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Outsourcing av logistikverksamhet 

SAMMANFATTNING 
 
I dagens tuffa företagsklimat är det extra viktigt att kunna effektiviseras och snabbt utvecklas 

för att skapa eller behålla sina marknadsandelar. En allt viktigare del för att effektivisera 

företagen är att logistiken fungerar bra. Alla delar i ett företag kan inte fungera perfekt, vilket 

har lett till att allt fler företag har valt att lägga ut delar av sin verksamhet på en extern part.  

 

Denna magisteruppsats beskriver varför ett företag outsourcar sin logistikverksamhet åt ett 

tredjepartslogistikföretag, samt hur försörjningskedjan ser ut och fungerar inom det valda 

tredjepartslogistikföretaget.  

 

Vi har gjort vår empiriska undersökning i form av en fallstudie på McDonald´s som har 

outsourcat sin logistikverksamhet åt Scandlog. 

 

Den största drivkraften till att företag väljer att utkontraktera sin logistikverksamhet är för att 

de ska kunna ägna sig åt sin kärnverksamhet och utveckla den på bästa möjliga sätt. Genom 

att överlämna logistikverksamheten till ett externt företag, som är specialiserade inom 

logistik, utvecklas även denna del av företaget på ett effektivt sätt.  

 3



Outsourcing av logistikverksamhet 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 
FÖRORD.................................................................................................................................... 2 
 
SAMMANFATTNING.............................................................................................................. 3 
 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING ................................................................................................. 4 
 
1 INLEDNING........................................................................................................................... 7 

1.1 Bakgrund .......................................................................................................................... 7 
1.2 Problemområde ................................................................................................................ 8 
1.3 Syfte ................................................................................................................................. 8 
1.4 Avgränsningar .................................................................................................................. 8 
1.5 Disposition ....................................................................................................................... 9 
1.6 Motiv för val av ämne ...................................................................................................... 9 

 
2 METOD................................................................................................................................. 10 

2.1 Val av forskningsstrategi................................................................................................ 10 
2.2 Datainsamling................................................................................................................. 11 

2.2.1 Skriftliga källor ....................................................................................................... 11 
2.2.2 Intervjuer ................................................................................................................. 11 

2.3 Empiribearbetning.......................................................................................................... 13 
2.3.1 Intervju med inköpschef på Scandlog ..................................................................... 13 
2.3.2 Intervju med inköpsansvarig på Mc Donald´s ........................................................ 13 

2.4 Objektivitet och Subjektivitet......................................................................................... 13 
2.5 Osäkerhet vid insamling av data .................................................................................... 13 

2.5.1 Studiens validitet ..................................................................................................... 13 
2.5.2 Studiens reliabilitet.................................................................................................. 14 
2.5.3 Studiens generaliserbarhet....................................................................................... 14 

 
3 TEORIER .............................................................................................................................. 15 

3.1 Logistik........................................................................................................................... 15 
3.2 Outsourcing .................................................................................................................... 15 
3.3 Tredjepartslogistik.......................................................................................................... 16 

3.3.1 Tredjepartssamarbete .............................................................................................. 17 
3.3.2 Möjligheter och risker med tredjepartslogistik ....................................................... 18 

3.4 Fjärdepartslogistik.......................................................................................................... 19 
3.5 Försörjningskedjan ......................................................................................................... 19 
3.6 Inköp............................................................................................................................... 21 

3.6.1 ABC-analys ............................................................................................................. 23 
3.6.2 Leverantörer ............................................................................................................ 23 
3.6.3 Uppdelning av en anskaffningsprocess i en avtalsprocess och en avropsprocess... 25 
3.6.4 Centralisering och decentralisering av inköp .......................................................... 25 

3.7 Lagerhållning ................................................................................................................. 27 
3.8 Distribution..................................................................................................................... 28 

3.8.1 Fysisk distribution ................................................................................................... 28 
 

 4



Outsourcing av logistikverksamhet 

4 EMPIRI ................................................................................................................................. 29 
4.1 Fallföretaget McDonald´s .............................................................................................. 29 

4.1.1 Företagspresentation................................................................................................ 29 
4.1.2 Organisationen ........................................................................................................ 31 
4.1.3 Outsourcing av logistikverksamheten ..................................................................... 32 
4.1.4 För- och nackdelar med att outsourca logistikverksamheten .................................. 32 
4.1.5 Samarbetet mellan McDonald´s och Scandlog ....................................................... 33 
4.1.6 Arbetet med leverantörerna..................................................................................... 33 

4.2 Fallföretaget Scandlog.................................................................................................... 35 
4.2.1 Företagspresentation................................................................................................ 35 
4.2.2 Organisationen ........................................................................................................ 36 
4.2.3 Samarbetet mellan Scandlog och McDonald´s ....................................................... 37 
4.2.4 Försörjningskedjan .................................................................................................. 38 
4.2.5 Inköpet på Scandlog ................................................................................................ 38 
4.2.6 ABC- fördelning...................................................................................................... 39 
4.2.7 Lagerhållning .......................................................................................................... 40 
4.2.8 Distribution.............................................................................................................. 40 

 
5 ANALYS............................................................................................................................... 41 

5.1 Outsourcing, Tredjepartslogistik och Fjärdepartslogistik .............................................. 41 
5.2 Avtal och kontrakt .......................................................................................................... 43 
5.3 Försörjningskedjan ......................................................................................................... 44 

 
6 SLUTSATS ........................................................................................................................... 46 
 
7 DISKUSSION ....................................................................................................................... 47 
 
8 KRITIK TILL EGET ARBETE............................................................................................ 48 
 
9 KÄLLFÖRTECKNING........................................................................................................ 49 

Muntliga källor..................................................................................................................... 49 
Skriftliga källor .................................................................................................................... 49 
Tidningar .............................................................................................................................. 50 
Elektroniska källor ............................................................................................................... 50 

 
BILAGOR ................................................................................................................................ 51 

Bilaga 1 ................................................................................................................................ 51 
Intervjufrågor till Scandlog .............................................................................................. 51 

Bilaga 2 ................................................................................................................................ 52 
Intervjufrågor till Mcdonald´s .......................................................................................... 52 

 

 5



Outsourcing av logistikverksamhet 

FIGURFÖRTECKNING 
 
Fig. 1 Förenklad materialkedja med dess informationsflöde sid.20  

Fig. 2 Uppdelning av en anskaffningsprocess,  

          i en avtalsprocess och en avropsprocess   sid.25 

Fig. 3 McDonald´s tre mål    sid.30 

Fig. 4 McDonald´s organisationsschema   sid.31 

Fig. 5 Leverantörsprocessen   sid.34 

Fig. 6 Scandlogs organisationsschema    sid.36 

Fig. 7 Trebensstolen    sid.37 

 6



Outsourcing av logistikverksamhet 

1 INLEDNING 
I detta inledande kapitel ger vi läsaren en inblick i uppsatsens ämne. Vi börjar med en 

bakgrund som följs av ett problemområde. Därefter beskriver vi uppsatsens syfte, 

avgränsningar samt disposition. Vi avslutar kapitlet med ett avsnitt om varför vi valt att 

skriva uppsatsen inom det valda området. 

 

1.1 Bakgrund 

Konkurrensen på marknaden har blivit allt hårdare och mer global. Det blir kortare 

produktlivscykler och företagen måste vara effektiva för att ligga steget före konkurrenterna. 

Det har blivit allt mer betydelsefullt med korta ledtider, hög leveransförmåga och hög kvalitet 

i produkter och tjänster. Om ett företag kan leva upp till dessa krav har de en stor 

konkurrensfördel (Mattsson 2002). 

