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Sammanfattning 
 
Med denna uppsats vill vi belysa de strategier som de medelstora företagen inom 

transportnäringen använder sig av för att möta konkurrensen inom sin bransch. 

 

Transportnäringen är ett område som är under ständig utveckling, detta beror till stor del på 

den ökade globaliseringen och konsumentens krav på en högre levnadsstandard. De 

expanderade marknaderna innebär att behovet av en effektivare transportapparat ökar, då 

transporterna idag även innefattar den internationella trafiken. Vad det gäller de inrikes 

transporterna syns ett ökat behov av Just In Time transporter, detta beror till stor del på 

kundernas ökade krav på en effektivare ekonomi.  

 

Vi har använt oss av en kvalitativ undersökning då vi vill få en djupare förståelse för de 

strategier företagen tillämpar. Primärdatan har samlats in via djupintervjuer hos tre medelstora 

aktörer inom transportnäringen, sekundärdatan har vi inhämtat från Internet och litteratur. 

 

Vi har främst utgått från transportmodeller, som till exempel JIT och TPL, i vårt arbete. 

Dessutom har vi använt oss av ekonomistrategiska teorier, där SWOT-analys och 

kundvärdestrategier är de centrala teorierna.   

 

Det som har överraskat oss mest under vårt arbete är totala avsaknaden av marknadsföring 

hos de företag som vi har undersökt. Här anser vi att en bättre marknadsföring skulle kunna ge 

företagen möjlighet att ta större marknadsandelar. Samtliga företag har poängterat att 

flexibilitet är en av deras främsta konkurrensfördelar, men det vi har fått fram är att de alla 

arbetar hårt för att skapa ett mervärde för kunden. Vi anser att just detta är en stor 

konkurrensfördel på denna tillväxtmarknad.  

 

 

____________________________  ____________________________ 

Ralf Söderman   Göran Melander 
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1 Inledning 
 
I detta inledande kapitel ger vi läsaren en inblick i ämnet som uppsatsen berör. Vi börjar med 

en bakgrundbeskrivning som följs av en problemdiskussion. Därefter beskriver vi uppsatsens 

syfte och avgränsningar. 

 
1.1  Bakgrund 
 
Biltransporterna utgjorde före andra världskriget endast ett litet komplement till 

godstransporterna på järnväg i Sverige. Vägtransporterna stod för lokala och korta transporter. 

Efter andra världskrigets slut ökade vägtransporternas betydelse och 1957 var 

vägtransporterna andel i transportarbetet för första gången större än järnvägens.1 

De sista femtio åren har vägtransporterna utvecklats explosionsartat. En av de stora 

anledningarna till denna kraftiga ökning är framförallt att större lastbilar och 

fordonskombinationer har kommit till användning med en åtföljande kraftig 

effektivitetsökning. Här kan vara värt att notera att det under åren 1960 till 1965 blev en 

markant ökning av långa fordonskombinationer, de ökade från cirka 4000 till 18 000 under 

denna period.2 Den snabba utvecklingen av biltransporter berodde till största delen på 

industrins ökade krav på flexibla och snabba transportlösningar. En annan faktor som också 

påverkade ökningen var att dåvarande SJ saknade förmågan att presentera och acceptera 

modernare transportlösningar, SJ var också vid den här tiden mycket stelbenta i sina 

förhandlingar med kunderna. I stort sett samma utveckling som skedde i Sverige under den 

här perioden skedde också i Europa.3 

 

Av transportarbetet som utförs med lastbil består cirka 85 % av närtrafik. Närtrafik definieras 

som alla transporter som understiger 100 km samt distribution inom tätortregioner avseende 

livsmedel, oljor och liknande, som ofta har en körsträcka längre än 100 km.4 

 

År 1990 var antalet åkerier i Sverige cirka 19 000 stycken, då hade de flesta åkerier bara en 

bil.5 Idag har den siffran minskat till totalt 11 000 åkerier varav cirka hälften av dessa bara 

disponerar en bil.6 

                                                 
1 U. Pewe, Lönsam Logistik, 1993 s. 94 
2 K. Lumsden, Logistikens grunder, 1998 s. 87 
3 U. Pewe, Lönsam Logistik, 1993, s. 94-95 
4 ibid, s. 94 
5 ibid, s. 94 
6 G. Forssén, VD Sveriges Åkerigöretag. 
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År 1996 var antalet tunga lastbilar, över 16 ton lastkapacitet, cirka 45 000 stycken vilket 

motsvarade 14 % av det totala beståndet av lastfordon. Motsvarande antal lätta lastfordon, 2,5 

till 16 ton lastkapacitet var då cirka 190 000 stycken eller 61 % av beståndet. 7 

 
 
1.2 Problemdiskussion 
 
Området logistik och transport är ett område under ständig utveckling, både teoretiskt och 

praktiskt8. Detta beror troligtvis på en ökad globalisering och på effekterna 

informationsteknologin fört med sig. Marknaderna ökar i storlek och innefattar inte bara den 

nationella utan också den internationella marknaden. Detta är en stor orsak till att behovet av 

en större och effektivare transportapparat ökar. Det krävs mycket mer av transportföretagen i 

och med denna utveckling.  

 

Sverige liksom andra EU-länder har ett samhällssystem som ger goda förutsättningar till att ha 

en hög levnadsstandard9. Denna levnadsstandard kommer självklart inte per automatik utan 

kräver lika delar av kapital, hårt arbete och en massa kunskap. Dessa är att ses som några av 

de viktigaste komponenterna för ekonomisk tillväxt. En effektiv transportpolitik är en annan 

viktig ingrediens för tillväxten.  

 

De stora företagen behöver stora marknader att sälja sina produkter på, för att detta ska vara 

möjligt krävs självklart en stor apparat av väl fungerande och effektiva transporter. Säkra och 

frekventa transporter är ett måste i vår strävan mot en hög levnadsstandard. Det logistiska 

synsätt som just nu dominerar industri och handel kräver en rationell och effektiv behandling 

för att uppnå bästa effektivitet10. Kostnaderna för kapitalbindning är en av de tyngsta 

anledningarna att många av våra industriföretag håller mindre lager, vilket ökar kravet på 

snabbare, frekventare och effektivare transporter. Detta har medfört att flera företag har ändrat 

produktionssätt, man använder sig av frekventa transporter som är synkroniserade med 

produktionen. Detta sätter en enorm press på att tranportföretagen levererar i tid. 

 

Vad gäller kostnadsbilden i ett företag så står transportdelen för en stor del av kostnaderna 

och då indirekt påverkar ett företags lönsamhet och konkurrenskraft. I och med att ett företag 

                                                 
7 K. Lumsden, Logistikens grunder, 1998 s.87 
8K. Lumsden, Transportekonomi, 1995, s.9, 
9 J. Tarkowski, Transportlogistik,  1995, s.23, 
10 ibid, s.21, 
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ändrar på sitt transportupplägg så finns möjligheten att reducera sina kostnader och frigöra 

kapital. Materialflödeskostnaderna, det vill säga de kostnader som uppkommer i flödet från 

råvaruleverantör till slutkonsument. Dessa kan vara till exempel hantering, förpackning och 

intern- och externtransporter, som ofta uppgår till 50 % av varans pris11. 

 

Ungefär hälften av allt vi producerar i Sverige går på export12. Man räknar med att 

godsvolymerna ska öka avsevärt, en anledning till detta är att Sverige handlar med allt mer 

avlägsna marknader och samtidigt som EU-marknaden ligger närmare oss än någonsin 

tidigare. Detta summerat ger en mer expanderad transportmarknad. 

 

Det viktiga är att man förstår att transportlogistik är det begrepp som ser de tre flödena gods, 

resurser och information som en integrerad process13. 

