett bättre resursutnyttjande. För små och medelstora företag är det viktigt att det 
finns en fungerande transportmarknad. Dessa har sällan varken kompetens eller tillräckliga 
transportvolymer för att organisera sina egna transportupplägg, vilket gör dem tvingade att 
anlita externa transportföretag. Storföretagen däremot har relativt stora möjligheter till egna 
transportupplägg om de är missnöjda med marknadsutbudet. Vi anser att om transportörerna 
skulle kunna styra transporter till dagar med ledig kapacitet skulle resursutnyttjandet kunna 
ökas vilket de mindre företagen skulle kunna dra fördel av. 

5.4  Grön logistik 
Marknaden ställer allt större krav på företagens miljöarbete. Från företags synvinkel tvingas 
man därmed satsa allt större resurser på utveckling av miljöinnovativa lösningar för att kunna 
leva upp till marknadens förväntningar, samt hålla jämna steg med de konkurrenter som 
agerar på marknaden. I och med att företag idag tenderar att fokusera på kärnverksamheten 
och anlita externa transportföretag, är det viktigt att dessa externa aktörer representerar 
företagets värderingar och visioner.  
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Flera av de intervjuade företagen anser att miljö är viktigt, men att de inte är villiga att betala 
för det i dagsläget. Undecimus (C) är det enda intervjuade företaget som anser att miljö är helt 
ointressant. Logistikansvarig säger: 

”Miljö är ärligt talat inte alls intressant. Om jag skulle få ett erbjudande som är 
billigare men att bilen t.ex. körs på väldigt miljöovänlig bensin eller olja så 
skulle jag ta det. Hellre billigare än miljövänligt. Vi är väldigt prisfokuserade.” 

Mindre företag så som Nonus (C) hoppas att de större företagen arbetar med miljöfrågor. På 
så sätt kan de åka snålskjuts på de större företagens arbete med att driva utvecklingen framåt. 
Denna utveckling kan på så sätt även komma till gagn för de mindre och medelstora 
företagens miljöarbete.  
 
Flertalet av de intervjuade företagen uppgav att de inte kände till om DHL bedriver något 
miljöarbete. Därav kände de inte heller till DHLs tjänst ”gröna ton”. Många av de intervjuade, 
till exempel Sextus (B) tog däremot förgivet att DHL har ett gediget miljöarbete då de är en 
stor aktör på marknaden. Septimus (B), Duodemicus (C) och Quintus (B) uppgav dock under 
intervjuerna att den här sortens tjänst är intressant. Två av dessa företag uttryckte till och med 
att miljövänligare tjänster kan få kosta lite mer. En gemensam nämnare för dessa två företag 
(Septimus (B) och Duodemicus (C)) anser vi är att de funnit ett sätt att dra nytta av att köpa 
miljövänligare transporter. Dessa två företag har ett stort miljöintresse som de exponerar i 
företagens marknadsföring. Företagen upplever att deras kunder är positivt inställda till detta 
och att många av kunderna efterfrågar denna typ av tjänst. Vi tror att denna debatt är tudelad 
för företagen då det handlar om att tillfredsställa konsumenternas efterfrågan samtidigt som 
priserna skall hållas på en lagom nivå. Det gäller att hitta en balansgång mellan dessa två 
faktorer. Detta tror vi kan ligga till grund och förklara varför de intervjuade företagen gav så 
olika svar beträffande diskussioner om pris.  
 
Trots det relativt stora intresset för miljövänligare tjänster, som framkom i vår undersökning, 
var det bara ett företag som köper tjänsten. Enligt Tertius (A) som är det enda företag som 
köper tjänsten ”gröna ton”, är miljövänligare transporter inte något som de direkt prioriterar, 
utan tjänsten erhölls som ett resultat utav förhandlingar med DHL.  
 
