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Bakgrund: Den svenska transportmarknaden domineras idag av stora och 
internationella aktörer. Marknaden är mogen vilket innebär att transportbolagen måste 
erbjuda andra värden utöver själva transporten. Begrepp som miljö ligger långt ifrån 
transportsektorns grundtanke och blir därmed inget naturligt konkurrensmedel. 
Internationella undersökningar visar att transportbolagen lägger stor vikt vid 
miljöfrågor när det kommer till framtida strategier. Svenskar har en tradition och en 
image att vara miljövänliga men detta intresse har ännu inte besvarats av 
transportmarknaden.  

Problem: Vilka faktorer är viktiga för att svenska transportföretag ska kunna uppnå 
långsiktig överlevnad med en miljöprofilering? 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att analysera och utvärdera oöverensstämmelser 
(misfits) mellan transportköparen och transportleverantören med avseende på miljö. 

Metod: En kvalitativ ansats har använts för att samla empiri. Semistrukturerade 
intervjuer har utfört med sex stycken transportbolag. För att identifiera var det finns 
oöverensstämmelser har även två kunder till respektive transportbolag intervjuats. 

Teori: De teorier som har använts är Nätverkssynsättet, Skapande företagsledning – 
Affärsidé, Involveringsteori, Kundens upplevda värde – Mervärde och Service profit 
chain.    

Resultat: Undersökningen visade att det fanns många ”misfits” på transport-
marknaden. Tydligast var dessa på området miljö. Författarna fann att det fanns två 
olika typer av miljöengagemang. Ett som håller sig inom de lagstadgande ramarna. 
Det andra typen visar på ett genuint intresse där företagande förenas med 
samhällsansvar.   

Slutsats: Om transportbolagen ska kunna överleva med en miljöprofil måste de ta 
hänsyn till vissa faktorer och med hjälp av dessa vända oöverensstämmelserna till 
överensstämmelser. Faktorerna som transportbolagen bör implementera är 
kommunikation, utbildning och ersätta begreppet transport, med logistik.  
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1 Bakgrund 
I det inledande kapitlet kommer läsaren få en bakgrundbeskrivning av hur 

transportbranschen har växt fram och hur den ser ut idag. Denna beskrivning mynnar 

ut i en problemdiskussion och en problemformulering. Vidare får läsaren ta del av 

uppsatsens syfte samt dess perspektiv och avgränsningar. Slutligen presenteras en 

begreppsförklaring. 

1.1 Problembakgrund 

Människan har sedan urminnes tider haft ett behov av att transportera varor och 

branschen har historiskt sätt varit hårt reglerad.  På 1700-talet krävdes till exempel att 

en åkare hade en utbildning på åtta till tolv år för att få utöva sitt yrke. I mitten av  

1800-talet kom näringsfrihetslagen vilket gjorde att åkeribranschen blev en mer öppen 

bransch.1 Med industrialismens intåg blev den svenska handeln mer internationell och 

därmed även transporterna. Världshandeln tog fart tack vare friare handelsregler samt 

att transporterna blev mer kostnads- och tidseffektiva. I begynnelsen av 1900-talet 

drog massproduktionen igång vilket mynnade ut i att även transportföretagen började 

med att stordriftsfördela. Import och export ökade mellan länderna och för att 

underlätta handeln bildades organisationen GATT (General Agreement on Tariff and 

Trade) och senare även WTO (World Trade Organization).2  

 

Under de senaste decennierna har transportmarknaden avreglerats i Sverige.  

På 1990-talet öppnades marknaden för sjö- och lufttrafik. I början av 2007 

avreglerades även järnvägstrafiken vilket innebar att godstransporter får fraktas av 

vilken aktör som helst.3 Den svenska transportmarknaden har kommit till en 

mognadsfas. Något som kännetecknar detta är marknadens tudelning som innebär att 

den består av riktigt stora respektive små transportföretag. Stefan Back på 

Transportgruppen uppskattar att tio procent av marknaden består av stora bolag som 

kontrollerar 80 procent av den. Deras styrka ligger i stordriftsfördelning och 

möjligheten att pressa priserna. De resterande 90 procenten av transportmarknaden 

består av småföretag som är nischade på ett specifikt kompetensområde. Medelstora 

                                                
1 http://www.akeri.se/akeriforeningarna/syd/om-oss/historik  
2 Lundberg, F. Olsson, L. Geografi. B 2004, sid 16 
3 Omvärldsanalys Transportstyrelsen 2009 sid 17 
http://www.transportstyrelsen.se/Global/Nyhetsarkiv/Alla_trafikslag/Omvarldsanalys_2009.pdf 
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tranportföretag blir oftast uppköpta eller konkurreras ut av dem stora 

transportbolagen. Enligt Back är gränserna för vad som går under benämningen 

logistik allt otydligare eftersom att transportbolagen erbjuder fler kringtjänster som 

ligger nära transporten, exempelvis sortering och lagerhållning. Detta är ett måste för 

att de ska kunna vara konkurrenskraftiga och överleva.4 Begrepp som miljö ligger 

däremot långt ifrån transportsektorns grundtanke och blir därmed inget naturligt 

konkurrensmedel.  

 

Internationella trender pekar mot att slutkunderna kommer att ställa högre krav på att 

bli tillgodosedda med grönare fraktmetoder. Det brittiska företaget Transport 

Intelligence har gjort en undersökning av 450 logistikföretag världen över. Resultatet 

visade att 52 procent av de tillfrågade företagen anser att miljöfrågor är av stor 

betydelse för deras verksamhetsstrategier.5 Anledningen till att miljöfrågor bör ligga 

på ledningsnivå är, enligt Back, att transportföretagen bör vara en aktiv och god 

dialogpartner med den offentliga sektorn. Genom att göra detta kan de få styrmedel 

och lagstiftning vilket är mer fördelaktigt och som leder till det gemensamma målet; 

att ha effektiva och samtidigt hållbara godstransporter. Andra sidan av myntet skulle 

innebära att politikerna fattade beslut över transportindustrins huvud.6  

 

Forskare vid de amerikanska universiteten Yale och Colombia har nyligen rankat  

163 länder baserat på deras miljömedvetenhet. För att ta fram ett index på detta 

komplicerade område har de undersökt tio olika politiska områden som spänner från 

luftkvalitet till bioligisk mångfald och livsmiljöer. Sverige kom inte överraskande nog 

på fjärde plats.7 Svenskar är kända för att ha ett stort miljöintresse. Ett annat exempel 

på detta är vårt etablerade återvinningssystem. Varje år säljs en miljard 

aluminiumburkar i Sverige, 91 procent av dessa pantas och därmed återvinns.8 Även 

intresset för ekologiska produkter är stort i Sverige. Under år 2009 ökade 

försäljningen av ekologiska livsmedel med 18 procent. Detta kan jämföras med den 

totala ökningen av livsmedel under samma period som var fyra procent. Branschen 

                                                
4 Back S. Transportgruppen, intervju 2010-05-17  
5 Transport Intelligence Källa: Rapport Logistics & Transport Industry, Environmental Survey sponsored by Kewill: Transport 
Intelligence: July 2008. Report Code TIEL0807WP. sid 5 
6 Back S. Transportgruppen, intervju 2010-05-17 
7 http://www.greenr.ca/which-country-is-most-environmentally-friendly/ 
8 http://www.pantamera.nu/aluburken.asp 
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spår att försäljningen av ekologiska livsmedel kommer att fortsätta att öka under 

2010. Anledningen till detta är att utbudet växer och intresset för miljön blir starkare.9 

 

Av ovanstående framgår att det svenska folket har ett miljötänk inom sig och handlar 

gärna ekologiska produkter och återvinner returburkar. Men när det gäller transporter 

av varorna glöms miljön allt för ofta bort av slutkunden. Transportbranschen är en 

mogen bransch, där transportföretagen måste hitta nya vägar att gå för att ska kunna 

stå emot sina konkurrenter och erbjuda dem någonting mer än att bara transportera 

varor från A till B. Ingen äger miljön. Men frågan är vem som först kommer att ta sitt 

samhällsansvar och implementera grön logistik som ett konkurrensmedel och våga 

förändra marknaden.  

1.2 Problemdiskussion 

Den svenska transportmarknaden domineras idag av stora och internationella aktörer. 

Marknaden är mogen vilket innebär att transportbolagen måste erbjuda andra värden 

utöver själva transporten. Begrepp som miljö ligger långt ifrån transportsektorns 

grundtanke och blir därmed inget naturligt konkurrensmedel. Internationella 

undersökningar visar att transportbolagen lägger stor vikt vid miljöfrågor när det 

kommer till framtida strategier. Svenskar har en tradition och en image att vara 

miljövänliga men detta intresse har ännu inte besvarats av transportmarknaden.  

1.2.1 Problem 

Vilka faktorer är viktiga för att svenska transportföretag ska kunna uppnå långsiktig 

överlevnad med en miljöprofilering?  

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att analysera och utvärdera oöverensstämmelser (misfits) 

mellan transportköparen och transportleverantören med avseende på miljö.  

1.4 Perspektiv 

Denna uppsats har ett fokus på relationer och oöverensstämmelser mellan företag och 

kund. I detta fall är företagen transportleverantörerna och kunderna är deras 

                                                
9 http://www.ekocentrum.info/Nyheter.htm - TWO  
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transportköpare. Detta perspektiv har valts då uppsatsförfattarna har för avsikt att 

hjälpa transportleverantörerna.  

1.5 Avgränsningar 

Författarna har avgränsat sig till transportleverantörerna utan någon nisch som är 

verksamma på den svenska transportmarknaden och som har en geografisk 

anknytning till Stockholmsområdet. Transportköparna har avgränsats till de kunder 

som har en frekvent kontakt med respektive transportleverantör. 

1.6 Definitioner 

Ecodrive  Utbilda chaufförerna inom miljöeffektivt körsätt.   

EDI Electronic Data Interchange, är en ömsesidig företags-

kommunikation mellan dator till dator med avseende på 

affärstransaktioner.  

Freight management  Kompetens att erbjuda och kombinera frakttjänster, 

informationshantering och mervärde till integrerade 

lösningar.10 

Fyllnadsgrad Utnyttjad lageryta i förhållande till tillgänglig lageryta..11  

Grön logistik  Transporter och logistiklösningar som utförs på ett sådant 

sätt att de minskar miljöpåverkan.12 

ISO-certifiering ISO 14000 och 14001 är standardarbetsmodeller för 

ständiga förbättringar inom miljöarbetet.13  

Logistik  Ett samlingsnamn för alla aktiviteter som ser till att rätt 

material och produkter finns på rätt plats, i rätt tid och i rätt 

kvantitet. Begreppet kan definieras som planering, 

organisering och kontroll från råmaterialanskaffning till 

slutlig konsumtion.14 

                                                
10 Posten Logistikordbok broschyr PDF. 2008, sid 11 
11 Ibid sid 13 
12 Ibid sid 16  
13 www.sis.se ecodrive 2010 maj 31 kl 18.00 
http://www.sis.se/DesktopDefault.aspx?tabName=@miljo_14001&cmpe=google&gclid=CNOc-bDc_KECFQcx3wodh245Eg  
14 Posten Logistikordbok Broschyr PDF. 2008, sid 30  
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Partigods Godsstorleken på sändningen är mellan ett och fem ton.15 

Styckegods Godsstorleken på sändningen är mellan 100 kg och ett 

ton.16 

                                                
15 Lumsden, K Logitikens grunder 2006, sid 93 
16 Lumsden, K Logitikens grunder 2006, sid 93 
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2 Metodkapitel 
I följande avsnitt kommer läsaren att få ta del av hur uppsatsens undersökningar har 

gått till. Inledningen tillsammans med vetenskapssynsättet beskriver vilken ansats som 

valts med motivation. Därefter beskrivs tillvägagångssättet, urval och strukturering 

och analysering av data. Slutet av kapitlet kommer att behandla generaliserbarheten 

samt uppsatsens reliabilitet och validitet.   

2.1 Inledning 

Uppsatsens syfte är att analysera och utvärdera oöverensstämmelser (misfits) mellan 

transportköparen och transportleverantören med avseende på miljö.  För att lyckas 

med detta har författarna valt en kvalitativ ansats då denna används för att få fram 

utförligare svar som passar för områden som det har forskats lite på.17 Kvalitativ 

metod är ett samlingsbegrepp för olika undersökningsmetoder. Dessa metoder 

kännetecknas av att forskaren är en del i processen samt att undersökningen och 

analysen utförs växelvis. Genom att använda en kvalitativ metod vill författarna inte 

bara fånga handlingen utan även innebörden av handlingen. Forskaren strävar efter att 

få en helhetssyn vilket innebär att den oftast använder en mindre population.18 

Författarna har för avsikt att mäta mjuka värden som till exempel hur företagen 

implementerar begreppet miljö i sin strategiska verksamhet.  