 

Det finns både stora och små aktörer på denna marknad varav de små ofta är väletablerade 

familjeföretag som besitter stora mängder erfarenhet. De stora företagen är ofta väldigt stora 

och har sin marknad över hela Europa. Dessa företag skapar tillsammans en sund 

konkurrenskraftig miljö, där självklart konsumenten är den stora vinnaren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 J. Tarkowski, Transportlogistik, 1995, s.22, 
12 ibid 
13 ibid, s.17, 
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1.3  Frågeställning  
 
Vilka strategier använder sig företagen av för att bibehålla sin konkurrenskraft inom 

transportnäringen.  

 
1.4  Syfte 
 
Att genom en fallstudie belysa de strategier som företagen inom transportnäringen använder 

sig av för att vara konkurrenskraftiga på en tillväxtmarknad.  

 

1.5 Avgränsningar 
 
För att uppnå vårt syfte har vi valt att avgränsa oss till tre medelstora aktörer inom branschen, 

det vill säga tre medelstora åkeriföretag som vi anser vara mest utsatta för konkurrens. Vi 

väljer också att begränsa oss geografiskt till regionen Stockholm med omnejd. 
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2. Metod 
 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för vilka metoder som vi använt oss av vid vår 

datainsamling och sammanställningen av data. Vi kommer att börja med en övergripande 

metoddiskussion och därefter beskriver vi de urval vi har gjort och motiverar vårt val av 

datainsamlingsmetod. 

 

2.1 Kvalitativ och kvantitativ metod 
 
Det finns två centrala metoder man använder sig av vid ett forskningsarbete, dessa är 

kvantitativ- respektive kvalitativ metod. Den kvantitativa metoden innebär att man samlar in 

en mängd information från ett flertal enheter och därefter bearbetar den med statistisk 

vetenskap. Vid en kvantitativ metod är det framförallt siffror som är det centrala.14 Då de 

kvantitativa datauppgifterna bygger på siffror så läggs de främst fram i tabeller och diagram, 

vilket ger en god överblick.15  

 

I undersökningar med kvalitativa metoder söker man en djupare kunskap på färre antal 

enheter, istället för något generellt stort datamaterial som hör till den kvantitativa metoden. 

De värderingar och erfarenheter forskaren har finns alltid med i analysarbetet. Den kvalitativa 

metoden ger fler aspekter på ett visst beteende och skapar en större förståelse för 

sammanhanget.16 Man bör, när man ska välja mellan dessa metoder, utgå från vilket problem 

man ska undersöka och definiera de resurser och förutsättningar man förfogar över.  

 

Vi har utifrån vårt syfte valt att göra en kvalitativ undersökning då vi vill få en förståelse för 

de strategier de medelstora aktörerna använder sig av för att stå emot den allt hårdare 

konkurrensen inom transportbranschen. En kvantitativ undersökning kan eventuellt ge oss en 

viss insikt om vilka strategier företagen använder sig av, men bara ytligt och inte med det djup 

som en kvalitativ undersökning kan ge.  

 
 
 
 
 
 
                                                 
14 R. Patel, B. Davidsson, Forskningsmetodikens grunder, 1994, s 90  
15 M.Denscombe, Forskningshandboken, 2000, s 208 
16 ibid, s 244 



 10

2.2 Fallstudie 
 
Vi har valt att bygga upp vår undersökning på en fallstudie. Vid en fallstudie väljer man ut ett 

eller några få objekt från den bredare gruppen som ska undersökas, det vanligaste skälet till 

att välja ett visst objekt är att det är typiskt för den totala gruppen.17 Då avsikten dessutom är 

att göra en djupare analys av transportföretagen och deras strategier så känns valet av metod 

från vår sida välmotiverat. En fallstudie tenderar till att betona studiens djup, det speciella, 

processer, ett holistiskt synsätt, naturliga miljöer och flera källor. Syftet med en fallstudie är 

att få fram ett enskilt resultat som kan generaliseras på hela verkligheten.18  

 

2.3 Induktiv och deduktiv metod 
 
Om man använder sig av en induktiv metod innebär det att man studerar ett forskningsobjekt 

via observation utan att styras av någon vedertagen teori. Utifrån informationen man får fram, 

det vill säga empirin, utformar man en passande teori. En nackdel med denna metod är att 

underlaget är framtaget utifrån en specifik situation eller tid, detta gör att man inte vet om 

teorin kan generaliseras. 

 

Vid användandet av den andra metoden, den deduktiva metoden, arbetar man tvärtemot den 

induktiva metoden med redan existerande teorier. Den befintliga teorin bestämmer vilken 

information som ska samlas in, hur man ska tolka informationen och till sist hur det empiriska 

resultatet ska kopplas ihop med teorin.19 

 

Då vår uppsats utgår från redan befintliga teorier som vi också ska ta hjälp av vid analysen av 

det empiriska materialet innebär det att vi kommer att använda oss av en deduktiv metod. 

 

2.4 Val av undersökningsföretag 
 
Våra val av undersökningsföretag baseras på våra avgränsningar som till exempel geografisk 

placering och storleken på företagen, det vill säga de medelstora transportföretagen, som vi 

anser vara de mest utsatta. På de aktuella företagen har vi tagit kontakt med olika personer 

som är involverade i företagets arbetssätt, strategier och har god kunskap om olika 

transporttekniker och ledning av transporter.  

                                                 
17 M. Denscombe, Forskningshandbiken, 2000, s 44 
18 ibid, s 41-43 
19 R. Patel, B. Davidsson, Forskningsmetodikens grunder, 1994, s 21 
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2.5 Tillvägagångssätt vid intervjuerna 

 
För att få fram vårt analysmaterial har vi valt att använda oss av kvalitativa djupintervjuer 

med personer som är väl förtrogna med företagens arbetssätt på respektive företag. 

Intervjuguiden har en hög grad av standardisering då vi ställer samma frågor till samtliga 

intervjupersoner. Intervjuerna är semistrukturerade då de är förberedda med en intervjuguide 

med frågor som intervjupersonerna har fått svara helt fritt på, men en del av frågorna har haft 

hög strukturering då de har haft slutna svarsalternativ att välja bland.20 

 

Vid intervjuerna använde vi oss av en intervjuguide som bestod av 27 frågor. I denna berörde 

vi olika aspekter rörande bland annat företagens olika transportmetoder, företagsstrategier, 

olika hot från konkurrenter. Intervjuerna har genomförts på intervjupersonernas respektive 

arbetsplats. Intervjuguiden finns med som bilaga sist i arbetet. 

 

Inledningsvis började vi med att be intervjupersonerna att presentera sig själva utifrån deras 

position och deras arbetsområde och därefter gick vi in på de olika områdena som 

transportmetoder, företagsstrategier, hot från konkurrenter etc. Då en person inom företaget 

givetvis är positivt inställd till att prata om företagets egna tjänster och företaget denne arbetar 

på så får man mycket information utan att ställa frågor. Vid slutet av varje intervju gick vi 

igenom samtliga frågor för att se till att de hade blivit besvarade.  

 
2.6 Datainsamling 
 
Datainsamlingen för att kunna utföra en undersökning delar man in i sekundärdata och 

primärdata. Sekundärdata innebär data som finns tillgänglig för alla via till exempel 

tidskrifter, litteratur, internetsidor etc. Dessa data är ofta framtagen av tidigare forskare, 

branschanalytiker och så vidare, denna data blir alltså en andrahandsinformation. Primär data 

är den data som man själv samlar in via till exempel intervjuer.21 Dessa två 

datainsamlingsmetoder kommer att ligga till grund för vår sammanställning av rapporten, vi 

använder oss av branschinformation och hemsidor på Internet som sekundärdata och 

primärdata samlas via inspelade intervjuer med representanter på respektive företag. 

Intervjuerna har vi analyserat gemensamt. 

 
                                                 
20 R. Patel, B. Davidsson, Forskningsmetodikens grunder, 1994, s 60 f 
21 ibid, s 56 
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3 Teoriavsnitt 
I detta avsnitt redogör vi för vilka teorier vi har valt att utgå ifrån i vår undersökning för att få 

en så bra bild som möjligt av de strategier som används inom transportnäringen. 

