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Sammanfattning 

 

Syftet med denna studie är att belysa vilka faktorer som ligger bakom företags beslut att själva äga 

eller outsourca hela eller delar av transportfunktionen. På en global marknad inser fler och fler 

företag att de inte besitter den kompetens som krävs i den allt tuffare konkurrensen. Det blir 

nödvändigt att samarbeta med andra företag för att kunna utnyttja deras kompetens och därigenom 

skapa konkurrensfördelar. Det har länge pågått en diskussion kring outsourcing som ett svar på detta 

ökade konkurrenstryck. Debatten kring in- och outsourcing har historiskt fokuserats mycket på 

kärnkompetens som en drivande faktor när företag ska besluta vad de själva ska producera kontra 

att lägga ut på marknaden. Röster har dock höjts för att utvidga förklaringsmodellen till att inkludera 

transaktionskostnadsperspektivet. Studien inriktar sig på den svenska livsmedelsbranschen och på 

hur företag har valt att organisera sin transportfunktion med avsikt på in- och outsourcing. 

Studien är genomförd med en kvalitativ ansats. Empiri samlades in genom tio semistrukturerade 

intervjuer från tio företag som alla är verksamma inom den svenska livsmedelsbranschen. Fyra 

företag är verksamma inom dagligvaruhandeln, tre företag är verksamma inom restaurant- och 

grossisthandeln och tre företag är producenter och leverantörer av dryckes- och färskvaror till både 

dagligvaru- och grossisthandeln. Bland företagen finns några av de största aktörerna på den svenska 

marknaden. 

En genomgång av tidigare forskning genomfördes för att konstruera en teoretisk referensram som 

sedan låg till grund för analysen. De begrepp som används i teoriavsnittet är Marknadsfaktorer, 

Specifika tillgångar, Osäkerhet/Mätning samt det Resursbaserade synsättet. 

Studien visar att företag in- eller outsourcar på grund av olika faktorer. Den visar i likhet med tidigare 

forskning att transaktionskostnadsperspektivet kombinerat med kärnkompetens ger en grund utifrån 

vilken beslut om in- och outsourcing kan förklaras. Vidare visar studien tydligare än tidigare studier 

att Marknadsfaktorer såsom svängningar i efterfrågan, fyllnadsgrad och transportavstånd spelar roll 

för företags sourcingbeslut.  Detsamma gäller transaktionens Osäkerhet/Mätning, en hög grad av 

osäkerhet i transaktionen ökar företags benägenhet att insourca transportfunktionen.  

 

Nyckelord: sourcing, kärnkompetens, transaktionskostnader, transporter, dagligvaruhandeln 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
På en global marknad inser fler och fler företag att de inte besitter den kompetens som krävs för att 

hävda sig i den allt tuffare konkurrensen. Det blir nödvändigt att samarbeta eller skapa relationer 

med andra företag för att få tillgång till all den kunskap som behövs. Olika former av samarbeten kan 

inkludera joint venture eller samriskföretag, franchiserelationer, delade forskningsresurser; så 

kallade R & D-resurser och outsourcing1 (Langfield-Smith & Smith, 2003). 

Frågan om hur stora företag kan vara är emellertid inte ny, utan det är en fråga som ekonomer länge 

har varit sysselsatta med att försöka förklara. Varför ett företag uppstår och var gränserna mellan 

företaget och marknaden bör gå är en fråga Coase (1937) ställde sig redan på 30-talet. Han 

diskuterar bland annat varför ett ensamt stort företag inte kan utföra all produktion.  

Efter andra världskriget spred sig idén om konglomerat till Europa från USA. Tanken var att företag 

skulle bli lönsamma genom att bygga upp och driva vitt skilda affärsområden och att växa genom 

förvärv. Dock blev effekten i många av företagen att de administrativa kostnaderna steg med 

minskad lönsamhet som följd. Många konglomerat splittrades upp under 70- och 80-talet till mindre 

företag. Lönsamheten låg i att fokusera sina resurser på ett välavgränsat affärsområde (Davis et al., 

1994). 

Tendenserna att snäva av företagsgränserna fortsatte på 80- och 90-talet. Trenden var då att alla 

företag skulle koncentrera sig på sin kärnverksamhet och lägga ut all perifer verksamhet på andra 

aktörer, det vill säga på marknaden. Genom att göra detta kunde företagen fokusera på sin 

kärnkompetens och genom denna specialisering vinna konkurrensfördelar (Mattsson, 2002). 

Att outsourca verksamhet har för många företag blivit ett effektivt sätt att vinna konkurrensfördelar. 

Ökad fokusering på kärnverksamheten, skalfördelar i produktionen och ökad flexibilitet brukar 

framhållas som de stora fördelarna med outsourcing. Specialiseringen har i vissa fall drivits så långt 

att det går att prata om så kallade ”brokers”, det vill säga företag som enbart förmedlar kontakter 

och information mellan företag och som inte har någon ”egen” produktion (Gadde & Håkansson, 

1998). 

En del forskare har dock sedan en tid tillbaka börjat ställa sig frågan hur långt specialiseringen kan 

drivas och menar att trenden liknar en pendelrörelse. Detta skulle tyda på att trenden förr eller 

senare kommer att röra sig tillbaka mot att företag väljer att tillverka mer i egen regi (Gadde & 

Håkansson, 1998). 

  

                                                           
1
 För en definition av outsourcing se vidare avsnitt 3.1 
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1.2 Problembakgrund 
En mängd olika delar av ett företags funktioner har historiskt sett varit populära att outsourca. IT, 

bokföring och bemanning är några exempel (Langfield-Smith & Smith, 2003). Logistik är en funktion 

som under de senaste decennierna fått en allt viktigare roll i företags strategier att vinna 

konkurrensfördelar i en allt hårdare konkurrens. Den har därigenom också blivit föremål för 

diskussionen om outsourcing (Abdur Razzaque & Chen Sheng, 1998). 

En vanlig definition på logistik är: 

”de synsätt och principer som man lägger som grund för att planlägga, utveckla, organisera, 

samordna, styra och kontrollera materialflödena från råvaruleverantör till slutförbrukare.” (Ericsson, 

1981, se Björnland, Persson, & Virum, 2003, s. 13) 

Definitionen är en av många på området och något svårhanterlig. Rabinovich et al. (1999) gör en 

uppdelning av logistikfunktioner i fem olika fält: placering av anläggningar2, transporter, 

lagerhantering, kommunikation samt materialförflyttning. Av dessa fem fält särskiljer sig 

transportfältet något från de andra genom att företag väljer att outsourca detta fält i större 

utsträckning än de andra. Juriado & Wilding (2004) har i sin sammanställning av flera undersökningar 

kring vad företag outsourcar visat på just detta, även om de använder en något annorlunda 

uppdelning. Just transporter skulle därför vara en intressant utgångspunkt i beslut gällande 

outsourcing. 

Det högre konkurrenstrycket har gjort att många företag valt att lägga ut sin transportfunktion till en 

extern part (Juriado & Wilding, 2004). Vad som lockar är att de externa parterna har bättre 

kontaktnät, mer kunskap och ibland stordriftsfördelar i sin verksamhet. Men det finns också risker 

med att lägga ut sin verksamhet på en extern leverantör, bland annat är det svårt att kontrollera 

leverantören ifråga om målkongruens med det egna företaget. Risken finns även att leverantören 

utnyttjar beroendeförhållanden (Ackerman, 1996; Langfield-Smith & Smith, 2003).  

Axelsson (1998) fokuserar mycket av sin diskussion kring outsourcingbeslut främst på frågan om 

kärnkompetens. Ett beslut huruvida en verksamhet ska outsourcas blir då, enligt Axelsson, egentligen 

en fråga om verksamheten blivit identifierad som perifer- eller kärnverksamhet. 

Trots detta så väljer till synes lika företag i samma bransch olika vägar. Företag som konkurrerar på 

samma marknad med samma kunder och liknande produkter väljer helt olika strategier när det gäller 

hur de hanterar sina transportfunktioner. Frågan om outsourcingbeslut verkar behöva utökas till att 

beakta andra orsaker till beslutet än bara frågan om kärnkompetens.  

Aertsen (1993) menar att frågan varför företag väljer att in- eller outsourca sin transportfunktion 

främst beror på de transaktionskostnader som är förknippade med relationen mellan aktörer. 

Framförallt, menar Aertsen, är det specifika tillgångar och prestationens mätbarhet3 som är 

avgörande för företagens sourcingbeslut. 

                                                           
2
 Det engelska begrepp som används är facility location. 

3
 De engelska begreppen som används är asset specificity och performance measurment vilka beskrivs ingående 

i avsnitt 3. 
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För att utveckla modeller som förklarar företagens sourcingbeslut har försök gjorts att kombinera 

kärnkompetensbegreppet med transaktionskostnadsteori. Bland annat har en del konceptuella 

modeller utvecklas för att på en övergripande nivå förklara hur företag väljer att sourca sin 

verksamhet (Arnold, 2000; Hsiao et al., 2010). Hsiao et al. (2010) har undersökt den holländska 

livsmedelsindustrin och hur företag där har valt att sourca sina logistikfunktioner. De har i denna 

studie kombinerat transaktionskostnadsperspektivet med kärnkompetensperspektivet. Genom en 

metodtrianguleringsansats har de funnit stöd i data. Framförallt fann de stöd för att specifika 

tillgångar och kärnkompetens i kombination kan förklara en del av företagens sourcingbeslut. De 

framhåller dock att de misstänker att prestationens mätbarhet också kan ha betydelse, men att de 

inte kunnat fastställa detta i sin studie. De menar vidare att studier som kombinerar dessa perspektiv 

i andra industrier och i andra länder skulle vara önskvärda.  

Detta gör att vi ställer oss följande frågor: Kan liknande faktorer som Hsiao et al. (2010)  anser vara 

viktiga för företagens sourcingbeslut vara av stor betydelse även i Sverige, ett land som geografiskt 

och demografiskt skiljer sig avsevärt från Holland och vad får det för effekter på företagens 

sourcingbeslut av transportfunktionen? Vidare, kommer de transaktionskostnader som Aertsen 

(1993) menar är viktiga, att ha betydelse för företagens sourcingbeslut i enlighet med vad Hsiao et al. 

(2010) inte helt lyckats påvisa i sin studie? 

1.3 Problemformulering 
Problembakgrunden leder fram till följande fråga: 

- Vilka faktorer påverkar företags beslut att outsourca respektive insourca transporter? 

1.4 Syfte 
Studien syftar till att belysa vilka faktorer som ligger bakom företags beslut att själva äga eller 

outsourca hela eller delar av transportfunktionen. 

1.5 Avgränsningar 
- Denna studie kommer att enbart behandla den svenska marknaden, i enlighet med vad som 

avhandlades i problembakgrunden. 

- Data kommer vidare att enbart samlas in från livsmedelsbranschen, i form av 

dagligvaruhandeln samt restaurant- och grossisthandeln. Detta för att få data från 

jämförbara distributionssystem. 
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1.6 Ordlista 
Outsourcing: Företaget använder resurser utanför företagets gränser för sitt värdeskapande.  

Insourcing: Företaget använder resurser innanför företagets gränser för sitt värdeskapande.  

Sourcingbeslut: Beslut huruvida värdeskapande bör ske via out- eller insourcing.  

Samlastning: Att flera kunder lastar gods på samma lastbil under en körsträcka och därmed delar på 

kostnaden. 

Fyllnadsgrad: Den andel av lastbilens totala lastkapacitet som är utnyttjad vid en given tidpunkt.   
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2. Metod 

2.1 Val av metod 

2.1.1 Undersökningsansats 

I grunden går det att skilja mellan två förhållningssätt till teori och empiri, deduktiv och induktiv 

ansats. De kan ses som två ytterligheter på en skala. Enligt den deduktiva ansatsen börjar forskaren 

med det som han eller hon vet om och det som är skrivet inom ett forskningsområde. Utifrån 

antaganden om hur verkligheten förhåller sig testar forskaren en teori eller en hypotes på 

verkligheten (Bell & Bryman, 2005). Den andra ansatsen, induktion, bygger på att forskaren börjar 

med att genom observation av en mängd enskilda fall fastslå samband mellan dessa som antas vara 

generellt giltiga (Alvesson & Sköldberg, 1994). Denna studie är emellertid skriven med en abduktiv 

ansats vilket kan ses som en kombination mellan de båda ovan diskuterade ansatserna. Enligt 

Alvesson & Sköldberg (1994) börjar den abduktiva ansatsen med att forskaren försöker förklara ett 

fenomen med ett ”hypotetiskt, övergripande mönster” (s. 42) som sedan förfinas och utvecklas 

vartefter fler fenomen observeras. Vidare kan analys av empiri både föregås av och kombineras med 

litteraturstudier som ytterligare inspirationskälla. 

2.1.2 Undersökningsstrategi  

Studien är gjord utifrån en kvalitativ ansats. Denna utgångspunkt har valts då den kan hjälpa till att 

belysa delar och problem i organisationer som annars inte skulle framkommit. Kvalitativa 

undersökningar öppnar upp för större diskussion och bidrar med bättre möjligheter att få fram 

information om ämnet och att gå på djupet i området än till exempel en kvantitativ ansats 

(Johannessen & Tufte, 2003). Då syftet med studien är att belysa de faktorer som ligger bakom hur 

företag väljer att sourca sin transportverksamhet, samtidigt som dessa faktorer inte är helt klarlagda, 

faller det sig naturligt att det kvantitativa angreppssättet blir för instrumentellt för att kunna svara på 

studiens syfte.  

Data har samlats in med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Dessa typer av intervjuer har 

utgångspunkten att intervjuaren är flexibel gällande ämnenas ordningsföljd samt låter respondenten 

utveckla och tala fritt om sina idéer och tankar (Denscombe, 2009). Den metoden har valts just för 

att motiven till företags sourcingbeslut inte är helt klarlagda. Det är därför lämpligt att låta 

respondenterna uttala sig generellt om teman kring deras transportfunktioner istället för att ha ett 

strukturerat frågeformulär. 

