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Sammanfattning 

 

Den transporterade godsmängden har ända sedan 1970-talet ökat i Sverige och vägtrafiken 

står för en stor del av transportvolymen. Inom Stockholms län beräknas den transporterade 

godsmängden fördubblas från år 2001 till 2020 vilket medför ett större behov av transporter. 

En stor del av dessa transporter utförs av åkeriföretag av varierande storlek som agerar externt 

som transportörer för sina kunder. Allt detta trots en större medvetenhet, lagar och krav kring 

miljöarbete. 

Trenden visar på att åkeribranschen i Sverige går mot färre men större åkeriföretag vilket gör 

att konkurrensen blir hårdare för de mindre åkeriföretagen. Mindre åkeriföretag och forskning 

kring deras konkurrensstrategier och situation är en negligerad del av denna bransch. Syftet 

med denna uppsats är därför att undersöka och analysera mindre åkeriföretags 

konkurrensstrategiska arbete. Vi vill med denna studie ta reda på vilka konkurrensstrategier 

mindre åkeriföretag använder sig av för att vara konkurrenskraftiga inom åkeribranschen. 

Studien avgränsar sig till Stockholm och Uppsala län samt de åkeriföretag som denna uppsats 

definierar som mindre, d.v.s. de som har 1-15 bilar i sin fordonsflotta.  

Data har insamlats genom en webbaserad enkätundersökning som mailades ut till 

respondenterna efter att telefonkontakts tagit. Totalt kontaktades 185 företag ur en förteckning 

vi skapat själva med hjälp av gula sidorna på internet och kvar efter bortfall blev 40 

respondenter som stått till grund för resultatet. 

Slutsatsen av vår studie blev att de respondenter som deltagit i vår enkätundersökning ser 

åkeribranschen i Stockholm och Uppsala län som mättad då de anser att det största hotet mot 

deras verksamhet är konkurrerande företag av olika slag. Respondenterna anser att deras 

konkurrenter använder sig av olika prisstrategier och kontrar då med att differentiera sig med 

en god service och kvalitet som strategi. Detta ger även mervärde för kunden då de vinner 

konkurrensstrategiska fördelar genom de mindre åkeriföretagens strategiska arbete. 

  



 
 

Abstract 

 

The amount of cargo has since the 1970s increased in Sweden and the road traffic accounts 

for a large part of the transported volume. In Stockholm County the amount of cargo is 

calculated to be doubled in size from year 2001 to 2020 which means a greater need for 

transport is required. Much of these transports are being carried out by haulage companies of 

varying sizes which acts externally as carriers for their customers. All of this despite a greater 

awareness, laws and demands regarding environmental performance.    

 

The trend shows that the haulage industry in Sweden are moving towards fewer but larger 

haulage companies, which means that the competition is getting tougher for the smaller 

haulage companies. Smaller haulage companies and research about their competitive 

strategies is a neglected part of this industry. The purpose if this paper is therefore to 

investigate and analyze small haulage companies’ competitive strategies. We want to find out 

what competitive strategies small haulage companies use in order to be competitive in the 

haulage industry. The study demarcates to the Stockholm and Uppsala regions together with 

the haulage companies which this paper defines as minor, those with 1-15 trucks or cars in 

their fleet. 

Data has been gathered through a web based survey that was mailed out to the respondents 

after phone contact was made with them. A total of 185 companies were contacted from a list 

we made ourselves with help from the yellow pages online. After losses due to different 

reasons 40 respondents remained which have been the basis to the results of this paper.    

The conclusion of this research is that the smaller haulage companies who participated in our 

survey sees the haulage industry in Stockholm and Uppsala county as a matured industry as 

they believe that the greatest threat to their business are competing firms of various kinds. The 

respondents believe that their competitors use different pricing strategies and counter this by 

differentiate themselves with a strategy consisting of god service and quality. This also 

provides added value for their customers since they win competitive advantages through the 

smaller haulage company’s strategic work.   

  



 
 

Innehåll 

 
1. Inledning .............................................................................................................................................. 1 

1.1 Bakgrund ....................................................................................................................................... 1 

1.2 Problemdiskussion ........................................................................................................................ 3 

1.3 Problemformulering ...................................................................................................................... 4 

1.4 Syfte ............................................................................................................................................... 4 

1.5 Avgränsningar ................................................................................................................................ 5 

2 Metod ................................................................................................................................................... 6 

2.1 Undersökningsmetod och tillvägagångssätt ................................................................................. 6 

2.2 Population och urval...................................................................................................................... 6 

2.3 Genomförande .............................................................................................................................. 8 

2.3.1 Flödesschema över arbetsprocessen ..................................................................................... 8 

2.3.2 Insamling av primärdata ......................................................................................................... 8 

2.4 Metoddiskussion och tillförlitlighet............................................................................................... 9 

3 Åkeribranschen ................................................................................................................................... 11 

3.1 Tredjepartslogistik ....................................................................................................................... 11 

3.1.1 Motiv och fördelar till att köpa 3PL-tjänster ........................................................................ 13 

3.2 Leveransservice ........................................................................................................................... 14 

3.2.1 Leveranspålitlighet ............................................................................................................... 15 

3.2.2 Leveranssäkerhet ................................................................................................................. 15 

3.2.3 Information/informationsutbyte .......................................................................................... 16 

3.2.4 Flexibilitet ............................................................................................................................. 16 

3.2.5 Kundanpassning ................................................................................................................... 16 

3.2.6 Sammanfattning ................................................................................................................... 17 

3.3 Branschinformation och respondenter ....................................................................................... 17 

4 Teori .................................................................................................................................................... 20 

4.1 Porter ........................................................................................................................................... 20 

4.1.1 Fragmenterade marknader .................................................................................................. 20 

4.1.2 Framväxande marknader ..................................................................................................... 21 

4.1.3 Marknader som övergår från snabbt växande till mogna/mättade ..................................... 21 

4.1.4 Nedåtgående marknader ..................................................................................................... 21 

4.1.5  Globala marknader .............................................................................................................. 22 

4.2 Strategigruppkarta ...................................................................................................................... 22 



 
 

4.3 Porters fem konkurrenskrafter .................................................................................................... 23 

4.3.1 Etableringshot ...................................................................................................................... 24 

4.3.2 Kunders förhandlingsstyrka .................................................................................................. 24 

4.3.3 Hot från substitutprodukter eller service ............................................................................. 25 

4.3.4 Leverantörers förhandlingsstyrka ........................................................................................ 25 

4.3.5 Konkurrens mellan befintliga företag ................................................................................... 25 

4.4 Porters generiska konkurrensstrategier ...................................................................................... 26 

4.4.1 Lågkostnadsstrategin ............................................................................................................ 26 

4.4.2 Differentieringsstrategin ...................................................................................................... 27 

4.4.3 Fokusstrategin ...................................................................................................................... 27 

5 Enkätresultat och analys .................................................................................................................... 29 

5.1 Främsta konkurrenskrafter? ........................................................................................................ 30 

5.2 Konkurrenternas konkurrensstrategi? ........................................................................................ 32 

5.3 Främsta konkurrensstrategi? ...................................................................................................... 34 

5.4 Förenklar/förbättrar kundens konkurrensstrategi? .................................................................... 36 

5.5 Utmärkande verksamhet? ........................................................................................................... 38 

5.6 Vidare analys och diskussion ....................................................................................................... 39 

6 Slutdiskussion ..................................................................................................................................... 41 

6.1 Slutsatser ..................................................................................................................................... 41 

6.2 Förslag till vidare forskning ......................................................................................................... 42 

6.3 Självkritik ..................................................................................................................................... 42 

Källförteckning ....................................................................................................................................... 43 

Litteratur............................................................................................................................................ 43 

Internet .............................................................................................................................................. 44 

Bilaga 1 - Enkäten .................................................................................................................................. 46 

Bilaga 2 – Lista över respondenter ........................................................................................................ 48 

Bilaga 3 - Presentationsmail .................................................................................................................. 49 

 

  



 
 

Figurförteckning 

 Figur 2.1 - Flödesschema över arbetsprocessen 

 Figur 3.1 - Olika typer av logistik (Lumsden 2012); Egen bearbetning 

 Figur 3.2 - Olika roller för aktörer på 3PL-marknaden (Ahl och Johansson 2002) 

 Figur 3.3 - Lastad godsmängd i Sverige (miljoner ton) 

 Figur 4.1 - Strategigruppkarta över respondenternas konkurrenter 

 Figur 4.2 - Forces driving industry competition (Porter 2004) 

 Figur 5.1 - Vilket alternativ tycker Ni är det främsta konkurrenshotet mot er verksamhet?  

 Figur 5.2 - Vad tror Ni att era främsta konkurrenter prioriterar i första hand? 

 Figur 5.3 - Vad anser Ni vara er främsta konkurrensfördel jämfört med era konkurrenter? 

 Figur 5.4 - Hur anser Ni att er verksamhet förenklar och/eller förbättrar era kunders 

verksamhet bäst? 

 Figur 5.5 - En sammanställning på fyra av de mest valda enkätsvaren. 

Tabellförteckning 

 Tabell 1:1 - Åkerinäringens struktur (SÅ - Fakta om åkerinäringen 2013b) 

 Tabell 1:2 - Åkerinäringens struktur (SÅ - Fakta om åkerinäringen 2013b) 

 Tabell 3.1 – Information om respondenterna 

 Bilaga 2 – Lista över respondenter 

 

  



 
 

Ordlista 

Just-In-Time (JIT) – Ett logistisk synsätt och filosofi som handlar om att leverera varor i rätt 

mängd och vid rätt tidpunkt.   

Cabotage – Att bedriva inrikestransport inom ett lands gränser som utförs av ett 

utlandsregistrerat företag. 

Outsourcing – Att låta andra företag sköta processer inom ett företag för att kunna fokusera 

på sin kärnverksamhet (likt 3PL).  

Kärnverksamhet – Det huvudsakliga arbetsområdet för ett företag. 

Godstransport – Transporter av varor eller gods (ej människor). 

Styckegods – Väger mellan 100 kg – 1000 kg, oftast gods som paketerats i kartong eller 

lådor. 

Tonkilometer – Vikten för ett fordon beräknat i ton multiplicerat med den sträckan i 

kilometer fordonet kört. 

Yrkesmässig trafik – Transporter som utförs av externa företag, exempelvis åkeriföretag. 

Firmabilstrafik – Transporter som utförs av ett företags egna fordon. 

3PL (tredjepartslogistik) – Innebär att en tredje part tar över alla eller vissa funktioner 

mellan köpare och säljare, exempelvis transporter. 

Bastjänsteleverantör – Företag som erbjuder enklare 3PL-tjänster, exempelvis transport. 

Förädlare – Företag som erbjuder mer avancerade och utvecklade 3PL-tjänster. 

SIKA – Statens institut för kommunikationsanalys, före detta statlig myndighet som 

ansvarade för statistik inom området transport och kommunikation. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

 

Logistik har vuxit till att bli ett viktigt område inom företagen och har blivit ett effektivt 

verktyg för dess konkurrenskraft. Nationella avregleringar och ökad globalisering av handeln 

är två anledningar till att logistiken vuxit i betydelse som menar på att konkurrensen har ökat 

på en allt större marknad (Jensen 2007 s 2). Logistik kan ses ur ett konkurrensperspektiv där 

företag vill skapa konkurrensfördelar genom att effektivisera de logistiska funktionerna för att 

uppnå lönsamhet (Persson 2003. s 50). 

I takt med den ökande globaliseringen har det blivit vanligare att företag blivit mer 

specialiserade och fokuserar mycket på att ta reda på vad som är deras kärnkompetens, alltså 

vad de gör bättre än andra företag. Under 1990-talet utvecklades begrepp som outsourcing 

och tredjepartslogistik (3PL) i och med fokuset mot kärnverksamheten, även om dessa 

begrepp redan nämndes på 1980-talet (Storhagen 2003. s. 229). Företagen insåg att logistik 

och dess delar inte hörde till kärnverksamheten och därför började dem lägga ut delar av 

verksamheten på en annan aktör (Storhagen 2003. s 228). Enligt Lumsden (2012. s 116) så 

syftar begreppet 3PL till att det finns tre parter där den tredje partens roll är att hantera utvalda 

funktioner både mellan och inom företag. En stor del av 3PL består av transportservice av 

olika slag.  