 

För att ett företag ska kunna slå sig fram på marknaden och/ eller behålla sina 

marknadsandelar, i och med den ökade konkurrensen, är det viktigt att alla delar i företaget 

fungerar. Det är i och med denna utveckling som logistiken har utvecklats, vilket bidragit till 

en ökning av logistikföretag och användning av dessa.  

 
Fler företag har upptäckt hur viktigt det är med ett fungerande och flytande flöde inom 

företaget. De satsar mer och mer på effektiva logistiklösningar. Många företag har ”införlivat” 

egna logistikavdelningar på företaget. Med hjälp av logistiken försöker företagen effektivisera 

det flytande flöde inom företaget. Detta innebär att det inte ska vara långa ledtider på 

produkten från produktion till kund/ konsument. 

 

Att logistik handlar om att korta ned ledtider, sänka kostnader och att öka kundservicen är 

känt sedan länge. Att logistik även måste organiseras annorlunda och kanske utföras av andra 

aktörer i värdekedjan, än av de egna resurserna, är nytt för många. Detta innebär att det då 

måste finnas ett företag som är kapabelt att sköta logistiken åt företaget (Pruth 2002). 

 

Idag finns det företag som är ”rena” logistikföretag. De tar hand om lagerhållning, distribution 

samt ibland inköp åt andra företag. Dessa logistikföretags kärnverksamhet går ut på att hålla 

flödet flytande och arbeta kostnadseffektivt samt att utveckla logistiken, med andra ord bidra 
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med logistiklösningar åt andra företag. Detta slag av outsourcing kallas också 

tredjepartslogistik, TPL (Pruth 2002). 

 

1.2 Problemområde 

I många företag blir kärnverksamheten lidande på grund av att företaget måste lägga ner så 

mycket tid på materialflödet och logistikaktiviteterna. I vissa företag väljer man därför att 

outsourca sin logistikverksamhet på en extern part, för att kunna ägna sig åt 

kärnverksamheten helt och hållet och utveckla den istället.  

 

McDonald´s är ett av världens största företag och har förstått betydelsen av effektiv logistik. 

De har därför, i Sverige, anlitat logistikföretaget Scandlog, för att sköta dess logistik.  

 

Scandlog sköter allt ifrån inköp och lagerhållning till distribution ut till de olika 

restaurangerna i Sverige. McDonald´s förhandlar och skriver avtalen med leverantörerna, 

medan Scandlog tar hand om relationerna till leverantörerna samt gör avropen för inköp och 

effektiviserar logistikflödet. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att belysa och beskriva varför ett företag 

outsourcar/utkontrakterar sin logistikverksamhet samt att förklara hur försörjningskedjan ser 

ut i det åtagna logistikföretaget. 

 

1.4 Avgränsningar 

I denna studie avgränsar vi oss till företaget McDonald´s verksamhet i Sverige och gör inga 

jämförelser med övriga McDonald´sländer. Vi har koncentrerat oss på samarbetet mellan 

företagen, och därefter hur logistikföretaget Scandlog arbetar med försörjningskedjan från 

inköp till distribution ut till restaurangerna. Vi tittar på flödet av produkterna från det att 

beställning görs till dess att de når ut till restaurangerna.  
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1.5 Disposition 

Vi inleder vår uppsats med ett metodkapitel, där vi beskriver de metoder vi valt, varför vi valt 

dessa och hur vi har gått till väga, samt en avslutande del med kritik till de valda metoderna. 

Därefter presenterar vi de teorier vi valt, som ligger till grund för vår studie. Efter 

teoriavsnittet presenteras empirin, där vi redogör för vår egna undersökning som består av de 

intervjuer vi gjort med respektive företag. Vi avslutar vår uppsats med en analys och en 

slutsats om det resultat vi kommit fram till samt en diskussion som berör egna tankar och 

funderingar om outsourcing av logistikverksamhet.  

 

1.6 Motiv för val av ämne 

Med tanke på att vi studerar ekonomi med logistikinriktning blev det ett naturligt val för oss 

att skriva uppsatsen inom ämnet logistik. En annan viktig faktor är att vi finner logistik 

intressant och att det är en viktig del som behövs i dagens tuffa företagsklimat. Vi tror också 

att ämnet kommer att utvecklas i framtiden och att det kommer vara en stor framgångsfaktor 

för många företag för att uppnå konkurrensfördelar. 
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2 METOD 
 
I detta kapitel presenteras de metoder vi valde för vår studie, samt varför vi valde dessa. 

Inledningsvis redogörs för vilken forskningsstrategi vi valde att använda. Därefter följer en 

redogörelse för hur vår datainsamling gick till. I slutet av kapitlet förs en diskussion om 

huruvida våra metoder bidrog till giltiga och tillförlitliga svar.  

 

2.1 Val av forskningsstrategi 

Vår utgångspunkt med denna uppsats var att belysa varför ett företag 

utkontrakterar/outsourcar sin logistikverksamhet. Vi valde att göra vår undersökning i form av 

en fallstudie på McDonald´s och Scandlog, där McDonald´s outsourcar hela sin 

logistikverksamhet till Scandlog.  

 

Att göra en fallstudie kändes naturligt, med tanke på att vi inriktade oss på en enda 

undersökningsenhet. Detta gjorde att vi kunde studera det vi skulle lite djupare och mer i 

detalj (Denscombe 2000). En annan anledning till att vi valde denna forskningsstrategi, är att 

vi ville illustrera våra teorier och hur dessa lämpar sig i verkligheten, samt för att göra 

teorierna mer begripliga för både oss själva och läsaren. 

 

Med hänsyn till tidsbegränsningen i denna studie begränsade vi oss endast till inköpscheferna 

på respektive företag, eftersom inköpssidan har en betydande roll i företagen och har stor 

inblick på de andra delarna i företaget. 

 

De främsta fördelarna med en fallstudie var att vi kunde använda oss av olika 

forskningsmetoder, vilket gjorde att vi noga kunde undersöka det vi skulle. Fallstudien stödjer 

också användningen av flera datakällor, vilket gjorde att vi kunde samla den fakta och teori 

som redan fanns inom ämnet (Denscombe 2000). 

 

Den punkt där fallstudien är mest känslig för kritik gäller trovärdigheten i de generaliseringar 

som görs utifrån dess resultat. Detta gör att vi inte kunde generalisera vårt resultat till samtliga 

företag som outsourcar sin logistikverksamhet och använder sig av tredjepartslogistik, dock 
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anser vi att det är en bra inblick i hur det kan fungera vid utkontraktering av 

logistikverksamhet. 

 

2.2 Datainsamling 

I vår studie använde vi oss av två olika kvalitativa metoder. Dessa bestod av skriftliga källor 

samt intervjuer.  

2.2.1 Skriftliga källor 
För att få den kunskap och information vi behövde för denna studie samt för att få fram 

lämpliga teorier använde vi oss av skriftliga källor. Dessa bestod av studentlitteratur, annan 

vetenskaplig litteratur, tidskrifter samt internetartiklar inom ämnena logistik, 

outsourcing/utkontraktering, tredje-/fjärdepartslogistik samt delar inom försörjningskedjan; 

inköp, lagerhållning samt distribution. Vi använde oss också av material från de två 

fallföretagen, McDonald´s och Scandlog. 

                                                                      
Fördelarna med skriftliga källor är först och främst att de innehåller stora mängder 

information, och att de i de flesta fall är relativt enkla att få tillgång till, och dessutom till en 

låg kostnad (Denscombe 2000). 

 

Nackdelarna med skriftliga källor är att vi var tvungna att bedöma källans auktoritet och 

tillvägagångssätt för att erhålla de ursprungliga uppgifterna och för att kunna avgöra 

dokumentens trovärdighet (Denscombe 2000).  