Trots att många företag är intresserade av tjänsten var det endast ett företag som faktiskt köper 
den. Vi anser att det finns två orsaker till detta. Det ena orsaken kan vara att företagen uppger 
att de är intresserade då de anser det vara ”politiskt korrekt” att ha dessa åsikter. Det andra 
skälet kan vara okunskap kring DHLs miljövänligare tjänster som tyder på att DHL inte nått 
ut med denna typ av information. På grund av denna informationsmiss har de heller inte nått 
ut till potentiella kunder. Vi tror att DHLs miljövänliga tjänster kan komma att utgöra en 
viktig konkurrensfördel i framtiden, det är därför viktigt att DHL blir bättre på att förmedla 
och kommunicera sina miljövänligs tjänster på ett sätt som motiverar kunden till köp. Att 
enbart erbjuda de ”traditionella” parametrarna som leveranskvalitet, precision och låga priser 
tror vi inte kommer att räcka i framtiden, utan även parametern miljö bör tilläggas.  
 
Vi som författare har även reflekterat över det motsägelsefulla i att det enda företag som 
anlitar denna tjänst inte säger sig prioritera miljövänliga transporttjänster trots att de ändå 
använder den. Detta oväntade agerande anser vi speglar ett inkonsekvent förhållningssätt.   
Kan Tertius (A) svala intresse vara en avsiktlig strategi för att under förhandlingar med DHL 
försöka pressa priserna och samtidigt uppnå en miljövänligare tjänst? Eller var det helt enkelt 
så att tjänsten tillkom under prisdiskussioner?   
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Det framkom under intervjuerna att flera av företagen som visade intresse av tjänsten ”gröna 
ton” upplevde en viss osäkerhet kring vad tjänsten innebär och vilka garantier som kan ges 
beträffande vad deras (kundföretagets) investeringar leder till. För att överbygga den misstro 
och tveksamhet anser vi att DHL måste bli tydligare i sin information. Detta kan uppnås 
genom att presentera tydliga beräkningar av till exempel koldioxidutsläpp från ett fordon ur 
”gröna ton”– flottan kontra ett mindre miljövänligare alternativ.  
 
Det finns enligt oss olika förklaringar till att respondenterna i denna undersökning inte 
prioriterar miljövänligare tjänster. Dessa är:  
 

 Brist på kunskap- Företagen är inte insatta i vad miljövänligare tjänster innebär och 
känner inte heller till utbudet.  

 Liten möjlighet till påverkan- Undersökningens mindre företag upplevde en brist 
beträffande möjligheten att påverka stora logistik- och transportföretagen beträffande pris 
och utformning av miljövänligare tjänster. 

 Osäkerhet- Företagen upplever en osäkerhet kring vilka miljömässiga förbättringar som 
deras investeringar leder till beträffande tjänsten ”gröna ton”. Företagen eftersöker 
garantier för vad deras investeringar leder till. 

 För högt pris- För att företag inte skall välja bort miljövänligare transporttjänster till 
förmån för de billigare alternativen anser vi att det krävs skattelättnader. Som systemet 
ser ut idag får företag betala mer för en miljövänligare tjänst än för en mindre miljövänlig 
tjänst. 

5.5  Gap mellan attityder och beteenden 
Intressant är att många företag som vi intervjuat uppgett att miljöfrågor är oerhört viktigt. 
Men det är faktiskt bara ett företag, Tertius (A), som köper de miljövänligare tjänster som 
erbjuds. Detta är ett typexempel på att det finns ett gap mellan attityd och faktiskt beteende. 
En del företag uppgav till och med att om de haft ett gediget personligt intresse för 
miljöfrågor skulle det finnas utrymme i beslutsfattandet för att prioritera miljön ytterligare, 
förutsatt att priset inte blir allt för högt. Detta resonemang var något som vi upptäckte hos de 
mindre företagen. De större företagen hade däremot en mer strukturerat beslutsfattande.  
 
Det framgår med stor tydlighet av våra intervjuer med Duodecimus (C) och Septimus (B) att 
intresset av att köpa miljövänliga tjänster eller inte, inte enbart beror på att det är en positiv 
marknadsföringsstrategi, utan även på grund av ett personligt intresse. Vi tror att graden av de 
intervjuades personliga miljöengagemang kan ha påverkat undersökningens resultat. Vi är 
vidare övertygade om att det på många företag finns både möjlighet och utrymme för att 
arbeta mer miljövänligt om intresse finns.    
 