När Sveriges BNP växer medförs det, enligt Trafikanalys (2011. s. 14), ett ökat behov av 

transporter då konsumtionen och produktionen av varor ökar. Idag står vägtrafiken för 37% av 

det totala transportarbetet i Sverige och för 70% av transportvolymen i ton (Lumsden 2012. s 

52). Dessa siffror och Trafikanalys (2011. s. 14) visar på hur viktig vägtrafiken och 

godstransporter är för Sverige. Regionplane- och trafikkontoret (2008. s. 11) refererar i sin 

rapport att enligt SIKA beräknas den transporterade godsmängden till Stockholms län 

fördubblas från år 2001 fram till år 2020 och att en stor del av detta kommer utgöras av 

styckegods vilket medför ett större behov av transporter. En stor del av dessa transporter 

utförs av åkeriföretag som agerar externt som 3PL-aktörer för olika kunder. Kraven på snabba 

och effektiva transporter ökar och åkeriföretag av varierande storlek är viktiga för att uppfylla 

dessa krav.  
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Enligt SÅ (2013b. s. 3) har den transporterade godsmängden inrikes i Sverige ökat med 17,5 

miljarder tonkilometer från 1970-talet fram till år 2011. Detta trots att miljökrav i form av 

t.ex. minskade utsläpp av växthusgaser ställs både från svenska staten och EU 

(Naturvårdsverket 2012. s. 1). Detta visar att behovet av transporter är viktigt och ökande trots 

en större miljömedvetenhet och fler miljökrav på företagen. 

 

Tabell 1.1 Åkerinäringens struktur (SÅ 2013b. s. 9) 

Tabell 1.1 visar åkerinäringens struktur i Sverige fördelat på hur många lastbilar åkerierna har 

i sin fordonsflotta (vänstra axeln). Tabellen visar hur det totala antalet åkerier har minskat de 

senaste 20 åren, då framförallt de mindre åkerierna som har 1-10 lastbilar i sin fordonsflotta. 

Samtidigt som de mindre åkerierna minskar till antal blir de större åkerierna, 11 eller mer 

lastbilar, fler. 

 

Tabell 1.2 Åkerinäringens struktur (SÅ 2013b. s. 10) 

Tabell 1.2 visar i likhet med tabell 1.1 åkerinäringens struktur i Sverige, dock fördelat på 

antalet lastbilar i yrkesmässig trafik. Tabellen visar att de mindre åkerierna, 1-10 lastbilar, har 

fått en minskad andel av den totala fordonsflottan i Sverige trots att antalet lastbilar i 

yrkesmässig trafik är i stort sett oförändrad. De större åkerierna, 11 eller fler lastbilar, har fått 

en större del av den totala fordonsflottan. Trenden visar alltså hur åkeribranschen går mot 
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färre men större åkeriföretag. De större åkarna har, enligt Lumsden (2012. s. 134), 

stordriftsfördelar, framförallt lägre priser, som medkommer i och med deras större 

fordonsflottor.  

Viktigt att poängtera är att dessa tabeller inte tar hänsyn till att åkeriföretag även har andra 

former av fordon i sin fordonsflotta. Detta gör att vår definition av ett mindre åkeriföretag är 

de som har 1-15 bilar (både lastbilar och andra former av fordon) i sin fordonsflotta. 

Enligt SÅ (2013a. s. 1) finns det idag ca 10 000 åkeriföretag i Sverige (se tabell 1.1). Av 

dessa 10 000 åkeriföretag står de större för ca 7% av den totala åkerinäringens företag, d.v.s. 

ca 700 företag, samtidigt som de äger ca 45% av den totala fordonsflottan. Jämfört med de 

mindre åkeriföretagen som står för ca 93% av den totala åkerinäringens företag samtidigt som 

de äger 55% av den totala fordonsflottan.  

1.2 Problemdiskussion 

 

Den svenska åkerinäringen är en konkurrensutsatt marknad där de mindre åkeriföretagen 

måste vara konkurrenskraftiga och utarbeta strategier för att kunna positionera sig på 

marknaden. Enligt Penrose (1995. s. 100) kan mindre företag inte konkurrera på samma sätt 

som större företag men de kan vinna marknadsandelar genom att exempelvis nischa eller 

specialisera sig inom något område. De större åkeriföretagen, exempelvis Schenker och DHL, 

agerar som logistikpartners och erbjuder ofta mer och fler tjänster än vad de mindre 

åkeriföretagen kan. De mindre företagen agerar vad Ahl och Johansson (2002 s. 33) benämner 

bastjänsteleverantörer som erbjuder enklare tjänster i form av exempelvis transporter. Även 

utländska åkare som bedriver cabotage är en faktor att ta hänsyn till. Dessa skapar konkurrens 

genom exempelvis prisnedsättningar i form av lägre kostnader för arbete och löner. 

Hur de mindre åkeriföretagen ser på sin egen verksamhet och branschen samt vilka 

konkurrensstrategier dessa använder sig av kan generellt sägas vara negligerad när det 

kommer till forskning. Det går att hitta forskning om åkerimarknaden eller djupare studier i 

specifika åkeriföretag, dels mindre men framförallt de större som Ahl och Johansson (2002 s. 

33) kallar för förädlare. Trots att forskningen är begränsad inom området småföretag kontra 

åkeribranschen så ger den befintliga en inblick till de mindre åkarnas konkurrenssituation.  

Enligt Bohman och Boter (1984. s. 75) har tänkandet kring småföretagen skiftat mer till en 

syn där de utgör ett komplement till storföretagen. Trots att småföretag enligt Bohman och 
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Boter (1984. s. 76) har egenskaper i form av smådriftsfördelar såsom flexibilitet, snabbt 

beslutsfattande, etc. poängterar de att dessa företag ändå måste tacklas på en marknad där de 

inte har samma förutsättningar att dominera såsom större aktörer har. Carson, Gilmore & 

O’Donell (2002. s. 7) tar upp begreppet samarbete mellan småföretag som ett verktyg för att 

konkurrera mot större etablerade företag. I likhet med deras forskning påvisar även Nilsson 

(2006. s. 40) hur mindre åkeriföretag kämpar på en konkurrensutsatt marknad och finner 

fördelar genom exempelvis fusioner sinsemellan. Westerberg (2001. s. 168) förklarar att 

småföretag idag allt mer måste hantera och rå på såväl lokala som nationella och 

internationella konkurrenter. Även Melander & Söderman (2005. s. 34) poängterar hur 

mellanstora åkeriföretag kämpar på en marknad där konkurrensen är hård. För att bibehålla en 

konkurrenskraft inom transportnäringen drar Melander & Söderman (2005. s. 35) slutsatsen 

att åkeriföretagen arbetar aktivt med en kund- och processorienterad strategi. Detta för att 

inneha en nöjd kundgrupp. 

Denna otillräckliga och delvis negligerade forskning kring de mindre åkeriernas 

konkurrensstrategier och hur de agerar gör detta ämne intressant att forska i.  

 

1.3 Problemformulering 

 

Vilka konkurrensstrategier använder sig mindre åkeriföretag av för att vara 

konkurrenskraftiga inom åkeribranschen? 

 

1.4 Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka och analysera mindre åkeriföretags 

konkurrensstrategiska arbete. 
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1.5 Avgränsningar  

 

 Denna uppsats kommer endast att lägga fokus på de åkeriföretag som är etablerade 

inom Stockholm och Uppsala län. Detta för att länen ur logistisk synvinkel är ett 

viktigt nav samt en starkt växande del inom transportmarknaden i Sverige. 

 Både åkeriföretag som kör inom samt från Stockholm och Uppsala län kommer att 

beröras så länge de är etablerade inom länen enligt första punkten.   

 Undersökningen kommer endast lägga fokus på de åkeriföretag som vi definierar som 

”mindre”, d.v.s. åkeriföretag som äger 1-15 bilar (lastbilar och andra former av 

personbilar) i sin fordonsflotta.  

 Endast åkeriföretag som utför godstransporter av olika slag kommer att beröras. 
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2 Metod 

2.1 Undersökningsmetod och tillvägagångssätt 

 

De två vanligaste metoderna att välja mellan vid uppsatsskrivande är kvalitativ metod samt 

kvantitativ metod. Denna uppsats baseras på en kvantitativ undersökningsmetod vilket innebär att 

forskaren studerar och samlar information om det ämne som denne ska forska i genom 

exempelvis enkäter.  Denna metod är i regel bättre när forskaren vill finna kvantifierbara data, 

alltså gemensamma, genomsnittliga eller representativa svar/siffror etc. Fördelen med kvantitativ 

forskning är att den kan undersöka en större och bredare population för att finna dessa nämnare 

(Bryman 1997. s. 20). Denna metod var det bästa sättet för oss för att kunna svara på 

problemformuleringen samt för att uppfylla vårt syfte då vi inte behövde gå in på djupet genom 

exempelvis intervjuer i den population vi undersökt. 

Vilket tillvägagångssätt forskaren använder sig av styrs av vilken metod denne använder samt 

vad syftet med uppsatsen är. För denna uppsats valde vi att samla in primärdata genom en 

webbaserad enkätundersökning som skickades ut till respondenterna via mail (se bilaga 1). 

Detta gjorde vi för att kunna undersöka en så stor population som möjligt och för att få så 

generaliserbara svar som möjligt (Bryman 1997. s. 47). Sekundärdata samlas in genom 

forskning kring ämnet samt offentlig statistik. 

2.2 Population och urval 
 

Urvalet för denna undersökning har skett genom ett representativt urval vilket innebär att den 

del av populationen vi tittat på ska representera hela målpopulationen (Bell och Bryman 2005. 

s. 111). Vid ett representativt urval är bakgrundsvariabler såsom storlek viktiga och därför har 

urvalet till denna undersökning skett utifrån de avgränsningar vi gjort samt det som har 

redogjorts i bakgrunden. Vi har alltså fokuserat på de åkeriföretag som är etablerade inom 

Stockholm och Uppsala län samt de åkeriföretag som har 1-15 bilar i sin fordonsflotta.  

För att finna respondenter använde vi oss av gula sidorna på internet och skapade en 

urvalsram med företag som kunde tänkas ställa upp i undersökningen. En urvalsram kan vara 

en förteckning som antingen skapats eller en som hämtats. Med skapat menas att forskaren 

använder sig av t.ex. gula sidorna och gör en förteckning. Med hämtat menas att denne får tag 
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på en förteckning från t.ex. något förbund och använder sig av denna i urvalet (Denscombe 

2009. s. 33; 40). 

För att bestämma antalet respondenter som skulle ge en generaliserbar bild av hur åkarna i 

Stockholm och Uppsala län tänker behövde vi ta reda på hur många åkerier det finns i dessa 

två län. Siffror från SCB hjälpte oss inte då vi bara hittade sådant som berörde transporterad 

godsmängd och inte någon statistik på antalet åkerier i dessa regioner. Istället utgick vi från 

Sveriges Åkeriföretags siffror som säger att det finns ca 10 000 åkeriföretag i Sverige (SÅ 

2013b. s. 9). Sveriges Åkeriföretag är uppdelat i olika regionkontor som representerar olika 

delar av nationen, en av dessa är ABC-regionen som har hand om åkerier från Stockholm och 

Uppsala län. Detta regionkontor har idag ca 900 medlemmar varav ca 400 klassificeras som 

”mindre” enligt denna uppsats definition av ett mindre åkeriföretag. Efter enklare 

estimeringar med hjälp av dessa siffror beräknade vi det totala antalet åkerier i Stockholm och 

Uppsala län till ca 1200 varav 550 är mindre enligt uppsatsens definition. Utifrån detta ansåg 

vi därför att 30-50 respondenter skulle representera hur dessa mindre åkerier i Stockholm och 

Uppsala län tycker och tänker.  