2.2 Urval 
Urvalet av företag har gjorts genom ett subjektivt urval. Enligt Denscombe (2009) är detta sätt att 

välja respondenter lämpligt när forskaren har viss kännedom om forskningsområdet. Forskaren kan 

då handplocka respondenter som denne vet kan bidra med värdefull information. Detta 

handplockande av respondenter bör leda fram till att forskaren då samlar in data som är mer 

relevant för studiens syfte. Då författarna av denna uppsats har tidigare kunskap om området, såväl 

praktisk som teoretisk, så ansågs denna urvalsmetod lämplig. Det är därför rimligt att anta att de 

valda företagen ger en representativ bild av det som studien ämnar undersöka. 
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Då studien syftar till att belysa vilka faktorer som ligger bakom företags beslut att själva äga eller 

outsourca hela eller delar av transportfunktionen, kommer två olika företag att studeras; företag 

som har outsourcat sina transporter samt företag som insourcar stora delar av transporterna, de 

sistnämnda kan kallas för ”blandföretag” det vill säga företag som har båda delarna. Detta för att ge 

en bred och nyanserad bild av företagens motiv till respektive beslut. I studien har en 

”företagsbredd” valts framför ett ”företagsdjup”. Detta för att få flera företags syn på faktorer 

bakom sourcingbeslut. Frågan om sourcingbeslut är komplex och att enbart fråga ett fåtal företag 

skulle inte ge en fullständig bild av motiven.  

Kvale (2009) menar att forskaren ska ”intervjua så många personer som behövs för att ta reda på vad 

du behöver veta” (s. 129). Intervjuer har skett med representanter från livsmedelsindustrin som alla 

har varit logistik och/eller transportansvariga på respektive företag. Efter sju intervjuer började 

mönster i data framträda. För att uppnå en högre mättnad och en högre tillförlitlighet genomfördes 

ytterligare tre intervjuer. 

Sammanlagt valdes tio företag ut. Av dessa tio är fyra aktiva inom dagligvaruhandeln, tre är aktiva 

inom restaurant- och grossisthandeln och tre är dryckes- och färskvaruproducenter. Då 

respondenterna är aktörer inom samma bransch, kan frågor och information kring sourcingstrategier 

upplevas som känsliga. Redan under den första intervjun upptäcktes att respondenten funderade 

länge och ”valde” sina ord noggrant under vissa resonemang kring företagets strategier. För att 

undvika detta erbjöds alla respondenter att vara anonyma, vilket ledde till att samma tvekan hos 

övriga respondenter under senare intervjuer inte upplevdes4. Företagen och respondenterna har 

således givits fiktiva namn. Tabell 1 återger vilka företag och respondenter som valts ut för studiens 

empiriska del. Siffrorna framför företagsnamnet korresponderar med det avsnitt där 

företagspresentationen återfinns. 

Tabell 1: Företags- och respondenturval 

Företagsnamn Verksamhetsområde Respondent Roll på företaget 

Skånemat Dagligvaruhandeln Nils Driftschef 
Kvalitetsmat Dagligvaruhandeln Åke Transportchef 
Europagross Dagligvaruhandeln Martin Logistikansvarig 
Matbutiken Dagligvaruhandeln Fredrik Chef transportgruppen 
GodMat Restaurantgrossist Olle Trp. chef/Trp. ledare 
Restaurantexperten Restaurantgrossist Per Transportchef 
Grosshandlaren Restaurantgrossist Anders Lager- och Trp. chef 
Närprodukter Livsmedelsproducent Håkan Logistikutvecklare 
Premiumdrycker Livsmedelsproducent John Logistikchef 
Svenska Färskvaror Livsmedelsproducent Jörgen Transport controller 

 

De företag som är aktiva inom dagligvaruhandeln är fyra av Sveriges största aktörer på den 

marknaden. Att verka inom dagligvaruhandeln innebär att köpa in, lagerhålla, orderplocka och 

distribuera främst livsmedelsvaror till egna butiker eller butikskoncept som dessa aktörer antingen 

äger eller hyr ut till självständiga handlare. I de flesta fall är det företaget som äger hela 

logistikkedjan. 

                                                           
4
 Se vidare avsnitt 2.4.2 
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De tre företagen som verkar inom restaurant- och grossisthandeln är även de några av Sveriges 

största aktörer på den marknaden. De köper in, lagerhåller, orderplockar och distribuerar varor till 

företagskunder och offentliga verksamheter. Företagskunder är krögare och storkök, offentliga 

kunder, så kallade anbudskunder, är skolor, kommuner och sjukhus. De företag som är 

livsmedelsproducenter är leverantörer till såväl dagligvaruhandeln som restaurant- och 

grossisthandeln. De producerar och distribuerar sina varor till såväl lager som butiksleden. 

2.3 Genomförande 
För att få kunskap om tidigare forskning gjordes en litteraturgenomsökning i artikeldatabaser och 

bibliotekskataloger. Genom att kombinera olika delar av tidigare forskning skapades en teoretisk 

referensram som sedan låg till grund för utformningen av en intervjuguide. De företag som valdes ut 

kontaktades per telefon och syftet med besöket presenterades. 

Inför intervjuerna sammanställdes en intervjuguide (se Bilaga 1). Denna är semistrukturerad till 

utformningen för att respondenterna skulle ges möjlighet att tänka fritt och utveckla sina 

resonemang. Detta för att i så liten utsträckning som möjligt påverka vilken information som skulle 

komma fram samt att öppna upp för möjligheten att få nya infallsvinklar på motiv till hur företag 

organiserar sin transportfunktion. Intervjuguiden skickades till respondenterna innan intervjun för att 

de skulle ges möjlighet att förbereda sig och få en bild av vad intervjun skulle beröra. 

Då intervjuguiden är semistrukturerad fanns risk för att respondenten kom in på sidospår och att 

viktiga aspekter för studien inte avhandlades i den mån som var önskvärt. Under intervjuerna 

antecknade därför en av intervjuarna det som sades samtidigt som den andre förde diskussionen 

framåt. Denna metod gav möjlighet till att under intervjun kunna stämma av att viktiga aspekter 

behandlats samt att reda ut eventuella missförstånd. Dessutom spelades alla intervjuer in för att i 

efterhand kunna transkriberas och därmed minska risken för missförstånd och att viktiga aspekter 

glömts bort. Respondenternas svar kategoriserades med hjälp av kodord i marginalen. Dessa låg 

sedan till grund för analysen av insamlad data. 

2.4 Metoddiskussion 
Denscombe (2009) förklarar begreppet tillförlitlighet som att en undersökning ger samma resultat 

om den utförs gång på gång och att all variation i insamlad data beror på objektet. Detta sätt att 

förhålla sig till tillförlitlighet kan kännas inriktad på kvantitativ metod men är även tillämpbar på 

kvalitativ metod även om tillförlitlighet i den senare inriktar sig på hela forskningsprocessen snarare 

än på ett enskilt mätinstrument. 

2.4.1 Sekundärkällor 

Materialet som ligger till grund för analysramen utgörs främst av artiklar och tidigare studier. Dessa 

tillhör kategorin sekundärkällor som vanligtvis har lägre trovärdighet än den andra kategorin, 

primärkällor. Tillförlitligheten stärks dock av att alla artiklar utom en är peer reviewed. Den artikel 

som inte är peer reviewed kommer från Harvard Business Review vilket är en källa där hög 

trovärdighet kan antas. Alla artiklar är publicerade i internationellt välrenommerade journaler vilket 

även det stärker trovärdigheten (Denscombe, 2009).  

2.4.2 Primärkällor 

Insamlandet av data genom primärkällor gjordes med hjälp av intervjuer på cirka en timme vardera. 

Dessa genomfördes genom personliga möten med respondenterna för att författarna lättare skulle 
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kunna läsa av signaler i form av till exempel kroppsspråk. Intervjuguiden skickades till 

respondenterna före intervjudagen. Genom att göra så fick respondenterna en bättre bild av vad de 

förväntades svara på samt ges möjlighet att förbereda sig om de så ville.  

Genom att följa till de i förväg uppsatta teman och varken reagera positivt eller negativt på vad 

respondenterna säger så minskas risken att respondenten tar den riktning där de får mest positiv 

respons. För att ytterligare stärka trovärdigheten är företagen och respondenterna anonyma i 

studien. Detta minskar risken att de uppgifter respondenterna lämnar blir alltför ”tillrättalagda” i en 

intervjusituation.  

2.4.3 Metodproblem 

Oavsett vald metod så finns alltid risken att data som samlats in inte är den data som forskaren avsåg 

att samla in. Som nämnt i stycket ovan skickades frågorna till respondenterna före intervjun. Detta 

kan dock innebära att data blir missvisande då spontana svar ofta kan vara direkta och ärliga. Risken 

finns att respondenterna bygger upp en bild av vad de tror att intervjuaren vill höra och agerar 

därefter. Vi har minskat risken för den problematiken genom att ha generella och övergripande 

teman snarare än många specifika och korta frågor.  

Vidare så finns alltid risken att respondenterna är subjektiva i sina uttalanden och ser sitt sätt att 

arbeta som det rätta. Alla de tillfrågade respondenterna arbetar på företag där de själva ansvarar för 

en specifik del av verksamheten vilket innebär att de återger sin personliga bild av företagets sätt att 

arbeta. Denna bild kan vara en del av en helhet och behöver inte helt återge verkligheten. För att 

komma tillrätta med en sådan problematik måste flera personer på samma företag intervjuas. Detta 

för att kunna jämföra svar och bedöma huruvida den förmedlade bilden kan styrkas. Detta är något 

författarna är medvetna om men en sådan datainsamlingsmetod ligger utanför de tidsmässiga 

ramarna för denna studie.  
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3. Teori  

3.1 Teoretisk bakgrund 
Begreppet outsourcing har definierats på många sätt av många olika forskare och praktiker. 

Begreppet används olika beroende på situation. I denna studie kommer outsourcing att användas i 

bemärkelse av sin ursprungliga betydelse (Arnold, 2000), nämligen ”outside resource using”. Arnold 

(2000) menar att detta begrepp implicit består av tre komponenter: 

”Outside” betyder att värdeskapande äger rum utanför företagets organisatoriska gränser. Det 

innebär att företaget har ett strategiskt fokus på de resurser som krävs för att skapa detta värde. 

Slutligen behöver företaget, efter att ha identifierat resurserna, använda dem på ett sätt som skapar 

konkurrensfördelar (Arnold, 2000). Den här definitionen fokuserar på detta vis betydligt mindre på 

organisatorisk förändring som en del definitioner av outsourcing implicerar, nämligen att det är en 

verksamhet som tidigare legat innanför företagets gränser och som sedan flyttats ut. 

Begreppet insourcing kommer på samma sätt att bortse från den organisatoriska förändringen och 

används här som motsats till Arnolds (2000) definition ovan, i det här fallet ”inside resource using”, 

att värdeskapandet ligger innanför företagets organisatoriska gränser. 

Van Weele (1994, se Axelsson, 1998) gör en uppdelning av outsourcing i två olika typer; integrerad 

och partiell, där integrerad betyder att företaget lägger ut en hel funktion på en extern part, och där 

partiell betyder att en del av en funktion läggs ut externt men att företaget fortfarande sköter 

koordineringen. 

Enligt Hsiao et al. (2010) kan litteraturen och forskningen kring outsourcing av logistikfunktioner 

delas in i fyra övergripande delar: Transaktionskostnadsteori, Resursbaserat synsätt, Supply Chain 

managementteori samt Övriga ansatser. Av dess fyra delar är Transaktionskostnadsteori och det 

Resursbaserade synsättet de mest aktuella för denna studie. En bearbetning av vad Hsiao et al. 

(2010) benämner som Supply Chain Managementteori kommer också att ingå i analysramen, då 

under namnet Marknadsfaktorer. 

3.2 Marknadsfaktorer 
Under Marknadsfaktorer kommer olika faktorer som primärt rör företagets marknadsmässiga 

förutsättningar att tas upp. Det är naturligt att börja med en sådan ansats eftersom detta är faktorer 

som företag främst tänker på när outsourcing diskuteras (Juriado & Wilding, 2004).   

3.2.1 Efterfrågans storlek och sammansättning 

Som nämndes i bakgrunden ovan är stordriftsfördelar en viktig punkt när sourcingbeslut ska tas. I 

transportfunktionen innebär detta att den så kallade fyllnadsgraden är hög, det vill säga att en hög 

andel gods transporteras i lastbilen i förhållande till den maximala lastkapaciteten. En lastbil är dyr i 

drift och företaget når skalfördelar genom att slå ut den höga kostnaden per mil på så mycket gods i 

lastbilen som möjligt. Juriado & Wilding (2004) genomförde en studie som visade att 

kostnadsreducering var den största orsaken till att företag outsourcar verksamhet. Av all verksamhet 

som outsourcades var transporter den överlägset vanligaste. Om ett företag har en efterfrågan på 

varor och till den en anpassad fordonsflotta så kommer de faktorerna att vara viktiga när beslut om 

in- eller outsourcing tas. 
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Förutom storleken på efterfrågan spelar sammansättningen roll för företagens sourcingbeslut 

(Ackerman, 1996; van Damme & van Amstel, 1996). Ackerman menar att komplexiteten i efterfrågan, 

till exempel efterfrågesvängningar, är en faktor som påverkar företagens beslut. En fordonsflotta 

innebär stora investeringar och företag måste minimera risken med att ha lastbilar stående utan 

varor att distribuera. Van Damme & van Amstel (1996) är inne på samma spår och menar att 

huruvida efterfrågan kan anses stabil eller osäker är ett av de stora överväganden som måste göras 

vid sourcingbeslut. De menar att en vanlig kombination är att företag dimensionerar sin flotta efter 

den stabila efterfrågan och köper sedan in ”topparna”, det vill säga en partiell outsourcing. 

3.3 Transaktionskostnader 
Ronald Coase (1937) lade i sin artikel ”The Nature of the Firm” grunden för ett nytt sätt att tänka 

kring företagande och kostnader. Han frågar sig själv varför inte all produktion i samhället utförs av 

en enda stor producent. Utifrån tanken om stordriftsfördelar skulle detta verka rimligt. Det Coase 

ville visa på var att det finns en brytpunkt där kostnaden för att genomföra transaktioner inom ett 

företags gränser kan överskrida de kostnader som skulle uppstå om istället marknaden eller en 

extern part sköter transaktionerna. En transaktion kan till exempel vara ett köp, en försäljning, 

förhandlingar, kontraktsskrivning eller allmänt administrerande (Besanko et al., 2010). De kostnader 

som uppstår vid dessa transaktioner eller ekonomiska utbyten kallas transaktionskostnader. 

Williamson (1975) vidareutvecklade transaktionskostnadsteorin ytterligare. Williamson visade på 

vilka faktorer som kunde vara avgörande för hur företag väljer att organisera sina verksamheter. 

Enligt Williamson (1975) beror transaktionskostnaden på fem olika faktorer: agenters begränsade 

rationalitet, att människor inte kan vara medvetna om exakt alla alternativ på marknaden och sitta 

på all kunskap om hur de bäst maximerar sin egen nytta i transaktionen och agenters opportunistiska 

beteende, att aktörer hellre maximerar sin egen nytta framför avtalspartens om möjlighet finns. 

Dessutom beror transaktionskostnaderna på hur ofta transaktionen äger rum, på graden av 

osäkerhet i transaktionen samt huruvida transaktionen berör en specifik tillgång eller inte. De sista 

två faktorerna behöver utvecklas ytterligare.  