2.2.2 Intervjuer 
Vi använde även en kvalitativ metod i form av intervjuer, för att de på ett bra sätt producerar 

djupgående och detaljerad data. Intervjuerna gjordes med inköpschefen på Scandlog samt 

inköpschefen på McDonald´s. 

Intervjuerna var en bra metod med tanke på att det bara kräver en enkel utrustning, där vi 

endast använde oss av anteckningsblock och penna. Dessutom garanterar intervjuer ofta en 

hög svarsfrekvens med tanke på att man bokar tid (Denscombe 2000). 
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Vi använde oss av personliga intervjuer, vilka bestod av en semistrukturerad form, där vi hade 

en lista med ämnen och frågor som besvarades (se bilaga 1 och 2). De personer vi intervjuade 

fick med denna metod utveckla sina egna idéer, åsikter och synpunkter, dessutom fick vi 

utförligare svar. Vi hade även möjlighet att ställa följdfrågor. Fördelen med personliga 

intervjuer är att de kan gå relativt lätt att arrangera, med tanke på att det endast är intervjuaren 

och respondentens tid som ska stämma överens. En annan fördel med personliga intervjuer är 

att de är relativt lätta att kontrollera, eftersom vi bara har en persons idéer att sätta oss in i och 

utforska, och en person att ledsaga genom intervjun (Denscombe 2000). 

 

En anledning till att vi valde semistrukturerade intervjuer var för att kunna hålla oss inom 

ämnet och till de frågor som vi ville ha svar på, men samtidigt inte styra respondentens svar.  

 

Det var svårt att vara objektiv vid intervjuernas gång, då egna tankar och förutfattade 

meningar dök upp som följdfrågor. Detta kunde kanske påverka svaren åt en viss riktning, 

men största delen av frågorna var sådana som skulle förklara hur verksamheten fungerar. 

Verksamheten fungerar på ett visst sätt, så då var det inte så mycket egna tankar som kunde 

påverka respondentens svar inom de områdena.  

 

En alternativ metod till de som vi använde var observationsmetoden som skulle sätta oss in i 

verksamheten och vi skulle se med egna ögon hur verksamheten fungerar vad gäller 

samarbetet mellan McDonald´s och Scandlog , med outsourcingen, tredjepartslogistiken och 

få en inblick i processen. Detta skulle dock vara mer tidskrävande än intervjuerna, där vi fick 

svar på de frågor och ämnen som vi önskade, under en relativt kort tid. 
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2.3 Empiribearbetning 

2.3.1 Intervju med inköpschef på Scandlog 
Intervjun på Scandlog ägde rum på Scandlogs huvudkontor i Tumba, Stockholm. Vi träffade 

inköpschefen för Scandlog som blev intervjuad på sin arbetsplats, men inte på sitt eget rum. 

2.3.2 Intervju med inköpsansvarig på Mc Donald´s 
På McDonald´s huvudkontor i Kungens kurva, Skärholmen, Stockholm ägde nästa intervju 

rum. Denna gjordes med inköpschefen för McDonald´s i Norden. Inte heller denna intervju 

hölls på respondentens eget rum utan i ett sammanträdesrum. 

 

2.4 Objektivitet och Subjektivitet 

Vi hade som utgångspunkt att vara så objektiva som möjligt i denna uppsats, dels vid 

utformning av intervjufrågor och dels under skrivandets gång. Vi hade som tanke att belysa 

varför ett företag outsourcar sin logistikverksamhet. Egna tankar och funderingar dök upp 

under uppsatsens skrivande samt under intervjuerna, men vi försökte vara så objektiva som 

möjligt. 

 

2.5 Osäkerhet vid insamling av data 

Vid vår bedömning av tillförlitligheten i vår studie, beaktade vi tre centrala begrepp, vilka var 

validitet, reliabilitet och generaliserbarhet.  

2.5.1 Studiens validitet 
Validitet är lika med giltighet, det innebär att studien mäter det den avser att mäta. Därmed 

mäter man hur väl det stämmer överens med det sanna värdet. En undersökning med låg 

validitet har inte mätt det den avsett att mäta. Med andra ord ska en undersökning ha en sådan 

hög validitet som möjligt1.  

 

Vi anser att vår studie har en relativt hög validitet, med hänsyn till att vi mätte det som vi 

hade för avsikt att mäta, det vill säga att studien och slutsatsen svarar på syftet. 

                                                 
1 www.susning.nu 
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2.5.2 Studiens reliabilitet 
Reliabilitet är samma sak som tillförlitlighet. Här är det viktigt att upprepade mätningar av en 

och samma sak stämmer överens med varandra för att få en hög reliabilitet. Det är inte lika 

viktigt att det överensstämmer med det sanna värdet, vilket är fallet vid validitet2.  

 

Vi anser att studiens tillförlitlighet är hög. Om studien skulle göras på nytt på samma företag 

så skulle det ge samma utfall. Företaget samarbetar på ett visst sätt och utkontrakteringen går 

till på ett visst sätt. Däremot kan företaget ändras och utvecklas med tiden, vilket innebär att 

en studie om flera år antagligen inte skulle ge ett likadant utfall.  

Logistik är ett ämne som är under utveckling och företagen följer ofta det senaste inom 

ämnets utveckling. I dagsläget anser vi dock att denna studie är tillförlitlig. 

2.5.3 Studiens generaliserbarhet 
Vi anser att det är svårt att generalisera alla företag till varför de utkontrakterar sin 

logistikverksamhet. Det är dock inte stora skillnader gällande tredjepartslogistiken och olika 

företags utkontraktering av logistikverksamheten även om det kan vara olika anledningar till 

outsourcingen. I det stora hela anser vi ändå att en viss generalisering går att göra. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 www.home.swipnet.se 
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3 TEORIER 
 
I detta kapitel tar vi upp teorier som ligger till grund för syftet med denna studie.  

Vi börjar med teorier om logistikbegreppet, outsourcing och tredje- samt fjärdepartslogistik 

som följs av teorier efter försörjningskedjan i företag; inköp, lagerhållning samt distribution. 

 

3.1 Logistik 

Ordet logistik betyder ”organisation av transporter eller varudistribution och dylikt för 

företag”(Rosell 2001, s.92). Logistik omfattar allt som har att göra med hela 

försörjningskedjan i ett företag (Rosell 2001). Med andra ord avser logistik ”processen att 

planera, genomföra och kontrollera ett effektivt flöde och lagring av varor, tjänster och 

relaterad information från den absoluta startpunkten i råvarukedjan till konsumtionstillfället” 

(Nyberg 1998). 

 

3.2 Outsourcing 

Outsourcing kallas med ett annat ord för utkontraktering. Detta innebär att en del av 

verksamheten i ett företag läggs ut på en extern aktör, istället för att det egna företaget utför 

denna del av verksamheten (Karlberg 2003). 

 

En viktig insikt är att ingen kan vara bra på allt. För företaget gäller det att hitta sin 

kärnkompetens och utveckla den. Om andra kan utföra tjänster som ligger utanför företagets 

kärnverksamhet på ett billigare, bättre och mer flexibelt sätt så är det bättre att låta någon 

annan göra det (Lindvall 2002).  

 

Den vanligaste anledningen till att företag utkontrakterar delar av sin verksamhet är för att 

företaget ska kunna koncentrera sig på sin kärnverksamhet3 och skapa konkurrenskraftiga 

logistiklösningar såsom att öka flexibiliteten och omstrukturera logistikverksamheten. Andra 

fördelar med att outsourca delar av sin verksamhet är att man på detta sätt kan dra ned på 

onödig arbetskraft och även minska kostnaderna i företaget (Ahl & Johansson 2002).  