För att försäkra oss själva om att dessa var etablerade inom Stockholm och Uppsala län 

gjordes en snabb kontroll för att säkerställa detta. Dock kunde vi med denna kontroll inte se 

hur stora företagen var utan fick räkna med bortfall.  Med bortfall räknades de som; 

 … inte valt att svara på frågorna 

 ... inte lämnar tillförlitliga svar, d.v.s. påhittade namn eller oseriösa svar 

 ... av någon anledning svarar för sent så att svaren inte hinner tas i beaktning 

 ... inte uppföljer kraven enligt avgränsningarna, d.v.s. är för stora eller ej utför 

godstransporter 

En fullständig lista över respondenterna efter borfall hittas i bilaga 2.  
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2.3 Genomförande 

2.3.1 Flödesschema över arbetsprocessen 

 

 

Figur 2.1 Flödesschema över arbetsprocessen 

2.3.2 Insamling av primärdata 

 

Kontakt med respondenterna togs till en början via telefon där vi presenterade oss som två 

studenter från Södertörns Högskola som för tillfället skriver vårt examensarbete om 

åkeriföretag i Stockholm och Uppsala län. Därefter tillfrågades företagen om de kunde tänka 

sig ställa upp och svara på en kort webbaserad enkätundersökning med totalt 10 frågor. Vi 

förklarade att det enda vi behövde var en mailadress dit vi kunde skicka ett mail med en kort 

introduktion till vårt arbete och en länk till själva enkäten (se bilaga 1 och 3). Företagen blev 

hela tiden garanterade anonymitet av oss om de så önskade att deras namn inte skulle finnas 

med i uppsatsen. Detta garanterades på telefon, i mailet samt även i själva enkätfrågorna. 
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Insamlingen skedde systematiskt och ett företag i taget från förteckningen ringdes upp. Vid 

tre missade samtal (uppringning skedde vid olika tidpunkter under dagen) eller då företagen 

tackade nej togs de bort från listan och räknades inte in som respondenter. De företag som 

svarade, kunde tänka sig att ställa upp och gav oss en mailadress räknades in som 

respondenter. Påminnelser skickades efter några dagar till de som lämnat en mailadress men 

inte svarat. Totalt pågick insamlingen och kontakten med företag under sex arbetsdagar och 

totalt från dag ett var webbenkäten öppen under åtta dagar (helg inräknat). Resultatet efter 

insamlingen blev följande (se även bilaga 2): 

 Totalt 185 kontaktade företag 

 86 potentiella respondenter 

 46 bortfall enligt punkterna i urval 

 Kvar; 40 respondenter som legat till grund för analys 

 

2.4 Metoddiskussion och tillförlitlighet 

 

Då tanken med denna uppsats var att undersöka de mindre åkeriföretagen i Stockholm och 

Uppsala län mer på bredden än djupet för att kunna generalisera resultatet till 

målpopulationen valde vi en kvantitativ metod med en webbaserad enkätundersökning som 

tillvägagångssätt. Detta skulle visa sig vara den bästa metoden då respondenterna bestod utav 

mindre, stressade och upptagna åkeriföretag.  

Först togs personlig kontakt med företagen via telefon där den direkta känslan var att dessa 

inte var så tillmötesgående eller ens intresserade av att svara på enkäten, vilket senare skulle 

märkas efter insamlingen av data. Den största problematiken låg i att få kontakt med företagen 

och övertyga dessa om att ställa upp. Vissa av de kontaktade företagen använde inte datorer 

eller mail och en åkare svarade t.o.m: 

”Mail? Jag är född med spett och spade i handen, jag vet inte vad en mail är”.  

Att genomföra intervjuer hos dessa åkare fanns det inte möjlighet till. Många av 

respondenterna var egenföretagare och hade knappt tid att svara i telefon. I de fall där 

företagen visade lite intresse ökade detta då vi förklarade att det tog ca 1-2 min att svara på 

frågorna och att ingen återkoppling krävdes. Att använda en kvantitativ metod och en 

webbaserad enkätundersökning var helt klart det bästa sättet för att få företagen att ställa upp 
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och svara. Bland annat tack vare att dessa, som nämnt innan, var stressade, ibland äldre, 

ointresserade, etc. Det var även ett bra sätt för oss att enkelt och kostnadsfritt administrera ut 

enkäterna till våra respondenter. 

Då ingen information lämnades ut till respondenterna kring vilken typ av frågor som skulle 

ställas, mer än att den handlade om konkurrens samt Stockholm och Uppsala län, påverkades 

dessa inte till att tänka ut vad de skulle svara i förväg vilket stärker tillförlitligheten. Dock 

ligger där ett problem med enkäter, forskaren kan nämligen inte påverka respondenterna med 

tolkning eller förklaring till frågor och svar. Detta kan leda till att svaren blir snedvridna om 

respondenterna inte förstår eller uppfattar frågorna på fel sätt. Ett ytterligare problem är att det 

inte säkert går att veta vem som besvarar frågorna. Då vi ställde en fråga om den svarandes 

arbetstitulering och fick svar som visade på att den som svarat innehade en titulering som gav 

dem god insyn i den egna verksamheten stärker det tillförlitligheten. 

Ett annat problem kan vara att den som svarar ger sin subjektiva åsikt som svar på frågorna 

och att denna inte återspeglar hur företaget arbetar eller tänker. För att då stärka 

tillförlitligheten skulle flera personer inom företaget behöva svara på samma frågor. Dock är 

en majoritet av de svarande titulerade som ägare, chef, VD, etc. vilket stärker tillförlitligheten 

då deras svar och åsikter återspeglar företagets.  

Tillförlitlighet handlar om att en undersökning vid upprepade tillfällen ska ge samma resultat 

och att variationer samt olikheter beror på den som svarar. Då respondenterna är utvalda efter 

avgränsningarna som är uppsatta för denna undersökning samt att de insamlade svaren visar 

på att en majoritet av respondenterna tänker likadant kring de frågor som ställts stärker det 

tillförlitligheten. Det kan därför tänkas att samma undersökning skulle ge likvärdiga svar vid 

ett annat tillfälle då respondenterna är en homogent tänkande grupp på en konkurrensutsatt 

marknad. Dock kan svaren minska i tillförlitlighet om den svarande försökt ställa sig själva i 

positiv dager och att svaren då kan vara osanningsenliga. Då vi flertalet gånger gav försäkran 

och även alternativet i själva enkäten att vara anonym stärker det tillförlitligheten. 
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3 Åkeribranschen 

3.1 Tredjepartslogistik 

 

Tredjepartslogistik är en del av det flerpartssamarbete som kan förekomma mellan olika 

logistikaktörer. Utöver 3PL förekommer det andra former av samarbete som framkommer i 

figur 3.1: 

                  

Figur 3.1 (Egen bearbetning) Olika typer av logistik (Lumsden 2012. s. 120) 

Längst ned har vi den del som kallas 1PL. Förenklat handlar denna del om att en av de båda 

aktörerna, d.v.s. köparen eller säljaren, hanterar alla logistiska funktioner. Nästa steg i figuren 

heter 2PL och handlar om att säljaren och köparen traditionellt delar ansvaret för 

logistikfunktionerna. Köparen tar emot varorna när fraktsedeln attesteras och ett villkor för att 

det ska kallas 2PL är att antingen köparen eller säljaren utför transporten. 4PL kan betecknas 

som en mer utvecklad roll där en aktör ansvarar för hela försörjningskedjan utan att själva 

delta i alla fysiska aktiviteter. 4PL-aktören kan ses som en mäklare av transportuppdrag där 

dess primära uppgift är att optimera aktiviteterna i kedjan. Sista steget i figur 3.1 kallas 5PL 

och kan ses som en utveckling av 4PL där 5PL-aktören styr alla parter i försörjningskedjan. 

Skillnaden på styrningen är att 5PL-aktören tillhandahåller vidare lösningar och tjänster 

genom e-handel och egen e-handelsverksamhet (Lumsden 2012. s. 115-120). 
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Tredjepartslogistik (eller 3PL) är ett relativt nytt begrepp som började växa fram under  

1980-talet men fick sin stora spridning på 1990-talet. En definition på vad 3PL är kommer 

från Ahl och Johansson (2002. s 28) och lyder; 

”Med tredjepartslogistik menas att ett företag tar över och driver i första hand funktionerna 

lager och transporter för ett annat företags räkning[…]” 

Som nämnts i bakgrunden och som definitionen ovan antyder så handlar tredjepartslogistik 

väldigt förenklat om att en tredje part tar över hela eller delar av en verksamhet mellan och 

inom företag. Enligt Ahl och Johansson (2002 s. 32-34) finns det olika typer av 3PL-företag 

på den svenska marknaden enligt figur 3.1. De markerade delarna nedan visar vilken typ av 

företag vi undersöker och vilken huvudsaklig tjänst de erbjuder; 

 

Figur 3.2 Olika roller för aktörer på 3PL-marknaden (Ahl och Johansson 2002. s. 32) 

Längst ned finns de som författarna kallar för bastjänsteleverantörer, d.v.s. företag som 

erbjuder enklare tjänster i form av t.ex. transporter och lagring. Dessa företag agerar ofta som 

underleverantörer åt sina kunder.  

I mitten finns de företag som kallas för förädlare, det är företag som t.ex. sysslar med 

spedition eller integrerade transporter och erbjuder mer avancerade tjänster. De sköter mycket 
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administrativt arbete och samordnar transporter samt erbjuder lagerhotell. De blandar alltså 

fysiska med administrativa tjänster.  

Längst upp har vi de som författarna kallar logistikkoordinator. Detta är företag som inte 

erbjuder några fysiska tjänster utan agerar mer som integrerare av hela logistikflödet. Denna 

del är vad som ibland kallar för 4PL eller e-logistik (5PL).  

3.1.1 Motiv och fördelar till att köpa 3PL-tjänster 

 

Det finns olika motiv till att företag väljer att lägga ut hela eller delar av sin verksamhet på en 

tredje aktör. I grund och botten uppstod 3PL som begrepp då företag blev mer specialiserade 

och fokuserade på sin kärnverksamhet och valde att outsourca delar av sin verksamhet 

(Storhagen 2003. s. 229). 

Virum (2003. s. 112) ställer upp ett antal punkter på motiv till att företag använder sig av en 

tredje aktör (ett utdrag, egen översättning): 

 Fokus på kärnverksamheten 

 Minska logistikkostnaderna 

 Frigöra kapital, omvandla fasta till rörliga kostnader 

 Administrativa förenklingar 

 3PL-företag kan utföra vissa tjänster bättre och skapa mervärde 

 Uppnår god leveransservice då 3PL-företag kan utföra vissa tjänster bättre 

 Slipper lösa problem som kan uppkomma i form av nya eller komplicerade regler och 

lagar 

Ahl och Johansson (2002. s. 35) påpekar att 3PL-företag skapar mervärde och motiv för sina 

tjänster genom att de effektiviserar verksamheten. De beskriver hur 3PL-företag kan skapa 

värden genom att t.ex. effektivisera processer, högre samt bättre kontroll på transportören, 

mindre hantering, etc. 

Stöth (2011. s. 163-164) ställer upp vilka han tycker är de fyra största fördelarna med att 

lägga ut tjänster på en tredje part; 
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 Rent operationellt 

 Ekonomiskt och finansiellt 

 Kunskapsmässigt 

 Strategiskt  

Med operationellt syftar han på att andra kan utföra vissa tjänster bättre samt att företag kan 

sakna interna resurser för att klara av dessa. Med ekonomiskt och finansiellt syftas på hur 

företag både kan spara pengar genom t.ex. minskade personalkostnader samt öka värdet 

genom att 3PL-företaget har större kunskap. Begreppet kunskapsmässigt syftar på att genom 

den erfarenhet 3PL-företaget har kan det köpande företaget erhålla och ta del av ny kunskap 

genom samarbete. Till sist med strategiskt syftar författaren på att genom att använda sig av 

en tredje aktör skapas det möjligheter och flexibla lösningar. Detta genom att 3PL-partnern 

kan inneha bättre resurser att hänga med i förändrade förutsättningar samt att de kan ha bättre 

geografisk täckning. 

Utifrån dessa punkter kan 3PL:s fördelar delas in i operationella fördelar samt ekonomiska 

fördelar. Operationella fördelar innehar det som kan ses som det praktiska, fysiska och 

resursmässiga delarna. Ekonomiska fördelar innehar det som kan ses som det finansiella och 

administrativa.  

 3.2 Leveransservice 

 

Det steget i flödet som handlar om prestationen gentemot kund, alltså när en vara skall 

överlämnas kallas för leveransservice. Det kan ses som den del av kundservice som har med 

det fysiska flödet att göra. Vid tal om service finns det två olika dimensioner att beakta, 

kärnservice och perifer service. Kärnservice är den service som kunden tar för given, t.ex. att 

en vara levereras vid en avtalad tidpunkt. Perifer service är i sin tur den service som kunden 

inte tar för given, exempelvis förpackningssätt (Storhagen 2003. s. 168-169).  

Lumsden (2012. s. 268) beskriver leveransservice som den intäktskapande delen i logistik. 