3.3.1 Osäkerhet/mätning 

Graden av osäkerhet i transaktionen beror enligt Langfield-Smith & Smith (2003) på hur väl uppgiften 

kan specificeras, dess specifikationsgrad5, samt hur väl prestationen, det vill säga uppgiftens output, 

kan mätas. Implikationen blir att standardiserade uppgifter med en output som enkelt kan mätas 

medför låga transaktionskostnader och lämpar sig för en marknadsstruktur, vilket i detta 

sammanhang betyder outsourcing. Omvänt blir uppgifter som är svåra att specificera och/eller svåra 

att mäta behäftade med höga transaktionskostnader och kan därmed vara bättre lämpade för en 

byråkratisk struktur, vilket betyder att företaget tjänar på att insourca dem. 

3.3.2 Specifika tillgångar 

Specifika tillgångar6, kan förklaras som den investering som är gjord för att stötta en viss transaktion. 

Denna tillgång är ofta central för verkningsgraden och effektiviteten (Williamson, 1981). Exempelvis 

kan en sådan tillgång vara investeringen i en person som fått kunskap om verksamheten, en lokal 

eller en maskin. Även rutinskapande och uppbyggandet av kundrelationer kan ses som investeringar 

                                                           
5
 Det engelska begreppet som används är task programmability vilket vi har valt att kalla uppgiftens 

specifikationsgrad. 
6
 Det engelska begreppet som används är asset specificity. 
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för att stödja en transaktion (Besanko et al., 2010). Huruvida en tillgång är specifik varierar också 

med avsikt på hur den kan användas på annat håll utan att förlora värde (Langfield-Smith & Smith, 

2003). Stora mängder information måste transfereras mellan parter om uppgifter som involverar 

tillgångar med hög specificitet vilket medför stora kostnader för företaget, skulle de outsourca 

uppgiften (Arnold, 2000). 

3.4 Resursbaserat synsätt 

3.4.1 Interna källor till konkurrens 

Källor till företags konkurrenskraft kan komma från olika håll. Enligt Porter (1980) behöver företag 

noga analysera sin omvärld för att kunna skapa den mest konkurrenskraftiga strategin. Denna syn på 

företags konkurrensförmåga betraktar implicit företag inom en bransch som homogena (Barney, 

1991) i den bemärkelsen att de interna resurserna inte skiljer sig åt nämnvärt mellan konkurrenter. 

Detta menar Barney (1991) är ett felaktigt sätt att se på företag och han anser istället att resurserna 

är heterogena och viktiga i företagens strategiarbete för att vinna konkurrensfördelar. 

Barney (1991) delar upp resurser i tre kategorier: fysiska, personella7 och organisatoriska. Fysiska 

resurser är allt från företagets maskiner och byggnader, till deras lokalisering och tillgång på 

råmaterial. 

Personella resurser är personalens kunnande, omdöme, erfarenhet och färdigheter. Organisatoriska 

resurser är företagets sätt att organisera sig, det vill säga rapportstruktur, redovisningssystem samt 

informella relationer mellan grupper i företaget och mellan dessa grupper och företagets externa 

omgivning (Barney, 1991). 

Grundläggande i Barneys (1991) resonemang är att resurser är heterogena och orörliga, vilket 

betyder att de inte utan vidare kan uppfattas och kopieras av företagets konkurrenter. Implikationen 

blir att trots liknande struktur mellan företag, det vill säga antal anställda, antal maskiner etcetera, 

menar Barney (1991) att företagens möjlighet att skapa konkurrensfördelar utgår ifrån huruvida 

företaget kan arbeta strategiskt med dessa resurser. Företag måste kunna göra dessa resurser 

värdefulla i bemärkelsen att de måste kunna skapa möjligheter eller neutralisera hot. Sällsynta bland 

företagets konkurrenter, svåra att imitera av dessa samt icke substituerbara. Ett företags effektiva 

produktion som leder till ett lågt pris kan förlora sin roll som konkurrensfördel för företaget om 

konkurrenter lyckas etablera en effektiv inköpsprocess som ger ett lika lågt pris. 

Collins och Montgomery (1995) vidareutvecklar Barneys (1991) resonemang och menar att företags 

förmåga att konkurrera ligger i huruvida deras resurser görs sällsynta, vilken efterfrågan som finns 

samt hur väl resurserna anpassas efter företagets externa omgivning. 

3.4.2 Kärnkompetens 

Att företag bör koncentrera sig på sin kärnkompetens är en grundläggande faktor när outsourcing 

diskuteras. Utgångspunkten är att företag ska koncentrera sig på det som de är bäst på. De 

funktioner i verksamheten som inte utgör kärnan eller de där kompetens saknas bör således tas upp i 

en outsourcingdiskussion (Axelsson, 1998). Ett problem kan dock ligga i att det kan vara svårt att veta 

vilka funktioner som utgör kärnkompetensen och vilka som ska outsourcas. En kärnkompetens bör 

bidra med ett unikt värde och utgöra den mest kritiska och utslagsgivande resursen som ett företag 

                                                           
7
 Det engelska begrepp som används är human capital resources. 
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förfogar över men som samtidigt är svår för någon annan att kopiera. Dessa resurser bör även vara 

nära kopplade till företagets strategiska mål för att klassas som kärnkompetens. Axelsson (1998) 

menar dock att processkedjan ska ses som en helhet och att en resurs som skapar unikt värde i 

mitten av kedjan samtidigt är beroende av resurserna runtomkring. Detta försvårar givetvis 

ytterligare en utvärdering av vad som innefattas i begreppet kärnkompetens.  

3.5 Teorisammanfattning 
För att göra teorikapitlet mer överskådligt för läsaren kommer här en sammanfattning av den 

teoretiska referensramen i såväl i text som genom Figur 1.  

 Marknadsfaktorer innebär att företagens beslut att outsourca kan bero på om möjligheterna 

till att uppnå stordriftsfördelar i transporterna ökar om dessa läggs ut på en extern part. 

Vidare kan beslutet påverkas av hur efterfrågan varierar på marknaden, både på kort och på 

lång sikt. 

 

De transaktionskostnader som är förknippade med sourcingbeslutet. Två olika typer av 

transaktionskostnader har betydelse. 

 Den första typen benämns Osäkerhet/Mätning och avser de transaktionskostnader som 

beror på uppgiftens specifikationsgrad samt prestationens mätbarhet. Om uppgiften som ska 

utföras via outsourcing är svår att specificera och om prestationen är svår att mäta kommer 

kostnaderna för att göra detta bli relativt sett höga och det kommer bli relativt sett mer 

lönsamt för företaget att insourca uppgiften.  

 

 Den andra typen av transaktionskostnader som har betydelse har ovan benämnts som 

Specifika tillgångar. När företag har investerat pengar i de tillgångar som är föremål för 

transaktionen, kommer kostnaderna för att överföra information mellan parter att stiga om 

transaktionen ska ske via en outsourcingrelation istället för att ske via insourcing. Dessutom 

kan det vara förenat med höga kostnader att använda dessa resurser i en annan transaktion. 

 

 Vidare kan företagens sourcingbeslut påverkas av huruvida transportfunktionen är en kritisk 

resurs för att skapa konkurrensfördelar för företaget. Detta resonemang gäller även huruvida 

företaget anser att det är en kärnkompetens och/eller en kärnverksamhet.  

 

 Dessa faktorer, ensamma eller i kombination med varandra, leder företaget till ett 

sourcingbeslut. 

 

 Efter att ett beslut kring in- eller outsourcing är taget är det viktigt att företag mäter 

prestationen i förhållande till andra alternativ och utvärderar sitt sätt att organisera 

transporterna i förhållande till företagets övergripande strategi (Beulens & van der Vorst, 

2002; Insinga & Werle, 2000). 
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Figur 1: Modell för sourcingbeslut; Hsiao et al. (2010); Egen bearbetning 
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4. Empiri och Analys 
I detta avsnitt presenteras den data som samlats in. Alla företag som deltagit i studien presenteras 

och analyseras var för sig. Alla företags- och respondentnamn är utbytta mot fiktiva namn för att 

bibehålla anonymiteten hos respondenterna.  Strukturen i företagspresentationen är först en 

beskrivning av vilken typ av transportverksamhet som in- eller outsourcas och sedan vad skälen till 

detta är enligt respektive respondent. En kortare analys kommer att ske efter att varje företag har 

blivit presenterat. I slutet av kapitlet sammanfattas analyserna av företagen till en större, mer 

övergripande analys. I empirin används några begrepp som i korthet återges här. 

Företag väljer olika upplägg på sitt godsflöde beroende på en rad faktorer som inte behandlas av 

denna studie. I sin enklaste form kan ett företags flödesstruktur sägas bestå av leverantörer, 

centrallager samt distributionslager.  Flödena mellan dessa tre går att dela upp i tre större kategorier: 

inleveranser från leverantör till centrallagret, så kallade mellantransporter vilket är transporter 

mellan centrallagret och distributionslagren samt distributionstransporter, de transporter som går 

från distributionslagren ut till kunderna. 

Tabell 2: Företags- och respondenturval 

Företagsnamn Verksamhetsområde Respondent Roll på företaget 

4.1 Skånemat Dagligvaruhandeln Nils Driftschef 
4.2 Kvalitetsmat Dagligvaruhandeln Åke Transportchef 
4.3 Europagross Dagligvaruhandeln Martin Logistikansvarig 
4.4 Matbutiken Dagligvaruhandeln Fredrik Chef transportgruppen 
4.5 GodMat Restaurantgrossist Olle Trp. chef/Trp. Ledare 
4.6 Restaurantexperten Restaurantgrossist Per Transportchef 
4.7 Grosshandlaren Restaurantgrossist Anders Lager- och Trp. Chef 
4.8 Närprodukter Livsmedelsproducent Håkan Logistikutvecklare 
4.9 Premiumdrycker Livsmedelsproducent John Logistikchef 
4.10 Svenska Färskvaror Livsmedelsproducent Jörgen Transport controller 

 

4.1 Skånemat 
4.1.1 Allmänt 

Det första företaget, som här kallas för Skånemat, är ett företag som är verksamt i 

dagligvaruhandeln. De äger både egna butiker och ett eget butikskoncept som hyrs ut på licens. 

Respondenten heter Nils och är driftschef på företaget vilket betyder att han har ett nationellt ansvar 

för alla lager och all upphandling av transporter. 

4.1.2 Vad insourcas? 

Skånemat äger sina egna bilar i södra Sverige. Där sköter det egna åkeriet såväl inleveranserna från 

leverantörerna som distributionen till slutkund. I mälardalsregionen och norrut i landet outsourcar 

Skånemat alla transporter. Mellantransporterna outsourcas likaså. Allt som allt insourcar Skånemat 

ca 30 % av distributionsvolymen. 

Nils är övertygad om att företag tjänar på att ha egna transporter. För honom är transportfunktionen 

en del av kärnverksamheten och det är önskvärt att driva så mycket som möjligt av transporterna 

själv. 
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”… en volym som är garanterad i ett långsiktigt perspektiv, då är jag helt övertygad om att du gör det 

bättre in-house.” (Nils, 2011) 

Att företaget äger egna lastbilar just i södra Sverige beror på att Skånemat historiskt har sitt ursprung 

där och att de har betydligt större marknadsandelar där än i övriga landet. Detta gör att de får bättre 

fyllnadsgrad i sina lastbilar. 

En annan viktig orsak till att de har ett eget åkeri är att kompetensen blir större kring frågor som rör 

transportfunktionen. Enligt Nils är det viktigt att hitta starka och bra aktörer att samarbeta med och 

det blir mycket lättare om kunskap finns om hur det fungerar. Engagemanget upplevs också som 

bättre hos de egna chaufförerna. Däremot menar Nils att han försöker styra dem på liknande sätt, 

han menar att ”gör man ett jobb, ska man göra ett jobb”. Men samtidigt bedömer Nils att det vore 

mer fördelaktigt att insourca transportfunktionen, om de bara hade volymerna för att fylla bilarna. 

Företaget var vid tiden för intervjun precis i uppstarten av en nationell transportupphandling för alla 

sina regioner, där alla åkerier, inklusive det egna, var utsatt för konkurrens. Nils menar att det är 

viktigt att göra en sådan upphandling kontinuerligt för att se om respektive region varit effektiv i 

transporterna. Nils är öppen för att den egna lastbilsflottan utökas likaväl som att den skulle kunna 

säljas. 

4.1.3 Vad outsourcas? 

Som nämns ovan outsourcar Skånemat cirka 70 % av sina transporter på distributionssidan. 

Nils menar att en stor orsak till att de inte etablerat sig med egna transporter i mälardalsområdet är 

att de inte historiskt har haft egna bilar i det området. Möjligen kommer de att starta upp rutter i 

området men att det skulle innebära stora investeringar och att det i sådant fall kommer att ske på 

längre sikt. Volymerna är av sådan storlek just nu att det skulle kunna gå att etablera egna 

transporter i området. 

Dock menar Nils att mälardalsområdet inklusive stockholmsområdet är ett komplext område. 

Dessutom har Skånemat varit mycket noggranna i valet av samarbetspartners och upplever inga 

egentliga problem med samarbetet. De skickar med en omfattande så kallad ”appendix” till det 

vanliga avtalet som innehåller de krav som ska vara uppfyllda om åkaren ska få köra transporter för 

deras räkning. Nils menar att de känner sig trygga med att kontrollmekanismerna finns för att kunna 

följa upp att kraven uppfylls på ett tillfredställande sätt av Skånemats partners. 

Den stora fördelen med att outsourca transporterna menar Nils är att Skånemat slipper stå för de 

operationella risker som kan uppstå. Det kan vara sjukdomar, personalbrist och fordon som går 

sönder och behöver repareras. 

4.1.4 Analys av motiv till sourcingbeslut  

Anledningarna till varför Skånemat väljer att insourca är framförallt att de upplever att det är 

billigare, låt vara att de genomför en stor revisionsprocess för att utvärdera alla åkerier. Där de ser 

att de har stabila volymer vill de helst ha egna bilar, vilket kopplas till det som i teoriavsnittet 

behandlas under Marknadsfaktorer. Diskussionen som förs av van Damme & van Amstel (1996) 

angående att företagen måste ta hänsyn till variationer i efterfrågan är applicerbar i detta fall. 
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Ett annat skäl som Nils framhåller är att kompetensen är viktig för att kunna hitta rätt partners att 

jobba med, vilket är en förutsättning för att kunna bedriva transporter på ett lönsamt sätt. Detta är 

ett sätt för företaget att vårda den kompetens som blir viktig för konkurrentkraften, det vill säga 

diskussionen som förs av Barney (1991) och Collins & Montgomery (1995). 