                                                 
3 www.susning.nu/utkontraktering 
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Enligt en amerikansk studie från år 2002 kom man fram till att ett företag som outsourcar sin 

logistikverksamhet kan minska kostnaderna med 20-30 procent (Isaksson 2003). 

Företag kan dessutom tillsammans med en extern aktör förbättra och utveckla 

marknadspositionen samt få ökade stordriftsfördelar med hjälp av utkontraktering (Ahl & 

Johansson 2002). 

 

Det finns dock en del nackdelar att ta hänsyn till när man outsourcar delar av sin verksamhet. 

De främsta nackdelarna är att man tappar kontrollen över de aktiviteter man outsourcar och att 

det finns en risk för överföring av kompetens. Man kan dessutom drabbas av att konfidentiell 

information läcker ut (Ahl & Johansson 2002). 

 
Det är viktigt att verksamheten, som outsourcas på en annan aktör, fungerar. Det är inte någon 

mening att lägga ut ett problem. En annan viktig del är att hålla nära kontakt med 

samarbetspartnern, både på daglig och operativ nivå och högre upp i organisationen (Isaksson 

2003). 

 

Förtroende mellan de inblandade aktörerna är också en avgörande faktor för att skapa ett bra 

partnerskap. Det förekommer oftast ett avtal mellan parterna, men samarbetet handlar inte om 

någon traditionellt kund- leverantör relation utan om partnerskap (Lindvall 2002).  

 

Det är bra om företaget följer upp och utvärderar verksamhetens outsourcing (Isaksson 2003). 

 

3.3 Tredjepartslogistik 

Ett traditionellt samarbete mellan ett företag och en transportör kan betecknas som 

tvåpartslogistik (Tarkowski 1995). 

 
Tredjepartslogistik, TPL, innebär däremot att företag utkontrakterar delar, utöver rena 

transporttjänster, på en tredjepart som utför logistiska aktiviteter såsom lagerhållning och 

orderhantering. Ett tredjepartslogistikföretag utför logistiska aktiviteter i kundens processer 

eller tar över hela delar i försörjningskedjan istället för att dessa sköts av företaget själv. 

Tredjepartslogistikföretaget äger dessa processer som de utför, men inte produkten. 

Tredjepartslogistikföretagen strävar med andra ord efter att effektivisera försörjningskedjan åt 

kunden (Tarkowski 1995). 
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Fram till mitten av 80-talet skötte de flesta företag sin logistikverksamhet själva. Men i och 

med den ökade specialiseringen så ökade förekomsten av tredjepartslogistikföretag och 

användningen av dessa (Ekman & Sjöberg 2004). Tredjepartssamarbeten ökar alltmer och 

idag lägger fler och fler företag ut större och större delar av sin logistikverksamhet på en 

tredje part (Aronsson, Ekdahl & Oskarsson 2004). 

 
En TPL-aktör ska ha följande egenskaper: 

 

• Erbjuda en effektiv operativ verksamhet där kvalitets/ kostnadsförhållandet skall vara 

högt. 

 

• Inneha kompetens för att strukturera och utveckla logistiklösningar efter TPL- 

köparens behov. 

 

• Inneha goda kunskaper för utveckling och effektivisering av IT så att logistiklösningar 

blir konkurrenskraftiga.  

( Pruth 2002). 

 
Kraven från kunderna på TPL tjänsterna ökar hela tiden. TPL handlar till stor del om att 

kunna reducera de totala logistikkostnaderna. Kortare produktlivscykler, kortare ledtider och 

önskan att minska lager är de faktorer som styr logistikutvecklingen. Kundernas 

tillfredsställelse är det viktigaste för företagen, så slutkundernas krav på att få sina varor 

levererade både snabbare och bekvämare än tidigare är grunden för logistikutvecklingen 

(Hultén 2003). 

3.3.1 Tredjepartssamarbete 
TPL- samarbeten är allianser mellan två företag som både har egna och gemensamma 

intressen. Ofta struktureras och styrs samarbeten av ett kontrakt, en skriftlig 

överenskommelse. Kontrakten innehåller ett flertal konstruktioner som utgör grunden för 

samarbetet (Pruth 2002). 

 

Samarbetet mellan aktörerna ska uppfattas som ett partnerskap. De ska ha gemensamma mål 

och samarbetet ska ha ett långsiktigt perspektiv (Pruth 2002). En viktig förutsättning för ett 
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fungerande och lyckat samarbete är tillit. Det är viktigt att vårda denna tillit och det krävs 

kontinuerligt arbete för det (Eriksson, Mårtensson & Rundquist 2004). 

 
Att arbeta med ”open book” där man får betalt för alla kostnader plus en marginal har visat att 

de positiva drivkrafterna sätts ur spel och båda parter går miste om de förbättringar som de 

kunde ha delat på. Det är också viktigt med att organisationen är tydlig. Det är viktigt att 

definiera processer och gränssnitt mellan parterna för att samarbetet ska fungera på ett 

effektivt sätt (Eriksson, Mårtensson & Rundquist 2004). 

3.3.2 Möjligheter och risker med tredjepartslogistik 
 
Möjligheter med tredjepartslogistik 

Den största anledningen till varför företag vill ingå i samarbete med en logistiker är att de vill 

koncentrera sig på sin kärnverksamhet. Detta innebär att företagen därmed förbättrar sina 

konkurrensfördelar (Pruth 2002). 

En annan anledning är att en extern part ofta har lättare att skapa förändringar. Denne kan på 

ett helt annat sätt fokusera på att optimera lösningar utan att hindras av internpolitiska skäl 

(Eriksson, Mårtensson & Rundquist 2004). 

Avgörande för företag när de väljer att gå från egen logistikhantering till outsourcing är 

kostnadsreducering, fler expressleveranser och krympande logistikbudget (Hultén 2004). 

 

Risker med tredjepartslogistik 

Det finns också några negativa effekter av ett TPL- samarbete. Ett ökat beroendeförhållande 

till en extern aktör är en negativ sida med TPL. Företaget förlorar också en del av den direkta 

kundkontakten. De har inte heller samma möjlighet att styra och kontrollera de funktioner 

som outsourcas. Det svåraste för företagen när de ingår i ett TPL- samarbete är ofta att de 

måste låta andra få kontroll över delar som tidigare sköttes inom den egna verksamheten 

(Pruth 2002). 
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3.4 Fjärdepartslogistik 

Fjärdepartslogistik ,4PL, är en vidareutveckling av tredjepartslogistik. 

Fjärdepartslogistikaktören sköter och utvecklar sina kunders totala logistikkedja (Ekman & 

Sjöberg 2004). Det är inte så stor skillnad mellan TPL och 4PL förutom att begreppet 

grundades med hänsyn till att skilja på de logistikföretag som tog hand om hela logistikkedjan 

och de som tog hand om delar av logistikverksamheten.  

 

Fjärdepartslogistikföretag utvecklar bland annat innovativa lösningar för sina kunder och 

bidrar med integrerade IT-lösningar (E-logistik) och kunskapskapital. De behöver dock inte 

äga egna transportmedel (Hultén 2005). 

 
Det ställs krav på 4PL- aktören eftersom denne måste styra sina underleverantörer och 

säkerställa informationsflödet i kedjan. Dessa krav, på till exempel snabba leveranser, innebär 

att det skapas behov att hålla vissa varor på lager, som företagen tidigare inte haft på lager för 

att arbeta kostnadseffektivt (Ekman & Sjöberg 2004). 

 

3.5 Försörjningskedjan 

En försörjningskedja, även kallad materialflödessystem kan i förenklad form sägas bestå av 

leverantör, lager och köpare. Mellan dessa komponenter går ett flöde av material och 

produkter från leverantör till lager och från lager till kund (Ericsson 1971). 