Han förklarar att leveransservice handlar om ett företags prestation mot en kund. Inte 

nödvändigtvis om den är hög eller låg utan huruvida företaget håller det denna lovat, att de 

levererar vid avtalad tidpunkt, rätt mängd, etc. Vidare förklarar han att en god leveransservice 

kan påverka intäkterna, bättre service ger på längre sikt högre intäkter. 
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Leveransservice är precis som kundservice ett brett begrepp och för att förstå det bättre måste 

det brytas ner i olika delar eller leveransserviceelement som dessa också kallas. Vilka element 

som betyder mest för ett företag varierar från kund till kund, bransch, etc. De vanligaste 

elementen kan kallas (Storhagen 2003. s. 170; Lumsden 2012. s. 269-271; Persson 2003 s. 

58): 

 Lagertillgänglighet/servicegrad 

 Leveranstid/ledtid 

 Leveranspålitlighet 

 Leveranssäkerhet 

 Flexibilitet 

 Kundanpassning  

 Information/informationsutbyte 

Alla leveransserviceelement är inte relevanta i denna uppsats utan nedan kommer 

beskrivningar över de element som vi anser vara viktiga för oss till analys och slutsats. 

3.2.1 Leveranspålitlighet 

 

Elementet leveranspålitlighet handlar om förmågan att kunna leverera exakt vid en avtalad 

tidpunkt. Det viktiga är inte att kunna leverera snabbt utan att leverera efter avtal, alltså en 

exakt tidpunkt. Detta element har blivit ett av de viktigaste på bekostnad av ledtiden då  

Just-In-Time leveranser fått en ökad betydelse. Ett viktigt element för 3PL-företag som vill 

förhålla sig konkurrenskraftiga (Storhagen 2003. s. 171). 

3.2.2 Leveranssäkerhet  

 

Leveranssäkerhet handlar om betydelsen att leverera rätt varor och i rätt kvantitet. Även detta 

element har fått en större betydelse i och med dels Just-In-Time leveranser men också 

eftersom att det ”logistiska medvetandet” ökar. Detta gör att flödena blir känsligare för 

störningar och det är därför viktigt att leverera rätt (Persson 2003. s. 59-60). 
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3.2.3 Information/informationsutbyte 

 

Informationsutbytet mellan alla involverade parter är en viktig del och ett viktigt element i 

leveransservicen. Den största tonvikten ligger i att informationen är dubbelriktad, alltså att 

den når båda eller alla tre parter om det används en tredje aktör. Elementet betonar vikten av 

att företag tar reda på vad kunden vill ha och samtidigt ger information om vad kunden kan 

få. Det är även viktigt att kunna informera om en leverans inte kan ske, om tiden för leverans 

måste ändras samt att kunna ge information om vart gods vid en given tidpunkt befinner sig, 

s.k. track-and-trace information (Storhagen 2003. s. 171). 

3.2.4 Flexibilitet 

 

Flexibilitet handlar om att kunna anpassa leveranser efter kundernas önskemål. Företagen 

måste vara beredda på att ändringar kan ske när det gäller tider, antal, storlek etc. De måste 

även vara förberedda på att hantera t.ex. stora orders, krångliga eller geografiskt svåra 

adresser, ta hand om dokumentation, etc. Flexibilitet är en viktig konkurrensfördel då det kan 

vinnas mycket på att kunna anpassa sig efter kundernas önskemål och att kunna hantera 

störningar i flödet (Lumsden 2012. s. 271).  

3.2.5 Kundanpassning  

 

Kundanpassning handlar om att tillfredsställa enskilda kunder önskemål. Exakt vilka 

önskemål det kan vara varierar beroende på kund, bransch, konkurrenssituation etc. Exempel 

på anpassning kan vara att kunder vill ha hög leveransfrekvens med mindre orders, eller varor 

packade på ett speciellt sätt eller speciellt emballage. Det kan också vara att ett större företag 

beställer från olika filialer men vill ha beställningen på samma order och att den levereras till 

de olika delarna trots samma order (Storhagen 2003. s. 171; Persson 2003. s. 60). 
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3.2.6 Sammanfattning 

 

Leveransservice handlar inte om att ha en förskriven mall på vad ”god” service är utan 

handlar i stora drag om att anpassa sig efter kunderna. Olika kunder har olika krav på service 

och på de olika elementen. Genom att ge alla kunder lika service kommer det resultera i att 

vissa kunder får för låg service medan andra 

kan få för hög service vilket kan ge onödiga 

kostnader. Företag måste analysera, 

strukturera, anpassa sig och vara flexibel 

efter vad kunderna vill ha. Det gäller att hålla 

en god balans mellan alla elementen för att 

vara så konkurrenskraftig som möjligt 

(Lumsden 2012. s. 271). 

3.3 Branschinformation och 

respondenter 
 

Enligt myndigheten Trafikanalys (2012. s. 

15), som ansvarar för officiell statistik inom 

områdena transporter och kommunikationer, 

har Stor-Stockholm, Stor-Malmö och Stor-

Göteborgsområdena den dominerande delen 

av yrkesmässig godstransport. Den 

yrkesmässiga transporten står för drygt 83%  

Figur 3.3 Lastad godsmängd i Sverige (miljoner ton) 

 

av alla godstransporter på Sveriges vägar, varav en tredjedel av dessa utgörs i ovan nämnda 

tre regioner. SIKA (2008. s. 9) förklarar i en rapport hur godsmängden har hållit sig stadig 

mellan 300- och 400 miljoner ton det senaste decenniet. En annan rapport från SIKA (2000. s. 

5) visar även hur Stockholms län står för hela 21% av transportarbetet med lätta lastbilar i 

Sverige. 80% av dessa lätta lastbilar var registrerade och utförde transportarbetet inom det 

egna länet.   
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De företag vi har undersökt är vad vi kallar mindre 3PL-åkeriföretag som i huvudsak utför det 

som Ahl och Johansson (2002. s. 32) kallar bastjänster. Åkerinäringen i Sverige svarar idag 

för 4% av Sveriges BNP (SÅ 2013a. s. 1). Uppsatsen lägger fokus på dessa 3PL-åkeriföretag 

som sysslar med enklare godstransporter. Med exempelvis smådriftsfördelar kan dessa mindre 

åkerier differentiera och/eller positionera sig. Smådriftsfördelar såsom nämnt innan kan vara 

flexibilitet, snabbt beslutsfattande, geografisk spetskunskap, specifik nisch, snabbt 

informationsutbyte o.s.v. Leveransservice samt 3PL:s fördelar kan därför ses som ett redskap 

de flesta logistikföretag medvetet eller undermedvetet använder sig av i det praktiska arbetet. 

Då mindre åkeriföretag arbetar för att vara konkurrenskraftiga kan en god leveransservice 

hjälpa till att generera intäkter och konkurrera med andra aktörer. Tredjepartslogistikens 

fördelar som arbetsmetodik samt leveransservice och dess olika element är viktigt för oss att 

lägga fokus på när vi beskriver de mindre åkarnas konkurrenssituation och strategier inom 

Stockholm och Uppsala län. 

För att få en vidare inblick i åkeriföretagen vi undersökt finns kortfattad information om 

respondenterna nertill (se även bilaga 2):  

Namn 

Ålder 

(år) Omsättning Ftg Form Arbetstitulering svarande Storlek Antal bilar 

Anonym 41 13 393 000 AB Delägare 10 

Anonym 3 1 708 000 AB VD 5 

Anonym 6 13 069 000 AB Redovisningsansvarig 9 

Anonym 22 2 621 000 AB Ägare 2 

Anonym 12 6 777 000 AB Delägare 2 

Anonym 106 12 322 000 AB Transportledare 10 

Anonym 25 5 289 000 AB VD 8 

Anonym 7 1 455 000 AB VD 2 

Anonym 40 1 022 000 AB Ägare 1 

Anonym 16 24 433 000 AB Ägare 6 

Anonym 20 36 351 000 AB Administratör 15 

Anonym 15 934 000 AB VD 3 

Anonym 12 8 300 000 AB VD 6 

Anonym 15 7 495 000 AB Säljare 4 

Anonym 22 25 412 000 AB Transportledare 15 

Anonym 21 2 625 000 AB VD 7 

Anonym 34 4 148 000 AB Företagsledare 1 

Anonym 42 1 112 000 AB Ägare 1 

Anonym 90 4 778 000 AB Ekonomiansvarig 3 

Anonym 15 20 859 000 AB VD 10 

Anonym 47 7 499 000 Enkla Bolag VD 11 
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Anonym 21 16 581 000 Enskild Firma Ekonomichef 11 

Anonym 20 1 249 000 Enskild firma Ägare 1 

Anonym 30 3 999 000 HB Administratör 5 

J. E. M Transport AB 26 13 565 000 AB Ägare 10 

RP Åkeri 6 3 999 000 AB VD 2 

T.L. Hagerman Åkeri 24 3 507 000 AB VD 3 

Ringbergs Åkeri 2 1 441 000 AB Ägare 1 

Hagby Åkeri 48 4 955 000 AB VD 2 

Elbackens Åkeri 15 2 193 000 AB Ägare 1 

Rune Landbergs Åkeri 50 15 470 000 AB Verksamhetsansvarig 5 

Magnus Lindgrens Åkeri 24 1 573 000 AB Ägare 1 

Bengt Söderströms Åkeri 60 10 400 000 AB Delägare 4 

R-Ö Transport 12 1 480 000 AB Transportledare 2 

Sunnersta Åkeri 25 1 409 000 AB VD 1 

TBA Transporter 18 5 104 000 AB VD 4 

Mats Hedqvist Åkeri 14 1 203 000 AB VD 1 

Joex Åkeri 2 849 000 Enskild Firma Ägare 1 

Ferms Åkeri 19 2 249 000 Enskild Firma Ägare 2 

GJ Åkeri 22 2 222 000 Enskild Firma Åkeriägare 1 

 

Tabell 3.1 Information om respondenterna  
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4 Teori 

4.1 Porter 

 

Porter (2004b. s. 189) beskriver hur företag agerar inom olika typer av marknader och 

branscher vilket innebär att de måste utarbeta strategier efter de förutsättningar 

marknadsmiljön ger.  Marknaderna skiljer sig huvudsakligen genom tre punkter; hur pass 

koncentrerad marknaden är, marknadens mognadsgrad samt hur utsatt marknaden är för 

internationell konkurrens. Porter (2004b. s. 189) förklarar att utifrån dessa punkter kan man 

finna olika typer av generiska, eller allmänna, marknadsmiljöer där företag konkurrerar. Inom 

varje marknad måste företag identifiera strukturen, nyckelstrategier, karaktäristiska alternativa 

strategier samt strategiska fallgropar för att vara konkurrenskraftiga. Han menar vidare att de 

strategier som presenteras tidigare i boken (se kapitel 4.4) kan användas för att analysera de 

olika marknadsmiljöerna. 

Fem viktiga marknadsmiljöer enligt Porter (2004b. s. 189-190): 

 Fragmenterade marknader 

 Framväxande marknader 

 Marknader som övergår från snabbt växande till mogna/mättade 

 Nedåtgående marknader 

 Globala marknader. 

4.1.1 Fragmenterade marknader 

 

En fragmenterad marknad tillhör en sådan marknadsmiljö där det finns ett stort antal aktörer 

där inget företag äger en stor marknadsandel och kan influera marknaden. Fragmenterade 

marknader består huvudsakligen av små och medelstora företag, ofta privatägda. En väsentlig 

aspekt inom denna marknad är, som sagt, att det inte finns någon/några marknadsledare som 

kan forma marknaden. Denna typ av marknad är vanlig inom branscher som berör bl.a. 

tjänster, detaljhandel och distribution (Porter 2004b. s. 191). 
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4.1.2 Framväxande marknader 

 

Framväxande marknader utgörs av nybildade eller ombildade företag som har skapats eller 

förändrats av olika anledningar. Dessa anledningar kan vara exempelvis tekniska 

innovationer, nya konsumentbehov/krav eller andra ekonomiska samt sociologiska 

förändringar som öppnar upp för nya former av produkter eller service som kan ge företag 

goda affärsmöjligheter. Konkurrensproblemet i framväxande marknader är att det inte finns 

några regler i spelet. Dessa måste fastställas så att företagen kan klara av och frodas som följd 

av dem. Avsaknaden av regler är både en risk och en källa till möjligheter för företagen inom 

denna typ av marknad (Porter 2004b. s. 215) 

4.1.3 Marknader som övergår från snabbt växande till mogna/mättade 

 

En del i utvecklingsprocessen är att vissa marknader går från snabbt växande till en mer stadig 

tillväxt vilket också brukar kallas att marknaden blir mogen/mättad. Denna mognad/mättnad 

är inte något som inträffar vid en särskild tidpunkt. Mognaden/mättnaden kan bli försenad av 

exempelvis nya innovationer eller liknande samt så kan tillväxten ta fart igen och marknaden 

kan genomgå ytterligare övergångar till mognad/mättnad. När denna mognad/mättnad sker 

hamnar företagen i ett kritiskt läge där stora förändringar kan ske och företagen måste anpassa 

sina strategier efter marknadsmiljön (Porter 2004b. s. 237). 