 
3.1 Strategisk marknadsföringsplanering 
 
Alla företag måste se framåt och utveckla långsiktiga strategier för att möta de förändrade 

förhållanden i den bransch de agerar i. Ingen strategi är bäst för alla, utan det kan variera stort 

mellan olika företag. Den långsiktiga strategin kallas strategisk planering. Denna planering 

kräver att man från marknadsföringsavdelningar bistår med relevant information och input  

när denna planering ska genomföras. Med hjälp av den strategiska planen arbetar 

marknadsföringen tillsammans med andra avdelningar i organisationen för att uppnå de 

övergripande strategiska målen.   

 

Hur viktig är marknadsföringen jämfört med andra avdelningar i ett företag? 

Det råder olika uppfattningar om detta, en del anser att det är den viktigaste och att denna 

avdelning fungerar som kontaktyta mellan kunden och företaget. Medan andra samställer de 

andra avdelningarna med marknadsföringen. En sak är i alla fall säker och det är att 

marknadsföring spelar en avgörande roll i den strategiska planeringen.22 

 

3.2  SWOT – Analys 
 
Denna analys är en del av den strategiska planen som ett företag kan använda sig av när dom 

ska identifiera sina och konkurrenternas förehavanden. I denna analys så undersöker man de 

möjligheter, hot, styrkor och svagheter som existerar, detta görs för att kunna göra en bra 

bedömning av marknaden man agerar på och var man ska positionera sitt företag på denna 

marknad. 

 
• Möjligheter:  

- ekonomiskt klimat  

- samarbete  

- teknologi  

 

                                                 
22 Kotler, Principles of marketing, s. 85, 1999 
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• Hot: 

- konkurrenternas aktivitet  

- miljökrav 

- politiska förändringar 

• Styrkor:  

- goda resurser 

- bra kompetens 

- varierat utbud 

- vagnspark 

• Svagheter: 

- dåligt kända 

- höga priser 

- leveransproblem 

- dålig fokus på miljö23 

 

3.3 Positionering 
 
3.3.1 Basstrategier 
 
Det finns tre potentiellt framgångsrika strategiska ansatser för att lyckas bättra än sina 

konkurrenter i den bransch man är verksam i. 

 
 
                                                 
23 Kotler, Principles of marketing, s. 94-96, 1999 
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1. Kostnadsöverlägsenhet 

2. Differentiering 

3. Fokusering 

 
Att välja en av dessa basstrategier som sin huvudlinje är sällan speciellt framgångsrikt, även 

om det självklart finns undantag. För att vara så effektiv som möjligt är det bäst att använda 

sig av en mix av dessa strategier. Dessa strategier är olika sätt att klara sig bättre än sina 

konkurrenter i branschen.  

 

Den första strategin är kostnadsöverlägsenhet, denna kräver energiska insatser för att skapa 

optimala anläggningar, ständigt sökande efter kostnadsreduktioner och sträng kontroll av 

driftskostnader och allmänna omkostnader. Företagsledning måste ha stor fokus på 

kostnadskontroll för att detta ska vara genomförbart. En låg kostnad i förhållande till sina 

kunder är det genomgående temat för hela strategin, även om man självklart måste hålla en 

hög nivå vad gäller kvalitet, service och andra viktiga områden. 

 

Den andra basstrategin innebär en differentiering av de produkter eller tjänster man 

tillhandahåller, detta görs för att det man erbjuder ska uppfattas som något unikt i branschen.  

En viktig sak att nämna är att företaget självklart inte får försumma kostnaderna, utan bara att 

dessa inte ses som det primära i den här strategin. Om differentiering uppnås är det troligt att 

man uppnår resultat över genomsnittet, man har skapat en bra position på marknaden man 

arbetar på.  Den position gör att man har skapat en kundlojalitet som är svår att bryta, detta 

tvingar konkurrenterna att överträffa differentieringen. 

 

Den tredje och sista basstrategin innebär fokusering på en viss köpgrupp, ett segment eller en 

geografisk marknad. De två tidigare strategierna syftar till att nå målet totalt, medan 

fokuseringsstrategin i det stora hela handlar om att tillgodose en viss målgrupp. Man ska 

betjäna sin målgrupp bättre och mer effektivt än sina konkurrenter som har en bredare 

inriktning24. 

 

 

 

                                                 
24 Porter, Konkurrensstrategier,  s. 52-56 
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3.4 Kundvärde- och processbaserade strategier 

3.4.1 Kundvärdeinriktade strategier 
Om företaget skapar nöjda, helst väldigt nöjda, kunder kan företaget hävda att man använder 

sig av kundvärdeskapande strategier. Denna strategi handlar om att utveckla 

konkurrenskraftiga helhetslösningar, man måste bli bättre på att leverera det kunden 

värdesätter mest och betalar för.  

 

Här tar man, enligt Bengtsson, upp tre sätt att leverera ett mervärde för kunden som kan vara 

bättre än konkurrenternas erbjudanden, dessa är: 

 

• Lägre priser. 

• Minska andra kostnader för kunden. 

• Attraktiva tilläggsvärden eller fördelar.  

 

Att använda sig av låga priser är ett klassiskt värdeerbjudande som av många företag har legat 

som prioritet nummer ett, till exempel IKEA och Hennes & Mauritz.  

 

Att sälja driftsäkra produkter eller ha en snabb och effektiv service sänker kundens kostnader 

vid eventuella stillestånd och vid underhåll.  

 

Vid erbjudanden om attraktiva tilläggsvärden kan det röra sig om till exempel kundanpassade 

produkter, snabb service, bekvämlighet, tillgänglighet, flexibilitet och så vidare.  

 

3.4.2 Processbaserade strategier 
Processbaserade strategier innebär att företaget har ett behov av att omstrukturera sina 

affärsprocesser i syfte att uppnå förbättringar. I förlängningen är det tänkt att företaget ska 

komma fram till ett nytt strategiskt tänkande och synsätt. De processbaserade strategierna kan 

sammanfattas i fyra punkter som är: 

 

 

• Företagandets uppgift är att skapa kundvärde.  

• Kundvärde skapas i processer. 

• Affärsmässig framgång är en följd av väl fungerande processer.  
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• Excellenta processprestationer uppnås genom överlägsen processdesign, rätt 

medarbetare och rätt arbetsmiljö.  

 

Tanken är att tillväxt och expansion ska bygga på dessa processer, en processinriktad strategi 

kan innebära följande: 

 

• Intensifiering: Förbättra befintliga processer för redan befintliga kunder.  

• Utvidgning: Använd processer för att betjäna nya marknader.  

• Uppgradering: Erbjud ytterligare tjänster för kunden – gör mer för kunden.  

• Omvandling: Omvandla själva processen till en säljbar tjänst.  

• Innovation: Utnyttja processen för att skapa och leverera nya tjänster.  

• Diversifiering: Skapa nya processer för att skapa nya tjänster.  