 

Figur 1.1 Egen modell som illustrerar syftet 

                                                
17 Tufte och Johanessen: Introduktion till samhällvetenskaplig metod, sid 22 
18 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/lang/kvalitativ-metod 
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2.2 Vetenskapssyn  

Deduktiva slutledningar är vanligt förekommande inom ekonomisk vetenskap. I en 

deduktion utgår författarna ifrån några bestämda utsagor (premisser) som i detta fall 

avser att vara faktorer som tas upp i den teoretiska referensramen och som återkopplas 

i analysavsnittet samt belyses i slutsatsen.  

Uppsatsen utgår från en kvalitativ forskningsansats. Författarna anser att ett 

hermeneutiskt vetenskapssynsätt är att föredra eftersom hermeneutik betyder läran om 

tolkning.19 Detta passar bra med anledning av att författarna valt att utföra öppna 

intervjuer med respondenterna. Dessa typer av forskningsansatser resulterar i att 

forskaren själv ses som öppen och delaktig i processen.20 Forskaren försöker se alla 

delarna i en helhet av forskningsproblemet och inte bit för bit som summeras till en 

helhet. Helheten av delarna anses vara av större vikt än alla delarna separata för sig.21 

Uppsatsförfattarna kommer att ställa de sex transportleverantörens svar från 

intervjuerna mot dess två valda kunder i empirin. För att sedan tolka resultatet av 

empirin kommer en analys göras av delarna till en större helhet.  

2.3 Tillvägagångssätt 

Författarna har, för att få en bredare kunskap om transportmarknaden, intervjuat 

chefen för hållbar logistik på Transportgruppen. Mötet gav en grundlig beskrivning av 

hur marknaden ser ut idag och varför den gör det. Detta lade grunden för bakgrunden. 

Utifrån den problematik som beskrivs i bakgrunden har uppsatsförfattarna valt en 

kvalitativ ansats i form av intervjuer. Dessa har gjorts med sex stycken transportbolag 

som är verksamma på den svenska marknaden. För att kunna besvara uppsatsens syfte 

har författarna även intervjuat två kunder till respektive transportleverantör. Dessa 

intervjuer har företrädelsevis utförts via telefon. Författarna anser att kundernas 

perspektiv är väsentligt för uppsatsen för att kunna urskilja var det eventuellt finns 

”misfits”. Utifrån problematiken i bakgrunden har även teorier tagits fram som känns 

relevanta för syftet. Teorierna har  använts som hjälpmedel för att analysera empirin.  

                                                
19 ne.se http://www.ne.se/lang/hermeneutik  
20 Patel R, Davidson B. Forskningsmetodikens grunder. 2003, sid 29 
21 Ibid sid 30 
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2.3.1 Utformning av intervjufrågor 

Frågorna som utformades till företagen har avsett att mäta hur de tror att kunderna 

upplever deras relation och verksamhet, se bilaga 2. Kundernas frågor har i sin tur 

skapats för att motsvara leverantörernas frågor och på så sätt bilda ett facit där 

författarna kan utläsa var det finns eventuella oöverensstämmelser, se bilaga 4. En del 

av intervjun har bestått av en rangordningslista där tranportföretagen utifrån elva olika 

faktorer fått rangordna varför de tror att kunderna har valt dem som 

transportleverantör, se bilaga 3. Utifrån samma faktorer har kunderna rangordnat 

varför de valt den tranportleverantör som undersökningen avser, se bilaga 5. 

Anledningen till av författarna gjorde en rangordningslista var för att kamouflera hur 

faktorn miljöpåverkan står sig mot andra vanliga logistikfaktorer. Begreppen miljö 

och miljövänliga transporter fördes in sent i intervjuerna eftersom det var intressant 

att notera vilka företag som själva förde begreppen på tal och visade ett genuint 

intresse. 

2.4 Urval  

För att få ett representativt urval av transportmarknaden har författarna valt tre stora 

och tre små transportleverantörer. Stora företag har definierats som att de har fler än 

300 anställda och de små har färre än 20 anställda. Urvalet har gjorts utefter ett 

bekvämlighetsurval med krav på placering i Stockholmsområdet. Nedan redogörs 

vilka transportbolag som valts. Vidare beskrivning av företagen ges i kapitel fyra. 

Stora: DHL Freight Sweden AB, Geodis Wilson Sweden AB och Posten Logistik AB 

Små: Axelsson Transport AB, Conroute AB och Delego AB 

Urvalet av transportköparna har gjorts av respektive transportleverantör. Kravet från 

författarna har varit att det ska finnas en frekvent kontakt mellan företagen.  

2.5 Strukturering och analysering av data      

Varje intervju har spelats in med fickminne för att minska risken för missförstånd och 

utelämnad information. Dessa inspelningar har sedan transkriberats och all data finns 

därmed tillgänglig i pappersform. Sammandrag som författarna anser är väsentligt för 

uppsatsen presenteras i empiridelen. Rangordningslistorna som varje respondent har 

fyllt i presenteras i diagramform i bilaga 6 och 7. Författarna vill på ett tydligt sätt 
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klargöra hur engagerade transportleverantörerna tror att deras kunder är och hur 

engagerade transportköparna verkligen är. Därför har författarna analyserat 

rangordningslistorna och skapat ett ABC-klassificeringssystem. Om respondenten 

listat faktorn miljöpåverkan på första till tredje plats får de klassificeringen A. 

Hamnade miljöpåverkan på fjärde till sjunde plats får de klassificeringen B och 

åttonde till elfte plats klassificeringen C. Detta gör att analysen visade om det finns 

oöverensstämmelser eller ej med avseende på miljön. Eftersom uppsatsförfattarna 

avsåg att belysa även andra typer av ”misfits” har materialet analyserats i tabellform 

med avseende på de faktorer som behandlas i teoriavsnittet, se bilaga 8 och 9. 

Empirin har även analyserats i textform men avseende på teorierna. 

2.6 Generaliserbarhet 

Uppsatsförfattarna har använt sig av fallstudier som metod för undersökningen. 

Författarna anser att fallstudier är av lämplig karaktär eftersom uppsatsens problem 

belyser; vilka faktorer som är viktiga för att svenska transportbolag ska kunna uppnå 

långsiktig överlevnad. Samt att syftet betonar var oöverensstämmelser finns mellan 

köpare och säljare. I och med ut att intervjuer utförts, har dessa aspekter tagits i akt i 

de enskilda fallen vid företagskontakten. Undersökningen har utförts under en 

begränsad tidsrymd med engångsmöten med respektive företag. Eftersom 

datainsamlingen har skett vid enstaka händelser och därmed har varit svår att 

kontrollera kan ha bidragit till ett snedvridet resultat. Exempelvis kan innebörden av 

logistikbegrepp tolkas olika inom stora respektive små företag. Generalisering till 

andra fallstudier är beroende av hur situationen överrensstämmer med andra liknande 

fall som tidigare studerats.22  

2.7 Validitet och reliabilitet  

Den traditionella definitionen av reliabilitet är frånvaron av slumpmässiga mätfel. För 

att en mätning ska anses vara reliabel ska den vara stabil, konsekvent och 

förutsägbar.23 En av de viktigaste frågorna som man som forskare bör ställa sig är hur 

tillförlitlig empirin är för undersökningen. För att reliabiliteten ska vara hög krävs det 

att forskaren begrundar hur data samlas in, vilken data som används samt hur den 

                                                
22 Bell J, Introduktion till forskningsmetodik. 2006, sid 20-21 
23 Norén L. Fallstudiens trovärdighet, FE Rapport 1990-305, sid 22 
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bearbetas.24 Vid kvalitativa intervjuer bör man alltid vara medveten om att 

respondenten får en uppfattning om forskaren vilket kan påverka dennes svar. Även 

forskarens tidigare erfarenheter och attityder kan spela in vid analysen av empirin. 

Genom att ställa samma frågor till samtliga respondenter ökar tillförlitligheten av 

uppsatsens undersökning. Inspelningar och fältanteckningar har även gjorts för att 

minska risken för felcitat eller bortglömda kommentarer och därigenom öka 

tillförlitligheten. I och med att respondenterna inte har fått ta del av frågorna i förväg 

utan fått svara på plats anser författarna att deras svar har varit mer sannolikseniga.  

Vid kvalitativa studier definieras validitet på ett vidare sätt, nämligen om forskaren 

har valt lämplig metod för vad undersökningen avser att mäta.25 Undersökningens 

validitet är dess giltighet. För att empirin ska vara av hög validitet måste instrumentet 

eller frågan mäta det som den är avsedd att mäta.26 Författarna anser att så är fallet då 

frågorna har sammanställts med avseende på syftet. Uppsatsens har skapats utefter ett 

stort antal källor vilket ska säkerhetsställa dess validitet. De respondenter som uttalat 

en önskan om att få se slutresultatet har blivit tillgodosedda. 

                                                
24 Tufte P A och Johanessen A. Introduktion till samhällvetenskaplig metod, sid 28 
25 Norén L. Fallstudiens trovärdighet, FE Rapport 1990-305, sid 27 
26 Trost, J. Enkätboken, sid 61 



Kapitel 3 - Teori 

 11 

3 Teorikapitel 
I följande kapitel presenteras de teorier som författarna har använts sig av vid 

arbetets gång. Inledningsvis introduceras och motiveras valet av teorierna. Därefter 

följer en redogörelse av de samt dess relevans för uppsatsen. Kapitlet mynnar ut i en 

teoretisk syntes och teoretisk referensram.  

3.1 Teoretisk motivation 

Avsikten med uppsatsen är att besvara problemformuleringen som lyder enligt 

följande: Vilka faktorer är viktiga för att svenska transportföretag ska kunna uppnå 

långsiktig överlevnad med en miljöprofilering? 

Utav bakgrunden framgår det att den svenska transportmarknaden idag domineras av 

stora och internationella aktörer. Marknaden är mogen vilket innebär att 

transportbolagen måste erbjuda andra värden utöver själva transporten för att kunna 

överleva. Begrepp som miljö ligger däremot långt ifrån transportsektorns grundtanke 

och blir därmed inget naturligt extra värde. Internationella undersökningar visar att 

transportbolagen lägger stor vikt vid miljöfrågor när det kommer till framtida 

strategier. I framförallt Sverige har vi en tradition och en image att vara miljövänliga. 

Transportmarknaden är en bransch som kommer att förändras när miljökraven ökar. 

Idag har transportbolagen ännu inte tillgodosett dessa krav vilket kan innebära stora 

konkurrensfördelar för den som är beredd att anpassa sig. Denna problematik ligger 

som grund för vår problemformulering och för att kunna besvara den har 

uppsatsskrivarna valt de teorier som beskrivs nedan.  

De olika transportbolagen erbjuder idag likartade tjänster vilket innebär att de måste 

sträva efter att upprätthålla långsiktiga relationer med sina kunder. För att lyckas med 

detta bör man anamma relationsmarknadsföring. Relationen kan vara antingen äkta 

eller av en falsk karaktär av miljöintresset. Detta visar i vilken utsträckning företagen 

arbetar med miljöfrågor. Det falska miljöintresset avspeglar sig i att företagen endast 

håller sig inom de miljöstadgade ramarna. Vilka krav som ska uppfyllas för att ge ett 

sken om att bry sig om miljön. När företagen har ett genuint miljöintresse avspeglar 

detta sig genom hela organisationen och lyser ut genom samtliga avdelningar. Det 

äkta miljöintresset visar på att företagen arbetar engagerat med miljöfrågor. De vill 
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ligga i framkant av utvecklingen samt vara en del i förändringar som sker tillsammans 

med beslutsfattarna. Genom att belysa vad relationsmarknadsföring är kommer även 

dess motsats, transaktionsmarknadsföring, att tas upp.  

Uppsatsskrivarna ser transportmarknaden som ett nätverk eftersom transportbolagen 

är sammanlänkade med sina kunder, kundernas kunder och kundernas leverantörer. 

Nätverksteorin beskriver denna typ av struktur där olika aktörer integreras med 

varandra. Kundens kund spelar en central roll i relationen mellan transportleverantör 

och transportköpare eftersom slutkunden påverkar transportköparens agerande och 

efterfrågan. 

Genom att ta reda på hur företagen prioriterar miljöfrågorna förs involveringsteorin 

in i resonemanget. När detta görs framgår transportköparens syn på miljö samt om de 

är hög eller låg involverade i frågan. Som tidigare framgått är inte miljöfrågor 

transportföretagens huvudverksamhet men då de anses bli viktigare kan företagen 

utveckla begreppet miljövänliga transporter till ett mervärde som mervärdesteorin 

kommer att beskriva.  