4.1.4 Nedåtgående marknader 

 

Nedåtgående marknader är sådana med företag som har upplevt en nedåtgång i sålda enheter 

under en längre tid. Dessa företag behöver utveckla strategier för att inte hamna i konkurs. 

Det har alltid funnits företag som varit på nedåtgående men utbredningen av denna marknad 

har troligen ökat p.g.a. långsammare utveckling i världsekonomin, substitutprodukter eller 

teknologisk utveckling inom många områden. Nedåtgående marknader karaktäriseras i 

livscykelmodeller som sjunkande marginaler, beskärda produktionslinjer, minskande 

marknadsföring, etc. (Porter 2004b. s. 254) 
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4.1.5  Globala marknader 

 

Globala marknader är sådana där aktörernas strategiska position till konkurrenterna är viktig. 

Deras positionering på stora geografiska och nationella marknader påverkas av deras 

generella globala position. För att analysera konkurrensen på en global marknad är det viktigt 

att undersöka marknadens ekonomi och konkurrenter gemensamt snarare än individuellt. 

Globala marknader kräver företag som är stora nog att konkurrera över hela världen annars 

kan dessa stöta på strategiska nackdelar (Porter 2004b. s. 275) 

4.2 Strategigruppkarta 

 

De mindre åkeriföretagen som erbjuder bastjänster måste dels konkurrera med andra 

bastjänsteleverantörer men även förädlare av olika slag, utlandsaktörer eller substitut i form 

av andra transportsätt, exempelvis tåg. Dessa konkurrenter erbjuder alla olika tjänster och har 

olika kapacitet att utföra dem. Tjänsteutbud innebär sådant som dessa aktörer kan erbjuda sina 

kunder d.v.s. fler eller färre tjänster. Kapacitet innebär vilken förmåga de har att utföra de 

tjänsterna som efterfrågas. För den typ av företag vi har undersökt visar figuren nedan hur 

deras konkurrenter placerar sig på en strategigruppkarta:  

 

Figur 4.1 Strategigruppkarta över respondenternas konkurrenter 
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De större åkeriföretagen, d.v.s. förädlare, kan erbjuda sina kunder ett stort utbud av tjänster. 

De har också hög kapacitet att utföra dessa tjänster p.g.a. stora resurser vad gäller exempelvis 

fordon av olika slag samt stort utbud av personal. Utländska aktörer har, enligt Porter (2004b. 

s. 240), andra kostnadsstrukturer än inhemska företag och kan därför vara mer flexibla vad 

gäller exempelvis pris. Därav något högre kapacitet och tjänsteutbud än 

bastjänsteleverantörerna. Alternativa transportmedel där, tågtrafik är det vanligaste 

alternativet för inrikestransporter, har oftast enklare tjänster att erbjuda där dessa kör från 

punkt A till B. Dock har de högre kapacitet vad gäller att leverera stora volymer, 

miljövänligare, snabba på längre sträckor, o.s.v. Bastjänsteleverantörer erbjuder färre och 

enklare tjänster. Dessa har oftast inte tillräckligt mycket ekonomiska eller operationella 

resurser och har därför lägre utbud av tjänster och kapacitet jämfört med förädlare samt 

utländska aktörer. 

4.3 Porters fem konkurrenskrafter 
 

De mindre åkeriföretagen måste anpassa sig efter miljön och kundernas förväntningar samt 

ambitioner. De måste vara strategiskt smarta i sina prioriteringar och praktiska arbete samt ta 

hänsyn till de olika konkurrenskrafterna. Porters fem konkurrenskrafter kan därför användas 

för att se hur respondenterna resonerar och hanterar konkurrensen, hur de ser på vilka som är 

deras konkurrenter och hur de förhåller sig till dessa för att konkurrera på marknaden. 

Porters fem konkurrenskrafter handlar om att det huvudsakligen inom alla branscher finns 

fem stycken stora konkurrenskrafter som påverkar ett företag. Dessa fem krafter kallar han (se 

figur 3.2); 

 Potential entrants – nya aktörer (etableringshot) 

 Buyers – kunder (kunders förhandlingsstyrka) 

 Substitutes – substitut (hot från substitutprodukter eller service) 

 Suppliers – leverantörer (leverantörers förhandlingsstyrka) 

 Industry competitors – Konkurrerande företag i branschen (konkurrens mellan 

befintliga företag) 

En god balans och hantering av dessa krafter är det som bestämmer vilken lönsamhet ett 

företag kan ha och hur pass stora de kan bli. Även vilken typ av bransch företagen verkar i 

påverkar vilken lönsamhet och konkurrenskraft de besitter. Vissa branscher är mer 
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konkurrenskraftiga än andra och där är det lättare att få utdelning på sitt satsade kapital. 

Modellen tar inte bara hänsyn till varuproducerande företag utan är även lika applicerbar för 

företag som jobbar inom tjänstesektorn. Med hjälp av modellen kan ett företag definiera och 

analysera branschen denna verkar i för att undersöka sin egen konkurrenssituation samt 

avgöra vilka hot eller konkurrenskrafter som påverkar det egna företaget mest (Porter 2004a. 

s. 4-7; Porter 2004b. s. 3-7). 

 

Figur 4.2 Forces driving industry competition (Porter 2004a. s. 5) 

Nedan kommer en kort men djupare förklaring till varje del i Porters modell: 

4.3.1 Etableringshot 

 

Etableringshot eller hot från nya aktörer handlar om att nya företag som etablerar sig inom 

samma bransch blir en konkurrenskraft mot det redan befintliga företaget. De nya aktörerna 

som oftast är mindre än de redan befintliga eller som kommer från ett annat land kan komma 

med nya förutsättningar till branschen. Dessa kan vara i form av t.ex. lägre priser eller perifer 

service som kunderna inte tar för givet, vilket behövs för att konkurrera med de etablerade 

företagen (Porter 2004b. s. 7-17). 

4.3.2 Kunders förhandlingsstyrka 

 

Kunders förhandlingsstyrka beskriver det maktförhållande som kunder kan ha på företagen. 

Med maktförhållandet avses att kunderna kan pressa priser genom att spela ut 

leverantörer/företag mot varandra. De kan även begära högre kvalitet eller bättre service 
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vilket också blir en effekt på företagen i form av högre kostnader och därmed lägre 

lönsamhet. Här speglar återigen in vilken bransch ett företag befinner sig i, då kunder inom 

olika branscher kan ha högre eller lägre spelutrymme beroende på hur företagen hanterar de 

potentiella hoten (Porter 2004b. s. 24-27). 

4.3.3 Hot från substitutprodukter eller service 

 

Substitutprodukter eller service är alltid ett hot för företag inom olika branscher. Genom att 

det finns produkter eller tjänster som kan vara likvärdiga det som företaget erbjuder men till 

ett billigare pris kan det reducera prissättningen för olika varor eller tjänster. Ju attraktivare 

prissättning substituten har desto mer kommer det påverka ett företags lönsamhet. Aktörer 

inom transportbranschen som transporterar gods långväga med lastbil kan ibland behöva 

konkurrera med substitut i form av t.ex. järnväg, där t.ex. tid, miljö, orderstorlek, etc. kan vara 

konkurrenskraftiga fördelar (Porter 2004b. s. 23-24). 

4.3.4 Leverantörers förhandlingsstyrka 

 

Leverantörers förhandlingsstyrka handlar kortfattat om vilken makt leverantörerna kan ha på 

köparna. Dessa kan hota om att höja priser eller sänka kvaliteten på varor och material för att 

tjäna pengar på sina kunder. Villkoren för att ses som en stark leverantör speglar de krav som 

ställs för att kategoriseras som en stark köpare. Två utav de krav som ställs för att ses som en 

stark leverantörsgrupp är att; leverantörens produkt är en viktig del i köparens företag samt att 

gruppen domineras av ett fåtal företag och är mer koncentrerad än marknaden den säljer till 

(Porter 2004b. s. 27-28). 

 

4.3.5 Konkurrens mellan befintliga företag 

 

Konkurrens mellan befintliga företag handlar om konkurrensen mellan de företag som verkar 

inom samma bransch och marknad. Konkurrensen handlar om att ”slåss” och konkurrera om 

marknadsandelar och potentiella kunder, strävan efter den bästa positioneringen. Företagen 

vill differentiera sig från varandra och positionera sig så bra som möjligt hela tiden för att öka 

lönsamheten. Mer utveckling och strävan efter positionering leder till ökad konkurrens och 

rivalitet mellan företagen. Effekten blir att företagen påverkar varandra och de kan bli vad 

Porter (2004) kallar mutually dependent. De blir ömsesidigt beroende av varandra för att 
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utvecklas. En negativ aspekt kan bli då företagen påverkar varandra för mycket och det blir en 

negativ spiral där de kan förlora marknadsandelar till nya aktörer eller substitut. Även för 

mycket konkurrens med t.ex. priser kan lämna ärr i form av accepterade och låga priser som 

påverkar företagens lönsamhet (Porter 2004b. s. 17-23). 

4.4 Porters generiska konkurrensstrategier 

 

Porters fem konkurrenskrafter handlar om hur företag befinner sig i olika branscher och 

marknader och att de måste ta hänsyn till olika krafter som kan påverka dem negativt. Företag 

måste analysera marknaden för att vara offensiv och/eller defensiv för att finna en försvarbar 

position. Utöver detta behöver företagen utarbeta konkurrensstrategier för att kunna 

positionera sig och vara konkurrenskraftiga gentemot sina konkurrenter och marknaden. 

Huvudsakligen kan man finna tre övergripande generiska konkurrensstrategier att ta hänsyn 

till när man hanterar de fem konkurrenskrafterna och anpassar sig efter den marknadsmiljö 

man befinner sig i (Porter 2004b. s. 34-35): 

 Overall cost leadership (lågkostnadsstrategi) 

 Differentiation (differentieringsstrategi) 

 Focus (fokusstrategi) 

4.4.1 Lågkostnadsstrategin 

 

Lågkostnadsstrategin är den första generiska strategin vilken innebär att företag siktar på att 

vara den lågkostnadsledande inom en bransch. Denna strategi kräver effektivitet, strävan efter 

kostnadssänkningar genom erfarenhet, strikta kostnadskontroller och minimering av kostnader 

inom områden som forskning&utveckling, service, inköp, marknadsföring, etc. Strategin 

kräver alltså att man är effektiv inom de delarna där man kan hålla ned kostnaderna och 

behöver inte lägga tyngd på de områden som kostar pengar, exempelvis marknadsföring. Låga 

kostnader jämfört med konkurrenterna är allstå viktigt, dock får man inte bortse från att 

kvalitet, service etc. är viktigt för att vara konkurrenskraftig och lönsam (Porter 2004b. s. 35). 

Även om det finns starka rivaler inom samma bransch kan företag ändå uppnå lönsamhet 

genom en lågkostnadsposition. När konkurrenterna pressar ner priser och indirekt sin 

lönsamhet kan företag genom en lågkostnadsstrategi ändå uppnå lönsamhet då kostnaderna 

redan är låga. Att använda sig av en lågkostnadsstrategi kan också ge företaget en försvarbar 
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position gentemot starka kunder eftersom att dessa endast kan driva ned kostnaderna till 

samma nivå som den näst effektivaste konkurrenten. Även mot leverantörer kan man inta en 

försvarbar position genom flexibilitet till höjda kostnader. Till sist kan en lågkostnadsstrategi 

placera företaget i en fördelaktig position gentemot substitutproudukter/tjänster jämfört med 

konkurrenterna. En lågkostnadsstrategi skyddar allstå företaget gentemot de konkurrenskrafter 

som finns En källa till att uppnå kostnadsfördelar kan variera mellan t.ex. stordriftsfördelar, 

teknologiskt försprång, eller unik tillgång till råmaterial (Porter 2004b. s. 36). 