I diskussionerna med uppsatsens respondenter upplevde vi att ämnets miljöaspekter var ett 
mycket känsloladdat område. Då ämnet är av känslig karaktär kan respondenterna uppleva att 
det är ”omoraliskt” att inte ha en miljövänlig åsikt i ämnet och att det därför kanske kände sig 
”tvingade” att uttrycka en positivare inställning. Frågan är i hur stor grad respondenterna 
kände sig ”tvingade” att uppge att de är intresserade av miljövänliga tjänster i förhållande till 
andra parametrar. Vi har även reflekterat huruvida våra respondenters resonemang är ett 
resultat av ett ökat miljöfokus som skett i media på senare år. Intressant är också att fundera 
över hur dessa företag kommer att agera i framtiden och om detta agerande stämmer överens 
med hur deras attityder och resonemang är idag.   
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5.6  Leverantörsrelationer 
Att etablera en nära relation kräver att båda parter visar intresse och lyhördhet. Under våra 
intervjuer framkom det att kontakten och relationerna mellan företagen och transportföretaget 
varierade kraftigt. Det visade sig att alla företag som vi intervjuat tyckte att graden av nära 
relation med transportleverantören är en av de mest viktiga parametrarna i ett samarbete. 
Många av respondenterna nämnde att lojalitet som en av de väsentligaste aspekterna vid 
användandet av transportörer. När företag har valt transportföretag tenderar de att förbli lojala 
mot leverantören så länge denne uppfyller sin del. Duodecimus (C) var en av respondenterna 
som poängterade att om relationen med transportföretaget är långsiktigt och fruktbart 
påverkas inte samarbetet i samma utsträckning vid prishöjningar.    
 
Deltagarna i undersökningen påpekade även att tillit och förtroende till leverantören spelade 
en avgörande roll vid val av transportföretag. Transportköparna vill känna sig unika och att de 
fick kundanpassade lösningar. En del företag som Quartus (A) har en personlig kontakt på 
DHL som all kontakt sker via. Denna kontaktperson har bytts ett flertal gånger inom loppet av 
ett par år. Detta tror vi har haft en stor inverkan på företagens relation. Nonus (C) har ingen 
personlig kontakt på DHL och upplever därför att de är missprioriterade. Duodecimus (C) 
upplevde även de att kontakten med DHL som opersonlig. Företagen hävdar att detta beror på 
att de är småföretag och där av helt enkelt inte är av intresse för DHL. Detta har gjort att vi 
som författare har funderat över om det kan vara så att DHL prioriterar företag efter deras 
köpförmåga? Vi anser att DHL bör ha i åtanke att företag som Nonus (C) snabbt kan få en 
hög tillväxt med kraftig expansion vilket kan resultera i att företagets köpförmåga av 
transporttjänster ökas. På så vis kan DHL medvetet prioritera bort framtida viktiga kunder. 
Om detta skulle vara fallet skulle mindre företag erhålla ett större inflytande vid 
upphandlingar om de gick samman vid förhandlingar och anordnade gemensamma körningar 
för att därigenom kunna öka fyllnadsgraden på bilarna och samtidigt minska antalet 
hämtningsställen. 
 