För att kunna skapa förändringar i en organisation måste företagsledningen vara villig 

att göra detta och sedan förankra det i hela organisationen. Därför kommer Normanns 

teori om skapande företagsledning att utvärderas. Tonvikten kommer här att läggas 

på betydelsen av affärsidén och hur den implementeras i organisationen. Även 

begreppet ”misfits” kommer att förklaras. Service profit chain kommer vidare att 

utveckla hur man ska nå ut med sin affärsidé internt, externt och interaktivt.  

3.2 Relations- och transaktionsmarknadsföring 

Idag associerar man marknadsföring oftast med att förstå sig på kundens behov och 

tillfredställa dessa. Denna typ av marknadsföring kännetecknas av marknadsmixen, 

det så kallade fyra P:na (plats, pris, produkt och påverkan). Dessa står i centrum för 

transaktionsmarknadsföring där fokus ligger i utbytet mellan köpare och säljare.27 

Priset är en viktig faktor och kunden har inte själv möjlighet att utforma produkten 

vilket innebär att säljaren får arbeta mer för att sälja in varan till kunden.28  

                                                
27 Kotler, P och Armstrong, G. Principles of Marketing. 2008, sid 5 
28 Grönsoos C. Service management och marknadsföring Kundorienterat ledarskap i servicekonkurrensen. 2008, sid 40-41 
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Dess motsats, relationsmarknadsföring har sin utgångspunkt i interaktion mellan 

köpare och säljare. Under 70-talet i Europa, med genombrott i den nordiska skolan, 

utvecklades relationsmarknadsföringen till ett begrepp som lever vidare och är 

högaktuell än idag. Det är av stor vikt hur relationen vårdas då detta påverkar kundens 

köpbeteende. Relationer som sköts ger upphov till återköp.29 Interaktion behöver inte 

kosta mer pengar bara för att ett relationsutbyte uppstår. Grönroos säger i sin bok, 

Service management och marknadsföring, att en del tjänsteföretag anser sig kunna ta 

ut priser som överstiger marknadspriset med upp till 20 procent. Anledning till detta 

är att dessa företag anser sig veta vad kunden önskar. Detta är inte riskfritt och 

företaget kan förlora kunden på grund av det höga priset. För att undvika detta 

uppmanas företaget att öka marknadspriset med en till fem procent för att det ska 

resultera i ökad vinst samt att attrahera kunderna.30 

Teoretisk relevans 

Som framgått av bakgrunden är transportmarknaden mogen vilket kräver att 

transportbolagen försöker skapa integration till sina kunder och inte bara ser till 

utbyte. Författarna anser därför att relationsmarknadsföring blir en utgångspunkt när 

transportbolagen ska anpassa sig till en grönare profil.   

3.3 Nätverksynsättet 

Termen nätverk syftar på att två eller flera organisationen samarbetar under en längre 

tid.31 Detta synsätt tog form på 60-talet på Uppsala Universitet. Sedan dess ha det 

spridit sig till olika länder. Modellen går ut på att man ser kunder, kundernas kunder 

och leverantörer som en del av ett nätverk där interaktion sker mellan de olika 

aktörerna. För att interaktion ska uppstå behövs utbyten och anpassning mellan 

aktörerna. Nätverket består av ett flöde av varor och information men även finansiella 

och sociala utbyten. I dessa typer av nätverk är det svårt att urskilja vad som räknas 

till marknadsföring då utbytena och interaktionen sker på flera nivåer i företagen. 

Detta innebär att initiativ inte bara behöver komma från försäljare eller 

marknadsavdelningen utan även från andra positioner. Signifikant är dock att de pågår 

under en längre tid.32  

                                                
29 Grönsoos C. Service management och marknadsföring Kundorienterat ledarskap i servicekonkurrensen. 2008 sid 37-38 
30 Ibid sid 154 
31 Thorelli, B.H. Networks: Between Markets and Hierarchies, sid 37 
32 Grönroos C, From marketing mix to relationship marketing : toward a paradigm shift in marketing, sid 7-8 
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Makt spelar en viktig roll inom nätverket eftersom den som har mest makt kan styra 

utbytena och utvecklingen. Avgörandet av makt kan grunda sig på företagens storlek, 

marknadsandelar eller tillgång till en kritisk resurs. För att behålla sin maktposition 

kan man skapa bindningar.33 Om bindningarna är mycket starka blir nätverket ett 

slutet system.34 Nedan beskrivs några av dessa typer av bindningar.  

Tekniska bindningar innebär att man utvecklar och anpassar sig till varandra genom 

någon typ av teknisk karaktär, exempelvis genom datasystem och tillverknings-

processer. Sociala bindningar kan uppstå då man har ett nära samarbete med varandra 

och på så sätt utvecklar personliga relationer externt. Dessa kan bli mycket värdefulla 

eftersom de bidrar till att skapa förtroende och därigenom stabilitet mellan företagen. 

Kunskapsmässiga bindningar betyder att man har kännedom om varandras svagheter 

och styrkor och på så sätt lär sig av varandra.35  

Nätverket av företag har olika struktureringsgrader. Det löper från hård till lös 

strukturering. I hårt strukturerande nätverk har företagen givna och definierade roller. 

Bindningarna mellan dessa är starka vilket får som följd att strukturerna blir svåra att 

förändra. I de löst strukturerade nätverken är bindningarna svaga och förändringar kan 

ske lättare. Företagens roller är svårare att definiera och urskilja. Ett nätverk behöver 

inte vara en av dessa två ytterligheter utan kan givetvis vara en kombination av båda.36 

I samtliga nätverk har företagen olika positioner. Positionerna är företagets funktion, 

dess typer av utbytesrelationer och betingade betydelse för nätverket. Denna position 

är strategiskt väsentlig enligt Hammarkvist. 

”Företagets position i nätet, i synnerhet i förhållande till kunder och 
konkurrenter, är utgångspunkten för marknadsföringsproblematiken. Beroende 
på den situation som föreligger kan marknadsföringen syfta till att behålla 
positionen, kontinuerligt anpassa den till vissa allmänna förändringar eller 
direkt förändra den.”37  

3.3.1 Kundens kund 

Relationen mellan kundens kund och leverantören är en indirekt relation där det är 

många led innan produkten når slutkunden. När produkten ska passera många led 

innan den når slutkunden blir det svårare att tillgodose slutanvändarens krav. 

                                                
33 Grönroos C, From marketing mix to relationship marketing : toward a paradigm shift in marketing sid 30 
34 Ibid sid 23-24 
35 Hammarkvist, Håkansson och Mattson: Marknadsföring för konkurrenskraft, sid 23-24 
36 Ibid sid 27-28 
37 Ibid sid 30 
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Leverantören kan ta ansvar genom att hjälpa sin kund genom att veta vad kundens 

kund har för behov och på så sätt tillfredsställa dessa.38 Leverantören måste då vara 

uppmärksam på förändringar som kunden och marknaden ställer och därmed ständigt 

arbeta med förbättringar. 

För att värna om relationen till sin leverantör och mellan företag kan de ses som 

medlemmar i ett nätverk där allt som händer påverkar varandra. Relationerna byggs 

upp till långsiktiga relationer där det inte längre handlar om att pressa den andra 

parten så långt de går utan att skapa ett win-win förhållande för alla inblandade 

parter.39 Interaktion mellan de inblandande parterna i nätverket gör att man ser ett steg 

längre i relationen och kan fånga upp svaga länkar.40 

Teoretisk relevans  

Om transportbolagen ska börja erbjuda eller transportköparna ska börja efterfråga 

miljövänligare transporter krävs det att det finns ett visat intresse från slutkunden, 

således kundens kund. För att lyckas med att bemöta önskemål från denna krävs det 

att transportmarknadens aktörer arbetar tillsammans som nätverksteorin beskriver. 

Författarna anser att om bindningarna mellan transportköpare och transportleverantör 

är starka så är de mer intresserade av att anpassa sig till varandra. 

3.4 Skapande företagsledning – affärsidé 

Konkurrensen är hård på marknaden. För att företag ska överleva bör de hitta en 

balans i relationen till omvärlden. Företagen kan specialisera sig till en vald del av 

den yttre miljön för att där lära sig att hantera utbytesmiljön och tillhörande 

transaktioner. Det viktiga är att vara unik på sitt område och finna en balans av 

resurser.41 Företagen som går in på nya marknader måste satsa på att vinna 

marknadsandelar och vara marknadsledande inom sitt område annars har de inte en 

chans om konkurrenter kommer in på samma marknad.42 En tumregel brukar vara en 

marknadsandel på ca 30 procent för att vara dominerade inom sitt segment.43  

                                                
38 Gummesson, E. Relationsmarknadsföring: Från 4P till 30R sid 102 
39 Ibid sid 104-105 
40 Ibid sid 106 
41 Normann, R. Skapande företagsledning sid 37 
42 Ibid sid 38 
43 Ibid sid 39 
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Anledningen till att företag kan dominera marknader är genom deras affärsidé. En 

affärsidé är en huvudsaklig utgångspunkt för ett företags existens. Företag som har en 

välutformad affärsidé kan med denna skapa konkurrensfördelar och lönsamhet.44  

En affärsidé som är bristande eller på annat sätt minskat företagets dominans på 

marknaden kan förklaras som ”misfits”. Oöverensstämmelser så kallade, ”misfits” 

kan förekomma på olika nivåer. För det första kan det uppstå ”misfits” över tiden 

mellan förändringar i konsumenternas efterfrågan och utbudet på marknaden.45 För 

det andra uppstår de när ett företag byter bransch och har kvar sitt gamla 

väletablerade tänkande som fungerade utmärkt i den gamla branschen och gentemot 

de gamla kunderna. Dessvärre fungerar dem inte i den nya branschen och de nya 

förhållandena som råder där.46 Den vanligaste typen av ”misfits” finns i företagets 

interna struktur. De interna delarna i organisationen stämmer inte överens med 

varandra vilket leder till att helheten till affärsidén blir osammanhängande.47  

 

Teoretisk relevans 

Författarna har valt teorin skapande företagsledning för att kunna utvärdera om 

transportleverantörerna och köparna har anammat miljöarbete i sin affärsidé och på så 

sätt spridit detta till att även inkludera transporterna. Om köpare och säljare inte 

förstår varandra kan detta bero på ”misfits”. Detta är något som uppsatsen ska 

utvärdera. 

3.5 Involveringsteori 

Involveringsteorin har sitt ursprung i konsumentens köpbeteende och därmed i 

socialpsykologin. Konsumenternas inköpsbeslut varierar mycket och en faktor som 

avgör valet av märke är graden av involvering som kunden har, antingen av produkten 

eller av inköpsprocessen i sig. Ett högt engagemang från kundens sida är nyckeln till 

en stark och lång relation. En kund kan antingen vara hög- eller låginvolverad. 

För att en kund ska bli höginvolverad krävs det att produkten anses vara av hög 

personlig relevans samt att den inger en hög grad av upplevd risk. Produkter som 

utgör en stor finansiell post anses ofta vara förenade med hög risk, exempelvis 
                                                
44 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/affärside  
45 Normann Skapande företagsledning sid 44 
46 Ibid sid 45 
47 Ibid sid 46 
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husköp. Men det kan även vara symboliserat med en social risk, som till exempel om 

huset ligger i rätt område. 

När risken är liten är kunden låginvolverad. Detta sker vid inköpsbeslut som rör 

alldagliga varor som mjölk och tuggummin. Kunden söker då sällan information utan 

tar det som är enklast.48  

Teoretisk relevans 

Involveringsteorin är relevant för studien eftersom undersökningen ska utvisa hurvida 

aktörerna på transportmarknaden är involverade i miljöfrågor. Författarna har som 

avsikt att utvärdera om köparna är hög- eller låginvolverade vid valet av transportör 

med avseende på miljön.  

3.6 Kundens upplevda värde – mervärde 

Ett kundupplevt värde i en relation kan beskrivas som ett mervärde med hjälp av en 

ekvation. Ekvationen består av två delar, kärnvärde och mervärde.49 Kärnvärdet är det 

värdet kunden förväntade sig av lösningen, alltså att priset hon betalar 

överensstämmer med det hon får i utbyte. Tilläggstjänster omkring själva produkten 

kallas mervärde. I en relation mellan företag och kund upplever kunden ett värde som 

antingen kan vara positivt eller negativt beroende på vad kunden har för förväntningar 

på utbytet. 