 4.4.2 Differentieringsstrategin 

 

Den andra generiska strategin kallas för differentiering och handlar om att företag 

differentierar sig från sina konkurrenter genom att erbjuda en vara eller tjänst som anses vara 

unik på något sätt. Företaget försöker alltså hitta och välja ett attribut som tilltalar flera kunder 

inom en marknad och som de upplever vara viktiga och unika. Därefter positionerar de sig 

från sina konkurrenter som finns på marknaden för att möta dessa kundbehov. En 

differentieringsstrategi tillåter inte företagen att ignorera kostnader, dock är dessa inte det 

primära strategiska målet. Differentiering är en effektiv strategi för att uppnå lönsamhet i ett 

företag om dessa lyckas uppnå denna differentiering. De intar då en position som är 

försvarbar gentemot de olika konkurrenskrafter som finns på marknaden. Denna strategi 

isolerar företagen mot sina rivaler eftersom att kundlojaliteten de får resulterar i lägre 

känslighet för ändrad prissättning. Differentiering ger högre avkastning som kan användas för 

att hantera leverantörernas förhandlingsstyrka och mildrar kundernas köpkraft då dessa inte 

har jämförbara alternativ att välja på. Till sist har företag som uppnått differentiering en 

försvarbar position till substitut då kunderna vanligtvis är lojala (Porter 2004b. s 37-38) 

4.4.3 Fokusstrategin 

 

Den sista generiska strategin kallas för fokus och beskriver hur företag bygger upp sin 

konkurrensstrategi genom att sikta in sig på (fokusera) en särskild grupp av kunder, ett särskilt 

marknadssegment eller en specifik geografisk marknad. Till skillnad från lågkostnads- och 

differentieringsstrategierna, som inriktar sig på större marknadssegment, är fokusstrategin 

uppbyggd kring och vilar på grunden att tjäna ett specifikt mål väldigt väl. Porter menar att 

det med anledning av detta finns två typer av fokusstrategier. Den ena är differentieringsfokus 

som uppstår då företag fokuserar på ett specifikt mål, den andra är kostnadsfokus som uppstår 
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då man söker en kostnadsfördel som är kopplat till målet. Även om fokusstrategin inte uppnår 

differentierings- eller kostnadsfokus utifrån hela marknadens perspektiv kan den uppnå en 

eller båda då den fokuserar på något av de ovan nämna målen (Porter 2004b. s. 38-39). 
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5 Enkätresultat och analys 

 

Nedan kommer vi presentera resultatet och insamlad data från den webbaserade 

enkätundersökning vi genomfört. Data kommer att analyseras utefter den teori samt 

frågeställning som denna uppsats innehar.   

En fullständig lista över alla respondenter finns i bilaga 2. Frågorna 1,3,4 och 5 var i enkäten 

(se bilaga 1) obligatoriska. Anledningen till varför alla frågor inte var obligatoriska var p.g.a. 

att vi inte ville avskräcka respondenterna från att svara på så många frågor som möjligt utan 

att stressa up dessa.  

De data och frågor (1-5) som användes för gallring av respondenter gällande bortfall och 

tillförlitlighet kommer ej presenteras i sin helhet utan kommer kommenteras kort nedan. 

Empiri kommer att redovisas i både grafisk samt textform för att skapa en enklare och mer 

lättöverskådlig bild av svaren. 

Alla de företag och respondenter som presenteras i empirin är noga kontrollerade att de 

stämmer överens med denna uppsats avgränsningar. Alla företag är etablerade inom  

Stockholm och Uppsala län, utför godstransporter av olika slag samt innehar max 15 bilar i 

sin fordonsflotta. 

När själva insamlingen av primärdata var genomförd och bortfall räknats bort från resultatet 

återstod 40 företag. Medianåldern bland dessa företag var 20 år där det äldsta företaget var 

106 år gammalt och det yngsta 2 år. En klar majoritet av respondenterna låg i åldersspannet  

15-25 år. Alla de respondenter som svarat på enkäten innehade en titel som kan tolkas till att 

de har god insyn i den egna verksamheten. Medianvärdet för antalet bilar låg på 3 st där det 

företaget med flest bilar hade 15 st och de med minst hade 1 st. 

  



30 
 

5.1 Främsta konkurrenskrafter? 

 

 

Figur 5.1 Vilket alternativ tycker Ni är det främsta konkurrenshotet mot er verksamhet? 

 

Figur 5.1 visar vad respondenterna anser vara ett konkurrenshot mot den egna verksamheten. 

Respondenternas svar visar på att en stor del anser konkurrerande företag av olika slag vara 

det främsta hotet. De svarsalternativ som innefattade konkurrerande företag av olika slag var 

utländska aktörer som bedriver cabotage inom Sverige, stort utbud av små eller mellanstora 

åkeriföretag vilka utför liknande 3PL-tjänster som respondenterna, större logistikaktörer som 

utför godstransporter tillsammans med andra förädlande tjänster såsom administrativ, 

lastning, lossning, paketering o.s.v. samt alternativet ”annat”. Svarsalternativet ”annat” var till 

för respondenterna som känt att de andra svarsalternativen inte är aktuellt för dem. Av de som 

svarat ”annat” skrev nästan alla svar såsom ”oseriösa aktörer, idiotföretag som dumpar priser, 

oseriösa konkurrenter, oseriösa företag, billiga speditörer, oseriösa åkerier som inte tillämpar 

ingångna kollektivavtal, oärlig konkurrens från andra åkerier som t ex inte betalar sociala eller 

korrekta löner” o.s.v. Därför kallar vi dessa förenklat ”oseriösa konkurrenter” och de kan även 

räknas till de svarsalternativ som pekar på att konkurrerande företag är det största hotet. Totalt 

ser hela 80% av respondenterna andra aktörer (utländska aktörer, större logistik aktörer, stort 

utbud av åkeriföretag och ”annat”) som det främsta hotet. Alternativa transportmedel, 

exempelvis tåg, sågs inte som något större hot mot den egna verksamheten. Däremot ansåg en 
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liten men betydande del ”kundernas köpkraft” utgöra ett hot mot deras verksamhet. Med 

kundernas köpkraft menas kundernas förmåga att styra och påverka respondenterna efter sina 

behov och krav. 

De data som visas ovan pekar tydligt på att det främsta konkurrenshotet är flera aktörer och 

olika konkurrerande företag på en mättad marknad. Då en klar majoritet av respondenterna ser 

konkurrensen på detta sätt kan uppfattningen av att åkeribranschen skulle vara en 

konkurrenskraftig och mättad bransch stämma. Porter (2004b. s. 239) beskriver hur en allt 

hårdare och hetsigare konkurrens gentemot konkurrenter inom exempelvis pris och service 

kan äga rum för att vinna starkare position på en mättad marknad. Svarsalternativet ”annat” 

visar vid kontroll av dess svar, t.ex. ”oseriösa konkurrenter” och dylikt, det hårda klimat som 

Porter beskriver återigen i en mättad marknad. Ett växande yttre konkurrenshot i form av 

utländska aktörer är också något Porter (2004b. s. 240) poängterar är vanligt när marknaden är 

mättad då dessa kan erbjuda samma tjänster till lägre priser. 

Under konkurrerande företag kan ”stort utbud av åkeriföretag” placeras in. Bland dessa finns 

de aktörer som utför samma tjänster som respondenterna, d.v.s. bastjänster. Under hot från 

substitut kan ”större logistikaktörer” placeras in. Dessa större aktörer erbjuder en vidare 

utvecklig av bastjänsterna då de enligt arbetsmetoden 3PL är förädlare. De erbjuder en 

likvärdig och ofta mer utvecklad tjänst och kan i egenskap av större aktör agera billigare, 

därför blir de ett hot mot de mindre åkarna. Under nya aktörer kan etableringshotet från 

”utländska aktörer” placeras in. Dessa utländska aktörer bedriver cabotage och blir allt mer ett 

hot mot de mindre åkarna på olika sätt.  

Figur 5.1 visar hur endast 15% anser att ”kundernas köpkraft” är det främsta hotet mot deras 

verksamhet. Enligt Porter (2004b. s. 24) kan kunder på en mättad marknad som denna pressa 

priser på företag genom att spela ut dessa mot varandra. Detta gynnar ingen av åkeriföretagen 

och är skadligt för samtliga. Respondenternas konkurrenter som har stordriftfördelar eller 

andra kostnadsstrukturer, som t.ex. större företag eller utländska aktörer, klarar sig därför 

bättre gentemot kundernas köpkraft. 
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5.2 Konkurrenternas konkurrensstrategi? 

 

 

Figur 5.2 Vad tror Ni att era främsta konkurrenter prioriterar i första hand? 

 

Figur 5.2 visar vad respondenterna tror att deras främsta konkurrenter prioriterar 

konkurrensstrategiskt. Vilka konkurrenterna är enligt dessa respondenter framgår i figur 5.1. 

Som nämnt innan var vissa frågor ej obligatoriska. Denna fråga var ej obligatorisk och därför 

valde två respondenter att hoppa över frågan. Beräkningarna utgår därför ifrån 38 av 40 

respondenter. Det intressanta här är att hela 89,5% av respondenterna tror att konkurrenterna 

prioriterar pris i första hand. Utöver detta alternativ fanns sex till där bara två av dessa fått 

något svar.  

Porters lågkostnadsstrategi innebär att företag siktar på att vara lågkostnadsledande inom en 

bransch. En av indikatorerna till en mättad marknad enligt Porter är att sträva efter en större 

del av marknaden genom att locka kunder med biligare alternativ.  En källa till att uppnå 

kostnadsfördelar för att vara lågkostnadsledande kan vara exempelvis större åkeriföretag som 

har stordriftsfördelar och även utländska företag som enligt Porter (2004b. s. 249) har andra 

kostnadsstrukturer än inhemska och kan därför erbjuda bättre priser till kund.  Därför anses 

respondenternas utpekade konkurrenter i form av större logistikaktörer och utländska åkerier 
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Kvalitet i leveransen 
2,5% 

Kundanpassning 
8% 

Konkurrenternas konkurrensstrategi? 
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agera efter Porters tankar kring en mättad marknad. Detta genom att vinna marknadsandelar 

via sänkta priser eller t.o.m. vara lågkostnadsledande enligt lågkostnadsstrategin.  

Även respondenternas likartade konkurrenter i form av bastjänsteleverantörer kan här sägas 

delta i att dra ner priser. Då mindre åkeriföretag inte har samma kapacitet att konkurrera för 

större marknadsandelar kan dessa använda sig av kostnadsfokusstrategin och söka 

kostnadsfördelar som är kopplade till målet. Detta innebär exempelvis att ha billiga eller inga 

extra kostnader vid vissa arbetsmoment. 

Respondenterna anser därför att deras konkurrenters primära strategi är att vinna 

marknadsandelar och lönsamhet genom attraktiva priser.  

Arbetsmetodiken 3PL säger att motiv till och välja en utomstående aktör för t.ex. transport 

innebär att dessa kan skapa mervärde och lönsamhet. Istället för att vara utmärkande med en 

god service eller kvalitet visar figur 5.2 på hur respondenterna ser sina konkurrenter i första 

hand med att prioritera priser som konkurrensstrategi. Alternativen som har med 

leveransservice att göra negligeras nästan helt. Respondenterna verkar anse att konkurrenterna 

lägger tyngden på att skapa det som tredjeparslogistik kallar ekonomiska fördelar genom att 

pressa priser istället för att skapa dessa genom primärt operationella fördelar.   

Om nu ekonomiska fördelar i form av nedsatta priser är det starkaste konkurrensstrategin från 

konkurrenterna enligt de mindre åkeriföretagen, hur gör då dessa mindre åkerier för att 

konkurrera på denna mättade 3PL-marknad? Hur påverkar detta respondenternas 

konkurrensstrategi? 
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5.3 Främsta konkurrensstrategi? 

 

 

Figur 5.3 Vad anser Ni vara er främsta konkurrensfördel jämfört med era konkurrenter? 

 

Denna fråga var heller ej obligatorisk och därför valde en av respondenterna att inte svara. 