 

I detta flöde, från leverantör till kund, fullgörs verksamheten och ser till att den fungerar och 

löper på så effektivt som möjligt (Ericsson 1971). 

Det handlar om samordning mellan olika resurser och aktiviteter (Storhagen 1995). 

 

För att sätta igång detta flöde krävs det en beställning som går till en beställningspunkt som 

skickar vidare informationen till lagret och initierar transport av produkten (Ericsson 1971). 

Det är viktigt att det inte blir helt tomt på lagret och det måste därför skickas en order från 

lagret till leverantörerna, när lagret börjar minska, så att lagret åter fylls på. 
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För att verksamheten ska fungera behövs ett flöde av information, en anskaffningsfunktion 

och en distributionsfunktion, vilket visas i figuren nedan. För att systemet överhuvudtaget ska 

fungera behövs det impulser som sätter igång det (Ericsson 1971). 

 

Inköps
order 

Leverantör Kund Lager 

Försäl
jnings
order

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fig. 1 Förklarar en förenklad materialkedja med dess informationsflöde (Ericsson 1971). 

 

För att effektivisera försörjningskedjan och även informationsflödet kan ett företag använda 

sig av ett effektivt affärssystem. Ett affärssystem är ett IT-system som innehåller funktioner 

för att ge information om order, lager, fakturering, materialplanering, inköp och logistik 

(Hultén 2005). 

I denna uppsats koncentrerar vi oss på huvuddelarna i försörjningskedjan; inköp, 

lagerhållning och distribution.  
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Lagerhållning Distribution Inköp 3.6 Inköp   

 

Inköp innebär alla de aktiviteter som äger rum mellan ett företag och dess leverantörer. Det är 

det första ledet i produktflödet genom företaget. Dåligt genomförda inköp får därför negativa 

konsekvenser för hela det fortsatta flödet, såsom lager och distribution ut till kund (Storhagen 

1995). 

 

Inköpsavdelningens uppgift brukar definieras som att köpa rätt kvalitet av material vid rätt 

tidpunkt i rätt kvantitet från rätt källa till rätt pris. Inköpskostnaderna svarar för en betydande 

del av ett företagets totala kostnader. I många företag svarar inköpskostnaderna för mer än 50 

procent av de totala kostnaderna. Med hänsyn till detta så har inköparna i företaget ett stort 

ansvar (Storhagen 1995). 

  

Inköpsfunktionen omfattar hela köpprocessen från att identifiera behov, välja leverantörer, 

förhandla fram priser, specificera betalningsrutiner, skapa kontrakt och uppföljning. 

Inköpsfunktionen täcker därmed hela inköpet från det att behovet uppstår till dess att varorna 

är mottagna och kontrollerade. Taktiskt inköp innebär alla förberedelser för inköpet, medan 

avrop och fysisk varumottagning kallas orderfunktion (Björnland, Persson & Virum 2003). 

 

Historiskt sett har pris alltid varit det viktigaste måttet på inköp. På senare tid har dock 

inköpsfunktionen fått mer omfattande uppgifter. Ett begrepp som blev centralt för bland annat 

inköpare på 1970-talet var Just-in-time, och denna princip fortplantar sig genom hela 

företaget. Just-in-time innebär att man har noll lager, noll omställningstid och leverans efter 

behovsdatum. Med denna princips framträdande var det inte bara pris som var av betydelse 

för inköp, utan även leveranstid, kvalitet, leveransflexibilitet, leveransprecision, servicenivå, 

leverantörens förmåga till egen produktutveckling och samarbetsförmåga. Allt detta har 

bidragit med att inköpsfunktionen fått allt större betydelse (Björnland, Persson & Virum 

2003).  
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Två avdelningar som är beroende av samarbetet med inköpsavdelningen är lager- och 

transportavdelningarna. På lageravdelningen är man beroende av att få veta när och hur ofta 

produkterna förväntas bli levererade och eventuella säsongstoppar som det måste planeras för. 

För inköpsavdelningen kan det vara bra att få information om transportpriser och möjligheter 

med tanke på hur varorna kan transporteras till företaget och eventuellt för att värdera 

leverantörernas transporter in till företaget (Mattsson 2002). Trots inköpets betydande roll i 

företaget, kan inte inköpsverksamheten fungera självständigt, men den är en funktion som 

underlättar och möjliggör övriga funktioners verksamhet (Ericsson 1971). 

 

Alla inköp till företaget måste planeras på så sätt att risken för materialbrist minimeras, 

samtidigt som risken för överlager och därmed för hög kapitalbindning undviks. För att detta 

ska fungera i ett företag krävs det väldigt mycket av lagerstyrnings- och inköpsfunktionerna 

för att slutresultatet skall bli positivt på totalnivå (Pewe, Berglind & Paulsson 1993). 

 

De huvudsakliga delarna för ett effektivt lagerstyrnings- och inköpssystem är kunniga och 

erfarna inköpare, investeringsrutiner som ger hög säkerhet på lagersaldon, prognossystem, 

löpande kontroll av ”döda artiklar” och bra ADB-stöd med automatik beträffande 

inköpsförslag (Pewe, Berglind & Paulsson 1993). 

 

Inköparen ska, i sitt arbete, ta ställning till bland annat vad som är rätt lagernivå för 

produkten, om det är en säsongsprodukt, hur mycket som skall köpas in, när det ska köpas in, 

om inköpet ska samordnas med andra produkter och i så fall vilka som skall samordnas, tänka 

igenom om företaget arbetar med rätt leverantörer, vad lagerhållningen kostar, om årsavtalet 

med en leverantör förändras nästa år mm. (Pewe, Berglind & Paulsson 1993). 
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3.6.1 ABC-analys 
 
En ABC-analys innebär att man gör en uppdelning av artiklarna i segment eller i grupper. 

Denna fördelning är i allmänhet baserad på artiklarnas årsomsättning i kronor. ABC syftar på 

att en uppdelning av artiklar sker i tre grupper, kallade A, B och C. I det stora hela svarar en 

liten del av artiklarna för en relativt stor del av omsättningen. Om t.ex. tre klasser används, 

kan en analys av lagret med avseende på omsättning och antal artiklar få följande utseende:  

(Nordén 1986). 

 

Klass  % av total  %  av totalt   

omsättning  antal artiklar  

 

  

A  80  20 

B  13  25 

C    7  55 

 

Detta visar att 20 procent av artiklarna svarar för 80 procent av omsättningen. Förhållandet 

brukar kallas 80/20-regeln (Nordén 1986). 

 

Företaget kan dela in artiklarna i de olika grupperna enligt följande: 

A-artiklarna är de mest värdefulla och rutinerna bör därmed vara noggranna och snabba.  

B-artiklarna är relativt värdefulla och fler till antalet än A-artiklarna.  

C-artiklarna är med hänsyn till antalet inte speciellt värdefulla (Nordén 1986). 

3.6.2 Leverantörer 
 
I och med den ökande komplexiteten på leverantörsmarknaden blir det också allt svårare att 

välja rätt leverantör eftersom varje leverantör vill profilera sig och sina produkter för att bli 

unik på sitt område. Det blir därför desto viktigare för alla kunder att den leverantör som väljs 

blir den rätte för att uppnå acceptabel lönsamhet (Risinger 2004). 

 

En annan viktig del i ett leverantörsval är att man har en bra och tillförlitlig urvalsprocess för 

att kunna välja de leverantörer som är bäst för den egna verksamheten. Ett sätt att få 
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information inför ett leverantörsval är att begära in en offert rörande en eller flera produkter 

och basera valet av leverantörer på dessa. Idag ger tyvärr inte en enkel offertförfrågan 

tillräckligt med information för att kunna göra ett bra urval utan företaget måste göra en mer 

grundlig undersökning av varje leverantör och utvärdera olika områden hos var och en för att 

få en mer komplett bild (Risinger 2004). 