Företagets uppgift är att hjälpa kunden och inte ge denne onödiga tjänster som han 

eller hon inte önskar. Utöver kärntjänsten som levereras ska företaget hitta andra 

viktiga värden för kunden som kan adderas till tjänsten eller produkten och på så sätt 

skapa ett positivt mervärde. För att detta ska skapas krävs interaktion mellan företaget 

och kunden där det utforskas vilka tillvägagångssätt och resurser som krävs för att blir 

tillgodosedda. Det värde som diskuteras är oftast inte att addera nya värden utan att 

anpassa och förbättra de tjänster som redan existerar.50 Företaget måste hela tiden 

arbeta med ständiga förbättringar och hålla dialogen med kunden vid liv. Det kan vara 

svårt för företag att skapa långsiktiga trogna relationer. Positiva mervärde skapas 

genom långsiktiga relationer där kunden tydligt kan se ekonomiska fördelar.51 

                                                
48 Fill, C. Marketing Communications, contexts, contents and strategies sid 100-102 
49 Grönroos, C. Service management och marknadsföring Kundorienterat ledarskap i servicekonkurrensen sid 157 
50 Ibid sid 159 
51 Ibid sid 160 
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Teoretisk relevans 

Transportbolagens kärnkompetens är att frakta varor från A till B men för att överleva 

på en mogen marknad utan att sänka sitt pris krävs det att transportbolagen ger något 

mer. Uppsatsen undersöker om det finns ”misfits” mellan vad transportbolagen 

erbjuder som mervärde och vad transportköparen upplever som mervärde. Främst vill 

författarna studera om miljövänligare transporter kan uppfattas som ett mervärde. 

3.7 Service profit chain 

I tjänsteföretag finns det tre typer av marknadsföring som förklaras av en Service 

profit chain triangel. Tjänsteföretagen sammanlänkas med intern, extern och 

interaktiv marknadsföringen. Nedan visas en figur som illustrerar sambanden. I 

triangeln ingår företaget, anställda och kunder. Med intern marknadsföring menas att 

tjänsteföretaget måste skapa ett intresse inom organisationen mellan anställda och 

stötta servicepersonalens arbetslag för att öka kundnöjdheten. Extern marknadsföring 

binder samman företaget med en kund utanför företaget. Detta görs med traditionella 

marknadsföringsknep som exempelvis reklam i media. Interaktiv marknadsföring 

handlar om att utbilda personalen att integrera med kunden för att tillgodo se dennes 

behov.52  

 

Figur 3.2. Service profit chain. 

 

 

 

                                                
52 Kotler P. och Armstrong, G. Principles of Marketing. 2008, sid 240-242 
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Teoretisk Relevans 

Uppsatsens syfte är att se var i nätverket det kan uppstå oöverensstämmelser. Service 

profit chain gör det möjligt att härleda var ”misfits” finns. Författarna vill därför 

använda teorin för att se om oöverensstämmelserna ligger i den intern, extern eller 

interaktiv marknadsföring.  

3.8 Teoretisk syntes 

Uppsatsens problemformulering lyder; Vilka faktorer är viktiga för att svenska 

transportföretag ska kunna uppnå långsiktig överlevnad med en miljöprofilering? För 

att eftersträv detta krävs det att man skapar en relation till sina kunder och ser dem 

som en resurs där företaget kan utnyttja information från den andra parten istället för 

en engångsföreteelse. 

Utvecklingsstrategin gör detta möjligt för företagen. Transportmarknaden består av 

många aktörer som genom olika bindningar sitter ihop. Nätverksynsättet beskriver hur 

dessa former av marknader fungerar. Trots att det finns olika typer av bindningar 

mellan företagen har författarna valt att se på två av dem, tekniska och sociala 

bindningar. Anledningen till att just dessa två utvärderas är att se om det finns 

tekniska bindningar i form av gemensamma affärssystem eller andra ekonomiskt 

integrerade system. Sociala bindningar visar om det finns tillförlitlighet och 

förtroende mellan leverantör och kund i relationen. Kundens kund, alltså slutkunden, 

spelar en viktig roll i nätverket då det är dennes efterfråga som ska tillgodoses av de 

andra aktörerna. 

Begreppet miljö spelar en central roll i uppsatsen. Involveringsteorin avspeglar om 

miljön är central på transportmarknaden eller om den anses vara låg involverad. Har 

miljön ett värde för transportköparna kan detta bli ett mervärde eftersom det inte 

tillhör transportbolagens kärnkompetens. I övrigt är det intressant att se vad företagen 

anser vara ett mervärde och vad kunderna uppfattar som mervärde. Skapande 

företagsledning är viktigt vid implementering av nya tjänster så som miljöfokus kan 

vara. För att det ska bli trovärdigt måste förändringen genomsyra hela organisationen. 

Ett sätt att göra det på är att låta sin affärsidé spridas med hjälp av intern 

marknadsföring. 
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Figur 3.3. Egen modell av teoretisk syntes 

Figuren ovan illustrerar om marknadens involvering är av hög eller låg karaktär samt 

om det finns miljöarbete inom företagens struktur eller ej. Modellen visar olika typer 

av samband som grundas på om transportköparen är låg eller hög involverad i miljö 

och om miljöarbete bedrivs av transportleverantören. Så kallade ”misfits” uppstår när 

hög involverade kunder möter en transportleverantör som inte arbetar med 

miljötransporter. Motpolen är när miljöarbete finns hos transportleverantören men 

saknar involvering hos kunden. Överensstämmelse sker när kunden är hög involverad 

i miljö och leverantören arbetar mot samma mål. Med denna förutsättning har de en 

grund att bygga en långsiktig relation på. Dess motsats är  när transportleverantören 

inte visar något miljöintresse och dennes kund är låg involverad i miljö. Detta leder 

inte till någon långsiktig relation med avseende på miljö.  

3.9 Teoretisk referensram 

Uppsatsens syfte är att analysera och utvärdera oöverensstämmelser (misfits) mellan 

transportköparen och transportleverantören med avseende på miljö.   

Bakgrunden fastslår att intresset för miljön och miljövänligare alternativ ökar bland 

svenska konsumenter. Dock har transportbranschen ännu inte besvarat denna 
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efterfrågan. För att belysa hur transportbolagen ska klara av att göra det, redogörs 

teorier som anses relevanta för studien. Undersökningen belyser hur begreppet miljö 

är implementerat i affärsidén i det transportsäljande respektive transportköpande 

företaget. Samt om dessa två strategier överensstämmer med varandra med avseende 

på miljöarbete. 

Utifrån utvecklingsstrategin analyserar författarna relationen mellan transportköparen 

och transportleverantören. Relationen med dess bindningar belyses genom 

nätverkssynsättet för att se om nätverken är hårt eller löst strukturerade. Långsiktiga 

relationer skapas med hög involverade kunder. Uppsatsen utvärderar om begreppet 

miljö är hög- eller låginvolverat. Visar det sig att transportköparen är hög involverad 

med avseende på miljö så har transportbolagen möjlighet att göra detta till ett 

mervärde. Transportköparens och säljarens syn på vad som är ett mervärde analyseras 

eftersom ett uppfattat mervärde leder till hög kundnöjdhet.  

För att transportbolagen ska lyckas att profilera sig som miljövänliga krävs det att 

företagets affärsidé innefattar detta samt att den är förankrad i hela verksamheten. 

Affärsidén måste vara accepterad såväl inom företaget som mellan det säljande och 

köpande transportbolag för att inte ”misfits” ska uppstå. Dessa ”misfits” kan även 

förekomma då det transportköpande och transportsäljande bolaget har olika syn på 

involveringsgraden av miljöaspekten. 

 

Tabell 3.1   
Faktorer Oberoende variabel Resultat 
Bindningar Starka bindningar Hårt nätverk 
 Svaga bindningar Löst nätverk 
   
Involvering Hög involvering Lång relation 
 Låg involvering Kort relation 
   
Mervärde Högt mervärde Hög kundnöjdhet 
  Lågt mervärde Låg kundnöjdhet 
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4 Företagspresentation  
I följande kapitel får läsaren mer kunskaper om de transportleverantörer som har 

medverkat i undersökningen. Först presenteras de tre stora transportbolagen följt av 

de tre små. I det här kapitlet förekommer nya begrepp som definieras i 

Begreppsförklaringen 1.6. 

4.1 DHL Freight Sweden AB 

DHL är ett världstäckande företag som ingår i den världsledande logistikkoncernen 

Deutsche Post DHL. De har ett nätverk med över 220 länder och har fler än 300 000 

anställda. DHL erbjuder även expressfrakt, kontraktslogistik och internationella 

brevtjänster.  

DHL grundades för ungefär 40 år sedan i San Francisco av tre entreprenörer Adrian 

Dalsey, Lary Hillblom och Robert Lynn. DHL delas in i fyra affärsområden Express, 

Global Forwarding och Freight, Supply Chain samt Global Mail där varje område har 

egen ledning och drivs av koncernens Coperate Center. De olika affärssystemen är 

centraliserade för att öka flexibiliteten och förbättra servicen i verksamheten. Hela 

koncernen Deutsche Post DHL omsatte 2009 över 46 miljarder euro. 

DHL Freight är specialiserade på vägtransporter på den europeiska marknaden där de 

är ett av de största bolagen.53 År 2008 hade de drygt tre tusen anställda och en 

omsättning på drygt nio miljarder kronor.54 

4.2 Geodis Wilson Sweden AB 

Geodis Wilson är ett stort logistikföretag men relativt okänt om man inte är i 

branschen. Det är idag franskägt och finns i 50 länder med 250 kontor. De har ca  

sex tusen anställda och huvudkontoret ligger i Amsterdam. I Sverige finns ca 350 

anställda som är utspridda på tio orter. Geodis Wilson är ett av världens främsta 

företag inom freight management och transporterar varor över hela världen med sjö- 

och flygtrafik. Med freight management menas att företaget har kompetens att kunna 

erbjuda och kombinera frakttjänster, informationshantering och mervärde till 

                                                
53 DHL http://www.dhl.se/sv/om_dhl/ 
54 Affärsdata DHL Freight Sweden http://www.ad.se.till.biblextern.sh.se/ff/ff_rapport.php?orgnr_rapport=5561030437 
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integrerade lösningar.55  Geodis Wilson ingår i Wilson Grop som finns representerade 

i 120 länder och utgör därmed ett globalt nätverk.56 Geodis Wilson Sweden omsatte 

2008 nästan 2,8 miljarder kronor.57  

Geodis Wilson är certifierade inom områden som arbetsmiljö, internationell 

kvalitetsstandard, medarbetarutveckling samt ISO-certifierade inom miljö och 

kvalitet. De är även grundare och medlem i ett kvalitetssäkringssystem som strävar 

mot att minskade driftkostnader och ett bättre kundservicearbete.58 

4.3 Posten Logistik AB 

Posten Logistik är ett helägt dotterbolag till Posten AB och har en global räckvidd 

samt är en ledande aktör på den nordiska logistikmarknaden. De ingår i ett av Europas 

största paketnätverk. Posten Logistik riktar sig till kunder som är leverantörer inom 

detaljhandeln, hemelektronik och kontorsvaror men har även kunder som 

postorderföretag och bokförlag. Bolaget är ledande inom paketverksamhet till, från 

och inom Norden. De erbjuder standardiserade tjänster som paket, pall, express och 

bud. Posten Logistik är ledande logistikleverantör i Sverige med styrka att leverera 

med ett heltäckande utlämningsnät för paketdistribution till privatpersoner i Norden.59 

De har ca 1500 anställda och 2008 omsatte bolaget ca sex miljarder kronor.60 

4.4 Axelsson Transport AB 

Axelsson Transport är ett familjeföretag som har varit verksamt sedan 1977. Företaget 

är beläget i slakthusområdet söder om Stockholm där även många av deras kunder 

finns. Idag har Axelsson Transport 14 anställda och omsätter drygt 21 miljoner 

kronor. Verksamheten är baserad på transporter av kyl- och frystempererade 

livsmedel i Storstockholmsområdet. Frakterna utförs med egna lastbilar och företaget 

erbjuder även lagerhantering och ompaketering. De flesta av kunderna är små företag 

inom livsmedelsbranschen men även några stora jättar.61  

                                                
55 Acont.org, pdf TNT freight management 
http://www.acolog.org/downloads/memorias_cong_2006/TNT%20Presentation%202006%2008%2003.pdf  
56 aStrategi, Kundcase Geodis Wilson. http://www.astrategi.se/GeodisWilson.htm  
57 Affärsdata Geodis Wilson Sweden AB http://www.ad.se.till.biblextern.sh.se/ff/ff_rapport.php  
58 Geodis Wilson http://www.geodiswilson.com/sweden/om_oss/  
59 Posten Logistik http://www.posten.se/c/op_logistik_verksamhet_o  
60 Affärsdata Posten Logistik AB http://www.ad.se.till.biblextern.sh.se/ff/ff_rapport.php?orgnr_rapport=5567115380  
61 www.axelsson-transport.se 
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4.5 Delego AB 

Delego startades år 2000 av Patrick Nordin och Tomas Nilsson. Företaget har idag tio 

anställda och omsätter drygt 67 miljoner kronor. Delego är ett logistikföretag som 

förmedlar transporttjänster. Deras affärsidé är att med hjälp av ett IT-system matcha 

kundernas transportbehov med åkeriernas erbjudande om ledig kapacitet. För denna 

affärsidé tilldelades Delego miljöinnovationspriset år 2001. Företagets kunder är 

främst små och medelstora företag men även ett fåtal av modell större. Många av 

kunderna använder Delego som ett komplement till sin vanliga speditör medan vissa 

använder sig uteslutande av Delego.62 

4.6 Conroute AB 

Conroute startades år 1988 av VD:n Christer Hagman. Företaget erbjuder logistik och 

transporttjänster. De har sitt huvudkontor söder om Stockholm med en filial på 

Arlanda och en i Göteborg. Totalt har företaget 16 anställda. Conroutes huvudsakliga 

verksamhet är inriktade på import av brittisk litteratur. En av Conroutes stora kunder 

är Akademibokhandeln.63 

                                                
62 www.delego.se 
63 www.conroute.se 
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5 Empiri 
Nedan redogörs sammandragen från intervjuerna. Efter varje transportleverantör 

redovisas deras två transportköpandekunder.  