Trots de fördelar Skånemat upplever med att insourca finns också skäl till varför de outsourcar. Här 

spelar tillgångsspecificitet (Williamson, 1981) en stor roll. Skånemat har historiskt sett inte investerat 

i system som gör det möjligt att etablera sig i mälardalsregionen. Eftersom inte de ”rätta” 

investeringarna är gjorda sänks verkningsgraden i transaktionen avsevärt och det blir relativt mindre 

lönsamt att göra det själv. 

Det andra skälet till outsourcingbeslut är att Skånemat inte upplever problem med att hitta starka 

aktörer som de kan samarbeta med. Inte heller upplever Nils några stora problem med att mäta 

prestationen, låt vara att de egna åkeriet upplevs som något bättre engagerat. Detta kopplas till 

Williamson (1975) resonemang om osäkerhet i transaktionen och Langfield-Smith & Smith (2003) 

resonemang om uppgiftens specifikationsgrad och prestationens mätbarhet. Ju lägre 

transaktionskostnaderna är desto lägre blir den relativa kostnaden för att outsourca.  

4.2 Kvalitetsmat 
4.2.1 Allmänt 

Det andra företaget, som här kallas för Kvalitetsmat, är ett företag som är verksamt inom 

dagligvaruhandeln. De äger och driver egna butiker i hela Sverige. Vidare sköter de logistiken för 

andra aktörer inom dagligvaruhandeln. Respondenten heter Åke och är transportchef på företaget 

vilket innebär att han har ansvar för transportstrukturen på nationell nivå. 

4.2.2 Vad insourcas? 

Det är framför allt distributionstransporter till slutkunden som Kvalitetsmat i större utsträckning har 

insourcat. I dagsläget drivs 50-55 % av distributionstransporterna i företagets regi. De övriga 

transporterna sker via en så kallad partiell outsourcing. Det innebär att själva transporten utförs av 

en extern part men koordineringen och planeringen sköts av Kvalitetsmat. 

En viktig anledning till varför Kvalitetsmat väljer att äga en stor andel av bilarna själva är att deras 

verksamhet ställer höga krav på vilka typer av bilar som används för distributionen. Distributionen 

kräver speciella lastbilar med olika kylzoner och det finns inte åkare på marknaden som har 

investerat i den typen av lastbilar. De kan därför inte utan vidare ta över volymerna utan att det 

skulle innebära risker.  

Vidare menar Åke att det är billigare att ha egna bilar, en extern partner måste ha sin vinst, vilken 

Kvalitetsmat slipper betala med en egen fordonsflotta. Att äga egna bilar ger också stora fördelar vad 

gäller den kompetens som finns på företaget och en ger bra förhandlingsposition när det är dags att 

upphandla resterande transporter. Det gör enligt Åke att det går att genomskåda både för dyra och 

för billiga prisförslag från transportleverantörer. 

Kompetensen blir också viktig när det gäller att veta vilka krav Kvalitetsmat kan ställa på sina 

transportleverantörer som Åke uttrycker sig: 
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”… de vi outsourcar till ska vara bättre än vi själva. Är de inte det så ska vi inte outsourca. Så 

någonstans måste man ha den där referensen, vad kan man förvänta sig, vad kan man kräva och vad 

är rimligt, vad är orimligt? Du måste veta hur lång tid det tar att köra för att veta om lastningstiden 

är rimlig för att hinna till butik.”  (Åke, 2011) 

Kvalitetsmat upplever stora fördelar med att äga egna transporter. Långsiktigt finns det stora 

möjligheter att jobba strategiskt med miljö- och strukturfrågor på ett annat sätt än om Kvalitetsmat 

var beroende av externa transportleverantörer. Då verksamheten hela tiden förändras går det att dra 

nytta av att egna fordon hela tiden levererar mer till fler kunder. Hade allt varit utlagt på 

transportleverantörer hade priset gått upp varefter distributionsnätet som specificerats i avtalet 

hade förändrats. 

Flexibiliteten upplevs högre med egna chaufförer. Kommunikationsvägarna blir kortare med egen 

personal vilket ger möjligheter att snabbare agera på kundkrav och förändrade förutsättningar. När 

extern personal kör till kunder går det inte att vara lika säker på att feedback kommer tillbaka till 

transportledningen. Det omvända gäller också enligt Åke, när förändringar kring strukturen i 

verksamheten sker. Det finns en betydligt större kontroll på hur informationen går ut och vilka som 

får den. Det är lättare att kommunicera förändringar till den egna organisationen än det är till en 

avtalspart.  

4.2.3 Vad outsourcas? 

Transporterna som outsourcas är de där köravståndet blir för långt eller kunderna är för få. Det gäller 

alla transporter i Norrland och även transporter i Mälardalen som överstiger en viss radie från 

distributionscentralerna. Kostnaden blir här för stor och Åke menar att det finns större möjligheter 

för externa transportleverantörer att samlasta och därmed uppnå skalfördelar som slår igenom på 

ett billigare pris. 

Vidare outsourcas de så kallade mellantransporterna, de som går mellan olika lagerpunkter. Detta 

beror på att dessa sträckor är längre och att externa transportleverantörer har större möjligheter att 

hitta andra typer av returfrakter, annat gods som chauffören kan ta med sig tillbaka igen och därmed 

sänka priset på transporten. Dessutom menar Åke att dessa transporter är standardiserade och 

enklare att köra än distributionen till kundnätet. 

Knappt hälften av distributionstransporterna i området kring Mälardalen outsourcas. Det beror 

framförallt på att flödet dels över veckan och dels över längre tidsperioder är ojämnt. Skulle 

Kvalitetsmat dimensionera sin lastbilsflotta efter efterfrågetopparna skulle många bilar stå still eller 

köras med låg fyllnadsgrad. Därför äger Kvalitetsmat själva något fler bilar än det behov som 

korresponderar mot ”dalarna” och köper in behovet efter ”topparna”. 

4.2.4 Analys av motiv till sourcingbeslut 

Kvalitetsmats största motiv till att äga sina egna transporter är att de bilar de behöver använda till 

sina distributionstransporter är speciella och att externa transportleverantörer väldigt sällan har den 

utrustning som krävs för att på ett effektivt sätt köra de varor som Kvalitetsmat har behov av. Detta 

stämmer väl överens med att företaget har tillgångar som i hög grad är specifika (Williamson, 1981). 

Att tillgångar är specifika betyder som nämnts ovan att transaktionskostnaden blir väldigt hög för att 

lägga ut på marknaden (Arnold, 2000). 
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Vidare menar Åke att kompetensen som skapas i företaget genom att äga egna transporter är viktig 

för att kunna ställa rätt krav på externa tranportleverantörer. Det är också en viktig faktor att genom 

att hantera den delen av verksamheten själv, kunna arbeta strategiskt med frågor som utveckling av 

distributionsnät och miljöfrågor. Detta menar Åke är en viktig faktor till framgång och en 

konkurrensfördel. Här finns kopplingar med det Resursbaserade synsättet och diskussionen om 

kärnkompetens (Barney, 1991; Axelsson, 1998; Arnold, 2000). Interna resurser som källa till 

konkurrenskraft ska vara sällsynta, värdefulla, svåra att imitera och icke substituerbara (Barney, 

1991). Här går att föra en diskussion om huruvida transporter verkligen uppfyller dessa krav. Dock 

går det att argumentera för att den kompetens som Kvalitetsmat utvecklar i hela sin logistikkedja; 

inköp, lager och distribution, i allra högsta grad blir sällsynt och svår att kopiera för konkurrenter och 

att transporternas konkurrenskraft är en viktig del i den.  

De motiv som ligger bakom Kvalitetsmats beslut att outsourca transporter är framförallt de 

marknadsmässiga skälen. I mälardalsregionen lägger företaget ut den del av transporterna som 

korresponderar mot den osäkra och varierande delen av efterfrågan. Detta korresponderar med det 

som van Damme & van Amstel (1996) menar är ett stort och viktigt hänsynstagande i alla 

sourcingbeslut. Dessutom läggs alla transporter ut i regioner där avstånden är långa och kunderna få, 

där samlastning och skalfördelar blir avgörande för lönsamhet. Detta stämmer överens med tidigare 

studier som visade på att kostnadsfördelar var det vanligaste motivet till outsourcing (Juriado & 

Wilding, 2004). 

Det finns alltså kostnader som drar i olika riktning. En del outsourcade transporter i dessa regioner 

behöver inte vara optimala att outsourca ur ett transaktionskostnadsperspektiv, men det blir helt 

nödvändigt ur ett marknadsperspektiv, som i det här fallet blir det tyngre vägande argumentet. 

Det sista motivet, som påverkar beslutet att outsourca för Kvalitetsmat, är att de transporter som är 

enklare att utföra, de så kallade mellantransporterna, läggs ut på externa transportleverantörer. 

Orsakerna är två, dels kan externa transportleverantörer enklare hitta samlastning och därmed 

skalfördelar vilket ger genomslag på priset, men framförallt har mellantransporter högre 

specifikationsgrad och är lättare att mäta prestationen på (Langfield-Smith & Smith, 2003). Detta gör 

att transaktionskostnaderna sänks för den typen av transporter och gör dessa mer lämpade för 

outsourcing. 

4.3 Europagross  
4.3.1 Allmänt 

Det tredje företaget, som här kallas för Europagross, är en aktör i den svenska dagligvaruhandeln och 

äger och driver sina egna butiker. Respondenten heter Martin och är logistikansvarig på företaget 

och ansvarig för transportstrukturen på ett nationellt plan. 

4.3.2 Vad outsourcas? 

Europagross har ett centrallager i Mälardalen och ett i södra Sverige. Leverantörerna ombesörjer 

själva att godset kommer till Europagross centrallager. Därifrån sker sedan distribution till butikerna. 

Gods till de nordligare butikerna går däremot via en samlastningscentral för att få bättre fyllnadsgrad 

i fordonsekipagen. Några mellantransporter mellan de två lagren sker inte i någon större 
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utsträckning. Europagross har valt att själva styra och planera transporterna men väljer att köpa in 

själva transporttjänsten, en så kallad partiell outsourcing.  

Något som utmärker Europagross är att de utformar butikerna på så sätt att de kan utföra 

nattleveranser utan att någon personal behöver befinna sig i butiken. Detta bidrar till att 

leveranstiderna inte måste hållas lika hårt som för många av konkurrenterna. Vidare har Europagross 

en strategi som bygger på att butikerna ska ha så lite som möjligt i lager och istället låta butiksgolvet 

fungera som ett lager. Detta innebär att det krävs dagliga leveranser till butikerna för att kunna serva 

kunderna.  

Europagross äger inga och har heller inte tidigare ägt egna lastbilar. Istället samarbetar de med 

åkerier som sköter transporterna. Det vanligast är att Europagross helchartrar fordon, det vill säga de 

hyr lastbilen och chauffören. Ingen samlastning sker med andra aktörer, utan lastbilen körs enbart 

för Europagross.  

Martin menar att det är fördelaktigt att outsourca transporterna. I grunden ligger kostnadsaspekten 

då Europagross är övertygade om att det är billigare att outsourca. Det bidrar till en ökad effektivitet 

och ett minskat administrativt arbete. Om samarbetspartens lastbil går sönder så kan de omedelbart 

sätta in ett nytt fordon utan att Europagross behöver engagera sig. Denna flexibilitet menar Martin 

att det skulle vara svårt att uppnå själv. 

Den komplexitet som många av konkurrenterna upplever i form av svårigheter att hitta åkerier som 

kan hantera gods med olika temperaturer i samma last har Europagross löst på ett annorlunda sätt. 

De frysta varorna förpackas i isolerade skåp som sedan transporteras tillsammans med det kylda 

godset. Detta gör det lättare för Europagross att hitta samarbetspartners då deras 

kravspecifikationer på själva fordonet är lägre än till exempel Kvalitetsmats krav.   

4.3.3 Analys av motiv till sourcingbeslut 

Upplägget som Europagross har valt att ha i form av nattliga leveranser, där precisa ankomsttider 

inte är av stor relevans, är ett sätt att minska komplexiteten i utförandet av tjänsten. Detta 

tillsammans med den faktorn att de flesta körturerna bara har en butik att leverera till gör att det är 

lätt för Europagross att specificera och mäta uppgiften och dess output. Detta är i linje med vad 

Williamson (1975) och Langfield-Smith & Smith (2003) skriver om osäkerhet i transaktioner.  En 

funktion är mer fördelaktig att outsourca om den är lätt att uppgiftsspecificera och mäta output på. 

Genom att Europagross slipper problematiken med separata kylzoner utan kan köra allt gods i 

samma temperatur så blir det även lättare för dem att hitta samarbetspartners som kan tillgodose 

deras behov. Detta bidrar till att funktionen som outsourcas är en tillgång med låg specificitet, det vill 

säga en funktion som inte utgör någon specifik tillgång (Williamson, 1981), och som lättare kan 

läggas ut på marknaden. 

4.4 Matbutiken 
4.4.1 Allmänt 

Det fjärde företaget, som här kallas för Matbutiken, är en aktör i den svenska dagligvaruhandeln. 

Respondenten heter Fredrik och är chef för den funktion på företaget som ansvarar för 

transportupphandlingar. 
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4.4.2 Varför outsourcing? 

Matbutiken äger och driver ett centrallager i Skåne och ett i Mälardalen samt diverse 

distributionsenheter runt om i södra och mellansverige. De har valt att själva styra och planera sina 

transporter men outsourcar själva transporttjänsten till externa parter, en så kallad partiell 

outsourcing. De har ingen uttalad transportfunktion centralt utan de transportrelaterade frågorna 

ligger istället i driften.  

Matbutiken äger inga egna lastbilar utan har istället valt att under en längre period sälja av den 

fordonsflotta de en gång hade. Syftet med detta var och är till stor del att frigöra pengar för att 

istället kunna investera dem i butiker.  

Fredrik anser att Matbutiken har konkurrensfördelar i och med att de i alla sina transporter kan 

uppnå hög fyllnadsgrad genom den samlastning som de externa parterna utför. De menar att om de 

äger allt själv så är det svårt att alltid få hög fyllnadsgrad. Samlastningen ger positiva effekter i form 

av lägre pris och mindre miljöpåverkan. Vidare menar Fredrik att det är en fråga om att fokusera på 

kärnverksamheten. Transporter finns det externa parter som kan utföra bättre än de själva. 

I majoriteten av distributionen blandas inte varuslagen utan de kylda varorna åker i en lastbil, de 

rumstempererade i en annan och de frysta varorna i en tredje. Detta medför att det har varit relativt 

lätt att hitta samarbetspartners för Matbutiken då de inte har krav på att lastbilarna ska vara 

utformade på ett speciellt sätt mer än att de ska kunna hantera alla varuslag enskilt.  