Vi uppmärksammade att företag som har en både stabil och nära relation med DHL har 
strategiska fördelar när det gäller att hitta unika lösningar som gynnar båda parter. Detta kan 
bero på att de företag som lyckats etablera en mycket nära förbindelse med transportföretaget 
har stora transportvolymer, vilket gör dem mer ekonomiskt betydelsefulla för DHL. I de flesta 
fall bestämmer kundföretagen längden på kontrakten. Några av kundföretagen som Secundus 
(A) och Tertius (A) kontrakt löper från 3-12 månader. De vanligaste bland de intervjuade är 
dock att ha längre kontrakt som Septimus (B) på två år, Quartus (A) på tre år och Quintus (B) 
på fem år. Vi tolkar given information som att ju mer känsliga företagen är för 
leveransstörningar eller behovet av en specifik tjänst gör att parterna upprättar längre 
kontraktsperioder. Längden på avtalet anser vi speglar i vilken utsträckning företaget vill ha 
möjlighet att snabbt byta transportleverantör om inte samarbetet fungerar, men även att 
företaget vill ha upphandlingar ofta för att göra inblandade aktörer mer alerta. Detta kan vara 
ett tecken på att företaget har ett stort intresse av att kunna påverka avtalet. Vi anser även att 
kravställarens kunskapsnivå kan vara av avgörande betydelse vid upprättandet av kontrakt och 
dess längd.     
        
I våra intervjuer med de större företagen framkom att de ansåg att stora transportföretag som 
DHL är för strömlinjeformade och allt för inriktade på ett visst utbud. Tertius (A) uppger:  

”Då och då har vi möten med säljare från DHL. De har då med sig en pärm 
med vissa produkterbjudande. Våra intressen finns inte alltid med i dessa 
produktpärmar. Då faller allt som ett korthus.” 
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Dessutom ansåg vissa av företagen att DHL saknade flexibiliteten som annars går att finna 
hos de mindre aktörerna. Detta tror vi kan härstamma från ett behov hos det köpande företaget 
av att anlita ett flexibelt transportföretag som kan anpassa tjänsteutbudet efter deras specifika 
behov. Ytterligare ett behov som kundföretagen efterfrågade var ökad information kring 
leveransförseningar och avvikelser. Detta var något som både de mindre och större företagen 
upplevde. Vi har erhållit tydliga indikationer på att respondenterna dessutom upplever en 
tröghet i samband med informationsspridningen.  
 
Några av de mindre företagen som till exempel Undeciumus (C) upplever att de skulle kunna 
stanna i ett samarbete med ett transportföretag även om det finns andra billigare leverantörer 
på grund av en god och personlig relation. Den personliga relationen är av något större vikt 
hos det lilla företaget än vad vi kunna märka av hos de större företagen som vi intervjuat. 
Relationen mellan de mindre företagen och DHL tycks vara av mer personliga intressen 
medan relationen mellan de större företagen och DHL är av en mer strategisk karaktär, som 
på långsikt kan vara lönsam. 
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6 Slutsatser  
I detta kapitel redogör vi för uppsatsens slutsatser som baseras på vår analys. Vi redogör 
även för förslag till framtida forskning samt en kritisk granskning av vald metod. 
  

 Det vanligaste sättet att fatta beslut inom många av de intervjuade företagen är med 
hjälp av ett rationellt beslutsfattande. Alla deltagande företag har i olika former gjort 
en utvärdering av marknadens transportföretag och värderat dem efter olika 
parametrar. Många gånger fattas beslut rörande transportföretag i samråd med andra 
kunniga inom företaget. Vissa respondenter uppgav att kvalitet, service och 
leveransprecision som de viktigaste faktorerna vid val av transportföretag, vid allt 
annat lika är priset avgörande. Många ansåg vidare att det är av mycket stor vikt att det 
råder en balans mellan leveranskvalitet och leveransprecision. 

 
 Kundföretagen betonar att pris- och kvalitetsaspekterna är av avgörande betydelse i 

urvalsprocessen. Ingen av respondenterna betonar att miljöaspekten är den avgörande 
parametern vid val av transportör. Vi anser oss dock skönja en förändring inom 
området beträffande synen på miljö (se nedan) och leverantörsrelationer. Detta tror vi 
kan bero på att företag tenderar att värdesätta en nära relation med valt 
transportföretag framför att ha många leverantörer. På lång sikt kan dock även nära 
samarbete innebära lägre kostnader i form av gemensamma systemlösningar. Vi drar 
slutsatsen att den allmänna tendensen bland företagen i vår undersökning är att antalet 
leverantörer reduceras för att istället ingå djupare samarbeten. I och med att allt fler 
företag koncentrerar sig på sin kärnverksamhet har det medfört att kundföretagen 
behöver integrera sig och arbeta nära sina transportleverantörer. Vi kan alltså 
konstatera att enskilda leverantörer har fått en ökad betydelse över tiden för 
kundföretagen. 