5.1 DHL Freight Sweden AB 

Bindningar 
Kunderna mailar, ringer eller faxar in sina transportbeställningar till DHL Freight. 

Företaget har även en webbportal som gör det möjligt för kunderna att boka 

transporterna själva. I dessa fall kan fraktsedlar skrivas ut direkt på plats hos kunden. 

DHL har även sammankopplade affärssystem med vissa av sina stora kunder. 

Respondenten säger att detta är ett sätt att binda upp sina kunder eftersom det blir 

kostsamt för dem att byta transportleverantör. De större transportköparna har en egen 

kundtjänst, key-account-desk, som ger en mer personlig service. Tanken är att 

kundtjänsten ska lösa alla typer av problem, så att varken kunden eller någon annan i 

organisationen ska behöva ta sig tid till detta. 

Mervärde 
Respondenten tycker att DHL Freight erbjuder sina kunder mer än bara en 

transporttjänst. Han anser att DHL Freight är snabba på att vara proaktiva något som 

de även jobbar mycket hårt med att vara. De vill genom detta uppnå en hög 

servicegrad och leveransprecision. Det handlar hela tiden om att ligga i framkant när 

det gäller tekniska system och att kunna erbjuda kunden dessa. Respondenten tycker 

även att deras breda produktportfölj och möjlighet till att frakta stora godsvolymer är 

något utöver den vanliga transporten. 

Marknadsföringsarbete 
Eftersom DHL är ett stort och välkänt varumärke får företaget ofta inbjudningar vid 

offertförfrågningar. Kunder kontaktar dem angående hur deras transportbehov kan bli 

tillgodosedda. I dessa fall tar en säljare kontakt med den presumtive kunden. För att 

synas utåt är DHL Freight med på olika typer av mässor. De anordnar även event för 

befintliga kunder och potentiella kunder. Marknadsandelen utökas även genom att 

försöka få de befintliga kunderna att lägga över fler tranportuppdrag på DHL i form 

av nya destinationer eller frakttjänster. 
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Miljöarbete 
DHL ser miljövänliga transporter som ett konkurrensmedel, därför försöker de att 

ligga i framkanten av utvecklingen. Genom att erbjuda kombitrafik, ha rätt 

klassificering på fordonen och bränsle samt att utbilda chaufförerna i ecodrive tycker 

de att kundernas krav blir tillgodosedda. Kunderna visar idag ett större miljöintresse 

när det upphandlar transporter. Intresset är störst hos de större transportköpande 

företagen. DHL har tagit in begreppet miljö i sin affärsidé och implementerat det i 

hela organisationen. Idag är de certifierade enligt ISO 14001. För att upprätthålla ett 

miljöengagemang i organisationen hålls verksamhetsgenomgångar på terminalerna 

och internrevisioner utförs.  

Involvering 
DHL Freight får miljöklassificeringen C 

5.1.1 Åhléns AB Distributionscentral 

Bindningar 
Åhléns Distributionscentral har varit kunder till DHL Freight under en lång tid. Idag 

bokas transporter via mail där även EDI information förs över. Respondenten har en 

key-account och en produktionsansvarig på DHL som han kan kontakta om problem 

uppstår. Kontaktytorna som har byggts upp fungerar bra och bidrar till att de 

fortfarande är kunder.  

Mervärde 
DHL Freight har produktionsmöten med Åhléns Distributionscentral där de diskuterar 

fram nya lösningar, när problem uppstår. Detta tycker respondenten är ett värde 

utöver själva transporterna.   

Miljöarbete 
Miljöarbetet kring transporterna fungerar ”si och så” enligt respondenten, oftast mer 

intensivt periodvis. Åhléns Distributionscentral har en kravspecifikation vid val av 

transportleverantör, ett av dessa krav är miljöpåverkan. Bilarna ska köra så 

klimatsmart som möjligt utifrån de förutsättningarna som finns. En sådan är till 

exempel att motorerna ska vara i topptrim och att man använder nya typer av 

bränslen. En grundtanke på miljön har alltid funnits inom Åhléns enligt respondenten. 

Det finns en funktion på huvudkontoret som arbetar med miljöfrågor på ett 

övergripande sätt för att få ett paraplytänkande internt. Dock glöms detta bort ute i 
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organisationen ibland. Respondenten vet inte om deras kunder har visat något intresse 

för hur de arbetar med miljöfrågor.   

Involvering 
Åhléns Distributionscentral får miljöklassificering B 

5.1.2 Automatic Production AB 

Bindningar 
Automatic Production har varit kunder till DHL Freight i ett par år. 

Transportbokningarna görs via en portal på DHLs hemsida där fraktdokument skrivs 

ut. När problem uppstår kontaktar respondenten DHLs gemensamma kundtjänst. De 

har ingen specifik kontaktperson. 

Mervärde 
Respondenten är mycket nöjd med DHLs kundtjänst och anser att detta är ett värde 

utöver transporten. Enligt honom är den välorganiserad och det är lätt att få hjälp. 

Miljöarbete 
Automatic Production anser att miljödebatten är överdriven och militant. Idag utför de 

inget miljöarbete internt vilket får till följd att de inte utvärderar sina transportörer 

utefter dess miljöpåverkan. Enligt respondenten visar deras kunder inget intresse för 

hur de arbetar med miljöfrågor.  

Involvering 
Automatic Production får miljöklassificeringen C. 

5.2 Geodis Wilson Sweden AB  

Bindningar 
Geodis Wilsons kunder bokar transporter via mail eller telefon. Varje kund har en 

specifik kontaktperson som den kan kontakta för att få hjälp. Detta gör att kunderna 

får en bättre social relation till företaget och blir hårdare knutna till det. Kunderna har 

även tillgång till ett webbsystem, Freight Planner, där de på egen hand kan boka sina 

transporter.    

Mervärde 
För att behålla sina kunder anordnas så kallade ”kunskapsseminarium”. På dessa 

träffar får kunderna utbildning inom olika logistikområden som till exempel 
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leveransvillkor och miljöpåverkan. Genom att utbilda kunderna underlättas arbetet 

även för Geodis Wilson. Samtidigt får de en möjlighet att etablera personliga 

kontakter. Kunskapsseminarium erbjuder kunden något utöver själva transporten.  

Marknadsföringsarbete 
Eftersom Geodis Wilson är ett tämligen okänt speditionsföretag kommer nya kunder 

oftast i kontakt med dem genom rekommendationer. En innesäljaravdelning tar 

kontakt med nya prospekts som följs upp av ett kundbesök för att få en personligare 

kontakt. Sedan två år tillbaka marknadsför de sig inte längre i annonser i tidningarna 

utan satsar på det personliga mötet. Personliga kontakter är utgångspunkten i deras 

marknadsföringsarbete.  

Miljöarbete 
Geodis Wilson har en miljöansvarig som kontinuerligt arbetar med att utvärdera olika 

åkare utefter kriterium som minst miljöpåverkan och olika typer av 

miljöcertifieringar. Blir åkarna godkända får de klassificeringen ”Preferred Carriers”. 

För ett halvår sedan bildade Geodis Wilson ett miljöråd tillsammans med några av 

sina största kunder, däribland SAAB, Astra Zeneca och Alfa Laval. Miljörådet ska 

tillsammans diskutera hur de på bästa sätt kan minska miljöpåverkan. Respondenten 

tycker att efterfrågan på miljövänligare transporter har ökat. För att internt minska 

miljöbelastningen har Geodis Wilson ett miljöprogram, Blue Attitude. 

Involvering 
Geodis Wilson får miljöklassificeringen B 

5.2.1 Åhléns AB Huvudkontor 

Bindningar 
Åhléns AB blev kund till Geodis Wilson för ungefär fem år sedan. Sedan dess har 

transportören tagit hand om de sändningar som går från Indien och vissa hamnar i 

Kina. Det är framförallt leverantörerna på dessa marknader som sköter kontakten med 

Geodis Wilson. Åhléns speditionsavdelning i Stockholm får ett mail när godset 

beräknas att levereras. Blir det förseningar sköts kontakten via mail eller telefon.  
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Mervärde 
Som kund upplever inte Åhléns att Geodis Wilson erbjuder något utöver själva 

transporten utan ser dem som likvärdig med andra speditörer. De är fortfarande 

kunder eftersom samarbetet fungerar bra.  

Miljöarbete 
Idag utvärderar inte Åhléns sina transportörer utefter hur de arbetar med att minska 

miljöpåverkan. Om två transportörer är likvärdiga i övrigt väljer de den som har minst 

miljöpåverkan men det är idag inget krav. Respondenten tror att miljöfrågor kommer 

att bli viktigare i framtiden vid valet av transportör. Åhléns tar in begreppet miljö i sin 

affärsidé. Respondenten har fått uppfattningen att slutkunden är mer intresserade av 

hur företagets hållbarhetsarbete ser ut, men vet inte säkert och hänvisar till 

informationsavdelningen. Frågor som kommer in dit från slutkunden slussas inte 

vidare till de andra avdelningarna. Respondenten har svårt att tro att 

informationsavdelningen kan svara på några frågor angående transporterna. 

Involvering 
Åhléns får miljöklassificeringen B. 

5.2.2 KGK Motor AB 

Bindningar 
Geodis Wilson har varit transportleverantör till KGK Motor AB sedan åtta år tillbaka. 

Transportköparens kontakt sköts främst via telefon och i vissa fall via mail med en 

specifik kontaktperson. Respondenten tycker att det är trevligt med en personlig 

kontakt istället för att kommunicera via elektroniska system.  

Mervärde 
Förutom själva transporten tycker respondenten att Geodis Wilson levererar andra 

värden som till exempel att de för transportstatistik som de sedan presenterar. 

Transportleverantören besöker även KGK Motor med jämna mellan rum, bjuder på 

luncher och håller alltid en god service.  

Miljöarbete 
Enligt respondenten har KGK Motors moderbolag begreppet miljö som en central del 

i affärsidén men detta har ännu inte nått ut till den operativa delen av företaget. Internt 

så sprids information via intranätet men det anordnas även kurser. 
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Involvering 
KGK Motor får miljöklassificeringen C. 

5.3 Posten Logistik AB 

Bindningar 
Kunderna till Posten Logistik har möjlighet att göra en transportbokning på olika sätt. 

Det finns en bokningscentral som kunderna kan ringa samt en webbokning. För att 

beställa en transport behöver man inte vara registrerad, den är öppen för alla. En del 

kontakter knyts även direkt med chaufförerna eftersom de är ute och besöker företag 

dagligen. Dessa typer av kontakter blir personliga relationer. Posten Logistik erbjuder 

även integrerade affärssystem till större kunder. Kundkretsen är bred, från 

enmansföretag till stora industrikoncerner.  

Mervärde 
Posten Logistik anser att de förutom själva transporten erbjuder sina kunder 

tidsprecisa leveranser utifrån kundens behov, det handlar om att få en fast leveranstid. 

Detta gör att det mottagande företaget på ett lättare sätt planera till exempel 

personalresurser. Posten Logistiks enkla bokningssystem, Pacsoft online, ser de som 

ytterligare ett mervärde.  

Marknadsföringsarbete 
Marknadsföringsarbetet i form av kampanjer har legat på is under de senaste tre åren 

på grund av att Posten Logistik har gjort många organisationsförändringar. 