 

När företaget ska välja leverantör måste de alltid börja med en analys av den egna 

verksamheten. Detta bör det göra för att kunna bedöma vilka parametrar hos en leverantör 

som är viktigast för den egna lönsamheten och vilka mål man vill uppnå i samarbetet med den 

leverantör som till slut väljs (Risinger 2004). 

 

När företaget har gjort upp en kravlista på leverantörer gäller det att utforma 

utvärderingsunderlag på ett sådant sätt att alla relevanta parametrar blir väl genomlysta för 

alla utvärderade leverantörer, så att en leverantör kan väljas från urvalsprocessen (Risinger 

2004). 

 

Avtalsperioden med en leverantör är i regel tre till fem år. Företaget ska kunna begära att 

leverantören utfäster sig att nå kostnads- och produktivitetsförbättringar på en viss procent. I 

avtalen anges också andra krav på leverantören, som kvalitet och leveranssäkerhet. Det 

förekommer även att företaget som tar över verksamheten ger löften om hur stor del av 

produktionen som ska gå till andra kunder. Skälet till det är att leverantören inte ska bli alltför 

beroende av sin huvudkund (Isaksson 2003). 

 

Den handling som inleder ett inköpsavtal är offerten. Själva avtalet uppstår i och med att 

offerten accepteras av köparen. Det är först då som ett för båda parter bindande avtal har 

ingåtts (Rosell 2001). 
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3.6.3 Uppdelning av en anskaffningsprocess i en avtalsprocess och en 
avropsprocess 
 
Företag kan ingå avtal med en leverantör om framtida anskaffning. Avtalet innehåller då det 

regelverk som gäller mellan parterna. Med detta som stöd kan företaget sedan använda en 

förenklad anskaffningsprocess i form av avrop. Principen innebär att anskaffningsprocessen 

delas upp i en process för att skapa avtal och en rutinprocess för att avropa. Detta innebär att 

man delar upp anskaffningsprocessen i avtalsprocess, som har med leverantörsavtal och 

upphandling att göra, och i avropsprocesser (Mattsson 2002). 

 
 
Syftet med avtalsprocessen är att skapa utgångspunkter för en förenklad anskaffningsprocess i 

form av ett avropsförfarande som inte behöver innehålla komplicerade och tidsfördröjande 

leverantörsvals- och förhandlingsaktiviteter. Genom att beställningsförfarandet påtagligt 

förenklas skapas också bättre förutsättningar för att förenkla processen genom att kombinera 

aktiviteter (Mattsson 2002). 

 

 

Avtalsprocess 

 

Anskaffningsprocess   

     

Avropsprocess 

 

Fig. 2 Uppdelning av en anskaffningsprocess, i en avtalsprocess och en avropsprocess (Mattsson 2002). 

 

3.6.4 Centralisering och decentralisering av inköp 
 
Centraliserad inköpsverksamhet innebär att man drar samman de resurser som skall användas 

och bedriver verksamheten på ett ställe. Några av fördelarna med centraliserat inköp är att 

samordningen mellan olika delar av företaget gentemot enskilda leverantörer underlättas, samt 

att det blir möjligt att fördela resurserna på ett effektivt sätt. Genom att alla resurser finns på 

ett ställe blir de hanterbara. Inköp blir en specialitet och inte en integrerad del av 
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verksamheten. Nackdelen med ett centraliserat inköp är främst den interna kommunikationen, 

då inköpsverksamheten sker avskilt på ett ställe och de andra delarna i företaget inte har 

någon större kontakt med inköpsfunktionen (Gadde & Håkansson 1998). 

 

Motsatsen till centraliserat inköp är decentraliserat inköp och det bygger på att inköp inte är 

en specialistfunktion utan utgör en del i ett större sammanhang. Inköpet hanteras inte för sig 

utan är nära anknutet till företagets totala verksamhet där det utgör en integrerad del (Gadde 

& Håkansson 1998). 

 

Konsekvensen av ett decentraliserat inköp är den minskade proffessionaliteten hos 

handläggaren, då denne är mindre specialiserad inom just inköpsområdet (Gadde & 

Håkansson 1998). 
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Lagerhållning Distribution Inköp 
3.7 Lagerhållning 

 

Alla produkter hamnar någon gång på vägen från producent till konsument, i någon form av 

lager eller förråd. Det är viktigt att lagerutrymmet och hjälpmedel för hantering utformas så 

att flödet av varor sker så effektivt som möjligt. Samtidigt måste man tänka på att behoven 

kan ändras snabbt. Mängden, sortimentets sammansättning, vikt och volym, ankomst- och 

utlastningsfrekvens ändras, säsongsvariationer ger förändringar och helt nya produkter 

tillkommer. Dessutom ska hänsyn tas till att lagret ska utnyttjas fullt ut. Varorna ska lagras så 

att de är lätta att finna och så att onödigt transportarbete inom lagret minimeras (Nilsson 

2000). 

 

De olika avdelningarna i ett företag har olika synpunkter på hur ett lager ska vara. En 

ekonomiansvarig vill ofta ha så små lager som möjligt för att öka det tillgängliga 

rörelsekapitalet. På marknadsavdelningen vill man antagligen ha hög tillgänglighet på hela 

produktsortimentet, det vill säga stora lager, för att direkt kunna leverera allt som kunden 

önskar. Små lager innebär att det behövs mindre yta och ställage, men å andra sidan uppnås 

låga lagernivåer bland annat genom frekventa in- och utleveranser, vilket kräver mer arbete. 

Det finns både negativa och positiva aspekter med lager och de måste vägas mot varandra i 

varje enskilt fall (Aronsson, Ekdahl & Oskarsson 2004). 
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Lagerhållning Distribution Inköp 
3.8 Distribution 

 

Distribution är de delarna av aktiviteterna som ser till att produkter överförs från företagen till 

kunderna. Detta innefattar transport, lagring och hantering av produkter, administration och 

kontroll av varuflödet (Björnland, Persson & Virum 2003). I denna uppsats koncentrerar vi 

oss på den fysiska distributionen. 

3.8.1 Fysisk distribution 
 
Den fysiska distributionen är själva transporten av produkter, från lager och ut till kund 
(Storhagen 1995). 
 

Några viktiga faktorer i en utvärdering av företagets fysiska distributionsstruktur är 

godsvolymer, godsflöden, godstyper, kostnadsutveckling, transportrationalisering, 

lagstiftning, svängningar, leveransservice samt prognoser (Storhagen 1995). 

 
Den viktigaste delen inom den fysiska distributionen ligger dock i förmågan att kunna styra 

och kontrollera godsflödet på ett effektivt sätt. In- och utleveranser är viktiga komponenter i 

företagets MA-planering (materialadministrations- planering) (Pewe, Berglind & Paulsson 

1993). 

 

För att minska transportkostnaderna använder sig många företag av samlastning. 

Samlastning innebär att man ska försöka fylla en lastbil för att det ska bli så kostnadseffektivt 

som möjligt. Genom att använda sig av samlastning så slipper företaget åka flera gånger eller 

med halvfulla lastbilar som blir dyrt i längden (Lumsden 1998). 
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4 EMPIRI 
 
I detta kapitel redovisas själva undersökningen hos fallföretagen, McDonald´s och Scandlog. 

Vi ger först en kortare presentation av företagen, som följs av en mer detaljerad beskrivning 

av de moment vi har studerat på respektive företag.  

All information i detta kapitel är från de två intervjuer vi gjort med respektive inköpschef, om 

inte annat anges i texten. 