 
 Flertalet av de intervjuade företagen känner inte till DHLs miljöarbete om att de 

erbjuder en tjänst som kallas ”gröna ton”. Detta anser vi beror på att DHL inte nått ut 
med information kring tjänsten. Resultatet av vår undersökning visar att enbart ett av 
de 12 intervjuade företagen köper tjänsten ”gröna ton”. Det framgick dock under 
intervjuerna att ett flertal av respondenterna var positiva och intresserade av denna 
tjänst. Författarna till denna uppsats anser att orsakerna till att de intervjuade inte 
prioriterar miljövänligare tjänster är: brist på kunskap, liten möjlighet till påverkan, 
osäkerhet och ett för högt pris. Vi tror även att det krävs skattelättnader på 
miljövänligare tjänster, för så länge det är dyrare att köpa dessa tjänster kommer de att 
prioriteras bort framför de billigare och mer skadliga alternativen. Vi tror att DHLs 
miljövänliga tjänster kan komma att utgöra en viktig konkurrensfördel i framtiden och 
att det därför är viktigt för DHL att bli bättre på att förmedla och kommunicera sina 
miljövänligare tjänster till sina kunder. Att enbart erbjuda de ”traditionella” 
parametrarna som leveranskvalitet, precision och låga priser tror vi inte kommer att 
räcka i framtiden, utan att parametern miljö även bör tilläggas.     

 
 De flesta av respondenterna i denna undersökning är nöjda med sin transportleverantör 

även om det anser att mycket kan förbättras så som bristande information och 
kommunikation som enligt respondenterna är ett återkommande problem liksom en 
mer flexibel och långsiktig transportplanering. De intervjuade efterfrågade även en 
mer differentierad prissättning samt ökad spårningsmöjlighet via internet. 
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6.1  Faktorer som inverkar vid val av transportföretag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4. I modellen presenteras några av de faktorer som inverkar vid val av transportföretag. 

Källa: (Författarnas egna konstruktion) 

6.2  Förslag till fortsatt forskning 
Under arbetet med denna uppsats har många frågor dykt upp hos oss som författare. Dessa 
frågor har rört huruvida respondenterna uppgett vissa svar för att det är etiskt känsliga frågor 
eller om de verkligen är de äkta resonemangen vi kommit åt. Intressant vore att studera 
liknande fenomen om något år för att se hur utfallet blivit. Har de företag som har haft nya 
förhandlingar med DHL ställt högre krav beträffande miljö i samband med transporter? Har 
de företag som sa sig vara intresserade av ”gröna ton” köpt den tjänsten? De finns många 
följdfrågor till denna uppsats och vi hoppas att vår frågeställning har bidragit till en ökad 
förståelse kring hur kundföretag resonerar och prioriterar vid köp av transporttjänster. Nu 
lämnar vi över stafettpinnen till framtida forskning: 
 

 Intressant vore att undersöka hur det vi kom fram till i denna uppsats är generaliserbart för 
alla företag i Sverige. Detta kan undersökas genom en kvantitativ undersökning som 
genererar ett generaliserbart resultat. På så vis skulle man inte bara erhålla ett axplock av 
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respondenters resonemang och prioriteringar utan ett mer brett perspektiv som kan säga 
något om hur företag i Sverige resonerar i denna fråga.  

 
 Ett annat intressant område vore att studera hur privatkonsumenter resonerar i denna fråga 

och hur privatkonsumenter efterfrågar miljövänliga produkter. Är det något som bara sägs 
eller efterfrågas och ställs det miljökrav på produkter och tjänster. Finns det ett gap mellan 
attityd och faktiskt beteende i denna fråga? 

 
 Slutligen vore det intressant att undersöka hur mycket tjänsten ”gröna ton” och andra 

miljövänliga tjänster kommer att efterfrågas i framtiden? 