Säljavdelningen jobbar aktivt med att hitta nya kunder. För att skapa ett intresse på 

marknaden delas tidningen ”Uppdrag Logistik” ut fyra gånger per år. Postens 

gemensamma hemsida är också en viktig kanal ut till befintliga och potentiella 

kunder. Båda respondenterna önskar att Posten Logistik vore mer exponerat men det 

är ständigt frågan om pengar. Trots att Posten idag är uppdelat i olika affärsområden 

kommunicerar avdelningarna med varandra via det gemensamma intranätet. 

Information sprids även via företagstidningen.   

Miljöarbete 
För att minska miljöpåverkan arbetar Posten Logistik med att utbilda sina chaufförer i 

ecodriving, byta ut sin vagnpark och optimera sina transporter. De har olika 

samarbetsprojekt för att ta fram bättre lastbilar och bränslen. Posten Logistik är även 



Kapitel 5 - Empiri 

 31 

aktiva i en grupp tillsammans med infrastrukturministern Åsa Torstensson. Kunderna 

har möjlighet att se hur deras transporter påverkar miljön i form av en 

miljökalkylator. Det erbjuds även fraktmetoder som är miljöcertifierade. En del 

kunder visar intresse för miljövänligare transporter men enligt en av respondenterna 

är engagemanget mindre än vad man kan tro. Detta förmodar han beror på att 

företagssektorn har en liten efterfrågan i sin tur, medan det på konsumentsidan finns 

ett större visat intresse. Begreppet miljö inkluderas i Posten Logistiks affärsidé och 

genomsyrar hela företaget. Varje chef och specialist måste miljöcertifiera sig själva. I 

hållbarhetsredovisningen görs uppföljningar på hur miljöarbetet fungerar på den 

operativa nivån.  

Involvering 
Posten Logistik får miljöklassificeringen C. 

5.3.1 Ingram Micro AB 

Bindningar 
Posten Logistik har hand om Ingram Micros hela Sverigedistribution. Tre gånger om 

dagen kommer en chaufför och hämtar paket. Leverans sker direkt till Ingram Micros 

största kund. 

Mervärde 
Respondenten tycker att Posten Logistik har en mycket god kundservice i form av 

kompetenta säljare och personal. Att Posten Logistik erbjuder ett stort tjänsteutbud 

samt en hög täckningsgrad gör att de är nöjda som kund.  

Miljöarbete 
Ett krav vid upphandling av transporttjänster är att leverantören ska vara 

miljöcertifierad. Detta var en viktig begäran eftersom Ingram Micro själva har ett 

miljöcertifikat samt att deras kunder i sin tur ställer krav på miljöarbete. Enligt 

respondenten är miljöarbete något som följs i hela organisationen. 

Involvering 
Ingram Micro får miljöklassificeringen B. 
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5.3.2 Swedol AB  

Bindningar 
Swedol har varit kund hos Posten Logistik sedan ett par år tillbaka. Anledningen till 

att de blev kund var att Posten har en leveransgaranti på två dagar inom hela landet 

samt att de är rikstäckande. Dagligen hämtar en chaufför paket som ska vidare ut till 

kunder. Vid vissa volymökningar ringer Swedol till sin kontaktperson på Posten 

Logistik för att beställa extrabilar. Än idag fungera detta utan några problem. 

Personliga relationer är A och O anser respondenten som även tycker att Posten 

Logistik visar ett genuint intresse för dem som kund.  

Mervärde 
Respondenten upplever inte att de får några extra värden utöver själva transporten. 

Däremot uppskattas kringtjänster som sortering av paket då Swedols utlastnings-

kapacitet är liten men detta är något som de också betalar för.  

Miljöarbete 
Miljöaspekten är viktig för Swedol när de väljer transportör. De utvärderar 

transportleverantören utefter dess vagnpark och miljöpolicy. Swedol gör 

uppföljningar kontinuerligt för att se hur mycket deras transporter genererar i utsläpp. 

Respondenten tycker att Posten Logistik är en bra transportör med avseende på miljön 

eftersom de går med fullastade transporter. Miljöaspekten finns med i Swedols 

affärsidé och vision. Det avspeglas i hela organisationen från sortimentet till 

källsortering på lagret. Swedols kunder visar inte något större intresse för deras 

miljöarbete men företaget anser att det är viktigt att ta sitt ansvar även om det kostar 

pengar. 

Involvering 
Swedol får miljöklassificeringen B. 

5.4 Axelsson Transport AB 

Bindningar 
Kunderna till Axelsson Transport ringer, mailar eller faxar in sina bokningar. 

Bokningarna tas emot av två personer som arbetar på kontoret. Kunderna tycker, 

enligt  respondenten, att rutinerna fungerar bra men Axelsson Transport tittar ändå på 

ett nytt slags elektroniskt bokningssystem. 
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Mervärde 
Förutom transporter tror respondenten att de erbjuder hög trovärdighet. När kunderna 

ringer in och frågar om beräknad leveranstid har Axelsson Transport lätt att lokalisera 

godset och inger hög trovärdighet när de lämnar besked.  

Marknadsföringsarbete 
För att nå ut till sina kunder använder sig Axelsson Transport av sin hemsida. 

Chaufförerna är ansiktet utåt så de lägger stor vikt i att se till att de ser propra ut samt 

att de sköter sig. Även bilarna ska alltid vara rena och ha hög driftsäkerhet. Enligt 

respondenten har de aldrig blivit av med någon kund. Anledningen till detta tror hon 

är att kunderna upplever att det är minst ”strul” hos dem. ”Kunderna förstår vikten av 

bra logistik och därför stannar de hos oss”, säger respondenten. Styrkan ligger i att de 

är små och att de har en personlig kontakt till sina kunder. Idag tar de inte in fler 

kunder eftersom de hellre vill ge bra service till sina befintliga.  

Miljöarbete 
Kunderna visar inget intresse för hur Axelsson Transport arbetar för att minimera 

miljöpåverkan. Trots detta finns ett intresse internt i företaget. Chaufförerna utbildas i 

ecodriving och förardatorer ser till att de sköter sig. Detta görs bland annat genom att 

mäta tomgångskörning. Trots detta har de inte implementerat begreppet miljö i sin 

affärsidé. 

Involvering 
Axelsson Transport får miljöklassificeringen C. 

5.4.1 Gudruns AB     

Bindningar 
Gudruns har varit kund hos Axelsson Transport i ungefär sex år. Deras dagliga 

kontakt med transportören består i att en lista mailas med samtliga leveranser till 

kunderna och sedan sker upphämtning när varorna är redo för utleverans. Om 

problem uppstår upprättas en telefonkontakt med antingen chaufförerna direkt eller 

med någon på kontoret.  

Mervärde 
Respondenten upplever att de får snabba svar och bra respons på önskemål och 

behov. Vid oväntade problem är Axelsson Transport snabba på att hitta en lösning. 
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Detta tillsammans med den goda servicen är anledningarna till att Gudruns 

fortfarande är kund. 

Miljöarbete 
Gudruns ställer idag inga miljökrav på sin transportleverantör. De har inte gjort någon 

efterforskning i hur Axelsson Transport ser på begreppet miljö. Däremot har de ett 

miljöengagemang internt genom att de bland annat ser över förpackningsalternativ 

och att de bara anlitar gårdar i närområdet. Respondenten tycker att miljöarbetet 

utförs i självbevarelsedrift. De har idag inte fått någon förfrågan ifrån sina kunder 

angående sitt miljöarbete.    

Involvering 
Gudruns får miljöklassificeringen C. 

5.4.2 Gården Direkt AB 

Bindningar 
Gården Direkt har sedan start varit kund hos Axelsson Transport. Den dagliga 

kontakten sköt via telefon med en specifik person. De har även sitt lager hos Axelsson 

Transport vilket gör att respondenten besöker dem frekvent.  

Mervärde 
Utöver själva transporterna värdesätts tillgängligheten och förtroendet mycket, anser 

respondenten, och fortsätter: ”Förtroende är inte något man erbjuder utan något man 

arbetar fram”. 

Miljöarbete 
Trots att Gården Direkts kärnområde är ekologiska varor så har de aldrig reflekterat 

över om transporterna är miljövänliga eller ej. Respondenten kan tänka sig att välja ett 

miljövänligare alternativ om det inte skulle kosta mer eller ta längre tid. Deras kunder 

har aldrig frågat hur varorna transporteras men eftersom de säljer ekologiska 

produkter så förutsätter respondenten att kunderna har ett miljöintresse.  

Involvering 
Gården Direkt får miljöklassificeringen C. 
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5.5 Delego AB 

Bindningar 
När en kund till Delego vill boka en transport ringer de in till deras callcenter. Vissa 

kunder efterfrågar en specifik kontaktperson men tanken är att alla ska vara 

behjälpliga. Delego erbjuder även ett webbsystem där kunden själva kan boka 

transporter. Eftersom Delego fungerar som en transportförmedlare sköter systemet sig 

själv då kundens efterfrågan matchas med en transportörs utbud.  

Mervärde 
Respondenten anser att de erbjuder en lösning som inte är lika fyrkantig som 

konkurrenternas eftersom de ser till varje enskild kunds behov. Detta är tydligt vid 

långgodstrafik. När konkurrenterna istället kör via terminaler hittar Delego en 

direktbil vilket kortar ner ledtiden. Kompetens är ett annat område som de erbjuder 

sina kunder samt att de i de flesta fallen får två alternativ att välja mellan. 

Marknadsföringsarbete 
Tidigare har Delego haft en till två säljare som jobbat aktivt med att söka upp nya 

kunder men det är genom rekommendationer man fått de flesta kunderna. Den 

viktigaste säljstrategin är att överleverera till sina befintliga kunder. ”Nöjda kunder är 

vår bästa säljare och grunden i vårt marknadsföringsarbete”, säger respondenten.  

Miljöarbete 
Delego anser att de erbjuder miljötransporter eftersom deras affärsidé bygger på att 

öka fyllnadsgraden i varje enskild lastbil. Tanken bakom detta är att starta så få bilar 

som möjligt och istället utnyttja de som redan rullar. Intresset för miljövänligare 

transporter är inte särskilt stort men det kommer mer och mer. Vid långvariga 

kontakter försöker Delego prata med sina kunder för att få dem att ta in ett miljötänk 

vid transportbokningen.  

Involvering 

Delego får miljöklassificeringen C. 

5.6 Octapharma AB 

Bindningar 
Octapharma anlitar Delego när de ska ställa ut på någon mässa och behöver skicka 

utställningsmaterial. Respondenten som är ansvarig för detta brukar då kontakta 
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Delegos VD via mail. Eftersom mässorna är inplanerade lång tid i förväg underrättar 

hon Delego med god framförhållning när upphämtning önskas. Erfarenheten av 

samarbetet är god, det klaffar i nio fall av tio. Respondenten tycker att Delegos 

affärsidé är smart eftersom de fyller lastbilar där det finns plats, detta gör att frakten 

blir kostnadseffektiv. 

Mervärde 
Förutom själva transporten upplever respondenten att Delego ger henne hög 

tillförlitlighet och god service.  

Miljöarbete 
Hur Delego arbetar med hållbarhetsfrågor har respondenten inte undersökt. Hon anser 

att det är viktigt men har inte reflekterat över frågan. Octapharma har en miljöpolicy 

som täcker alla verksamheter. Respondenten tror att den tar upp rutiner som reglerar 

hur de ska arbeta med miljöfrågor. Eftersom deras produkter säljs via offentliga 

upphandlingar till landstingen finns ett miljökrav från kunden. 

Involvering 
Octaphama får miljöklassificeringen B. 

5.6.1 TM Bokbinderi & Distribution AB 

Bindningar 
TM Bokbinderi anlitar Delego för transporter utanför Stockholms närområde. När en 

transport ska bokas ringer eller mailar de någon av sina kontaktpersoner hos Delego. 

Eftersom de har varit kunder i tio år har de en god relation med flera stycken på 

företaget. 

Mervärde 
Personlig service och hög flexibilitet är något som respondenten upplever som positiv 

utöver själva transporten. Enligt honom går det inte att jämföra Delego med de stora 

aktörerna på marknaden eftersom Delego alltid kan ge besked om var godset är och 

beräknad leveranstid. Hos de större aktörerna blir han hänvisad till en hemsida som 

ger knapphändig information. 

Miljöarbete 
TM Bokbinderi har aldrig resonerat kring begreppet miljövänliga transporter och har 

ingen uppfattning om hur Delego arbetar kring detta fenomen. Respondenten tycker 
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att det är viktigt och kommer i framtiden att undersöka saken närmare. Miljö är någon 

som enligt respondenten är central för deras verksamhet men det har ännu inte nått till 

transporterna. TM Bokbinderis kunder visar ett svalt intresse för hur de arbetar med 

miljöfrågor. Respondenten tror att detta beror på att man idag tar mycket miljöarbete 

för givet, som till exempel svanenmärkta papper. Vid lågkonjunkturer har företag 

också en annan prioriteringsordning.  