 

4.1 Fallföretaget McDonald´s 

4.1.1 Företagspresentation 
Bröderna Dick och Mac McDonald hade sedan år 1940 drivit en liten drive-in restaurang i 

San Bernadino, USA. Bröderna bestämde sig för att ändra sitt koncept genom att endast 

koncentrera sig på hamburgaren och erbjuda den till ett lågt pris. I och med detta föddes 

föregångaren till McDonald's-restaurangen4. 

 

Under samma tid arbetade Raymond Albert Kroc "Ray Kroc" i Illinois, som försäljare av den 

så kallade Multimixern. Detta var en milkshakemaskin som kunde blanda fem shakes 

samtidigt. Bröderna McDonald köpte in flera av dessa maskiner, vilket ledde till att Ray Kroc 

bestämde sig för att besöka bröderna i San Bernadino5.  

 

Ray Kroc blev imponerad av enkelheten, snabbheten, kvalitén, renligheten och de låga 

priserna och han såg möjligheten att starta upp fler restauranger av det här slaget. Bröderna 

McDonald välkomnade Ray Kroc som partner och dagens McDonald's föddes6. 

 

Ray Kroc grundade McDonald's franchisekedja och blev själv den förste franchisetagaren 

med sin McDonald's-restaurang i Des Plaines, Chicago som öppnade den 15 april 1955. Så 

småningom följde etableringar runt om i hela USA7. 

 

                                                 
4 www.mcdonalds.se 
5 Ibid 
6 Ibid 
7 Ibid 
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Den 27 oktober 1973 slog entreprenören Paul Lederhausen upp portarna till Kungsgatan 4 i 

Stockholm, den första McDonald´s restaurangen i Sverige. Idag har McDonald´s 235 

restauranger i Sverige varav 122 är franschiseföretag med 71 franchisetagare, vilket innebär 

att flera franschisetagare har flera restauranger. McDonald´s äger 113 av restaurangerna 

själva. Alla restauranger betalar lika mycket oavsett antal leveranser och geografisk plats. 

Idag besöker 60 procent av Sveriges befolkning McDonald´s en gång i månaden. 

 

Det är viktigt med franchisetagarna eftersom McDonald´s egentligen vill vara franchisegivare 

och ha så få egna restauranger som möjligt. Franchisetagarna är dessutom oftast duktigare på 

att driva restaurangerna än vad McDonald´s själva är. Detta med tanke på att franchisetagarna 

ofta satsar mycket pengar på en restaurang och därmed vill lyckas. 

 
McDonald's arbetar kontinuerligt för att utveckla och förbättra verksamheten och de anser att 

det är viktigt med tydliga mål. För att fortsätta utvecklas sätter de höga mål, vilket gör att de 

kan överskrida gränser och på så sätt kontinuerligt förändra, förbättra, ompröva och förnya 

verksamheten (www.mcdonalds.com).  

 

McDonald´s arbetar med tre övergripande mål; nöjdare medarbetare, nöjdare gäster och bättre 

ekonomi. Dessa tre mål är lika viktiga och de är beroende av varandra. Nöjda medarbetare 

leder till nöjdare gäster då dessa blir bemötta på ett trevligt sätt. Detta i sin tur leder till högre 

lönsamhet, vilket därmed resulterar i att McDonald´s kan fortsätta utveckla och förbättra 

verksamheten (www.mcdonalds.com). 

 

Bättre 
ekonomi 

Nöjdare 
medarbetare 

Nöjdare 
gäster  

 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3 McDonald´s tre mål. 
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4.1.2 Organisationen 
  

McDonald´s i Sverige omsätter 1,3 miljarder kronor per år. De har 11.000 anställda, varav 2/3 

är deltidsanställda.  

Huvudkontoret är placerat i Kungens kurva utanför Stockholm. 

På huvudkontoret finns flera olika avdelningar med olika funktioner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 4 Organisationsschema för McDonald´s huvudkontor i Sverige 

CFO 

SCM 

MF OPS CO 

EKO CON IT McOPS HRCO OPs

VD 

 

VD: Verkställande direktör. VD:n har också en VD i Finland och Danmark som rapporterar till honom. 

CFO: Finansavdelningschef. 

MF: Marknadsförare. 

OPS: Driftavdelningschef . Driftavdelningen har ett nära samarbete med restaurangerna och deras uppgift är att 

konsultera och stödja dem. 

CO: Kommunikationsavdelningschef. 
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4.1.3 Outsourcing av logistikverksamheten 
 
År 1984 började McDonald´s outsourca ut hela sin logistikverksamhet till logistikföretaget 

Scandlog, som då hade namnet McInco. Scandlog är det enda logistikföretaget som 

McDonald´s har i Sverige och logistikverksamheten är den enda verksamheten som de 

outsourcar till en extern part.  

 
Innan samarbetet med Scandlog, hade McDonald´s motsvarande logistikverksamhet på 

huvudkontoret. Inköpen sköttes av inköpsavdelningen och driftsavdelningen arbetade med 

leverantörsutveckling, produktutveckling samt avtal. Lagerverksamheten var även den 

placerad vid huvudkontoret i Kungens kurva. 

4.1.4 För- och nackdelar med att outsourca logistikverksamheten 
 
McDonald´s anser att det finns både för och nackdelar med att outsourca hela sin 

logistikverksamhet, vilket inte är så vanligt.  

 

Fördelarna med denna typ av outsourcing är att McDonald´s på detta sätt kan koncentrera sig 

mer på att utveckla kärnverksamheten, restaurangerna, leverantörerna, avtalen, priserna samt 

produkterna. McDonald´s menar att detta underlättar en hel del genom att lägga ut sin 

logistikverksamhet på en specialist inom ämnet. Detta är viktigt för att kunna konkurrera på 

marknaden och ligga steget före konkurrenterna. För McDonald´s som har ett starkt 

varumärke är detta viktigt för att behålla sin position på marknaden. Kvalitet är en av alla 

viktiga delar för McDonald´s och för att kunna koncentrera sig på den och utveckla kvaliteten 

ut mot restaurangerna och leverantörerna så innebär outsourcing av logistikverksamheten att 

McDonald´s kan fokusera på deras viktigaste del, kvaliteten. 

 

Nackdelarna med att outsourca hela logistikverksamheten är att McDonald´s får mindre 

daglig kontakt med leverantörerna samt mindre kontakt med restaurangerna. Detta beror på att 

McDonald´s endast inleder samarbetet med leverantörerna och skriver avtalen, men överlåter 

det fortsatta inköpsarbetet med leverantörerna åt Scandlog. På detta vis är det Scandlog som 

sköter och utvecklar relationerna med leverantörerna och har den vardagliga kontakten. 

Restaurangerna gör sina beställningar till Scandlog och har daglig kontakt med Scandlogs 

kundservice samt transportörerna som distribuerar varorna till respektive restaurang. Även 

reklamationer och förfrågningar från restaurangerna tar Scandlog hand om. Allt detta bidrar 
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till att Scandlog har närmare kontakt med restaurangerna än vad McDonald´s huvudkontor 

har. 

4.1.5 Samarbetet mellan McDonald´s och Scandlog 
 
McDonald´s har ett avtal med Alpha Management, som äger Scandlog AB. Dessa  företag, 

McDonald´s och Scandlog, är två helt separata företag och det finns inget ägarförhållande 

mellan dem utan det består av ett samarbete. 

 

Avtalet mellan McDonald´s och Scandlog består av en muntlig överenskommelse, vilket 

innebär att det inte finns något skriftligt avtal mellan dem. En anledning till detta är att 

skriftliga avtal kan bli för detaljerade, vilket kan bidra till att företagen blir mer styrda. Istället 

försöker McDonald´s sätta upp gemensamma mål där en viss vinst ska uppfyllas. I detta fall 

fungerar detta bra eftersom de är beroende av varandra. 