Det finns flera fördelar med att outsourca transporter enligt Fredrik. Bland annat menar han att det 

är lättare för företaget att föra diskussioner med en enskild avtalspart istället för att behöva föra 

samma diskussion med alla enskilda chaufförer. Vidare undviks mycket administrativt och 

tidskrävande arbete då Matbutiken inte behöver engagera sig i att lastbilarna servas och besiktigas.  

Svårigheten med att outsourca alla transporter ligger istället i att köparen av tjänsten måste vara 

precis i sin beställning. Är köparen inte det så finns risken att ett för högt pris förhandlas fram. För 

detta krävs en kunskap om branschen och vad som är ett rimligt pris. Matbutiken använder sig av en 

kalkylmodell framtagen av Åkeriförbundet. Utifrån den räknar Matbutiken ut hur mycket det kostar 

att köra en lastbil en viss sträcka och betalar den externa parten därefter. Dock medger samtidigt 

Fredrik att de gärna skulle ha mer kunskap om transporter samt att de troligtvis betalar lite för 

mycket i förhållande till vad de får. Detta medför att de kontrollerar sina externa parter mer än vad 

de kanske borde göra vilket i sin tur resulterar i ”tungroddhet” och effektivitetsförluster.  

Fredrik menar att transporterna bidrar till företagets konkurrenskraft. Sänkta kostnader i 

transportledet kommer tids nog att resultera i sänkta varupriser för konsumenterna i butikerna. 

4.4.3 Analys av motiv till sourcingbeslut 

I och med att Matbutiken har valt att outsourca alla transporter så menar de själva att de har lyckats 

få högre fyllnadsgrad på sina transporter. Genom att överlämna risken för efterfrågesvängningar och 

obalans i flödena tror de själva att de gör kostnadsbesparingar. Detta går att koppla till de 

Marknadsfaktorer som tagits upp i teoriavsnittet. Van Damme & van Amstel (1996) menar att 

huruvida efterfrågan kan anses stabil är en viktig faktor till hur företag sourcar sina transporter. 
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Den förändring som Matbutiken genomgått där de gått från att insourca transporterna till att 

outsourca dem, är i linje med det som Axelsson (1998) diskuterar i form av att fokusera på 

kärnkompetensen. Företag ska koncentrera sig på det som de är bäst på och outsourca de delar som 

inte utgör kärnan i verksamheten. En problematik ligger dock i det faktum att det är svårt att veta 

vad exempelvis en tjänst bör kosta om köparen inte har en referens i form av till exempel ett eget 

åkeri, vilket skulle kunna härledas till diskussionen av Barney (1991) som hävdar att företag måste 

identifiera och vårda de resurser som ligger till grund för konkurrenskraften. Matbutiken upplever 

också till viss del att de har lite högre administrativa kostnader för sin kontroll än vad de borde ha för 

att allting ska fungera effektivt. Detta kan tolkas som att transaktionskostnaderna (Williamson, 1975) 

är högre för denna typ av transportupplägg. 

Det sättet som Matbutiken valt att utforma sitt flöde på, det vill säga att de inte blandar olikt 

tempererat gods i samma lastbil gör att det bli lättare att hitta samarbetspartners då uppgiften inte 

kräver speciella lastbilar mer än att de ska kunna hantera en godstyp i taget. Detta går att koppla till 

transaktionskostnadsteori och i synnerhet Specifika tillgångar som Williamson (1981) diskuterar. 

Detta upplägg innebär att transporterna blir mindre specifika som tillgång i Williamsons bemärkelse 

och funktionen kan därmed outsourcas.  

4.5 GodMat 
4.5.1 Allmänt 

Det femte företaget, som här kallas för GodMat, är ett företag som är verksamt inom restaurant- och 

grossisthandeln. De har inga egna butiker utan levererar till restauranter och storkök. Respondenten 

heter Olle och är transportledare för företagets lagercentral i Stockholm samt fordonsansvarig för 

samma område. Respondenten har tidigare varit nationell transportchef för samma företag men ville 

trappa ner på tempot litet. 

Centrallagret ligger i mälardalsområdet och distributionslager finns i såväl norra som södra Sverige. 

Företaget ombesörjer vissa rutter i egen regi och med egna bilar medan de outsourcar andra till 

externa aktörer. Den största delen av de egna transporterna går i mälardalsområdet.  

4.5.2 Vad insourcas? 

Den största anledningen till att företaget driver transporter i egen regi är att det inte finns partners 

på marknaden som kan sköta transporterna effektivt. Framförallt menar Olle att det är speciella 

investeringar i lastbilarna som krävs för att hantera transporterna rätt. Flera kylzoner finns i 

företagets bilar men enligt Olle finns inte åkare i den storleken som har investerat i liknande bilpark. 

De som finns är relativt ensamma på marknaden och kan således sätta priser lite som de vill till de 

företag som inte har gjort investeringen själva. Köparna har då ”inte något att sätta emot” eftersom 

de inte har något val. Det gäller dessutom att veta om de krav som åkaren ställer är rimliga vad gäller 

priset. Då är det bra att veta vad det kostar enligt Olle. 

Dessutom menar Olle att det blir väldigt dyrt att ändra transportupplägg under gällande avtalsperiod, 

allt som tillkommer utöver avtalet blir dyrt. Därför finns en fördel i att själv driva de transporter där 

effektiviseringar och ändringar kan bli aktuella löpande.  

En annan anledning till att företaget kör vissa rutter själva är att kunderna på dessa rutter är något 

viktigare och något mer komplicerade. Företagskunderna körs av företaget själva medan de så 
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kallade anbudskunderna, offentlig verksamhet som kommuner och landsting, läggs i större grad på 

externa parter då dessa kunder i förväg har specificerade krav som gäller under hela avtalsperioden. 

Företagskunder däremot behöver ständigt vårdas och där utvecklas hela tiden samarbetet och det 

blir därför viktigare att köra i egen regi. Dessutom finns en kommunikationsfördel att själv köra till 

företagskunder då chaufförerna kan återkomma med feedback om vad kunderna tycker. Det ger 

enligt Olle en bättre kommunikation tack vare att chaufförerna känner ansvar med företaget. 

4.5.3 Vad outsourcas? 

Olle menar att det är omöjligt att ha egna transporter till hundra procent. Marknadens efterfrågan 

varierar för mycket för det menar han. Därför måste GodMat dimensionera sin lastbilsflotta så att 

den del av efterfrågan som inte varierar drivs i egen regi och den del som är mer osäker drivs av 

externa parter. 

Ytterligare skäl till att outsourca en del av transporterna är att på vissa sträckor finns det ingen 

möjlighet att på egen hand få lönsamhet i transporter. Framförallt är det i norra Sverige där 

kunderna är få med väldigt långa avstånd emellan dem. Norrland har blivit lite av en 

monopolmarknad menar Olle och säger att det måste vara så, samlastning blir avgörande för att få 

lönsamhet i lastbilarna. 

Företagets outsourcande eller inte är också beroende på vilka partners som finns att köpa tjänsterna 

av. En del partners har varit med ett tag och kan branschen. Då fungerar det väldigt bra enligt Olle 

och det behöver inte innebära några stora problem. 

4.5.4 Analys av motiv till sourcingbeslut 

Orsakerna till varför GodMat insourcar sina transporter i mälardalsområdet är framförallt att den typ 

av utrustning som finns i deras lastbilar inte är lätt att hitta hos externa aktörer på marknaden. Detta 

betyder alltså att tillgångsspecificiteten (Williamson, 1981) är hög i dessa lastbilar och att detta gör 

att det blir kostsamt att lägga ut på marknaden, alltså outsourca det. 

Olle menar också att GodMats kundnät i Stockholm är något komplext och att det därför är önskvärt 

att köra dessa sträckor själv, de andra så kallade anbudskunderna, kommuner och landsting, ligger i 

högre utsträckning på externa parter. Detta kopplas till det som i teoriavsnittet kallades för graden av 

osäkerhet i transaktionen (Williamson, 1975; Langfield-Smith & Smith, 2003). Att de externa 

transportleverantörerna i högre grad levererar på sträckor med tydligare fördefinierade krav kan 

sägas bero på att dessa uppgifter har en högre specifikationsgrad och högre mätbarhet vilket sänker 

transaktionskostnaderna och gör dessa transporter bättre lämpade för outsourcing. På samma sätt 

gäller att företagskunder kräver uppmärksamhet och en tvåvägskommunikation vilket kan vara svårt 

att specificera och mäta vilket gör att denna typ av körningar blir relativt sätt mindre lönsamma att 

lägga ut på externa transportleverantörer.  

De transporter som outsourcas är framförallt de transporter som är relativt enkla att specificera och 

mäta (Williamson, 1975; Langfield-Smith & Smith, 2003), de transporter som i mindre utsträckning 

kräver speciella fordon (Williamson, 1981), samt de transporter där det är svårt att hitta tillräcklig 

efterfrågan för att kunna äga fordonet själv (van Damme & van Amstel, 1996). 
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4.6 Restaurantexperten 
4.6.1 Allmänt 

Det sjätte företaget, som här kallas för Restaurantexperten, är verksamt inom restaurant- och 

grossisthandeln. Deras kundkrets är framförallt privatkunder. Respondenten heter Per och är 

transportchef vilket innebär att han är ansvarig för den nationella transportstrukturen samt 

upphandlingar av transporter. 

4.6.2 Vad insourcas? 

Restaurantexperten har en liten del av sin transportfunktion insourcad. De har ett åkeri som sysslar 

med distributionen till slutkund i stockholmsområdet. Detta åkeri står för ca 20 % av distributionen i 

Stockholm. 

Per menar att fördelarna med att äga egna lastbilar är att det är billigare än att outsourca dem. 

Vinsten ska gå någonstans och finns det möjlighet att ha egna lastbilar som kan få hög fyllnadsgrad är 

det billigare: 

”Men det har också med volymer och flöde att göra, har man fasta volymer och fast flöde så kan man 

fylla sina egna bilar, då är det billigare.” (Per, 2011) 

Det andra skälet som Per ser som den stora fördelen med att ha en insourcad transportfunktion är 

att kompetensen behålls inom företaget. Enligt Per är transportmarknaden komplicerad och det är 

avgörande att hitta bra parter att skriva kontrakt med och att vara duktig att förhandla. Där har 

Restaurantexperten en fördel i att ha egna bilar. De lär sig vad som kostar, hur ett åkeri drivs och 

framförallt vet deras avtalsparter om att Restaurantexperten vet. Vidare menar Per att styrningen av 

de egna bilarna fungerar något bättre och att engagemanget hos de egna chaufförerna är bättre än 

hos de inhyrda. Dessutom menar Per att det ibland är svårt att få med de externa 

transportleverantörerna på verksamhetsförbättringar som Restaurantexperten vill göra. Per tycker 

det är tråkigt att de externa parterna inte alltid förstår att de har ett gemensamt mål, att skapa 

lönsamhet för varandra och för slutkunden. 

I dagsläget har Restaurantexperten en liten del av transportfunktionen insourcad men Per menar att 

företaget just nu för en diskussion om att utöka flottan till fler lastbilar. Volymerna ser ut att vara så 

stabila att företaget kan öka andelen egna bilar inom en nära framtid. 

4.6.3 Vad outsourcas? 

Restaurantexperten outsourcar nästan alla sina transporter. Både inflödestransporter, 

mellantransporter och distributionstransporter. Historiskt har de haft ett eget åkeri men bestämde 

sig för några år sedan för att göra om lagerstrukturen och sälja av den egna lastbilsparken. Som 

nämns ovan har de ett litet eget åkeri i stockholmsområdet men den stora delen av volymen sköts av 

externa transportleverantörer. När det gäller mellantransporter menar Per att dessa transporter är 

lätta att utföra och att det därför inte finns någon anledning att göra detta själv. 

”… där har vi sett väldigt tydligt att när man drar till omlastningsstationerna så kan vem som helst 

göra det. Det klarar alla av. Hämta och köra gods.  När man går på närdistribution, då ställs det helt 

andra krav på åkarna…” (Per, 2011) 
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Vad gäller outsourcing av distributionen var denna primärt ett resultat av en stor omorganisation av 

lagerstrukturen på svenska marknaden och det var ett beslut på ledningsnivå att transporterna skulle 

outsourcas då ledningen ansåg att Restaurantexperten inte själv hade de systemen och kompetensen 

att utföra transporterna i egen regi. 

Ett annat skäl till varför Restaurantexperten outsourcar är att volymerna svänger. Den del av 

volymen som inte är säker måste läggas ut på externa parter. Att ha egna lastbilar när volymen är 

liten och osäker skulle aldrig löna sig ekonomiskt. 

4.6.4 Analys av motiv till sourcingbeslut 

Motiven till Restaurantexpertens insourcingbeslut är framförallt två. Per menar att det är viktigt att 

kompetensen kring att operera transporter behålls i företaget, det skapar förutsättningar för att hitta 

bra parter och att vara duktig i sina förhandlingar med desamma.  Här finns kopplingar till det som 

behandlades i teorikapitlet angående Barneys (1991) diskussion om företagets resurser. 

Restaurantexperten upplever att det är viktigt att äga egna bilar för deras förmåga att skapa 

konkurrenskraftiga distributioner.  

Dessutom upplever Per att den insourcade delen av transportfunktionen är lättare att styra, att det 

är lättare att få igenom ändringar hos de egna chaufförerna och att deras engagemang är högre än 

de inhyrda chaufförernas. Dessutom finns här en skillnad mellan in- och outsourcade chaufförer som 

kan hänföras till diskussionen kring transaktionskostnader (Williamson, 1975) via aktörers 

opportunistiska beteende och prestationens mätbarhet. Att inte kunna kontrollera och styra den 

delen av verksamheten som är outsourcad lika bra gör att kostnaderna stiger för den sortens 

transaktioner. 

Restaurantexpertens motiv för att outsourca är att systemen och kompetensen för att driva och 

hantera transporterna helt i egen regi inte har funnits på företaget. Här finns koppling till det som 

Williamson (1981) kallar Specifika tillgångar. Har inte rätt investeringar gjorts, i materiella eller 

personella tillgångar för att stötta transaktionen, kommer verkningsgraden att avsevärt sänkas och 

det kan vara mer lönsamt att lägga ut transaktionen på marknaden, i det här fallet outsourca. 

Möjligen kan det som nu händer på Restaurantexperten, att de planerar att utöka sin egen flotta i 

mälardalsområdet, tolkas som att de investeringar som nu görs på företaget gör att den relativa 

kostnaden för att hålla egna bilar långsamt börjar sänkas.  