Beräkningarna utgår därför ifrån 39 av 40 respondenter. Figur 5.3 visar att respondenterna ser 

kvalitet i leveransen som den främsta konkurrensfördelen. Kvalitet eller kvalitet i leveransen 

kan syfta på exempelvis en kontinuerlig leverans där exempelvis sköra, lättskadliga produkter 

inte tar skada. D.v.s. en extra leveranssäkerhet och leveranspålitlighet som arbetsmetoden 

leveransservice påvisar. De andra valen i storleksordning var flexibilitet, leverans vid utlovad 

tid och kundanpassning som också innefattas av leveransserviceelementen. Alla de precis 

ovan nämnda alternativen kan därför kategoriseras som olika former av leveransservice. Även 

på alternativet ”annat” nämner majoriteten av respondenterna att deras främsta 

konkurrensstrategi är någon form av service, exempelvis flexibilitet. Pris hamnar längst ner i 

listan som konkurrensstrategi utav respondenterna.  

Dessa mindre åkeriföretag som sätter extra fokus på service och kvalitet konkurrerar inte ur 

ett lika brett perspektiv som de andra aktörerna (större logistikaktörer, utländska aktörer) gör. 
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Respondenternas konkurrensstrategi är mer nischad på att tillgodose kund med service och 

kvalitet som konkurrensåtgärd. Denna strategi är vad Porter kallar en differentieringsstrategi.  

Intressant med denna fråga är att se hur respondenterna tänker helt omvänt i hur de själva 

prioriterar jämfört med hur de tror att deras konkurrenter prioriterar. För att vara 

konkurrenskraftiga är det fokus på god service och kvalitet som verkar vara det primära för 

dessa företag. Fokus på leveransservice och dess olika element är något som de ”mindre” 

åkarna verkar prioritera aktivt i det dagliga arbetet. Därför kan det uppfattas att nästan alla 

respondenter, d.v.s. hela 97%, ser differentieringsstrategin som rätt verktyg. Som nämnt innan 

kan leveransservice ses som intäktsskapande för logistikföretag vilket stämmer bra överens 

med hur respondenterna tänker. D.v.s. genom att exempelvis nischa sig med god service 

skapar de mindre åkarna en mer stabil och långsiktig konkurrenskraft. 

Bara en enda respondent svarade att deras främsta konkurrensfördel skulle vara pris. Detta är 

intressant då det i figur 5.2 visas att hela 89,5% av respondenterna tror att deras konkurrenter 

prioriterar pris för att sedan i figur 5.3 se att det faktiskt bara är en respondent som gör denna 

prioritering. Detta kan bero på att det finns någon form av oro från dessa mindre åkerier i att 

priserna kan pressas för mycket. Pressas priserna för mycket kan det komma till en punkt då 

det inte längre blir lönsamt. Detta kan vara en anledning till att respondenterna fokuserar på 

service i syfte av att vara attraktiva och konkurrenskraftiga. Ett sätt att utmärka sig och vara 

annorlunda. Porter menar att vilken bransch ett företag befinner sig i påverkar både lönsamhet 

och konkurrens. Då åkeribranschen kan ses som en mättad marknad kan det förklara tankarna 

kring figur 5.2. 

Trots att respondenterna blev lovade anonymitet kan det däremot finnas ett annat alternativ till 

varför de svarade övervägande att service är deras konkurrensfördel. Om nästan alla anser att 

konkurrenten prioriterar pris men själva påstår att de prioriterar service så kan detta tyda på en 

viss oärlighet i svaren i figur 5.3. Låga priser förknippas ofta med sämre kvalitet eller service. 

Att erkänna sig vara ett ”budgetföretag” som prioriterar pris före service är kanske något 

företag inte vill medge medvetet eller omedvetet. Prisnedsättning, som Porter (2004b. s. 248) 

beskriver det, kan betraktas av företag i en mättad marknad som under deras värdighet och 

dignitet. Dessa vägrar därför delta i detta. Frågan är då om detta är fallet eller om det är mer 

än förnekelse av att vara delaktig, medvetet eller omedvetet, i att använda pris som en del av 

sin konkurrensstrategi? 
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Att konkurrera med de olika varianterna av aktörer som framgår i figur 5.1 och med de 

prioriteringar som respondenterna tror att deras konkurrenter gör som framgår i figur 5.2 

(pris) görs främst inte genom att erbjuda kunden ekonomiska fördelar som är en utav 3PL:s 

egenskaper. Utan mer med att tillgodose kunden med korrekt och fullgod leveransservice. Att 

ge det lilla extra i form av kvalitet, att vara flexibel efter kundernas behov och krav samt att 

kunna anpassa sig efter deras, kanske ibland, extra önskemål verkar vara det som gör att dessa 

mindre åkerier överlever på den mättade åkerimarknaden. De kanske inte har lika stor 

kapacitet i sin fordonsflotta som kan konkurrera med geografisk täckning, förädlande tjänster, 

priser eller andra fördelar för sina kunder som 3PL berör. Just därför verkar leveransservice 

vara av vikt för deras överlevnad och strategier. 

5.4 Förenklar/förbättrar kundens konkurrensstrategi? 

 

 

 

Figur 5.4 Hur anser Ni att er verksamhet förenklar och/eller förbättrar era kunders 

verksamhet bäst? 

 

Figur 5.4 handlar om hur respondenterna ger mervärde till kunden genom förenklingar 

och/eller förbättringar av deras konkurrensstrategiska förmåga. 65% av respondenterna 

svarade att de förenklar för kunden genom att denna kan fokusera på sin kärnverksamhet. 

30% ansåg att de förbättrade/förenklade för kunden genom mer/bättre kunskap eller resurser. 
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Här ansåg bara 2,5% (d.v.s. en respondent) att de skapade ekonomiska fördelar för kunden. 

Även under alternativet ”annat” hade bara en respondent gett ett svar där denna påpekade att 

de förenklar/förbättrar ”samtliga saker som anges ovan”. 

Bastjänsteleverantörer inom 3PL kan förenklat beskrivas transportera gods från en punkt till 

en annan. Men även dessa enklare tjänster kan utföras till kund på olika kvalitetsnivåer. 65% 

av respondenterna lägger tonvikt på att kunderna har mer tid över till sin kärnverksamhet tack 

vare den 3PL-tjänst de erbjuder. Dessa 65% kan antingen tydas som enkla bastjänster eller så 

syftar det på mer utmärkande service. Med tanke på att respondenternas primära 

konkurrensstrategi var att differentiera sig med service och kvalitet, så tolkas ändå dessa 65% 

som bidrar med att kunden kan hålla på med sin kärnverksamhet att de gör det med service 

som utmärkande faktor. Dock lite svårare att tyda på vad de specifikt gör för att avlasta kund. 

Olika servicemoment och serviceelement som de poängterat på figur 5.3 som prioritet i form 

av t.ex. starkare flexibilitet, leveranssäkerhet, kundanpassning etc. kan vara variabler som 

utförs vid avlastning så att kund kan utföra sin kärnverksamhet.  

Genom att låta kunden fokusera på sin kärnverksamhet kan mervärde uppstå för båda parter. 

Då åkeriföretagen sysslar med 3PL-verksamhet och är kunniga på den tjänst de erbjuder och 

oftast kan utföra den bättre än kunden vinner båda fördelar. Ur ett konkurrensstrategiskt 

perspektiv skapas det därför mervärde för båda parter då man får tid och kapacitet till att 

utföra sin kärnverksamhet på bäst sätt. 

Samtidigt svarar en signifikant del i figur 5.4, hela 30%, att de faktiskt har något unikt att 

erbjuda i form av kunskap eller resurser till kund. Dessa två fördelar inom 3PL, d.v.s. att 

erbjuda mer av sin kunskap eller resurser, är en direkt reflektion till figur 5.3 som visar hur 

respondenterna sätter tyngd på att differentiera sig mot konkurrenterna genom exempelvis 

service och kvalitet. Trots att det är bastjänster som dessa mindre åkerier erbjuder så verkar 

det ändå vara av vikt att lägga fokus på 3PL:s fördelar och leveransservice. Prioritering av 

dessa ger även kunden mervärde då de vinner strategiska fördelar genom de mindre 

åkeriföretagens egna strategiska arbete. 

Även om det inte framgår i figur 5.4 en lika tydlig tonvikt vid service utav respondenterna 

som det görs i figur 5.3, så svarar ändå 30% av respondenterna att deras primära val är att 

erbjuda kunden bättre kunskap eller resurser. Detta kan också dras parallellt till de 

operationella fördelar som 3PL erbjuder och därmed kan förknippas med fokus på service. 

Genom att positionera och differentiera sig från sina konkurrenter och att erbjuda kunden 
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bättre och/eller unikare resurser och kunskap visar respondenterna tydligt att service och 

kvalitet är av första prioritet som konkurrensstrategi.  

5.5 Utmärkande verksamhet? 

 

Den sista frågan i enkätundersökningen löd; ”Anser ni att er verksamhet utmärker sig från 

andras?”. Här svarade 55% NEJ och resterande 45% svarade JA. De som svarade JA fick 

uppmaningen att skriva vad som utmärkte deras verksamhet. Svaren berör respondenternas 

konkurrensstrategier med hjälp av 3PL:s fördelar och leveransservice. Några exempel är; 

flexibilitet, information, personliga kontakter, operationella fördelar, spetskompetens och 

leveranssäkerhet.  

Av de 55% som inte ser sin verksamhet utmärka sig så var det endast en som inte ansåg att 

service var deras främsta konkurrensfördel. D.v.s. 52,5% av NEJ-sägarna hade tidigare i 

enkäten svarat att någon form av service och/eller kvalitet var deras främsta konkurrensfördel. 

En tolkning av detta är att de respondenter som inte anser sig utmärkande tycker heller inte att 

3PL:s fördelar och leveransservice vara ett utmärkande drag i deras verksamhet. Däremot har 

samtliga av de 45% som anser att de utmärker sig belyst leveransservice och 3PL-fördelar 

som det extra ordinära för deras verksamhet.  

Häri ser vi en splittring i vad de mindre åkarna anser, medvetet eller omedvetet, vara ett 

utmärkande drag. Medan närmare hälften anser 3PL:s fördelar och leveransservice vara 

tillräckligt utmärkande så verkar den andra halvan inte se detta som något speciellt. Det 

intressanta är alltså att det finns två sidor av myntet och att respondenterna är tudelade i hur 

de ser på vad som är utmärkande och inte. 

Vidare kan betydelsen av ”utmärkande” tolkas att 52,5% anser 3PL:s fördelar och 

leveransserviceelementen enbart vara en del av kärnservicen ut mot kund, d.v.s. något som 

bara ingår i avtalet. Medan 45% anser och arbetar efter principen med att detta är perifer 

service där det hela tiden ska göras lite bättre och något extra, än konkurrenterna. Alltså, 45% 

tillhör de aktörer som sätter större vikt på 3PL:s fördelar samt leveransservice och därmed 

positionerar sig på detta sätt.  
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5.6 Vidare analys och diskussion 

 

 

Figur 5.5 En sammanställning över fyra centrala frågor och svar 

 

Här ser vi en vidare analys på enkätfrågorna: 

 Vilket alternativ tycker Ni är det främsta konkurrenshotet mot er verksamhet? 

 Vad anser Ni vara er främsta konkurrensfördel jämfört med era konkurrenter? 

 Vad tror Ni att era främsta konkurrenter prioriterar i första hand? 

 Anser Ni att er verksamhet utmärker sig från andras? 

I denna figur kan det ses en röd tråd i hur de mindre åkeriföretagen tänker. De respondenter 

som anser olika konkurrerande företag vara det främsta konkurrenshotet är de som 

differentierar sig genom att prioritera service och kvalitet samtidigt som de anser att 

konkurrenterna prioriterar lägre pris gentemot kund. Vad beror detta likasinnade tänk på? Att 

den population vi undersökt tänker, enligt vår analys, på ett liknande sätt rakt igenom kan 

bero på att alla företag befinner sig i samma konkurrenssituation då de är ”mindre” och 

etablerade inom samma geografiska region. 

Den mest intressanta aspekten med alla frågor är hur respondenterna tror att deras 

konkurrenter prioriterar pris i första hand. Hur kommer det sig egentligen att de anser detta 

när de på de vidare frågorna ger ganska omvända svar på hur de ser sig själva? Det kan vara 

en direkt effekt av att marknaden i Stockholm och Uppsala län är mättad där primärt en stor 

mängd aktörer arbetar med tre primära konkurrensstrategier. Fokus på leveransservice och på 

så sätt utmärka sig och arbeta efter Porters differentieringsstrategi är den första.  De andra 

varianterna av konkurrensstrategier som kan tolkas av respondenternas svar är att antingen 
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försöka vara lågkostnadsledande eller att det sätts en viss kostnadsfokus där kunden attraheras 

med en kostnadsfördel som är kopplat till målet.  