 

De kundvärdeorienterade strategierna har en mycket stark position hos företag på en marknad 

med hård konkurrens.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
25 L. Bengtsson m. fl., Företagsstrategiska perspektiv, 2001, s. 205 ff 
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3.5 Transportmodeller 
3.5.1 Just-In-Time transporter, JIT 
 
Producerande företag kräver, i sina nya produktionssystem, en allt högre grad av ökad 

precision i samtliga inleveranser till företaget. Detta är direkt kopplat till företagens minskade 

lager av underdetaljer och den allt snabbare planeringen inom företag idag. JIT-leveranser 

innebär framförallt att inleveranser sker vid en förutbestämd tidpunkt. Här krävs varken 

snabba eller korta transporter, det som är väsenligt är att inleveransen sker i rätt tid sen kan 

transporterna vara hur långa eller långsamma som helst.26  

 

I ett transportföretag kan man visa Just-in-Time enligt modellen nedan: 

 

Viktiga faktorer i Just-in-Time:27 

Det viktigaste är alltså att vara framme på utsatt tid, även om det tar längre tid än den 

teoretiskt kortaste tiden. Har leverantören lovat att en transport ska ta fyra dagar så ska den 

ske på fyra dagar och inte tre eller fem dagar.28  

 

                                                 
26 K. Lumsden, Logistikens grunder, 1998, s. 77 
27 J. Tarkowski m.fl., Transportlogistik, 1995, s. 73 
28 U. Pewe, Lönsam logistik, 1993, s. 144 
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Enligt beräkningar gjorda av experter inom transportområdet fanns indikationer på att Just-in-

Time-leveranserna skulle öka med 15 % under perioden 1995-2005.29 

 

3.5.2 Tredjepartslogistik - TPL  
 
När man talar om TPL så betyder det att ett företag i första hand tar över och driver funktioner 

som till exempel lager och transporter för ett annat företags räkning. Det kan i vissa fall även 

röra sig om ett antal tilläggstjänster inom inköps- och kundtjänstfunktionerna till exempel 

inköpsavrop, leveransbevakning och ordermottagning.  

 

Här handlar det om att man tar över en rad olika aktiviteter från ett företag. Tanken är här att 

man ska ha en långsiktig relation som karakteriseras av ett ömsesidigt förtroende och att man 

delar risker och belöningar. Ju mer företagen blir integrerade med varandra desto mer blir 

parterna beroende av varandra och de får ännu större möjligheter till att förbättra 

verksamheten.30 

 

Många av de större transportföretagen satsar mer och mer på att kunna erbjuda en TPL-

lösning åt sina kunder, detta kan ses som en inkörsport till företagets övriga tjänster. Här kan 

man erbjuda kunden totallösningar vad det gäller den fysiska distributionen.31 

 

3.5.2.1 Bindningar mellan olika aktörer 
När man talar om partnerskap eller samarbete mellan olika organisationer så går det att 

urskilja tre olika grader av förbindelser. Ett mer traditionellt samarbete, samarbete mellan 

parter där olika aktiviteter kontrakteras eller ett samarbete där de olika organisationerna 

integreras mer eller mindre med varandra.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
29 J. Tarkowski m.fl., Transportlogistik, 1995, s. 58 
30 G. Ahl, P. Johansson, Tredjepartslogistik, 2002, s. 28 
31 U.Pewe, Lönsam logistik, 1993, s. 77,414 
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I den traditionella formen av samarbete inleds ett samarbete mellan parterna utan att de för 

den skull ändrar sitt arbetssätt. I den här samarbetsformen underlättar och förenklar man 

samarbetet genom att utföra det nödvändigaste.  

 

En mer formaliserad förbindelse är nästa grad, den här förbindelsen karaktäriseras oftast av att 

en tredje part tar hand om utvalda aktiviteter mellan två parter till exempel leverantör och 

kund. Här handlar det ofta om en aktör på transportmarknaden som tar ansvar för ett 

systemupplägg som rör en begränsad del av den totala verksamheten hos varuproducenten. 

För att ett sådant upplägg ska fungera friktionsfritt krävs att samarbetet mellan varuproducent 

och den tredje parten formaliseras, dessutom bör detta samarbete bestå under en lång tid 

framöver.  

 

Den tredje graden av förbindelse är den mest formella samarbetsformen, här integrerar 

parterna sina respektive aktiviteter inom de aktuella funktionsområdena. Ofta förekommer 

denna samarbetsform mellan leverantörer och varuproducenter, men detta förekommer också 

mellan en varuproducent och transportör, så kallad tredje part. Just-in-Time-leveranser är ett 

typiskt moment som ofta medför denna samarbetsform mellan producent och leverantör.32 

 

3.5.3 Terminaler 
 
I en idealisk transportsituation går godset från ”dörr till dörr” alltså direkt från producent till 

kunden. Tyvärr så uppstår inte detta ideala tillstånd så ofta i verkligheten, här kan man för att 

minska problemen upprätta en eller flera terminaler. Till dessa terminaler samlas gods in från 

ett flertal olika riktningar för att sedan eventuellt samlastas, enhetsberedas och lastas på 

transportfordon avsedda för längre transportsträckor. I andra terminaler kan gods lossas för att 

spridas i mindre enheter för vidare transport till mottagaren.33  

 

Det grundläggande motivet för att använda sig av terminaler är att det inte alltid är billigast att 

ta den rakaste vägen, alltså innebär terminaler en kostnadsbesparing. Här ska man ställa 

kostnader för att använda sig av terminaler mot alternativet att inte utnyttja en terminal, vilket 

i allmänhet innebär högre transport- och transaktionskostnader. De kostnader som ska 

                                                 
32 J Tarkowski m.fl. Transportlogistik, 1995, s. 128-129 
33 K. Lumsden, Logistikens grunder, 1998, s. 498 
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jämföras mot detta är investeringar i lagrings- och hanteringsutrustning, löpande hanterings- 

och administrationskostnader och kapital bundet i varulager.34 

 

Samlastningens effekt på transportkostnaden och transportavståndet.35 
 

 
 
3.5.3.1 Terminallokalisering 
 
När det gäller placeringen av terminaler så är det mycket viktigt framförallt för företag som 

bedriver linjetransport efter ett tidsschema, här kan terminalen ofta ha en huvudfunktion i 

transportarbetet.  

 

När det gäller lokaliseringen av terminaler kan man urskilja två delstrategier vid placeringen 

av dessa.  

 
• Passiv lokaliseringsstrategi, detta innebär att man via statistik lokaliserar en ort som 

historiskt sett är ett område där det finns etablerade godsflöden och kunder. Här 

redovisas ett genomsnittsflöde av gods via olika tänkbara orter. Eftersom man 

använder sig av historiskt framräknad statistik av godsflöden, är detta en mer 

kvantitativ metod för lokalisering av placeringsorten.  

                                                 
34 N. Storhagen, Materialadministration och Logistik, 1995, s. 96-97 
35 ibid, s. 99 
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• Aktiv lokaliseringsstrategi, detta innebär att man lokaliserar orter där företaget bör 

vara representerat enligt egna bedömningar. Ofta är det olika bedömningar av hur 

marknaden ser ut, det vill säga att man bör kunna ta marknadsandelar. Man kan också 

ta hänsyn till företagets transportsystem ska fungera tillfredsställande sett ur ett 

helhetsperspektiv, detta räknas då som en transportteknisk bedömning. Här är det ofta 

den framtida marknadsutvecklingen som är betydelsefull, därför kan man säga att 

detta är en mer kvalitativ metod för att avgöra var terminalen skall placeras.  

 
Strategierna ovan är två extremstrategier, i praktiken när man ska hitta placeringsort för en 

terminal använder man sig av ett mellanting av dessa båda strategier. Det finns förutom dessa 

strategier ett antal andra faktorer som påverkar placeringen av terminaler, som till exempel: 

 

• Geografisk spridning inom företagets transportsystem, man försöker täcka 

arbetsområdet genom spridning som ett ”lapptäcke”. 

• Man har terminalerna placerade i eller i närheten av en större ort i området.  

• Man försöker placera sig strategiskt i förhållande till sina konkurrenter.  

• Man placerar terminalen i anslutning till annan verksamhet inom transportföretaget, 

eller med tanke på båt-, flyg- eller järnvägstermialer. Detta med tanken på det allt 

större behovet av så kallade kombitransporter. 36 

 

3.5.4  Outsourcing 
 
I slutet av 1980-talet blev fler och fler organisationer medvetna om att andra organisationer 

hade en stark påverkan på deras logistikkedja. Många organisationer undersökte om de kunde 

hitta externa aktörer som kunde överta vissa av organisationens aktiviteter, så kallad 

outsourcing.  

 

Fler och fler företag lämnar de traditionella metoderna att bedriva en verksamhet på, det vill 

säga att vara självförsörjande och utföra samtliga funktioner själva. Istället fokuserar de på att 

hitta konkurrensfördelar, ett bra sätt att öka konkurrensen är att inrikta verksamheten mot de 

områden där den har sin kärnverksamhet. 