Vidare menar Per, att efterfrågan är svängande och volymerna bitvis små i vissa regioner och att det 

därför inte går att få en tillräcklig fyllnadsgrad i egna lastbilar i enlighet vad som diskuteras av van 

Damme & van Amstel (1996). 

4.7 Grosshandlaren 
4.7.1 Allmänt 

Det sjunde företaget, som här kallas för Grosshandlaren, är ett företag som är verksamt inom 

restaurant- och grossisthandeln. De är verksamma i hela Sverige. Kunderna består av såväl små 

restauranger som hela restaurangkedjor. Respondenten heter Anders och är lager- och transportchef 

för deras lager och distributionscentral i Stockholm. 
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4.7.2 Vad insourcas? 

Nationellt ser det olika ut för hur Grosshandlaren väljer att organisera sina transporter. På vissa orter 

insourcar de medan de outsourcar på andra. På centralen i Stockholm äger företaget för närvarande 

bara en budbil som de använder för att lösa brådskande problem när den externa parten inte är 

flexibel nog. 

4.7.3 Vad outsourcas? 

I Stockholm outsourcas alla transporter utom de enstaka brådskande transporterna som utförs med 

budbilen. Distributionsbilarna är helchartrade vilket innebär att endast Grosshandlarens varor 

transporteras i dem. Anledningen till att de outsourcar menar Anders är att det kostar för mycket att 

investera i egna lastbilar. Grosshandlarens central i Stockholm ägde en egen lastbil tills för några år 

sedan, men den såldes för att frigöra kapital. Anders menar att det är dyrare att driva åkeri i 

Stockholm än i övriga landet. Detta är mycket på grund av att Stockholm har speciella miljökrav vilket 

gör att en lastbilsflotta på ett stockholmsåkeri måste bytas ut oftare än i övriga landet. 

I dagsläget har Grosshandlaren byggt upp ett nära samarbete med enbart en aktör i 

stockholmsområdet. Enligt Anders finns det inte så många transportaktörer på marknaden som kan 

utföra den typen av transporter som Grosshandlaren efterfrågar. Bland annat måste lastbilarna 

kunna transportera gods med tre olika temperaturer samtidigt. Således är de tacksamma för att ha 

en så pass väl fungerande samarbetspartner. Trots detta utvärderar de kontinuerligt hur de 

alternativt skulle kunna göra samt att de betalar ett rimligt pris för tjänsten.  

Något som Anders återkommer till är att han personligen skulle vilja se att Grosshandlaren 

insourcade transporterna. Att ha korta ledtider är viktigt för Grosshandlaren och genom att insourca 

transporterna så menar han att flexibiliteten ökar och att det är lättare att styra om verksamheten på 

daglig basis. Vidare menar Anders att det även skulle bidra till att det blir lättare att kontrollera 

chaufförerna och att de utför uppgiften korrekt. Dels för att personalen känner ett personligt ansvar 

för företaget och dels för att ett närmre samarbete uppnås.  

Grosshandlarens verksamhet och konkurrensfördelar bygger till stor del på att de har korta ledtider 

vilket kunderna uppskattar. Anders menar dock att det finns begränsningar i hur flexibla de kan vara 

gentemot kunden då de outsourcar transporterna. Trots att det samarbete de har idag med den 

externa parten fungerar bra, så menar han att den önskade flexibiliteten blir svår att uppnå om inte 

chaufförerna är anställda av Grosshandlaren och kan hjälpa till även på lagret.  

”Det är bättre att ha egna bilar, du får lättare att styra, fixa och dona, du kan göra det här, hämta 

det där, vara inne och hjälpa till på lagret om det inte fanns något att göra.” (Anders, 2011) 

Vidare menar Anders att det skulle vara lättare att styra egna chaufförers arbetstider. Som det ser ut 

nu finns det fasta avtal för när chaufförerna ska börja och sluta. Han tror att det skulle vara lättare att 

ha flexibla arbetstider och att ha helgarbete i större utsträckning om Grosshandlaren hade egna 

chaufförer. 

Anders ser många fördelar med att insourca transporter. Anledningen till att verksamheten inte är 

upplagd så i dagsläget är att det skulle innebära stora investeringar och kräva pengar som 
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Grosshandlaren i dagsläget inte har. Dock tror han att företaget inom några år kommer att ha köpt 

lastbilar för stockholmsdistribution motsvarande cirka 40 % av transporterna. 

4.7.4 Analys av motiv till sourcingbeslut 

Grosshandlaren har i dagsläget en part som fungerar bra att arbeta med och Anders säger samtidigt 

att det finns få aktörer som skulle kunna sköta transporterna. Dock vill han hellre se att de insourcar 

transporterna. Detta grundar sig i att han tror att Grosshandlaren skulle få en högre flexibilitet i det 

dagliga arbetet. Det skulle bli lättare att kontrollera och utvärdera hur verksamheten fungerar. Dessa 

punkter ligger i linje med det som Williamson (1975) kallar för graden av osäkerhet. 

Specifikationsgraden kan aldrig komma till den nivå som skulle vara önskvärd för Grosshandlaren. 

Därför ser de fördelar med att ha egna bilar.  

Företag outsourcar ofta för att uppnå stordriftsfördelar vilket i transportbranschen kan innebära att 

den externa parten kan samlasta gods. I Grosshandlarens fall helchartrar de lastbilarna vilket 

resulterar i att de inte uppnår några skalfördelar gentemot om de hade ägt lastbilarna själva. Juriado 

& Wilding (2004) diskuterar kostnadsfördelar som motiv till beslut att outsourca. Detta tolkar vi som 

att få stordriftsfördelar genom samlastning. Här skiljer sig teori från empiri i hur Grosshandlaren gör 

idag, men i och med att de överväger att insourca och ser fördelarna med det så väljer vi att 

framhålla detta som en Marknadsfaktor i linje med den teoretiska referensramen. 

4.8 Närprodukter 
4.8.1 Allmänt 

Det åttonde företaget, som här kallas för Närprodukter, producerar och distribuerar 

färskvaruprodukter till dagligvaruhandeln, restauranger och företagskunder. Respondenten heter 

Håkan och är ansvarig för logistikutvecklingen centralt på företagets huvudkontor. 

 4.8.2 Vad insourcas? 

I Mälardalen väljer Närprodukter att insourca sina distributionstransporter. Den största och mest 

övergripande anledningen till detta beslut är att det inte finns någon aktör som kan hantera den 

mängd gods som Närprodukter har. Dels på grund av produkternas korta hållbarhetstid och snabba 

omsättningshastighet och dels på grund av att de lastbärare Närprodukters produkter packas i kräver 

specialbyggda lastbilar. Ingen extern aktör har således möjlighet att ta över utan att behöva bygga 

om lastbilar eller investera i nya.  

Håkan säger även att de insourcar transporter på de ställen där de ”traditionellt” sett har gjort det. 

Det har inneburit att de hela tiden har behållit kompetensen i form av duktiga chaufförer och att de 

kontinuerligt har investerat i nya lastbilar. I de regioner där Närprodukter insourcar har de dock inget 

bra sätt att hantera svängningarna i flödet. De har visserligen sett till att ha så jämna flöden som 

möjligt ut till butikerna genom att leverera varje dag men på somrarna när volymerna minskar 

parkerar de några lastbilar om de inte behövs.  

Fördelarna med den nuvarande strategin anses vara att de på ett effektivt sätt kan utföra snabba och 

täta direktleveranser. De utvärderar kontinuerligt vad som är det mest kostnadseffektiva alternativet 

med bibehållen servicegrad. Detta sker på lokal nivå och besluten tas av respektive central.  
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4.8.3 Vad outsourcas? 

I Skåne outsourcas alla transporter. Anledningen till det ligger i att Närprodukters marknadsandelar 

är mindre där och de kan således inte få en önskad fyllnadsgrad i lastbilarna. Närmsta 

produktionsanläggning ligger dessutom så pass långt ifrån Skåne att en distributionsbil inte skulle 

hinna fram och tillbaka under samma arbetspass. Samma problematik finns även i de norra delarna 

av landet. Där väljer de istället att outsourca hela produktionen och distributionen till 

samarbetspartners som är aktiva i de regionerna. Detta är nödvändigt beroende på hur Sverige ser ut 

rent geografiskt och demografiskt. Håkan menar att företag i olika länder har olika förutsättningar 

när det gäller organisering av sina transporter och gör en jämförelse med sina kollegor och deras 

förutsättningar, i ett annat europeiskt land: 

”... distribution i Holland, det kan ju en logistisk analfabet köra...” (Håkan, 2011) 

Närprodukter outsourcar i hög grad även mellantransporter mellan sina olika lager och 

produktionsanläggningar. Främst har det att göra med att få en ökad fyllnadsgrad och för att på så 

sätt sänka kostnaderna.  

4.8.4 Analys av motiv till sourcingbeslut 

Utifrån vad som lagts fram i teoriavsnittet så går det att dra två tydliga paralleller till varför 

Närprodukter väljer att insourca delar av sina transporter. Det ena är att stora investeringar är gjorda 

i såväl lastbilar som i personal. De har en trogen och kunskapsstark chaufförskår som ser till att hålla 

en hög servicenivå på arbetet. Det andra är att det inte finns någon extern part som har möjlighet att 

ta över den snabba distribution med de speciellt utrustade lastbilarna som verksamheten kräver. 

Detta arbetssätt är i linje med de tankar Williamson (1981) lägger fram om Specifika tillgångar. Om 

pengar och kunskap av signifikant värde skulle gå förlorad vid en förflyttning av transaktionen så 

väljer företag att behålla verksamheten själva.  

Det faktum att Närprodukter väljer att parkera lastbilar under sommarperioden istället för att köpa in 

”topparna” i enlighet med Van Damme & van Amstel (1996) visar ytterligare på den komplexitet 

Närprodukter upplever i frågan om att hitta externa parter som kan hantera distributionsflödena 

(Williamson, 1981).  

Motiven till att outsourca mellantransporter och de längre distributionstransporterna grundar sig i 

Marknadsfaktorer. Den kostnadsreducering och de skalfördelar som uppnås genom samlastning med 

externa parter är den största anledningen till att Närprodukter väljer att outsourca dessa. Detta i 

enlighet med vad van Damme & van Amstel (1996) menar är viktigt för företag att väga in i sina 

sourcingbeslut.  

4.9 Premiumdrycker 
4.9.1 Allmänt 

Det nionde företaget, som här kallas för Premiumdrycker, är ett företag som är verksamt inom 

dryckesbranschen. De är verksamma i hela Sverige. Kunderna består av såväl dagligvarukedjor som 

restauranger. Respondenten heter John och är logistikchef på deras lager och distributionscentral i 

Stockholm. 
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4.9.2 Vad insourcas? 

Premiumdrycker insourcar en majoritet av sina distributionstransporter i Sverige. För några år sedan 

valde en av de stora dagligvaruhandlarna att ta över de delar av Premiumdryckers flöde som gick till 

kedjans butiker och istället låta varorna gå genom dagligvaruhandelns eget distributionssystem. 

Detta innebar att Premiumdrycker fick en betydligt lägre fyllnadsgrad i sina distributionsbilar. 

Premiumdryckers lösning på detta problem var att samarbeta med mindre producenter och aktörer 

på marknaden och lyckades på så sätt åter igen få en hög fyllnadsgrad i distributionsbilarna. Detta 

har även inneburit att de numera kör till restauranger som inte säljer Premiumdryckers produkter, de 

agerar som ett externt åkeri för de mindre producenterna. John säger att: 

”Man kan säga att vi har outsourcat en del av vår överkapacitet.” (John, 2011) 

John säger att Premiumdrycker inte ställer sig helt främmande till att outsourca 

distributionstransporterna men att det i dagsläget är bättre att insourca dem. Han upplever att det 

finns många faktorer i utförandet av transporterna som skulle vara svåra att få en extern part att 

utföra lika effektivt som de själva. I och med att en stor del av kunderna är restauranger ser 

Premiumdrycker ett värde i att ha egna chaufförer som kommer till kunden, ger ett trevligt intryck 

och vårdar kundrelationen.  

Något som skiljer Premiumdrycker från de flesta andra insourcande företagen i studien är att de 

längs hela norrlandskusten har egna lastbilar. Vissa av dessa transporter körs väldigt långa sträckor 

och har inte alltid en hög fyllnadsgrad. Men Premiumdrycker lägger stor vikt vid att möta kunden 

med sin egen personal och att vårda relationen. Därav väljer de att insourca även i stora delar av 

Norrland.  

Genom att insourca får Premiumdrycker även kontroll långt ut i flödet vilket är något de strävar efter. 

John menar att de sannolikt skulle få en bättre bild över kostnaderna om de valde att outsourca 

distributionen. Då uppstår dock problemet att det är svårt att kontrollera och se till att kundstocken 

vårdas av de levererande chaufförerna. För att långsiktigt utveckla kundkontakter ser han i nuläget 

att insourcing är det bästa alternativet.  

4.9.3 Vad outsourcas? 

Premiumdrycker outsourcar såväl mellantransporter som vissa distributionstransporter. De 

mellantransporter som outsourcas är de som utförs mellan centrallagret och distributionscentralerna 

runt om i landet. Att de valt detta upplägg säger John beror på att externa åkare kan uppnå högre 

fyllnadsgrad på dessa transporter samt att det inte krävs någon produktkännedom för att utföra 

dem. Distributionschaufförerna behöver ha mer specifik produktkunskap, till exempel känna till 

artikelnummer, vilket de som utför mellantransporter inte behöver. Vidare menar John att dessa 

transporter även är relativt lätta att utföra. Dessa faktorer ligger till grund för att outsourca dem. 

Vidare outsourcar de bitvis även distributionstransporter i storstadsregioner. Detta på grund av 

fluktuationer i volymerna. Det vill säga, de outsourcar enbart flöden på dessa orter när deras egna 

bilar inte längre själva kan hantera volymerna.  
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4.9.4 Analys av motiv till sourcingbeslut 

Under rubriken Marknadsfaktorer i teoriavsnittet diskuteras att kostnadsreduceringar är den 

vanligaste orsaken till outsourcing (Juriado & Wilding, 2004). Vi har valt att tolka detta som att om ett 

företag inte kan uppnå tillfredställande fyllnadsgrad i sina lastbilar så bör outsourcing tas upp till 

diskussion. Premiumdrycker har valt att outsourca mellantransporterna och distributionen på vissa 

orter. Detta faller in som en Marknadsfaktor och ett sökande efter stordriftsfördelar då anledningen 

är att de själva inte kan uppnå hög fyllnadsgrad på de sträckorna. 