Involvering 
TM Bokbinderi får miljöklassificeringen C. 

5.7 Conroute AB  

Bindningar 
Conroutes dagliga kontakt med sina kunder sköts företrädelsevis via mail. Tidigare 

hölls kontakten oftare via telefon vilket respondenten värdesatte mer. Det är svårare 

att få en personlig kontakt om man endast använder sig av mail samt det blir fler 

missförstånd. Idag skickas mycket information via EDI så tekniskt sätt har det blivit 

bättre men inte relationsmässigt anser respondenten.  

Mervärde 
Conroute tror att deras kunder upplever en familjär känsla eftersom det är ett litet 

företag. Kunder som är mer frekventa pratar med alla på kontoret vilket gör att de 

känner sig välbekanta och betydelsefulla. Respondenten tror också att kunden 

upplever det som positivt att de är snabba på att ge svar. Kunderna ska inte behöva 

vänta på att få besked utan det ska ges på direkten.  

Marknadsföringsarbete 
Marknadsföringsarbete sköts selektivt. Det finns en säljare som bearbetar nya kunder. 

Alla på kontoret är ansvariga för att kontakta två befintliga kunder i veckan för att öka 

volymerna på nya destinationer. Respondentens erfarenhet är att det är enklare att 

sälja mer till en befintlig kund än att hitta en ny. 

Miljöarbete 
Miljötransporter erbjuds inte till kunderna. Respondenten upplever att hela 

miljödebatten är snedvriden. Eftersom åkare kontrakteras väljer Conroute nästan 

uteslutande dem som har nya lastbilar där utsläppen är mindre. Miljöintresset är 

begränsat i företaget och det är inte inkluderat i affärsidén. Enligt respondenten finns 
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inget som helst intresse bland kunderna när det gäller miljövänliga transporter. Hade 

det funnits en efterfrågan hade Conroute skapat ett utbud för det.  

Involvering 
Conroute får miljöklassificeringen C. 

5.7.1 Akademibokhandelsgruppen AB 

Bindningar 
Conroute tar hand om Akademibokhandelns sändningar som går ifrån Storbritannien. 

En föravisering mailas till Akademibokhandeln som meddelar när godset beräknas 

anlända samt vad leveransen innehåller. Om avvikelser sker kontaktar 

Akademibokhandeln sin kontaktperson på Conroute, företrädelsevis via telefon. 

Mervärde 
Respondenten upplever att de får mer än endast en transport. Det är främst 

föraviseringen som viktig eftersom gods konsolideras från olika leverantörer i 

Storbritannien. Med hjälp av föraviseringen kan Akademibokhandeln börja 

produktionsplanera innan leveransen kommer. 

Miljöarbete 
Eftersom Akademibokhandeln tillhör Kooperativa Förbundet (KF) så är begreppet 

miljö viktigt när de väljer transportör. Tyvärr prioriteras det i mindre utsträckning 

eftersom Akademibokhandeln haft ett stort kostnadsfokus på sistone. Idag bokför de 

koldioxidutsläpp och tonkilometer för respektive transportör. Ett krav när de väljer en 

ny transportleverantör är att den ska köra med nya lastbilar för att minska utsläppen. 

Godset från Storbritannien konsolideras även för att minska miljöbelastningen. Enligt 

respondenten har Akademibokhandeln implementerat ett miljötänk i samtliga 

verksamheter. Kunderna har visat ett intresse för hur miljöarbetet bedrivs men detta 

har inte inkluderat transporterna. 

Involvering 
Akademibokhandeln får miljöklassificeringen C. 
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5.7.2 System 3 R International AB 

Bindningar 
Genom System 3 Rs amerikanska säljbolag blev de kunder till Conroute för snart  

20 år sedan. Kontakten upprätthålls genom att en bokningsorder mailas från det 

amerikanska säljbolaget till System 3 R med information om att en utleveransen ska 

skickas från dem med Conroute.  

Mervärde 
Respondenten likställer Conroute med andra traditionella speditörer och tycker inte 

att de erbjuder något utöver själva transporten. 

Miljöarbete 
När det gäller andra transportflöden har System 3 R utvärderat sina transport-

leverantörer  med avseende på miljö men eftersom kontakten med Conroute sköts via 

säljbolaget i USA har respondenten inte tagit reda på hur Conroute arbetar. Eftersom 

System 3 R är ISO-certifierade enligt 14001, följs rutiner vid alla typer av 

inköpsarbeten. Idag ifrågasätter inte kunderna hur System 3 R arbetar med 

miljöfrågor.  

Involvering 
System 3 R får miljöklassificeringen C.  
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6 Analys 
I följande kapitelavsnitt analyseras empirin med avseende på de variabler som 

operationaliserats i uppsatsens teoriområde.  

Bindningar 
Integrationen är tydlig mellan transportleverantörerna och transportköparna med 

avseende på sociala bindningar. De flesta relationerna dem emellan har pågått under 

en längre tid vilket har lett till att personliga kontakter skapats. Allra tydligas upplevs 

detta bland de mindre transportbolagens kunder där transportköparen upplever sig 

mer betydelsefull och prioriterad. Transportköparna har i de här fallen en egen 

kontaktperson något som transportbolagen gärna förser dem med. Utvecklingen går 

mot att fler kontakter blir elektroniska, på bekostnad av de personliga relationerna. 

Flera transportleverantörer har observerat den här utvecklingen och satsar istället på 

personliga möten med kunderna. Detta upplevs som positivt av transportköparna som 

framförallt vid problem uppskattar en personlig kontakt. 

De stora transportbolagen erbjuder tekniska bindningar som är olika hårt 

strukturerade. Posten Logistik har en tjänst som inte kräver en investering av kunden 

och som är lättillgänglig medan DHL Freight använder avancerade affärssystem för 

att integrera med kunden. Detta är en uttalad strategi från DHLs sida eftersom det 

innebär kostnader för kunden och därmed gör det dyrt för kunden att bryta sig loss. 

Även om många transportbolag anser sig erbjuda tekniska bindningar så upplevs och 

används de av få transportköpare. Detta tolkas som att transportköparna värdesätter 

sociala bindningar framför tekniska.     

Involvering 
Engagemanget i miljö visade sig vara begränsad från både transportleverantören och 

transportköparen sida, eftersom få respondenter förde begreppet miljö på tal innan de 

blev tillfrågade. Geodis Wilson var enligt undersökningen mest involverade i 

miljöfrågor. Transportbolaget arbetar internt med bland annat miljöprojektet  

Blue Attitude och utbildar sina kunder i hur de arbetar med hållbar logistik. Genom 

att göra detta försöker de att skapa en personlig relevans för miljö hos kunderna. 

Dessvärre var kunderna, som författarna intervjuade, låginvolverade i miljövänliga 

transporter men båda respondenterna ansåg att det kommer att bli viktigare i 
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framtiden. Motsatsen till denna situationen är Conroutes kundrelationer. Conroute är 

själva låginvolverade i miljön och de ansåg även att deras kunder var låginvolverade, 

vilket visade sig vara fel. Både Akademibokhandeln och System 3 R efterfrågar 

miljövänliga transporter. Geodis Wilson och Conroute är exempel på två ytterligheter 

när det gäller graden av miljöinvolvering och uppfattning av kundernas engagemang. 

Samtliga företags involveringsgrad av miljö  presenteras i resultatet i tabellform.  

Trots att merparten av företagen har implementerat begreppet miljö i sina affärsidéer 

har arbetsrutiner i endast ett fåtal fall spridits till transportköparnas arbete. Som teorin 

påpekar skapas förändringar på ledningsnivå. Om ett företag ska vara miljöinvolverat 

krävs det att detta tankesätt sprids från ledningen till de operativa enheterna med hjälp 

av intern marknadsföring. För att lyckas med en miljöprofil så måste samtliga i 

organisationen känna en personlig relevans till miljöfrågor och inte hänvisa detta 

ansvar till en miljöavdelning. De stora transportbolagen använder sig av 

internrevisioner för att se till att de strategiska besluten upprätthålls på en operativ 

nivå. Detta är inte samma sak som att skapa en involvering. Exempel på detta är de 

två personerna på Åhléns som författarna intervjuade där en var medarbetare på 

huvudkontorets speditionsavdelning och den andra transportansvarig på 

distributionscentralen i Jordbro. De tillfrågade respondenterna hade helt skilda 

uppfattningar om Åhléns miljökrav på transporter vilket visar på att den interna 

marknadsföringen har brustit. En anledning till detta kan vara att respondenterna 

tillhör olika hierarkiska nivåer och därför inte får ta del av samma information. 

Även transportköparnas kunder är låginvolverade när det kommer till hållbara 

transporter. Eftersom inget markant intresse finns från kundens kund, skapas det 

heller inte någon naturlig efterfrågan från transportköparens sida. Vidare konstateras 

att detta bidrar till att inte merparten av transportleverantören skapar något utbud av 

miljövänliga transporter.   

Mervärde 
Samtliga transportleverantörer anser att de erbjuder ett värde utöver själva 

transporten, således ett mervärde. Dessa mervärden har varit av olikartad karaktärer 

som utbildning, tillförlitlighet, bred produktportfölj och snabba beslutsprocesser. 

Ingen av transportköparna upplevde samma mervärde som transportleverantören 

ansåg sig erbjuda. Däremot upplevde flertalet av transportköparna andra typer av 
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mervärde som; god kundservice, hög flexibilitet, hög tillgänglighet och utförlig 

information. Detta visar på att de mervärden som företagen erbjuder inte 

nödvändigtvis behöver vara av samma karaktär som kunden upplever för att 

relationen ska resultera i hög kundnöjdhet.  

Ingen av respondenterna ansåg att miljövänliga transporter var ett mervärde. En 

anledning till detta kan vara att ingen av transportbolagen är nischade mot 

miljömässigt hållbara transporter och därför inte kommunicerat ut dessa till kunden. 

Teorin tar upp att ett mervärde inte behöver vara av ny karaktär utan en anpassning 

och förbättring av existerande tjänster. Eftersom miljö och traditionella transporter 

upplevs ligga långt ifrån varandra kan detta vara en orsak till att få respondenter ser 

miljö som mervärde. Ett exempel på detta är Axelsson Transport som arbetar aktivt 

med miljöfrågor intern men aldrig uttalat detta till sina kunder. Deras kund Gudruns 

arbetar även de med miljön internt, men har aldrig kopplat samman begreppen miljö 

och transporter tidigare. Här brister den interaktiva marknadsföringen.  

Som teorin påpekar är ett mervärde något som levereras utöver kärnvärdet och 

därmed något som man inte betalar för. Swedol var en av de kunder som inte 

upplevde ett mervärde i relationen till Posten Logistiks. Även om de kringtjänster som 

erbjöds tillfredställde behov, ansågs de inte som ett mervärde eftersom de innebar en  

kostnad för Swedol. 
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7 Resultat 
I följade avsnitt presenteras resultatet med avseende på analyskapitlet. Resultatet har 

för avsikt att besvara uppsatsens syfte. 

Syftet med uppsatsen är att analysera och utvärdera oöverensstämmelser (misfits) 

mellan transportköparen och transportleverantören med avseende på miljö. 

I tabellen nedan utvärderas tolkningar av respondenternas svar med avseende på att 

besvara syftet. De sex kolumnerna är indelade för respektive transportleverantör. 

Varje faktor besvaras först av transportleverantören vilket är fetmarkerat. Därefter 

redovisas deras två kunder. Varje enskild kunds svar presenteras i en tabell, se bilaga 

8. Involvering i miljö har utvärderats utefter uppsatsens ABC-klassificeringssystem 

som förklaras i kapitel 2.5. Eftersom uppsatsen vill belysa var det finns 

oöverensstämmelse illustreras detta med tre färger. Den röda färgen representerar att 

det finns ”misfits” i transportleverantörens båda kundrelationer. Den blå illustrerar en 

delvis oöverensstämmelse och den gröna representerar total överensstämmelse.  

Tabellen visar att det finns många generella oöverensstämmelser mellan 

transportköpare och leverantören. Tydligast är detta i relationen mellan de stora 

transportbolagen och deras kunder. Att de mindre transportbolagen har fler 

överrensstämmelser kan bero på att de har starkare sociala bindningar och därmed en 

bättre kommunikation. En bra kommunikation är dubbelriktad, vilket leder till stabila 

relationer som bygger på förtroende och långsiktighet. 