 

                                                 
36 J. Tarkowski m.fl., Transportlogistik, 1995, s. 88-89 
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Frågan om outsourcing kan idag inte enbart avgöras via en kalkyl över förväntade kostnader 

och intäkter. Här tillkommer en rad olika faktorer in som till exempel bedömningar om 

lämpligheten i aktiviteten, alternativ på marknaden, organisationsförhållanden inom företaget, 

intern politik inom företaget, maktförhållanden och individ- och organisationspreferenser. De 

beslut som tas om att outsourca en aktivitet uppkommer ofta som en av ett antal skeenden och 

inte av ett aktivt ställningstagande.37 

 
3.5.4.1 Fördelar och motiv för outsourcing 
 
Den allt snabbare tekniska utvecklingen har medfört att det har blivit alltför resurskrävande 

för företag att utveckla områden utanför deras kärnkompetensområden. Istället lägger man 

resurser på att utveckla sin kärnkompetens för att stärka sin lönsamhet och konkurrenskraft.  

 
• Kärnkompetens, företag kan via outsourcing fokusera på sin kärnkompetens för att 

ytterligare stärka sin marknadsposition.  

• Globaliseringen, detta ger möjlighet att använda sin egen försörjningskedja på nya 

marknader. Det blir också lättare att integreras i en ny kultur genom att använda sig av 

partnerföretagets befintliga nätverk.  

• Teknologi, man kan få tillgång till den senaste tekniken vilket kan leda till en ökad 

process- och systemkapacitet.  

• Information, det blir lättare att omvandla rådata till användbar information.  

• Delad risk, man minskar kapitalrisken och dessutom kan det frigöras ytterligare 

resurser. 

• Kostnadsfaktorer, man sänker sina kostnader genom att man utnyttjar en 

kostnadseffektiv partner, dessutom omvandlas vissa fasta kostnader till rörliga. 38 

 

3.5.4.2 Nackdelar med outsourcing 
 
På grund av att användandet av outsourcing är relativt nytt är det svårt att se vilka negativa 

effekter detta kan ha för en organisation. Vad man kan säga är att kompetens och kunskap kan 

skifta i det företag man köper in tjänsten ifrån. Dessutom kan det köpande företaget förlora en 

viss del av kontrollen över sina aktiviteter, eventuell nuvarande eller framtida kärnkompetens 

kan också få förlorad. Dessa nackdelar kan eventuellt kunna försämra en organisations 

                                                 
37 G. Ahl, P. Johansson, Tredjepartlogistik, 2002, s. 8 
38 ibid, s. 9-10 
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långsiktiga konkurrenskraft. Övriga nackdelar som kan identifieras är till exempel ett ökat 

beroende, kontinuerlig uppföljning av kostnader, en risk att konfidentiell information läcker ut 

och en risk för legala problem. 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39G. Ahl, P. Johansson, Tredjepartlogistik, 2002 , s. 11 
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4. Branschpresentation 

I det följande avsnittet kommer vi att presentera företagen och dess tjänster. Dessutom 

kommer vi att nämna en del om hur det ser ut rent generellt inom åkeribranschen och dess 

tjänsteutbud.  

 

4.1 Åkeribranschen 
Transportbranschen är en dynamisk bransch med en mängd olika aktörer. Marknaden 

domineras av de små och medelstora åkeriföretagen som stöter på konkurrens från de större 

och ibland utländska aktörerna. Generellt sett så kan man säga att de små företagen, till 

exempel en till två bilar, nischar sig mer och de större företagen är mer flexibla och har ett 

större urval av tjänster.  

 

4.1.1 Tjänsteutbud 
Om man tittar på åkeribranschen och de små och medelstora åkerierna kan man rent generellt 

sett säga att de flesta har ett liknande tjänsteutbud frånsett vissa undantag. Vissa av åkerierna 

har till exempel förutom normaltransporter även transporter av kemiska produkter som 

exempelvis olja och andra farliga vätskor. Genom att bara studera företagen ytligt kan man 

anta att vissa transportmetoder har blivit viktigare till exempel Just-In-Time filosofin.  

 

4.2 Företagspresentation av Ahrens Åkeri AB 

Ahrens åkeri startades i början av 1970-talet av Lars Ahren, transporterna utgjordes i början 

av främst bildelar åt Saab-Scania och transporter av sjöcontainers. Under åren har bolagets 

transporter, som från början främst skedde kring Mälardalen, utökats till att idag gå ut till hela 

Europa. Ahrens är idag ett internationellt åkeri med cirka fyrtio bilar som har anpassade 

transportlösningar åt sina kunder.  

 

Huvudkontoret är beläget i Södertälje med ett platskontor placerat i Helsingborg, de har 

dessutom ett dotterbolag beläget i Estland.  

 

Ahrens transporterar gods till hela Europa, de arbetar främst med expressgods där de erbjuder 

kunderna  en hög servicegrad, säkra transporter och en hög grad av flexibilitet.  
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För att profilera sig tydligt mot intressenter, kunder, leverantörer och personal anser Ahrens 

att all kommunikation ska bottna i fem framarbetade ledstjärnor, dessa är tid, kvalitet, service, 

flexibilitet och miljötänkande.  

 

Jonas Bleeker, vår intervjuperson på Ahrens, poängterade framförallt åkeriets flexibilitet som 

ett av deras främsta konkurrensmedel.  

 

4.2.1 Tjänstebeskrivning Ahrens åkeri AB 
Ahrens utför transporter över hela Europa, med bilar och lastbärare som passar de flesta av 

kundernas önskemål. Förutom normalgods erbjuder Ahrens även kyl-, frys-, och 

värmetransporter.  

 

De transporter Ahrens främst ser som unika för sitt företag är transport av flyggods, detta 

innebär att de har fordon utrustade med rullbanor för att smidigt kunna lasta  flygpallar och 

flygcontainers.  

 

För att kunna leverera transporter åt kunder med höga krav på säkerhet har Ahrens låtit 

monterat GPS-sändare i ett antal fordon och containrar kopplat till Securitas AB. Detta gör att 

de vid en eventuell stöld kan följa godset via satellitövervakning. Samtliga transporter är 

naturligtvis försäkrade enligt gällande bestämmelser.  

 

4.3 Företagspresentation av Widrikssons Åkeri AB 
Widrikssons åkeri grundades 1946. Åkeriet köptes1996 av Tomas Andersson och Kenneth 

Stefansson, idag är endast Tomas Andersson kvar som ägare. Tomas Andersson har stor 

erfarenhet av transportbranschen och av att driva eget företag.  

 

Widrikssons erbjuder en variation av tjänster, men huvudinriktning är distribution av 

styckegods och paket, och tempererade transporter av livsmedel. 

När åkeriet köptes var det ett nedgånget företag i ett akut behov av förnyelse. Vagnparken var 

under all kritik och i stort behov av renovering. I april 1996 kom det nya regler och miljökrav 

vilket ledde till att företaget i stort sett skrotade hela vagnsparken och köpte nya bilar som 

uppfyllde de nya miljökraven.  
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Investeringar i nya fordon är ett ständigt pågående projekt inom företaget. När dessa görs är 

de väldigt noga med att använda sig av de biltillverkare som har en uttalad miljöstrategi. Detta 

ses som viktigt för att åkeriet ska kunna fortsätta att visa upp sin miljömedvetenhet och att de 

därav ökar sin framtida konkurrenskraft.  

 

Vad gäller företagets leverantörer, så försöker åkeriet in i det sista att använda sig av dem som 

använder sig av någon typ av miljöpolicy, detta gäller allt från inköp av fordon till 

kontorsmaterial. 

 

Företaget har för avsikt att fortsätta sin miljömedvetenhet även i framtiden, de håller sig 

ständigt uppdaterade om forskningen om alternativa bränslen. Tills detta ses som ett rimligt 

alternativ så köper de fordon som har den senaste miljötekniken.  