Då Premiumdrycker har en tradition av att insourca transporter har dess chaufförer och 

transportfunktion byggt upp en stor kunskapsbank i form av erfarenhet och kompetens. Det är det 

som Williamson (1981) kallar för Specifika tillgångar. Om ett företag upplever att en funktion har 

höga Specifika tillgångar lämpar den sig bäst att insourca då det är förknippat med höga kostnader 

att outsourca. 

Premiumdrycker lägger stort värde i att ha kompetenta chaufförer som bygger relationer med 

kunder. John säger att de skulle tappa kontrollen på flödet om de valde att outsourca distributionen. 

Detta beror på att uppgiften är svår att specificera och det råder en osäkerhet i hur väl den externa 

parten kommer att prestera. Detta är enligt Langfield-Smith & Smith (2003) anledningar till att 

insourca funktionen. Det är ingen standardiserad uppgift och det blir därav svårt att mäta output på 

den. Som motsats outsourcar Premiumdrycker mellantransporterna som enligt John är lättare 

transporter att utföra. 

Vidare går Premiumdryckers agerande vid efterfrågesvängningar i distributionen att koppla till van 

Damme & van Amstel (1996) som lyfter fram att företag bör outsourca ”topparna” och dimensionera 

sin egen fordonsflotta efter den stabila efterfrågan.  

4.10 Svenska Färskvaror 
4.10.1 Allmänt 

Det tionde företaget, som här kallas för Svenska Färskvaror, är en färskvaruproducent vars kunder 

består av såväl dagligvarukedjor som restaurantgrossister. De har en produktionslokal i Stockholm 

från vilken varor både direktdistribueras till butikskunder i Stockholm och transporteras till 

kundernas centrallager runt om i landet. Respondenten heter Jörgen och är transportansvarig på 

företagets lokaler i Stockholm. Svenska Färskvaror är i förhållande till de övriga respondenterna ett 

relativt litet företag. 

4.10.2 Vad insourcas? 

Den enda transportfunktion som Svenska Färskvaror insourcar är de mest brådskande leveranserna. 

Till dessa har de investerat i en budbil. Anledningen är att det anses svårt att hitta samarbetspartners 

som kan hantera dessa snabba leveranser. 

4.10.3 Vad outsourcas? 

I dagsläget outsourcar Svenska Färskvaror alla transporter. De långväga transporterna har alltid 

outsourcats på grund av att de långt ifrån har haft den mängd gods som skulle krävas för att uppnå 

en acceptabel fyllnadsgrad. I stockholmsdistributionen hade de dock tills för bara något år sedan 
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egna distributionsbilar. Men i och med att Svenska Färskvaror förvärvade ett annat företag och att de 

samtidigt ville fokusera på sin kärnverksamhet valde de att outsourca även stockholmsdistributionen.  

Jörgen menar att de har gått miste om den flexibilitet de upplevde sig ha med egna chaufförer. De 

egna chaufförerna förstod de problem som kunde uppstå vid produktionen och kunde anpassa sig 

därefter. I dagsläget har Svenska Färskvaror lite hårdare krav på sig att hinna klart med all produktion 

i tid, för att den externa parten inte ska bli lidande.  

Det åkeri som Svenska Färskvaror outsourcar till är relativt litet och Jörgen tror att även det kan ha 

inverkan på flexibiliteten. Han menar att ett stort åkeri med fler bilar har större möjlighet att hantera 

fluktuationer och uppkomna problem. 

4.10.4 Analys av motiv till sourcingbeslut 

Svenska Färskvaror outsourcar de längre transporterna, det vill säga de utanför Stockholm, för att 

kunna få hög fyllnadsgrad då de långt ifrån har de volymer som krävs för att kunna få ekonomi i en 

egen drift av transporterna. Detta faller in under vad som i teoriavsnittet benämns 

Marknadsfaktorer. Kostnadsreducering är den vanligaste anledningen till att företag väljer att 

outsourca (Juriado & Wilding, 2004) och Svenska Färskvarors resonemang kring sina längre 

transporter går att härleda till detta.  

I och med företagsförvärvet valde Svenska Färskvaror att fokusera på den egna verksamheten vilket i 

innebar outsourcing av distributionstransporterna. Detta går att koppla till det Resursbaserade 

synsättet (Barney, 1991) och företags kärnkompetens. Axelsson (1998) visar på att funktioner inom 

företag som inte utgör en kärnkompetens bör tas upp i en outsourcingdiskussion.  
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4.11 Diskussion faktorer bakom sourcingbeslut 
I detta avsnitt repeteras vilka faktorer som inverkar på företagens sourcingbeslut: Marknadsfaktorer, 

Osäkerhet/Mätning i uppgiften och prestationen, Specifika tillgångar och Resursbaserat synsätt 

(figur 2). Efter att ovan ha presenterat företagen för sig, kommer faktorerna att nedan diskuteras var 

för sig. Diskussionen kommer också att behandla faktorernas betydelse i ett perspektiv som 

återanknyter till problembakgrunden, där frågan ställdes vilka skillnader som kunde finnas mellan 

länder i faktorers betydelse för företagens sourcingbeslut. 

 

Figur 2: Modell för sourcingbeslut; Hsiao et al. (2010); Egen bearbetning 

4.11.1 Marknadsfaktorer 

I kapitel tre diskuterades hur Marknadsfaktorer, såsom svängningar i efterfrågan och hur stabil 

efterfrågan är över ett längre perspektiv, påverkar hur företag tar sina sourcingbeslut. 

Nils på Skånemat menar att de vill ha egna bilar, men säger att det är en förutsättning att de kan 

säkra upp tillräckligt stora volymer i ett längre perspektiv. Så länge företaget har det är Nils 

övertygad om att det är bättre och billigare att ha egna bilar. Detta resonemang stöds också av hur 

Skånemats organisering av transporter ser ut i dag. I södra Sverige har de sitt enda egna åkeri vilket 

beror på att de har större marknadsandelar där och således kan de säkra upp större volymer. De har 

även leverantörer i södra Sverige och kan därmed kombinera distribution och inleveranser för att 

ytterligare öka upp fyllnadsgraden.  

De marknadsmässiga skälen blir ännu tydligare när Kvalitetsmat berättar om vad de tar med i 

beräkningarna i sina sourcingbeslut. Här finns en tydligt uttalad strategi att inte köpa egna bilar för 

hela behovet utan köpa något fler bilar än de som behövs för ”dalarna” i efterfrågan för att sedan 

köpa in ”topparna” från marknaden, vilket även Premiumdrycker framhåller som viktigt. Vidare 

outsourcar Kvalitetsmat de transporter som ligger i regioner med få kunder och med långa avstånd 

från varandra. Den tydligaste regionen är norra Sverige, där de menar att det skulle vara omöjligt att 

få bra lönsamhet och att externa parter har lättare att samlasta med annat gods, vilket gör 

transporterna mer lönsamma. I Svenska Färskvarors fall förhåller det sig likadant i hela Sverige. Deras 

produktion är för liten och de väljer således att anlita externa åkare för de längre transporterna.  
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Att det är omöjligt att ha egna transporter till hundra procent är något som även GodMat framhåller. 

Efterfrågan svänger för mycket för det menar Olle. Vidare menar även han, i likhet med Kvalitetsmat, 

att norra Sverige är en monopolregion när det gäller transporter och att det inte finns något 

alternativ till att outsourca i den regionen. Även Restaurantexperten framhåller små volymer och 

svängande efterfrågan som orsak till varför de inte kan etablera egna transporter i vissa regioner. I 

mälardalsområdet märker de att volymerna blir mer och mer stabila och diskuterar huruvida de ska 

utöka fordonsflottan. Detta ger stöd åt teorin om att stabila flöden blir viktigt i insourcingbeslutet.  

Det finns alltså stöd för det som i teoriavsnittet avhandlades under Marknadsfaktorer. Van Damme & 

van Amstel (1996) menar att svängningar i efterfrågan är en viktig faktor som företag måste ta 

hänsyn till i sina sourcingbeslut. Ju mer efterfrågan svänger, desto större andel måste outsourcas. 

Undersökningar som har gjorts (Juriado & Wilding, 2004) visar också att kostnadsaspekten är den 

enskilt största faktorn som företag uppger när de motiverar varför de outsourcar transporter, vilket 

vi menar är av samlastningsskäl på sträckor där det är svårt för en enda aktör att få tillräcklig 

fyllnadsgrad.  

Marknadsfaktorer är troligen det som mest skiljer Sverige som land från andra länder där studier av 

detta slag är gjorda. Tidigare har studien av Hsiao et al. (2010) omnämnts, de har testat en 

konceptuell modell kvantitativt mot den holländska livsmedelsindustrin. De kunde fastställa att 

Specifika tillgångar var den faktor som var mest betydande när företag outsourcar sina transporter. 

Marknadsfaktorer var inte betydande för besluten. Det är inte så konstigt om hänsyn tas till hur 

Holland geografiskt ser ut i förhållande till Sverige. En chaufför har helt andra möjligheter i Holland 

att köra från gräns till gräns på ett arbetspass, vilket en svensk chaufför inte har möjlighet till. Vidare 

är Hollands befolkningstäthet betydligt högre än Sveriges, vilket också ger helt andra möjligheter att 

fylla lastbilarna och få lönsamhet. Därför menar vi att det i Sverige är naturligt att Marknadsfaktorer 

framkommer som en mer betydande faktor när sourcingbeslut kring transporter diskuteras. 

Förmodligen sticker de nordiska länderna ut på just den här punkten, komplexiteten i 

distributionssystemen, än vad övriga europeiska länder gör. 

4.11.2 Osäkerhet/Mätning 

Det går inte att förklara företagens sourcingbeslut enbart med Marknadsfaktorer som grund. Studien 

visar även att graden av osäkerhet i transaktionen har betydelse. I teorikapitlet diskuterades 

Williamson (1975) resonemang om att transaktionskostnaderna för att kontrollera aktören stiger 

med osäkerheten och Langfield-Smith & Smith (2003) diskussion om uppgiftens specifikationsgrad 

och prestationens mätbarhet. 

Om företaget inte har problem att hitta aktörer som upplevs som kompetenta att utföra uppgiften 

anses den relativa kostnaden för att outsourca transporterna också som lägre. Skånemat upplever till 

exempel inga problem med att hitta aktörer som kan sköta deras transporter och det är också en av 

förklaringarna till att de kan outsourca så mycket som de gör i mälardalsregionen. De har också ett 

mycket omfattande dokument som de använder för att utvärdera sina partners, vilket gör att båda 

parter i relationen vet vad den andra förväntar sig och hur detta mäts. Nils framhåller dessutom att 

han tycker att de egna chaufförerna upplevs som enklare att styra och att engagemanget är bättre 

hos dessa vilket också skulle kunna betyda att kostnaderna för den transaktionen är lägre än för 

externa parter. 
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Åke på Kvalitetsmat framhåller att de transporter de inte ska ha själva är de så kallade 

mellantransporterna. Detta för att dessa är lätta att utföra vilket betyder att externa aktörer gör det 

mycket bättre. En uppgift som är lätt att specificera är lättare att lägga ut externt. Även John på 

Premiumdrycker menar att mellantransporterna är lättare att specificera och mäta vilket gör de mer 

lämpliga att outsourca.  

Att outsourca de relativt enklare transporterna är något som även Europagross gör. De har valt att 

outsourca hela sin transportfunktion men har samtidigt ett litet annorlunda distributionssystem med 

leveranser på natten till egna butiker vilket gör att uppgiften blir relativt lättare att specificera och 

mäta än om de hade haft ett upplägg liknande sina konkurrenter. 

Även GodMats sourcingbeslut kan härledas till osäkerhet och mätning i transaktionen. Olle framhöll 

att de transporter som GodMat själva äger är de som går till företagskunderna och som därför är 

betydligt mer komplexa ifråga om kundkrav och flexibilitet. De externa parterna sköter de så kallade 

anbudskunderna, det vill säga kunder inom offentlig sektor, som upplevs som betydligt mer 

kontraktsstyrda och därför inte lika svåra att leverera till. Premiumdrycker framhäver även de att 

mellantransporterna är lättare att outsourca för att specifikationsgraden är högre på de 

transporterna.  

Graden av osäkerhet i transaktionerna får alltså betydelse för hur företag sourcar sina transporter. Ju 

lättare företaget upplever att transporten som sådan är att mäta, desto större är benägenheten att 

outsourca den. Till exempel visar studien att mellantransporter outsourcas oftare än slutdistribution 

till kund eftersom den sistnämnda anses som svårare att specificera i kontrakt och det är svårare att 

kontrollera att det som är överenskommet verkligen blir gjort. Detta skiljer sig också från den studie 

som Hsiao et al. (2010) har gjort, där de inte statistiskt kunde fastställa om detta hade betydelse för 

företags sourcingbeslut. Det har förmodligen att göra med hur deras undersökning är genomförd. 

Frågan om grad av osäkerhet i transaktionen blir relativ och är svår att belysa om hänsyn tas till 

transportfunktionen som helhet, vilket inte var fallet i den studien. Däremot visar denna studie att en 

klar skillnad finns i hur företag sourcar sina transporter beroende på om de är enkla att specificera 

och mäta, eller inte.  

Det är dock viktigt att vara medveten om att transporttjänsten som sådan är relativt lätt att mäta och 

specificera jämfört med en del andra tjänster, till exempel inköp av komponenter, eller 

personalutvecklingstjänster. Det skulle sannolikt vara ett ännu tydligare mönster i hur graden av 

osäkerhet får betydelse om studien gällt flera olika branscher. 

I avsnittet ovan förs ett resonemang kring det faktum att geografiska och demografiska skillnader 

mellan länder leder till att Marknadsfaktorer blir olika viktiga beroende på var studien utförs. 

Detsamma kan sägas gälla osäkerhet och mätning i transportsektorn. Här är det främst hur 

välutvecklat de legala ramverken är i landet i fråga samt huruvida transportmarknaden är 

fragmenterad eller homogen med stark facklig förankring. En fragmenterad transportmarknad med 

många enmansåkare kommer att ha andra sourcingkontrakt än en transportmarknad med stora 

fackliga organisationer och starka åkeriföretag, bland annat beroende på förhandlingsstyrka mellan 

parter.  

Många av företagen som har deltagit i studien menar att det är viktigt att ha kontroll ända ut i flödet 

och att chauffören som levererar godset är en representant för företaget. Vi tror att denna faktor 
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spelar större roll i ett tjänsteproducerande land som Sverige. I länder med en tjänstesektor som inte 

är lika utvecklad skulle chaufförens kundrelation möjligen inte spela lika stor roll i ett sourcingbeslut.  