De konkurrerande aktörernas starkaste verktyg enligt 89,5% respondenterna var att erbjuda 

kunden en av 3PL:s grundstenar, d.v.s. ekonomiska fördelar genom att pressa priser. 97% av 

respondenterna kontrar då med en annan faktor, d.v.s. förbättring och förenkling för kunden i 

dess operationella led i form av fokus på leveransservicenivån. Därmed kan det bekräftas att 

de mindre åkeriföretagen som inte har samma konkurrensverktyg som vissa av de 

konkurrerande företagen och som enbart håller på med bastjänster till kunden ändå kämpar för 

att utmärka sig från de andra aktörerna på denna mättade marknad. Detta genom en 

differentieringsstrategi i form av ökad och mer koncentrerad leveransservice och/eller 

kostnadsfokus.   

Då 45% ansåg att de utmärkte sig själva skrev de att de utmärkte sig främst genom en god 

service som berör både service och kvalitet samt 3PL:s fördelar. Häri är vår tolkning av denna 

fråga, som nämnt innan, att 97% satsar på service och kvalitet men att ungefär hälften ser det 

som något elementärt i form av kärnservice medan resterande ser detta som något mer 

utmärkande gentemot de andra aktörerna.  

Även vidare jämförelser med andra variabler av respondenternas svar såsom storlek och ålder 

har genomförts. Dock gick det inte att finna något mönster i hur respondenterna tänker efter 

dessa variabler. Jämförelser mellan antalet bilar eller hur pass etablerade företagen är i ålder 

ger ej någon annan bild av hur respondenterna resonerar. Istället pekar svaren på att de 

avgränsningar som gjorts för denna undersökning är det som visar hur respondenterna 

resonerar och hanterar konkurrensen. 
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6 Slutdiskussion 

6.1 Slutsatser 

 

Målet med denna uppsats var för oss att utforska en negligerad del av transportnäringen, 

nämligen åkeribranschen och specifikt de mindre åkarnas tankar och roll inom denna. 

Problemformuleringen för denna uppsats löd: Vilka konkurrensstrategier använder sig mindre 

åkeriföretag av för att vara konkurrenskraftiga inom åkeribranschen? 

Även om trenden visar på att antalet åkeriföretag med tiden blir färre men större är utbudet på 

olika åkerier idag stort. Att majoriteten av respondenterna hävdar att konkurrerande företag av 

olika slag är det största konkurrenshotet mot deras verksamhet visar på en medvetenhet hur 

konkurrensutsatta dessa mindre åkare är och kan tolkas till att de själva ser marknaden inom 

Stockholm och Uppsala län som mättad. 

Enligt Porter kan kunder på en mättad marknad som denna har en stark förhandlingsstyrka 

mot företagen. Dock anser bara en liten del av respondenterna att dessa är ett hot mot deras 

verksamhet. Respondenterna tolkas därför vara mer upptagna med att anpassa och utmärka sig 

från sina konkurrenter än att bekymra sig över kundernas förhandlingsstyrka. 

Fördelarna med 3PL kan främst delas in i två kategorier, ekonomiska fördelar samt 

operationella fördelar. Respondenternas syn på konkurrenternas strategi bestod främst av att 

ge kunden ekonomiska fördelar genom pris. Eftersom de primära konkurrenskrafterna mot 

respondenterna bestod av konkurrerande företag blev slutsatsen att dessa konkurrenter, 

beroende på storlek eller kapacitet, arbetar efter en lågkostnadsstrategi eller 

kostnadsfokusstrategi. 

Studien visar hur respondenterna prioriterar helt omvänt mot hur de tror konkurrenterna 

prioriterar. Hela 97% av respondenterna ansåg sig arbeta utifrån en differentieringsstrategi där 

fokus på en god service och kvalitet var det primära valet. Ett val som kan tyda på att 

attraktivitet genom att erbjuda något extra är viktigt för dessa.  

Vidare visar studien hur nästan alla respondenter anser att de bidrar med mervärde för kunden 

genom att erbjuda dessa operationella fördelar. Genom att exempelvis låta kunden fokusera på 

sin kärnverksamhet kan både åkeriföretag och kunden fokusera på det dem är bäst på och 

därmed vinner båda parterna fördelar och mervärde. 30% av respondenterna ansåg att de 
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resurser och kunskap de har skapar mervärde för kunden genom att dessa ger kunden 

strategiska fördelar.  

Det faktum att respondenterna är mindre åkare och ger en personligare och flexiblare kontakt 

gentemot kund och det faktum att de är lokala aktörer ger en bättre leveranssäkerhet och 

leveranspålitlighet. De har helt klart en unik plats på denna mättade marknad där exempelvis 

styckegodstransporter, som beskrivs i bakgrunden, är den störst växande andel i tonkilometer 

inom transport i just Stockholm och Uppsala län. Det är mindre transportvolymer som ofta 

ska utföras så snabbt som möjligt på kortare sträckor då styckegods kommer på tal. Därför 

utgör de mindre åkerierna med sin kompetens en stark faktor att räkna med inom 

godsåkeribranschen i dessa regioner. 

6.2 Förslag till vidare forskning 

 

Då denna studie har avgränsat sig till just Stockholm och Uppsala län finner vi det intressant 

att genomföra samma studie inom en annan region. Stockholm och Uppsala län är intressanta 

ur ett demografiskt och infrastrukturellt perspektiv då dessa regioner innehar Stockholm. En 

vidare studie på samma ämne inom exempelvis Göteborg, som har Sveriges största hamn, 

skulle vara intressant för att finna likheter och olikheter i resultatet. 

Ett annat förslag på vidare forskning i fråga om de mindre åkeriernas konkurrensstrategier kan 

vidare utföras genom att vända sig mot kund för att få en inblick i hur dessa tänker, agerar och 

föredrar i frågan om mindre åkerier vs. (förslagsvis) större åkerier. Detta för att bekräfta 

huruvida de mindre åkeriernas uppfattning av marknaden och vilka strategier som är viktiga 

stämmer överens med kundernas perspektiv. 

6.3 Självkritik 

 

Respondenterna bestod utav mindre åkeriföretag som ofta är mer praktiskt lagda och kanske 

saknar teoretiska kunskaper. Därför kan utformningen av enkäten varit ett problem för 

resultatet (vilket även kan ses omvänt då vi sitter på teoretisk kunskap och saknar den 

praktiska erfarenheten). Risken finns att utformningen och formuleringar av frågor och svar 

kan ha uppfattats ”fel” och/eller ”svårförståelig” vilket kan ge snedvridna svar. För att få ett 

djupare perspektiv och en bredare svarsfrekvens på resultatet hade fler eller annorlunda 

svarsalternativ kunnat finnas med.  
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Bilaga 1 - Enkäten 

 

* 

1. Företagets namn? 

 
 

2. Företagets ålder? 

 
* 

3. Din (svarandens) arbetstitulering? 

 
* 

4. Antal bilar i ert företags fordonsflotta? 

 
 

* 

5. Vill ni vara anonyma? 

JA 

NEJ 

 

6. Vilket alternativ tycker Ni är det främsta konkurrenshotet mot er verksamhet? 

 

 Utländska aktörer 

Alternativa transportmedel (t.ex. järnväg) 

Kundernas köpkraft (behov och krav) 

Större logistikaktörer (t.ex. Schenker) 

Stort utbud av åkeriföretag (valmöjlighet) 

Annat (ange gärna vad) 

 
 

7. Vad anser Ni vara er främsta konkurrensfördel jämfört med era konkurrenter? 

 

Pris 

Levererar vid utlovad tid 

Kvalitet i leveransen 

Flexibilitet 

Kundanpassning 

Effektivt informationsutbyte 

Annat (ange gärna vad) 
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8. Vad tror Ni att era främsta konkurrenter prioriterar i första hand? 

 

Pris 

Levererar vid utlovad tid 

Kvalitet i leveransen 

Flexibilitet 

Kundanpassning 

Effektivt informationsutbyte 

Annat (ange gärna vad) 

 
 

9. Hur anser Ni att er verksamhet förenklar och/eller förbättrar era kunders verksamhet bäst? 

 

Kunden kan fokusera på sin kärnverksamhet 

Kunden erhåller ekonomiska fördelar 

Ni besitter mer och/eller bättre resurser än kunden 

Ni besitter mer och/eller bättre kunskap än kunden 

Annat (ange gärna vad) 

 
 

10. Anser Ni att er verksamhet utmärker sig jämfört med andras? 

 

NEJ 

JA (om ja, ange gärna vad) 
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Bilaga 2 – Lista över respondenter 
 

Namn Ålder Svarandens arbetstitulering Antal bilar 
Anonym 41 Delägare 10 

Anonym 3 VD 5 

Anonym 6 Redovisningsansvarig 9 

Anonym 22 Ägare 2 

Anonym 12 Delägare 2 

Anonym 15 VD 10 

Anonym 21 Ekonomichef 11 

Anonym 106 Transportledare 10 

Anonym 12 VD 6 

Anonym 20 Ägare 1 

Anonym 25 VD 8 

Anonym 7 VD 2 

Anonym 90 Ekonomiansvarig 3 

Anonym 40 Ägare 1 

Anonym 30 Administratör 5 

Anonym 16 Ägare 6 

Anonym 20 Administratör 15 

Anonym 15 VD 3 

Anonym 34 Företagsledare 1 

Anonym 42 Ägare 1 

Anonym 21 VD 7 

Anonym 15 Säljare 4 

Anonym 
 

VD 11 

Anonym   Transportledare 15 

Hagby Åkeri 48 VD 2 

GJ Åkeri 22 Åkeriägare 1 

RP Åkeri 6 VD 2 

Ferms Åkeri 19 Ägare 2 

J. E. M Transport AB   Ägare 10 

Joex Åkeri 2 Ägare 1 

T.L. Hagerman Åkeri 24 VD 3 

Ringbergs Åkeri 2 Ägare 1 

Elbackens Åkeri 15 Ägare 1 

Rune Landbergs Åkeri 50 Verksamhetsansvarig 5 

Magnus Lindgrens Åkeri 24 Ägare 1 

Bengt Söderströms Åkeri 60 Delägare 4 

R-Ö Transport 12 Transportledare 2 

Sunnersta Åkeri 25 VD 1 

TBA Transporter 18 VD 4 

Mats Hedqvist Åkeri 14 VD 1 
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Bilaga 3 - Presentationsmail 
 

Länk till enkäten:  
 

http://www.surveymonkey.com/s/QFP7TQ2 

  

Hej, 

Här kommer enkätlänken/frågorna vi pratade om 

Vi är två studenter på Södertörns Högskola, Mattias och Ibrahim. För närvarande sitter vi och 
skriver vårt examensarbete om åkeriföretag i Stockholm och Uppsala län. Vi har utformat en 
väldigt kort webbaserad enkätundersökning som tar ca en minut att svara på. 
Undersökningen handlar om konkurrenssituationen och tankarna kring den egna 
verksamheten bland utvalda åkeriföretag i Stockholm och Uppsala län. 

Vi undrar om Ni skulle vara villiga att svara på denna korta enkät med ca 10 frågor. Enkäten 
är som sagt webbaserad och allt som krävs är en internetuppkoppling och 1 minut att avvara 
till svaren. När ni trycker på klara skickas svaren direkt till oss och ingen återkoppling krävs. 
Möjligheten att vara anonym finns då allting behandlas med sekretess och kommer endast 
att ses av oss två samt examinator OM denna väljer att ta del av detta.  

Vi skulle uppskatta oerhört om Ni väljer att ställa upp och svara på denna enkät då det är 
extremt viktigt för oss att vi får in tillräckligt många svar. Det finns även möjlighet för Er att 
få ta del av uppsatsen när den är klar om intresse finns. För tillfället jobbar vi under tidspress 
och skulle vara enormt tacksamma om Ni kunde svara så fort som möjligt. 

  

Mvh, 

Mattias och Ibrahim! 

Länk till enkäten:  
 

http://www.surveymonkey.com/s/QFP7TQ2 

  

Kontakt: 

m.lindqvist14@gmail.com 

073-854 xx xx 

 

http://www.surveymonkey.com/s/QFP7TQ2
http://www.surveymonkey.com/s/QFP7TQ2
mailto:m.lindqvist14@gmail.com