 

Widrikssons Åkeri är ett sunt företag som agerar på en enorm marknad. De har genom ett 

långt framskridet fokus på miljön, skapat en hel del konkurrensfördelar som många av deras 

konkurrenter inte besitter. 

 
4.3.1 Tjänstebeskrivning av Widrikssons Åkeri AB 
 
Widriksson erbjuder flexibilitet till sina kunder. Man har en vagnspark som både håller hög 

kvalitet och når upp till höga miljökrav. Variationen av lastbilar gör att åkeriet kan erbjuda 

sina kunder allt från paketleverans, till stora och tunga transporter. En tjänst som dom har 

nischat sig på är tempererade tranporter av livsmedel, här har åkeriet flera olika storlekar på 

sina fordon som samtliga är utrustade med kylaggregat 

 

De fokuserar sig främst på distribution av paket och styckegods, där de anser sig stå sig starka 

mot sina konkurrenter. Det geografiska område som åkeriet fokuserar sin verksamhet mot är 

Stockholmsområdet med omnejd. 

 

Åkeriet tillhandahåller inte bara transporttjänster utan också en del andra tjänster som är 

korrelerade till denna verksamhet. Detta är bland annat att de skapar kompletta logistik- och 

transportlösningar till kundens önskemål. Man kan dessutom erbjuda 

tredjepartslogistikfunktioner som till exempel lagerhantering åt sina kunder.  
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Företaget utför marknadsundersökningar åt deras kunder, detta för att gemensamt undersöka 

om det finns några behov som man kan lösa tillsammans, allt för att öka kundens 

tillfredställelse. Dom erbjuder även uthyrning av personal till olika uppdrag, då främst 

chaufförer till andra åkerier, men även personal för andra uppdrag som ligger inom deras 

kompetensområde. 

 

4.4 Företagspresentation Västberga Åkeri AB 
Västberga Åkeri startades1985. I början bestod verksamheten av lokaldistribution i 

Stockholm, dessa tjänster utförde man för ASG:s räkning. Företaget har sedan dess ständigt 

expanderat, detta främst genom egen tillväxt, men även genom att köpa mindre lokala åkerier.  

 

Sedan mitten av 90- talet fokuserar man på att bedriva egen distribution för sina kunder, man 

började även erbjuda sina kunder fjärrtransporter och olika sorters beställningstrafik. Man 

lyckades bland annat att knyta linjetrafiken mellan Stockholm- Gävle till sig, man tog även 

över personal och fordon, vilket gjorde att man utökade sin verksamhet ytterliggare. 

 

Västberga Åkeri har idag 130 anställda. Det är allt från terminalarbetare, chafförer, 

lagerpersonal till administrativa tjänster. Företaget har en egen ekonomiavdelning som sköter 

de administrativa uppgifterna som fakturering, löner och den löpande redovisningen. 

Västberga Åkeri har genom många år av transporter i Stockholmsområdet erhållit god lokal- 

och kundkännedom, detta anser de vara en stor konkurrensfördel på denna marknad. 

 

Företaget har som så många andra av sina konkurrenter stort fokus på miljön. För att minska 

denna negativa påverkan på miljön tillhandahåller företaget rationella - och effektiva 

transportlösningar. Med detta menas att de strävar efter att hålla maximal fyllnadsgrad, 

effektiva körvägar, miljövänliga produkter samt att utbilda de anställda om miljöpåverkan. 

 

Företaget har målmedvetet investerat i nya fordon som uppfyller de regler för bästa 

miljöklassning. Vad gäller de äldre fordonen så uppgraderas dessa genom regelbunden 

service, nyare motorer och bättre katalysatorer. Man har idag en fordonspark på 80 bilar, 45 

släpvagnar och 15 växelflak. Investeringsmålet är att förnya fordonsparken med ca 15 % nya 

fordon per år.  
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4.4.1 Tjänstebeskrivning Västberga Åkeri AB 

Västberga Åkeri erbjuder sina kunder flexibilitet och erfarenhet. De har ett flertal tjänster att 

erbjuda sina kunder. Vad gäller Stockholmsområdet så har företaget daglig distribution, de 

har terminaler för omlastning och där de packar sina bilar så att dom håller miljökravet, 

maximal fyllnadsgrad. Mer geografiskt utspridda tjänster är fjärrtransporter, 

containertransporter och en del trailertrafik som till exempel industri- och lagerflyttningar. 

 

Företaget erbjuder i egenskap av logistikföretag sina kunder genomtänkta logistik- och 

transportlösningar. Man har en kompetent och kvalitetsinriktad personalstyrka med lång 

erfarenhet av branschen. Kundens krav och önskemål ska stå i fokus och ge den form av 

mervärde så att kunden väljer att anlita företaget för ytterliggare uppdrag. Det är efter denna 

tanke om ett mervärde för kunden som man arbetar i hopp om att det ska leda till både nya 

kunder och ett fortsatt gott samarbete med gamla kunder. 
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6. Analysavsnitt 
 
Detta kapitel kommer främst att behandla vårt empiriska underlag som vi har samlat in via 

intervjuer, intervjupersonerna är Foed Meliani vid Widrikssons Åkeri, Jonas Bleeker vid 

Ahrens Åkeri och Lotta Bergman vid Västberga Åkeri, fortsättningsvis i den löpande texten 

kommer vi att nämna dessa personer vid endast förnamn. Vi kommer här att analysera de svar 

vi fått vid våra intervjuer och jämföra dessa mot de teorier vi har valt att arbeta utifrån.  

 

6.1 Marknadsföringsplanering 
Marknadsföringsavdelningar är ett måste i ett välfungerande sunt företag som agerar på en 

konkurrenskraftig marknad. Detta antagande som vi trodde var generellt för alla företag och 

branscher, stämmer inte alls in på transportbranschen. När vi frågar de tre företagen vi 

intervjuat hur de marknadsför och positionerar sig för att på bästa sätt nå ut till sina kunder, så 

får vi samma svar från alla tre. Ingen av företagen har någon marknadsavdelning, de lägger 

inte ner några resurser på marknadsföring. Den reklam som existerar är mun-till-mun metoden 

logotypen på företagens fordon. Man är inte ute och jagar kunder, man räknar kallt med att de 

kunder man har ska vara så pass nöjda att de rekommenderar företaget vidare.  

 

När företagen vi intervjuade redovisade sina styrkor, så anser vi att de var genomgående lika i 

sitt svar. Det ord som genomsyrade svaret på denna frågeställning var flexibilitet, alla tre 

företagen betonade att flexibilitet är förutsättning för att fortsätta vara konkurrenskraftiga. 

Kundens krav på hela logistiklösningar ökar allt mer, detta sätter företagens möjlighet att vara 

flexibla på prov. Det företag som hade en annan mer uttalad styrka var Widrikssons Åkeri, 

detta var att de la stor vikt vid mervärde för kunden. Med detta menade de att deras chaufförer 

skulle ha en mer personlig kontakt med kunden och inte bara lämna över godset och åka 

vidare. En sorts undersökning på plats för att kunna rätta till eventuella problem som finns, 

detta för att kunden ska få det mervärde som han önskar.   

 

Även om de två andra företagen inte hade en uttalad fokus på kunden så anser vi att detta är 

en viktig fråga även för dom. Det här är en servicebransch, vilket gör att kundens behov måste 

tillfredställas om man ska ha en möjlighet att överleva på denna tillväxtmarknad.   

 

Även Västberga Åkeri har en betydande styrka som skiljer sig från de andra, de äger en egen 

terminal, detta gör att de har en viss fördel mot sina konkurrenter. Främst genom de 
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kostnadsfördelar som det medför när man slipper köpa den tjänsten för att tillgodose kundens 

önskemål. 