6.3  Metodkritik  
I denna uppsats har vi valt att använda oss utav en relativt tidskrävande metod i form av 12 
personliga djupintervjuer. Bortsett från att denna metod är tidskrävande då intervjumanual 
skall konstrueras, intervjuerna genomföras och information behandlas och analyseras så är det 
en bra metod för att nå en djupare förståelse. Frågan är dock hur ärliga respondenterna 
upplevde att de kunde vara med tanke på att ämnet kan uppfattas vara av känslig karaktär. En 
del företagsinformation kan anses känslig att lämna ut och kan göra att de intervjuade känner 
sig hämmade. Ytterligare en aspekt som bör beaktas är att de intervjuade har olika god 
förmåga att verbalt uttrycka sig. Detta kan ha haft en inverkan på de resonemang som de 
intervjuade fört. Uppsatsens djupintervjuer baseras på en intervjumanual som skapats innan 
den aktuella intervjun. Manualen kan omedvetet fokusera mer på vissa ämnen och därmed 
gjort att dessa berörts mer än andra. På så vi kan intervjumanualen ha gjort att det 
intervjumaterial vi erhållit är vinklat. 
 
Ytterligare en aspekt vid metodkritik och reflektion över studiens tillvägagångssätt är 
problematiken beträffande tolkandet.  En tolkningsprocess kan innebära att feltolkningar 
gjorts av oss författare. Dessutom kan det uppstå en intervjuareffekt, det vill säga att 
respondenterna kan ha svarat som de tror att vi vill att de skall svara. Denna aspekt är av stor 
vikt vid tolkandet i denna uppsats då en utav författarna har en förförståelse till ämnet sedan 
tidigare. Förförståelsen kan resultera i att information från intervjuerna tolkas i skuggan av 
redan erhållen kunskap inom ämnesområdet. Att de intervjuade är befintliga kunder till ett 
och samma transportföretag kan ha lett till att undersökningens resultat är relativt homogent. 
Hade undersökningen inkluderat kundföretag till fler transportföretag hade resonemangen och 
prioriteringarna kanske sett annorlunda ut?  
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8 Bilagor  

8.1  Bilaga 1: Företagspresentation 
 

DHL Express är ett globalt företag inom logistik - och transportbranschen som bildades 2003 
genom en sammanslagning av DHL Worldwide Express med Deutsche Post Euro Express och 
Danzas. DHL Sverige omsatte ca 10 miljarder kr under 2004 och har cirka 4000 anställda och 
ett 70 - tal kontor och terminaler runt om i landet. DHL är en av de ledande aktörerna inom 
express och logistikindustrin med kunskap om internationella och lokala logistiklösningar för 
express- och paketförsändelser med flyg, järnväg samt vägtransporter (DHLs Hemsida). 
 
DHLs affärsområden 
DHL har ett brett spektra av servicetjänster som kan erbjudas till kunder i 220 länder. 
För att täcka alla kunders servicebehov är DHL uppdelad i tre specialiserade affärsområden. 
 
Dessa är: 
DHL Express: Erbjuder transporter och service för paket- och expressleveranser samt 
styckegods. DHL erbjuder även väg- eller järnvägstransporter av parti-/hel laster inom 
Sverige och specialtransporter över hela Europa. 
 
DHL Danzas Air & Ocean: Erbjuder globala logistiklösningar för flyg- och sjöfrakt samt 
projekttransporter. 
 
DHL Solution: Erbjuder skräddarsydda kontrakt och industri specifika logistiklösningar i form 
av tredjepartslogistik (3PL). DHL erbjuder som tredje part kundanpassade integrerade 
lösningar från anskaffning, lagerhållning och distribution till konsultation av supply chain 
design (Informationsblad från DHL).  
 