4.11.3 Specifika tillgångar 

Förutom grad av osäkerhet i transaktionen menar också Williamson (1981) att Specifika tillgångar har 

betydelse för företags sätt att organisera sig. Har företaget investerat i en tillgång som är speciellt 

anpassad för transaktionen som äger rum, ökar verkningsgraden och kostnaden för transaktionen blir 

relativt sett lägre. Det kan dessutom vara förenat med stora kostnader att använda tillgångarna på 

annat håll, i andra transaktioner, vilket gör att transaktionen blir relativt sett billigare (Arnold, 2000). 

Detta visar sig få betydelse för företags sourcingbeslut. Ett av Kvalitetsmats motiv för att äga egna 

transporter är att det inte finns aktörer på marknaden som har den utrustning som krävs i lastbilen 

för att effektivt kunna köra gods på det sätt som Kvalitetsmat önskar, vilket betyder att deras 

tillgångar är specifika. Även GodMat framhåller att deras transporter är specifika så till den grad att 

det är svårt för dem att hitta externa aktörer som kan hantera deras godsflöde på ett bra sätt, varför 

de har valt att insourca stora delar av sitt flöde i mälardalsområdet.  

John på Premiumdrycker menar att deras distributionschaufförer har mycket kunskap och stor 

kompetens som gör att distributionen är mer effektiv än vad den skulle vara om en extern part skulle 

ta över. Närprodukter har även de motiv till sin insourcing som kan härledas till teorin om Specifika 

tillgångar. Här är det dock inte bara det rent materiella som anses specifikt utan även kunskapen hos 

personalen. De framhåller att de har svårt att hitta parter som har gjort nödvändiga investeringar i 

lastbilsparken. Närprodukter menar vidare att de har en trogen och kompetent chaufförskår som har 

förvärvat viktiga kunskaper kring hur deras distributionssystem är uppbyggt. Förutom kunskapen 

som Närprodukter menar är specifik anser de även att det inte finns någon aktör som skulle kunna 

hantera deras flöde, främst för att det krävs speciella fordon. 

De finns alltså stöd i data för att Specifika tillgångar spelar roll för företagens sourcingbeslut. Anser 

företagen att tillgångarna som ligger till grund för transporterna är specifika är benägenheten större 

att insourca dem. Men en låg grad av specificitet på tillgångarna leder även till en större benägenhet 

att outsourca transporterna. Europagross har till exempel separerat själva kylfunktionen från den 

fysiska lastbilen, vilket gör att tillgångspecificiteten sänks och gör transporterna lättare att outsourca. 

Här går det visserligen att diskutera vad som är ”hönan” och vad som är ”ägget”, outsourcar 

Europagross för att specificiteten är låg, eller har de sett till att sänka specificiteten för att de velat 

outsourca transportfunktionen? Detta är en fråga studien inte funnit svaret på. 

Låg specificitet på tillgångarna får även betydelse för Skånemat och Restaurantexperten. I fallet 

Skånemat har de historiskt sett inte etablerat sig i mälardalsområdet vilket gör att det är förenat med 

stora kostnader att starta upp ett eget åkeri i regionen, trots att volymerna ser ut att vara av den 

storleken att det rent marknadsmässigt skulle fungera och att Nils menar att det är något billigare att 

äga egna bilar. När investeringen väl är gjord, vill säga. 

Även för Restaurantexperten får låg specificitet på tillgångarna betydelse. De har heller inte historiskt 

sett varit etablerade med eget åkeri i mälardalsregionen och därmed inte investerat i de tillgångar 

som behövs. De har nu ett eget åkeri som är en liten del av den totala verksamheten, men funderar 

på att utöka den egna flottan, vilket kan ses som att de nu genomför investeringar succesivt som 

stöttar transaktionerna och gör dessa relativt mer lönsamma att insourca. 
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Specifika tillgångar är det som tydligast framkom som faktor bakom sourcingbeslut i ovan nämnda 

studie av Hsiao et al. Specifika tillgångar är också något som tydligt framkommit i denna studie. 

Framförallt gäller detta investeringar i lastbilar såväl som investeringar i personalens kompetens. 

Specifika tillgångar är den faktor, tillsammans med det Resursbaserade synsättet nedan, som är 

minst beroende av externa omständigheter. Länder som har likartade industristrukturer kommer att 

ha ett liknande behov av transporter. Möjligen går det att resonera kring att olika miljökrav i olika 

länder skulle kunna leda till att specifika investeringar skulle behöva göras, men åtminstone inom EU 

med harmoniserat regelverk borde inte större skillnader uppträda, vilket de heller inte har gjort.  

4.11.4 Resursbaserade synsättet 

Det sista avsnittet i teorikapitlet behandlade det så kallade Resursbaserade synsättet på företagens 

konkurrenskraft vars förespråkare är Barney (1991) och Collins & Montgomery (1995). Ett företags 

resurser är heterogena och måste göras värdefulla för att skapa konkurrensfördelar. Axelssons (1998) 

resonemang om kärnkompetens kan ses som en vidareutveckling av detta resonemang. 

Åke på Kvalitetsmat är den som tydligast lyfte fram att transportfunktionen var deras kärnkompetens 

och därför mycket viktig att insourca. Att insourca ger stora möjligheter att jobba strategiskt med 

frågor som miljö och utveckling av distributionsnät. Dessutom är det en förutsättning för att kunna 

veta vilka krav företaget kan ställa på de parter som Kvalitetsmat outsourcar till. 

Vidare framhöll såväl Restaurantexperten som GodMat och  Skånemat att det var viktigt att äga egna 

transporter för att veta vilka krav de kunde ställa på de externa parterna. Att ha något att ”sätta 

emot” i förhandlingarna  är viktigt för att göra outsourcingsamarbetet lönsamt. De menar att det är 

en förutsättning för att kunna bedöma såväl för höga anbud från åkerier som för låga. Matbutiken 

har även de satsat på sin kärnkompetens, men menar att transportfunktionen inte ingår i denna och 

därför har de outsourcat allt till externa åkare, trots att de har marknadsmässiga förutsättningar att 

insourca transporterna.  

Begreppet kärnkompetens framgår inte lika tydligt i data som de andra faktorerna i bemärkelsen att 

de får effekter på företags sourcingbeslut. Detta kan bero på metodiken i studien där enbart logistik- 

och transportansvariga har tillfrågats. Dessa kommer ha en bild av transportfunktionen som troligtvis 

skiljer sig från de svar som hade framkommit om andra personer på företagen hade tillfrågats. Det 

kan återigen vara en fråga om ”hönan eller ägget”. Insourcar företaget för att det anses vara en 

kärnkompetens eller säger respondenterna att det är en kärnkompetens för att funktionen varit 

insourcad? Om studien hade omfattat fler branscher hade troligtvis större skillnader framkommit. 

Däremot visar studien att det Resursbaserade synsättet får effekter på sourcingbesluten. De företag 

som anser att kunskap om transportfunktionen och chaufförernas kompetens är en viktig del i att 

skapa konkurrensfördelar kommer ha större benägenhet att insourca än de företag som anser att 

transportfunktionen främst utgör en kostnadspost.  
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4.11.5 Sammanfattning av analys och avslutande kommentar 

Sammanfattningen av empiri och analyskapitlet kommer att återknyta till den modell som 

utvecklades i teorikapitlet med de viktigaste resultaten som studien har visat (Figur 3). 

De faktorer som blir avgörande för om företag in- eller outsourcar är enligt studien:  

 Ju större svängningar i efterfrågan, desto större är benägenheten att outsourca hela eller 

delar av transportfunktionen. Ju lägre fyllnadsgrad företaget själv kan uppnå i transporter 

och ju längre transporterna är, desto större blir benägenheten att outsourca. 

 

 Ju lättare ett transportuppdrag är att specificera och mäta, desto större är benägenheten att 

outsourca. Mellantransporter outsourcas oftare än distributionstransporter till kunder, 

eftersom de sistnämnda anses svårare att specificera och mäta. 

 

 Om tillgångarna som stöttar transaktionen, transportuppdraget, har låg specificitet, ökar 

benägenheten att outsourca. Stora investeringar i lastbilspark och i personalens kompetens 

ger omvänt en större benägenhet att insourca. 

 

 Slutligen, anser företaget att transporter och chaufförernas kompetens är ett viktigt verktyg 

för att vinna konkurrensfördelar, ökar benägenheten att insourca funktionen. För de företag 

som anser att transportfunktionen enbart utgör en kostnadspost ökar benägenheten 

markant att outsourca. 

 

Figur 3: Resultatmodell sourcingbeslut 
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I föregående avsnitt diskuteras de faktorer som ligger grund för företags sourcingbeslut. Resonemang 

har i uppsatsen även förts huruvida dessa faktorer påverkats genom att studien har avgränsats till 

Sverige. Huruvida data som framkommit skiljer sig mellan de olika verksamhetsområden som studien 

baserats på bör även besvaras. Dock går det inte att se några tendenser sett till verksamhetsområde, 

trots att företagens kundstruktur såväl som storlek skiljer sig markant åt. Som generell tendens går 

det att säga att restauranggrossisterna har en mer komplex kundstruktur än dagligvaruhandeln 

eftersom dagligvaruhandeln oftast har egna butiker som är knutna till en viss koncern vilket gör 

efterfrågan mer stabil. Trots detta går det inte att se några tendenser att företag inom ett visst 

verksamhetsområde är mer benäget att in- eller outsourca. För den som vill ha insikt i hur företag 

väljer att sourca sin transportverksamhet är det istället viktigt att beakta Marknadsfaktorer, 

transaktionskostnadsteori och Resursbaserat synsätt på företagets konkurrenskraft.   
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5. Slutdiskussion 

5.1 Slutsatser 
Uppsatsens problemformulering lyder: vilka faktorer påverkar företags beslut att outsourca 

respektive insourca transporter? 

Studien finner att Marknadsfaktorer påverkar företagens sourcingbeslut. I områden där kunder är få 

och avstånden långa blir det viktigt att samlasta lastbilen och därför finner företag det fördelaktigt 

att lägga ut transporterna på externa transportleverantörer. Ju mer efterfrågan svänger desto större 

är företags benägenhet att outsourca. Vidare innebär en lastbilsflotta stora investeringar och företag 

måste ta hänsyn till den nuvarande och framtida efterfrågan innan flottan dimensioneras.  

Osäkerhet/Mätning blir viktigt i hur företag väljer att sourca sina transporter. Huruvida företag 

upplever att en extern transportleverantör kan utföra det önskade uppdraget, att uppdraget som 

sådant går att specificera på ett lämpligt sätt samt att de själva kan mäta prestationen inverkar på 

beslutet. Ju högre grad av osäkerhet desto större är tendensen att företagen själva äger 

transporterna.  

Vidare visar studien hur transaktionskostnader i form av Specifika tillgångar även de inverkar på 

sourcingbeslutet. Företag som har gjort stora investeringar i fordon eller som har skapat ett 

transport- och distributionssystem som är anpassat för den specifika verksamheten kommer att ha 

svårt att hitta samarbetspartners. De investeringar som krävs av en extern part för att kunna utföra 

uppgiften blir alldeles för höga och företaget kommer därför behöva insourca funktionen. Specifika 

tillgångar kan också innebära investeringar i personalens kompetens och kunskap.  

När ett sourcingbeslut tas förs även resonemang kring vad som utgör företagets kritiska resurser för 

att kunna skapa konkurrensfördelar. Här kan en skillnad ses i hur företag resonerar. Vissa menar att 

transportfunktionen är mer en kostnadspost än ett viktigt verktyg i konkurrensen. Detta gör att de 

outsourcar funktionen trots att den ur andra aspekter skulle lämpa sig för insourcing. 

Sammanfattningsvis finner denna studie i likhet med tidigare forskning (Hsiao et al., 2010) att 

transaktionskostnadsperspektivet kombinerat med kärnkompetens ger en grund utifrån vilken beslut 

om in- och outsourcing kan förklaras. Vidare visar studien att Marknadsfaktorer och 

Osäkerhet/Mätning spelar större roll för företags sourcingbeslut än vad som framkommit i tidigare 

studier.  

Olika faktorer blir olika viktiga beroende på var studien utförs. Nationella och regionala skillnader 

såsom lagstiftning, industristruktur, demografi och geografi kan inverka på vilka faktorer som blir 

viktiga vid sourcingbeslut. Det är sannolikt sådana orsaker som ligger bakom de skillnader i resultat 

som denna studie har visat jämfört med tidigare studier. 
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5.2 Kritik till uppsatsen och förslag på vidare forskning 
I metodkapitlet argumenterades det för storleken på urvalet, att det berodde på huruvida mättnad i 

data uppnåtts. Undersökningsstrategin var att gå på ”företagsbredd” snarare än ”företagsdjup”. Det 

finns fördelar med ett sådant angreppssätt men det öppnar även upp för svagheter. Begreppet in- 

eller outsourcing i stora organisationer är en komplex fråga, framförallt när detta beslut sätts i 

samband med kärnkompetens och därmed i viss mån strategi. Stödet för just kärnkompetens var, om 

än befintligt, inte lika välutvecklat i data som transaktionskostnadsperspektivet. Detta kan bero på 

att respondenterna inte befinner sig på den positionen i organisationen att de funderar över detta 

eller också var intervjuerna litet för ”grunda” för att låta respondenterna utveckla resonemanget fullt 

ut. Därför skulle det vara intressant med en fallstudieansats, där många respondenter på flera olika 

nivåer i valda företag intervjuas, för att få djup istället för bredd i data.  

Vidare har denna studie fokuserat på det köpande företagets perspektiv på transportmarknaden, 

relationer till externa transportleverantörer samt möjligheter och svårigheter med in- och 

outsourcing. Detta är, som diskuterades i metodkapitlet, en subjektiv uppfattning hos 

respondenterna och behöver inte helt återge situationen så som den skulle återges av en annan part. 

Därför skulle det vara intressant att komplettera en undersökning med den externa partens 

uppfattning av hur samarbetet fungerar och vad de upplever för möjligheter och svårigheter.  
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Bilaga 1 Intervjuguide 

Bakgrund 

- Vad är din roll på företaget? 

- Hur ser ert varuflöde ut? 

Transportupplägg/Strategi 

- Vilka upplever ni är era största konkurrensfördelar gentemot era konkurrenter? 

- Hur ser upplägget av era transporter ut? 

- Har ni alltid haft samma strategi gällande era transporter? 

- Vad anser ni är de största fördelarna med er nuvarande strategi? 

- Vilka är de största svårigheterna? 

Mätning/Kontroll 

- Hur definierar ni hög kundservice inom företaget? 

- Hur mäter ni kvalitén på era transporter? 

- Hur upplever ni att få igenom förändringar/förbättringar som ni önskar hos er 

transportfunktion? 

- Är er transportfunktion viktig för företagets konkurrenskraft? 

- Utvärderar ni hur transportfunktionen fungerar och hur den alternativt skulle kunna 

organiseras? 

 