 

Nästa fråga vi tog upp var företagens svagheter. Här var det en del svårigheter att få konkreta 

svar, troligtvis för att företagen inte vill ventilera dessa svagheter. Det finns dock en svaghet 

som de alla betonade, detta är möjligheten att kunna läsa av marknadens behov, alltså när 

marknaden har sina uppgångar och nedgångar. För att vara så konkurrenskraftiga som möjligt 

så måste kostnaderna hållas nere och att ständigt vara ovetandes när behovet kommer att 

ändras, bidrar till högre kostnader. Detta gör att det krävs ett stort arbete för att upprätthålla 

den flexibilitet som man bygger sin verksamhet runt. 

 

När man frågar om möjligheterna som finns i denna bransch så får man en känsla av att det 

finns enorma möjligheter att växa på denna marknad. Företagen som vi intervjuat betonade 

väl främst att man kommer att växa parallellt med marknaden, det vill säga när behov och 

kundantalet ökar, men även genom ett större samarbete med befintliga kunder och 

samarbetspartners. Den ökande konsumtionen och behovet av snabba och effektiva 

transporter gör att det finns en stor potential att växa. Västberga Åkeri var det företag som vi 

intervjuade som även har för avsikt att växa på egen hand. Detta genom att köpa mindre 

åkerier, men även fusioner och ett tätare samarbete med de stora aktörerna på denna marknad. 

Allt detta för att ta en större marknadsandel. 

 

Denna dynamiska bransch gör det dock svårt för företagen att veta när det är dags att 

expandera, främst på grund av att efterfrågans oregelbundna svängningar med uppgångar och 

nedgångar. Ska man köpa in flera fordon, bygga större lager? Det är frågor som dessa som 

man måste ta ett beslut om. De större företagen med mer kapital och bättre marginaler 

expanderar, och ser sin chans att växa medan de mindre företagen i första hand köper dessa 

tjänster för att tillgodose kunden behov. Vi anser att detta är en bransch med stora möjligheter 

som kommer att växa i takt med att globaliseringen ökar, och ett större behov på flexibilitet. 

 

När vi funderade över hur vi ska ställa frågan angående de hot som existerar i denna bransch 

så kom vi fram till att det borde finnas en stor hotbild vad gäller att bli uppköpt. Detta 

antagande kom vi fram till på grund av att det finns riktiga jättar på denna marknad. Vi kunde 

inte ha mer fel, alla tre företagen som vi intervjuade menade att det finns ingen hotbild för de 

att bli uppköpta. Hotet gäller främst de riktigt små åkerierna menar våra intervjuobjekt.  
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Alla de tre företagen som vi har intervjuat är medelstora aktörer här råder det ett väl utbrett 

samarbete i den här branschen, man hjälper varandra vid eventuella problem. Det finns 

outtalade regler som i stort sett alla följer, det kan till exempel vara att man inte tar varandras 

kunder. Man agerar lite som strategiska kluster, man har liknande strategier, liknande 

förutsättningar och tjänster. Det råder en sund konkurrensmiljö i denna bransch som självklart 

är en betydande faktor för denna tillväxtmarknad. Denna sunda inställning till att kundens 

behov ska stå i centrum leder till att det blir konsumenterna som blir de stora vinnarna. 

 

6.2 Kundnöjdhet 
När vi har analyserat de svar vi fick om företagens fokus på kundnöjdhet så skiljer sig de tre 

företagen en del ifrån varandra. En anledning är troligtvis att de även skiljer sig en del vad 

gäller deras tjänster. Det företag som minst nämnde kundnöjdhet var Ahrens Åkeri, detta kan 

bero på att de har ett väldigt inarbetat samarbete med ett internationellt företag som ligger på 

samma ort som Ahrens. De sköter hela deras transport- och distributionsfunktion, samarbetet 

med detta företag står för en betydande del av deras intäkter. En annan tjänst som de är stora 

på är fjärrtransporter, detta innebär ofta transport från terminal till terminal, vilket gör att 

kundkontakten nästan är obefintlig.  

 

Västberga Åkeri har en annan syn på kundnöjdhet, en av deras stora tjänster är att de äger en 

terminal som tar emot gods från hela Europa. Det här gör att man har en daglig kontakt med 

sina kunder vad gäller den här tjänsten, så kundnöjdheten är ett måste för att fortsätta vara 

konkurrenskraftiga. De erbjuder även fjärrtransporter som tjänst, vilket gör att kundkontakten 

här, likt Ahrens, blir av mindre betydelse. 

 

Det företag som hade en väldig uttalad fokus på kundnöjdhet var Widrikssons Åkeri. Den 

tjänst som var betydande för deras verksamhet var mindre leveranser i Stockholm med 

omnejd, vissa av dessa kunder krävde JIT leveranser. Det vill säga att leveranserna ska 

komma fram på rätt plats i rätt tid. För att klara av att behålla den höga grad av kundnöjdhet 

som Widrikssons vill så har deras chaufförer en mer personlig kontakt med kunden och 

lämnar inte bara över godset och åker vidare. Man utför en undersökning direkt hos kund för 

att kunna rätta till eventuella problem, detta för att kunden ska få det mervärde som han 

önskar.   
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6.3 Transportmodeller 
När man talar om Just-In-Time modellen har alla olika preferenser, i produktionskedjan 

tänker man på materialförsörjning och när det gäller transportbranschen så handlar JIT 

framförallt om att transporterna ska komma fram till destinationen i rätt tid.  

 

När det gäller de företag vi har undersökt så anser de alla att JIT- begreppet är något som har 

ökat det senaste årtiondet. Det företag som framförallt poängterade att de arbetade efter ett 

JIT-tänkande vid ett flertal transporter där de hade ett tidsschema som skulle följas var 

Widrikssons Åkeri, men även Ahrens och Västberga Åkeri anser att de i vissa fall använder 

sig av JIT-transporter. Något som däremot har framkommit är att de inte fokuserar på någon 

speciell faktor, förutom att komma i rätt tid, för att dessa transporter skall fungera 

friktionsfritt. Detta är i och för sig den viktigast faktorn men det finns ytterligare man kan 

göra för att förbättra, som till exempel rätt fordon, rätt kund till rätt transport och så vidare.  

 

Vad det gäller tredjepartslogistik så är det inget som företagen direkt uttalar att man använder 

sig av. Men Ahrens har till exempel tagit över i stort sett alla AstraZenecas externtransporter, 

de sköter både transporter och omlastning av AstraZenecas gods. Lotta på Västberga åkeri 

berättar att de har ett flertal kunder som de sköter hela distributionen åt, dessa kunder har 

dock inte haft någon egen distribution tidigare. Även Foed på Widrikssons åkeri menar att de 

arbetar på ett sådant sätt att de sköter hela distributionen åt andra företag.  

 

Detta visar att de tre företagen faktiskt använder sig av en form av tredjepartslogistik även om 

de inte har integrerats i de företag de arbetar ihop med. Den bindning dessa åkerier har med 

sina kundföretag sträcker sig endast till att vara till viss del formaliserad och kontrakterad 

verksamhet. Här kan det finnas mycket att vinna om man tar sig tid till att försöka förbättra 

och fördjupa samarbetet.  

 

Enligt vad Lotta vid Västberga berättar så har vi förstått att de är det enda av dessa företag 

som uttalat erbjuder sina kunder en helhetslösning vad det gäller transporter då de kan erbjuda 

sina kunder lagerplats vid behov. Västberga åkeri har som det enda av dessa företag en 

komplett transportlösning med både egen terminal och lager. Foed vid Widrikssons åkeri 

berättar att de har en terminal ett stycke ifrån sitt huvudkontor, vid denna terminal finns ett 

lager som är avsett enbart för en av deras större kunder men Foed berättar vidare att detta 
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lager ibland används åt andra kunder vid situationer där det krävs en lagerplats för en kortare 

tid. Även Jonas vid Ahrens berättar att de vid nödsituationer kan erbjuda lagringsplats under 

en kort period, när det gäller omlastningsterminaler så samarbetar Ahrens med andra större 

transportföretag och hyr plats av dessa företag vid deras terminaler ute i Europa.  