DHLs miljöarbete 
DHL är certifierade enligt ISO 14001 som är en frivillig standard och arbetar kontinuerligt 
med miljöförbättringsåtgärder samt redogör för företagets miljöpåverkan.  DHL bedriver ett 
aktivt miljöarbete och lanserade tjänsten ”gröna ton” 2003, vilket innebär att företaget vill 
främja minskningen av koldioxidutsläpp. Gröna ton är en tillvalstjänst som DHL erbjuder sina 
kunder och innebär att transporterna är mer miljöanpassade i form av till exempel alternativa 
bränslen samt bättre prestanda på fordonsflottan. Tjänsten ”grönt” syftar till att en 
överenskommen transportvolym ska frakta gods med alternativa bränslen såsom biogas 
(DHLs Hemsida). 
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8.2  Bilaga 2: Respondentinformation 
 
Tack för att Ni har möjlighet att delta i vår undersökning. 
 
Som ett led i vår utbildning vid Företagsekonomiska institutionen på Stockholms Universitet, 
skriver vi hösten 2005 en magisteruppsats inom ämnet företagsekonomi. Uppsatsen skrivs ur 
ett kundföretagsperspektiv för att ta reda på hur kundföretag resonerar vid köp av 
transporttjänster. 
 
Syftet med intervjun är att försöka uppnå en ökad förståelse för vilka parametrar Ni som 
transportköpare överväger, samt hur ni resonerar, då ni skall fatta beslut om att köpa 
transporttjänster och välja transportföretag. 
 
Informationen Ni låter oss ta del av, personliga namn, befattningar samt företagsnamn 
kommer att presenteras anonymt i uppsatsen. Transportleverantören DHL kommer enbart att 
få ta del av den anonyma information som publiceras i uppsatsen. Uppsatsen kommer vidare 
att läsas utav vår handledare, opponenter samt bli en offentlig handling vid Stockholms 
Universitet.  
 
Intervjutiden kommer att utgöra cirka 1 timme. Ingen bild eller ljudupptagning kommer att 
ske. Vi är tacksamma om Ni har möjlighet att förbereda viss tryckt företagsfakta inför 
intervjun.  
 
Tack på förhand för Er möjlighet att delta i denna studie. Hör gärna av Er om Ni har frågor. 
 
Hälsningar  Anna-Karin Kjellman  070-456 32 02 
 Linda Lundström  070-326 11 63



STOCKHOLMS UNIVERSITET    
Företagsekonomiska institutionen     
    

 48   

 

8.3  Bilaga 3: Intervjumanual  
 
1. Beslutsfattande i Er organisation beträffande val av transportföretag 
– Vilka är inblandade vid upphandlingen av beslut vid val av transportföretag? 
– Berätta om beslutsgången vid inköp av transporttjänster? 
– I vilken utsträckning kan du personligen ta beslut vid upphandlingar? 
– Känner du att du har tillräckligt stöd och engagemang från ledningen vid beslutsfattande? 
– Vad är för- samt nackdelarna med att outsourca aktiviteter till externa transportföretag? 
– Hur lång tid tar det att utvärdera och välja transportföretag? 
 
2. Kriterier av transportföretag 
– Vilka attribut ska ett bra transportföretag ha? Vad söker ni? Vad är ett bra transportföretag?  
– Hur viktas parametrarna relaterat till varandra som pris, kvalitet, leveransprecision samt     
miljö?  
– Beskriv er syn på er transportleverantör. 
– Varför valde ni DHL?  
– Hur ser erat kontrakt ut med DHL?  
– Har ni rutiner för att mäta/utvärdera era leverantörer? 
 
3. Företagsinfo 
– Berätta lite om ert företag, företagsinformation.  
– Vilken är Er huvudsakliga leveransstrategi? 
– Hur profilerar ni er huvudsakligen i er marknadsföringen mot olika kundgrupper? 
– Hur påverkas ni av era kunders synpunkter och åsikter? 
 
4. Miljö på ert företag 
– Hur har ert företag organiserat miljöarbetet?  
– Hur viktigt är det att arbeta med miljö frågor? 
– Ställer ni miljökrav på er leverantör vid upphandlingar? 
 
5. Framtiden 
– Hur ser framtiden ut beträffande transportföretag? 
– Hur ser ert framtida behov ut?  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