Tabell 7.1        

Oöverensstämmelser DHL Geodis Posten Axelsson Delego Conroute 

"misfits"   Freight Wilson Logistik Transport   

Bindningar              

 - sociala  Nej/Ja/Nej Ja/Nej/Ja Ja/Ja/Ja Ja/Ja/Ja Ja/Ja/Ja Ja/Ja/Ja 

 - tekniska  Ja/Nej/Ja Ja/Nej/Nej Ja/Ja/Ja Nej/Nej/Nej Ja/Ja/Nej Nej/Nej/Nej 

              

Involvering i miljö C/B/C B/B/C C/B/B C/C/C C/B/C C/C/C 

              

Mervärde  Ja/Ja/Ja Ja/Nej/Ja Ja/Nej/Ja Ja/Ja/Ja Ja/Ja/Ja Ja/Nej/Ja 

              

Miljötransport Ja/Ja/Nej Ja/Nej/Nej Ja/Ja/Ja Nej/Nej/Nej Ja/Nej/Nej Nej/Ja/Ja 

              

Miljö i affärsidén Ja/Ja/Nej Ja/Ja/Ja Ja/Ja/Ja Nej/Ja/Ja Ja/Ja/Nej Nej/Ja/Ja 
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Involveringen i miljön visade sig vara generellt lågt vilket resulterade i många 

överensstämmelser. Posten Logistik var dock ett intressant exempel som uppfattade 

sina kunder som mindre involverade än vad de i själva verket var. Detta var 

överraskande eftersom Posten Logistik erbjuder miljötransporter och har 

implementerat ett miljötänkande i organisationen.  

Mervärde upplevs och erbjuds av de flesta respondenterna vilket medförde till få 

oöverensstämmelser. Notabelt är dock att samtliga respondenter upplevde olika typer 

av mervärde vilket ändå visar på en typ av ”misfit”. Ingen nämnde heller miljö som 

ett mervärde. 

Efterfrågan och utbudet av miljötransporter var den kategori som innehöll flest 

oöverensstämmelser. De transportleverantörer som erbjuder miljötransporter hade 

kunder som inte efterfrågade det, och de transportleverantörer som inte erbjöd det 

hade kunder som efterfrågade det. Resultatet visar att det endast var två relationer 

som hade total överrensstämmelse. Undersökningen visar på två olika typer av 

miljöengagemang bland de intervjuade företagen. Den första verkar för att hålla sig 

inom ramen av miljöstadgar och marknadsför detta utåt. Den andra har ett mer 

genuint intresse för miljöfrågor eftersom de anser att företagande är förenat med ett 

samhällsansvar.  

Resultatet visar att så gott som samtliga tillfrågade företag har implementerat 

miljöfrågor i affärsidén. Detta förändringsarbete har dock i begränsade fall spridits till 

de operativa avdelningarna. Interna ”misfits” kan vara en förklaring framförallt i de 

stora bolagen där miljöarbete alltför ofta avgränsas till en miljöavdelning. I de små 

bolagen går det strategiska och operativa arbetet hand i hand.  
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8 Slutdiskussion 
I följande avsnitt diskuteras slutsatsen som besvarar uppsatsens problemformulering 

men avseende på metodval och teorier. Vidare följer förslag till fortsatt forskning 

samt kritik till författarnas tillvägagångssätt.  

Uppsatsens problemformulering lyder: Vilka faktorer är viktiga för att svenska 

transportföretag ska kunna uppnå långsiktig överlevnad med en miljöprofilering?  

Resultatet visar att det finns många oöverensstämmelser på transportmarknaden. 

Extra tydligt var ”misfits” när det när det kommer till begreppet miljö. Även om 

transportköparna arbetar med miljöfrågor inom organisationen vävs inte transporterna 

in i detta tankesätt, vilket leder till att det inte efterfrågas. Om transportbolagen ska 

kunna överleva med en miljöprofil måste de ta hänsyn till vissa faktorer och med 

hjälp av dessa vända oöverensstämmelserna till överensstämmelser. Faktorerna som 

transportbolagen bör begrunda är kommunikation, utbildning och att ersätta 

begreppet transport med logistik.  

Plattformen finns för en god kommunikation eftersom resultatet visar på starka 

sociala bindningar. Om transportbolagen ska anamma en miljöprofil måste denna 

kommuniceras ut till transportköparna. Undersökningen visade att det idag är alltför 

många ”misfits” på det här området eftersom transportköparna oftast fokuserar på 

miljöarbete internt och inte ser helheten av nätverket. 

Transportleverantörerna bör utbilda sina kunder för att kunna skapa ett intresse och 

engagemang för hållbara transporter. Genom att göra detta kommer en naturlig 

efterfrågan att skapas hos transportköparen. Utbildning bör inkludera vikten av 

framförhållning och planering när det kommer till transporter. Ju mer tid 

transportbolagen får till att planer körrutter och inlastning, desto effektivare blir 

transporterna. Resultatet av detta arbetssätt bli minskade kostnader och minskad 

miljöbelastning. Man kan säga att miljö sparar pengar. 

Miljövänliga transporter utgår ifrån att mäta hårda värden som utsläpp, tonkilometer 

och bränsleförbrukning. Detta är begrepp som ofta ligger långt ifrån det operativa 

arbetet och därför inte anammas på ett naturligt sätt. Genom att ersätta begreppet 

”transporter” med logistik skapas ett bredare perspektiv vilket är viktigt vid 
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miljöfrågor. Logistik ser till en helhet där de olika aktörerna interagerar  med 

varandra och på så sätt skapar effektiva flöden. Detta är ett sätt att undvika 

suboptimering och istället arbeta med ständiga förbättringar. 

Ovanstående faktorer har tagits fram utefter resultatet av uppsatsens undersökning. 

Eftersom transportbolagens mål är långsiktig överlevnad krävs det frekventa 

undersökningar för att kunna säkerställa ett svar till problemformuleringen. 

8.1 Förslag till fortsatt forskning 

Eftersom miljöfrågor ständigt är i fokus i samhällsdebatten är det intressant att följa 

hur den förändras över tiden. Uppsatsens undersökning pekar på att det idag inte finns 

någon naturlig koppling mellan transporter och miljö eftersom den allmänna 

uppfattningen är att dessa två begrepp ligger långt ifrån varandra. Författarna anser att 

det vore intressant att göra om samma studie om tre till fem år för att se om dessa 

begrepp har kommit närmare varandra.  

En annan intressant forskningsansats vore att undersöka om det är de små eller stora 

transportbolagen som kommer att gå som segrare ur miljöförändringen av 

transportmarknaden.  

8.2 Självkritik 

Författarna är medvetna om att urvalet av respondenter är litet i förehållande till 

marknaden i stort och därför kan inga generella slutsatser dras. De resultat som 

presenterats representerar endast utfallet av denna undersökning. Intervjuerna som 

utförts på företagen har endast gett en bild av en anställds synpunkter vilket gör det 

svårt att säga något om organisationen syn på frågan i stort. I ett av fallen utfördes en 

intervju med en anställd som inte tillhörde logistikavdelningen utan endast bokade 

transporter till och från mässor. Hennes uppfattning om företagets syn på hållbara 

transporter överensstämmer kanske därför inte med företagets allmänna uppfattning. 

I efterhand kan författarna konstatera att transportleverantören borde ha ombetts att ta 

fram kunduppgifter innan intervjun ägde rum eftersom detta kan ha påverkat valet av 

respondenter och därigenom utfallet. Författarnas egna klassificeringssystem har 

skapats utefter de rangordningslistor som fyllts i av respondenten. Tolkningen av den 

är grov och kan därför inte ses som representativ för företagen i stort.  
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Bilaga 1 
Frågor till transportgruppen 

Hur skulle du beskriva hur transportmarknaden ser ut idag? 

‐ Mogen eller omogen? 
‐ Homogen eller heterogen? 
‐ Storlek på företagen? 
‐ Vad har gjort att den ser ut som den gör? 

Varför är miljöfaktorn viktig inom transportbranschen? 

Vilka faktorer är det som gör att inte grönlogistik har kommit längre? 

‐ Vem tjänar på att den inte kommit längre? 
‐ Vem bromklossen? 

Anser du att miljöfrågor ska ligga på leningsnivå i transportbolagen? 
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Bilaga 2 
Intervjufrågor till transportleverantörerna 

Beskriv hur er dagliga kontak ser med kunderna ut? 

- Enskilda kunder (sociala bindningar) 

- Sammankopplade affärssystem (tekniska bindningar) 

- Se på mervärden i relationen 

- Typiska kunden 

Rangordna vilka faktorer som du tror är anledningen till att kunderna har valt er som 

transportleverantör? 

Anser du att ni erbjuder kunden något utöver själva transporten?  
- (Mervärde) 
- Tror du att detta bidrar till att kunden stannar hos er?  

Berätta om ert marknadsföringsarbete? 
- av nya kunder 
- Hur man behåller de gamla  
- Internmarknadsföring (Hur styrelsens beslut når till golvpersonalen) 
- Interaktiv marknadsföring (VAD eller HUR som levereras) 
- Upprätthåller RELATIONER till kunderna 

Är miljön en central del i er affärside? 
- på vilket sätt? 
- når detta ut till personalen och kunderna? 

Hur arbetar ni för att minimera miljöpåverkan? 
- Uppföljning 
- Vinner priser 
- Förmedlar till sina kunder 

Hur ser miljöarbetets vision ut? 

Anser du att era kunder visar ett intresse för miljövänliga transporter? 
- Har detta ökar/minskat 
- Erbjuds det mer än vad som efterfrågas 

Komma i kontakt med 2 eller 3 kunder för en kortare intervju.  
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Bilaga 3 
Rangordna 1-11 varför ni tror att kunderna väljer er och 

betygsätt sedan hur viktig varje faktor är enskilt.  

1 = inte alls viktig 7 = mycket viktig 

☐  Volymflexibilitet     1  2  3  4  5  6  7 

☐ Direkttransport     1  2  3  4  5  6  7 

☐ Specialtransport     1  2  3  4  5  6  7 

☐ Enkelt att beställa transporten  1  2  3  4  5  6  7 

☐ Miljöpåverkan     1  2  3  4  5  6  7 

☐ Transporttid (Ledtid)    1  2  3  4  5  6  7 

☐ Service vid kontakter    1  2  3  4  5  6  7 

☐ Säker leverans (inga godsskador)  1  2  3  4  5  6  7 

☐ Levereras i rätt tid    1  2  3  4  5  6  7 

☐ Pris       1  2  3  4  5  6  7 

☐ Annat       1  2  3  4  5  6  7 
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Bilaga 4 
Intervjufrågor till kunderna 

Hur läng har ni varit kund? 

Hur ser er dagliga kontakt ut med transportföretaget? 

Rangordna vilka faktorer som är anledningen till att ni har valt transportbolaget 
som leverantör? 

Tycker du att transportföretaget erbjuder något utöver  själva transporten? 

Berätta om hur ni blev kund till företaget? 

Varför ni fortfarande är kund hos dem? 

Är miljön en del i er affärsidé? 

Hur resonerar ni runt begreppet miljö när ni väljer tranporter? 

‐ Har ni börjat med miljövänligare transporter? 
‐ Kommer ni att väga in miljöpåverkan i vid transport i framtiden? 

 
Visar era kunder något intresse för hur ni arbetar med miljöfrågor? 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Bilaga 5 
Rangordna 1-11 varför ni har valt er transportleverantör, 

betygsätt sedan hur viktig varje faktor är enskilt.  

1 = inte alls viktig 7 = mycket viktig 

☐ Volymflexibilitet     1  2  3  4  5  6  7 

☐ Direkttransport     1  2  3  4  5  6  7 

☐ Specialtransport     1  2  3  4  5  6  7 

☐ Enkelt att beställa transporten  1  2  3  4  5  6  7 

☐ Miljöpåverkan     1  2  3  4  5  6  7 

☐ Transporttid (Ledtid)    1  2  3  4  5  6  7 

☐ Service vid kontakter    1  2  3  4  5  6  7 

☐ Säker leverans (inga godsskador)  1  2  3  4  5  6  7 

☐ Levereras i rätt tid    1  2  3  4  5  6  7 

☐ Pris       1  2  3  4  5  6  7 

☐ Annat       1  2  3  4  5  6  7 
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Bilaga 6 
Sammanställning av transportleverantörernas rangordningslista. 

Rangordna 1 till 11 varför ni tror att kunderna väljer er som transportleverantör.  

 

 

Betygsätt sedan hur viktig varje faktor är enskilt.  

1 = inte alls viktig 7 = mycket viktig 
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Bilaga 7 
Sammanställning av kundernas rangordningslista. 

 

Rangordna 1 till 11 varför ni har valt er transportleverantör. 

 

Betygsätt sedan hur viktig varje faktor är enskilt.  

1 = inte alls viktig 7 = mycket viktig 

 

 