 

Man kan mot bakgrund av detta dra slutsatsen att samtliga företag egentligen kan 

tillhandahålla en helhetslösning till sina kunder vad det gäller distribution och mellanlagring.  

 

Vid användandet av terminaler är det framförallt Ahrens åkeri, enligt Jonas, som verkligen 

tittar på placeringen av terminalen detta innebär att de arbetar efter en aktiv 

lokaliseringsstrategi. Då Ahrens har en stor del internationella transporter, främst i Europa, så 

är det en mycket viktig faktor var terminalerna är placerade, detta för att det ska vara lönsamt 

att utföra omlastningar. Lotta på Västberga åkeri menar att deras terminal fungerar utmärkt 

för sitt ändamål då de får en stor andel gods som ska omlastas för vidare distribution, här kan 

man tala om en passiv lokaliseringsstrategi då det historiskt sett utförts mängder med 

transporter i och kring Stockholm. När det gäller Widrikssons åkeri så har de enligt Foed inte 

något direkt behov av någon ytterligare terminal till sina övriga kunder då de i de flesta fall 

utför många direkttransporter, den omlastningsplats de har vid sitt huvudkontor är fullt 

tillräcklig.  

 

När det gäller frågan om outsourcing ställer sig samtliga intervjupersoner frågande till detta, 

de anser inte att de har någon specifik verksamhet som de skulle kunna outsourca. Här kan 

man istället tala om insourcing från dessa företags sida då de har tagit över stora delar av 

andra företags verksamhet. Vad som däremot framkom vid intervjun med Jonas vid Ahrens 

åkeri är att de faktiskt, som enda företag,  har använt sig av en form av outsourcing, då de 

tidigare har haft lager men som de idag har avyttrat och nu hyr lagerplatser vid behov. 
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7. Slutsats 
I detta kapitel kommer vi att svara på uppsatsen syfte vilket är att belysa vilka strategier 

åkeriföretagen använder sig av för att stå emot konkurrensen på en tillväxtmarknad. Resultatet 

anser vi kan generaliseras på samtliga medelstora företag inom åkeribranschen.  

 

Åkerinäringen idag verkar i en mycket sund konkurrensmiljö där det råder en stor mängd 

tysta överenskommelser som till exempel att man inte försöker stjäla kunder eller arbetskraft 

ifrån varandra. Att antalet åkerier de senaste femton åren har minskat med cirka 8000 åkerier 

beror till viss del på att många av företagen har ingått fusioner med varandra för att stå emot 

konkurrenter, dessa fusioner inom branschen är något som fortgår även idag.  Naturligtvis har 

också en del företag gått under i den hårda konkurrensen,  

 

Tvärtemot vad vi trodde känner inte företagen något hot om uppköp från de stora 

internationella transportföretagen, detta beror till stor del på att de skyddar sig via fusioner 

med andra åkeriföretag. De internationella företagen har också svårt att etablera liknande 

verksamhet som de redan etablerade företagen på den svenska marknaden. 

 

Vad det gäller uttalade strategier för att stå emot konkurrenter så är dessa så gott som 

obefintliga, men företagen arbetar mer aktivt än de kanske tror. En av de viktigaste dolda 

strategier som företagen arbetar efter är att de kämpar hårt för att få en nöjd kundgrupp, detta 

gäller allt ifrån att transporter kommer i tid till ett vänligt bemötande. De flesta företag arbetar 

också mycket med miljöfrågor för att på detta vis nå ut till nya kundgrupper. När det gäller 

unika tjänster så anser samtliga företag att de i någon form har en tjänst som är unik, det kan 

röra sig om helhetslösningar eller att de är mycket flexibla.  

 

De flesta åkeriföretag har en stor del kontrakterade kunder där de har sin förtjänst tryggad, 

man försöker inte aktivt att marknadsföra sig utan litar till mun-till-mun metoden och sitt 

”goda” rykte. Här tror vi att det går att tjäna marknadsandelar om man från företagshåll 

försöker marknadsföra sig på ett effektivare sätt 

 

Vad som framkommit är att företagen inte har någon speciell strategi för att växa, de hyr in 

bilar vid en tillfällig ökning i marknadsbehovet. Om marknaden sedan växer och behovet av 
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transporter ökar så följer man bara med i den utvecklingen och investerar i nya fordon, detta 

kan sägas gälla rent generellt hos de medelstora företagen.  

 

Slutligen kan det sägas att det vi har kommit fram till är att de medelstora åkeriföretagen inte 

arbetar utifrån någon speciell strategi för att stå emot konkurrenter, den sunda miljön gör att 

det inte tycks krävas någon sådan. Vad som är viktigt att poängtera är att, företagen arbetar 

aktivt med en kund- och processorienterad strategi, då samtliga företag arbetar hårt för att nå 

en nöjd kundgrupp.  

 

Denna undersökning är på intet sätt heltäckande, med större resurser och mer tid till vårt 

förfogande kunde utfallet av undersökningen sett annorlunda ut. Möjligheten finns att vi då 

hade funnit andra faktorer som vi hade ansett vara avgörande i företagens 

konkurrenssituation.  
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      Bilaga 1 
 
Intervjuguide till kandidatuppsatsen ”Transportlogistik – vad påverkar åkeriföretagens 
konkurrenskraft på en tillväxtmarknad?” 
 

1. Driver ni några funktioner åt andra företag? 
 
2. Om så är fallet, vilka funktioner har ni tagit över driften på är det t.ex. lager, 

distribution etc.  
 

3. Om ni har ett tredjepartssamarbete, hur ser bindningen till företaget ut? Har ni ändrat 
ert arbetssätt eller har ni t.ex. integrerats mer mot de företag ni har samarbete med? 

 
4. Använder ni er av terminaler för omlastning? 

 
5. I så fall, har ni märkt av några kostnadsbesparingar? 

 
6. Har ni eller har ni haft egna lager?  

 
7. Om ni har egna lager, har ni dessa som en service till era kunder, eller i något annat 

syfte? Om ni har haft lager, varför la ni ner den verksamheten? 
 

8. Har ni valt att outsourca några av era egna funktioner, vilka i så fall? 
 

9. Ser ni några fördelar respektive nackdelar med denna outsourcing? 
 

10. Ungefär hur stor del, i procent, av er årliga verksamhet är kontrakterad verksamhet? 
 

11. Har ni några avtal med några kunder rörande Just-In-Time-leveranser? 
 

12. I så fall, vilka faktorer har ni främst fokuserat på för att dessa leveranser ska fungera? 
 

13. Vilka olika transporttjänster erbjuder ni era kunder? 
 

14. Vilka transporter är mest lönsamma?  Största marginalerna. 
 
15. Hur stor del av omsättningen, i procent, står era mest anlitade transporter för? 

 
16. Hur marknadsför ni er för att nå ut till kunderna? 

 
17. Vilket tillvägagångssätt använder ni er av? Någon speciell strategi? 

 
18. Synar ni era främsta konkurrenters verksamhet? Tex. vad de är bra på, vad de är dåliga 

på.  
 

19. I så fall, gör ni vissa förändringar i er verksamhet efter vad ni kommer fram till? 
 
20. Vilka anser ni är era främsta konkurrenter? 
 
21. Upplever ni att dessa konkurrenter utgör något hot mot er verksamhet? 



 
22. Använder ni er av någon speciell strategi för att finna nya kunder? Tex. att ni 

fokuserar er på någon speciell målgrupp. 
 

23. Har ni någon tjänst som anses vara unik för branschen? 
 

24. Har ni upplevt något hot om uppköp från någon konkurrent? 
 

25. Ser ni någon möjlighet att expandera er verksamhet i framtiden? 
 
26. Vad anser ni att era främsta styrkor är? 

 
27. Vad anser ni era svagaste sidor är? 

 
 
 