 

McDonald´s och Scandlog använder sig av en så kallad ”öppen bok”, vilket innebär att det 

inte finns några hemligheter mellan företagen. Scandlog ska kunna redovisa allt och visa alla 

siffror som McDonald´s frågar efter och vice versa. 

4.1.6 Arbetet med leverantörerna  
 

Varje McDonald´sland ansvarar för sina leverantörer. McDonald´s i Sverige arbetar med 

leverantörerna genom att en gång per år gå igenom hela företaget med alla leverantörer. 

McDonald´s använder SQI (Supply Quality Index) och sätter betyg på varje leverantör. Med 

denna årliga process förtydligar också McDonald´s vilka förväntningar de har på 

leverantören. McDonald´s använder sig av ett betygsättningssystem där leverantörerna 

bedöms efter en skala mellan ett och 100, där 100 är högsta och bästa poäng. De bedömer 

kvalitet, leveransförmåga och kostnader. 

 

För att varje leverantör ska förbättras och effektiviseras ytterligare för varje år så påbörjar 

McDonald´s ett projekt med respektive leverantör. Projektet går ut på att leverantörerna ska 

uppnå högre poäng för varje år. 

 

McDonald´s har också kvartalsmöte med leverantörerna. Då diskuteras volym, 

kostnadseffekt, projekt och detaljer.  
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Processen med att inleda ett samarbete med en leverantör börjar med att ett behov uppstår och 

McDonald´s undersöker därefter vilka krav som måste vara uppfyllda. Det finns fyra 

allmänna krav vilka är matsäkerhet, kvalitet, leveranssäkerhet och långsiktigt lägst pris. 

Andra krav som kan tillkomma kan var krav på en viss kvalitet på varorna, att varorna måste 

vara kravmärkta samt ha en viss storlek. Utifrån detta undersöker McDonald´s vilka 

leverantörer som är intressanta. De måste även ta hänsyn till lagstiftning och McDonald´s 

läser in sig på vad som gäller. Därefter väljer de ut ett antal leverantörer, vilket brukar röra sig 

om fyra, fem leverantörer och i bästa fall två. Därefter kontaktar McDonald´s dessa valda 

leverantörer och kvalitetschefen samt inköpschefen besöker dem. Utifrån besöken väljs två till 

tre leverantörer ut som får lämna en offert. McDonald´s väljer sedan ut en av dessa 

leverantörer som de tror kan uppfylla kraven även i framtiden. Hela denna process från det att 

behov uppstår till att ett avtal skrivs med leverantör tar lång tid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5 Leverantörsprocessen 
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McDonald´s har mycket höga krav på sina leverantörer men å andra sidan blir leverantörerna 

väldigt duktiga och blir därefter efterfrågade från andra företag senare. 
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4.2 Fallföretaget Scandlog 

 

4.2.1 Företagspresentation 
 
Scandlog grundades 1984 under namnet McInco och har sedan år 2002 hetat Scandlog. 

Scandlog tillhör Alpha koncernen som även har andra företag i Europa.  

 

Scandlog är en grossist av förbrukningsmaterial till McDonald´s och de varken äger eller 

förädlar McDonald´s produkter, utan sköter avrop och lagerstyrning samt transporter till 

restaurangerna. Scandlog är med andra ord McDonald´s kvalitetsorgan utåt.  

 

I och med att McDonald´s är ett av världens högst värderade varumärken så ställer de mycket 

höga krav på de företag som de samarbetar med. Ingenting får äventyra råvarornas kvalitet 

eller en enda restaurangs rykte. Detta innebär att Scandlog har höga krav att uppfylla eftersom 

det skulle innebära en katastrof om Scandlogs huvudkund, McDonald´s , inte fick rätt 

leveranser vid rätt tidpunkt. 

 

Scandlog hanterar den logistik som krävs för att McDonald´s restauranger kontinuerligt ska få 

de 600 artiklar som behövs för att hålla verksamheten igång. Man kan beskriva denna logistik 

som ett kretslopp. Scandlog hämtar varor hos tillverkarna, kör dem till sina lager i Stockholm, 

Göteborg och Malmö. Därefter levereras varorna till McDonald´s restauranger över hela 

landet. På tillbakavägen hämtas nya varor hos leverantörerna, som körs till Scandlogs lager. 

Hela detta kretslopp snurrar fort.  

 

Scandlog har McDonald´s som kund till 98 procent, de resterande två procenten jobbar 

Scandlog med andra företag, de jobbar t.ex. med Dagab distribution och säljer även 

lagerplatser till andra företag vid behov, som exempel kan lagerplatser i frysen bli populära 

till sommaren. 

 

Scandlogs huvudkontor och huvudlager är placerat i Tumba utanför Stockholm. De två övriga 

lagerplatserna ligger i Göteborg och Malmö.  

 35



Outsourcing av logistikverksamhet 

4.2.2 Organisationen 
 
Scandlog har 120 anställda med fördelningen 80 i Tumba, 30 i Göteborg och 10 i Malmö. 

Ledningsgruppen på Scandlog består av 6 personer, vilka är VD:n, Vice VD, ekonomichef 

samt tre chefer från respektive lager (en för Tumba, Stockholm, en för Göteborg och en för 

Malmö). 

 

 

Inköp

Vice 
VD 

Logistiker

Ekonomi 
DPSP 

Malmö GöteborgTumbaKundservice 

VD  

 

 

 

 

Fig. 6 Organisationsschema på Scandlog 

 
All administration sker i Tumba. Där sitter VD, vice VD, logistiker, ekonomiavdelningen, 

inköpsavdelningen samt kundservice. DPSP (Demand Plannimg Supply Planning) arbetar 

med att ge förslag på ordrar till restaurangerna. Denna avdelning är under implementering. 
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4.2.3 Samarbetet mellan Scandlog och McDonald´s 
 
Man kan se relationen mellan Scandlog, McDonald´s och leverantörerna som en trebensstol, 

om ett ben tas bort, rasar hela stolen.  

 

 

 

     
     Leverantörer 

       Scandlog    McDonald´s 

Fig. 7 Trebensstolen 

 

 

Som vi tidigare nämnt är det McDonald´s som sköter avtalen och Scandlog som gör avropen. 

Detta fungerar bra, men det finns dock en nackdel enligt Scandlog. Då den dagliga kontakten 

med leverantörerna sköts av Scandlog är det de som tar hand om eventuella diskussioner med 

leverantörerna. Eftersom det är McDonald´s som skriver avtalen med leverantörerna kan inte 

Scandlog lösa alla diskussioner och de kan t.ex. inte ingå i en prisförhandling eller liknade.  

 

McDonald´s har stora kvalitetskrav och kraftiga marginaler om det skulle hända något. Som 

exempel kan nämnas att mjölken inte får överstiga fyra grader för McDonald´s medan den i 

vanliga fall inte får överstiga åtta grader.  

 

Scandlog och McDonald´s har gemensamma mål såsom SQI ( Supply Quality Index ) och de 

träffas årligen och gör nya mål. 

 

Scandlog anser inte att det är svårt att uppfylla alla de krav McDonald´s har med tanke på att 

det är enkla spelregler. Krav är tydliga, vilket gör att det blir lättare att följa dem. Det finns 

dock en baksida med att ha McDonald´s som kund med tanke på att McDonald´svärlden är 

stor, vilket innebär att alla länder agerar olika för kraven. McDonald´s i Sverige följer kraven 

hårt. Som exempel på detta kan vi ta att fryst bröd i Sverige ska ligga på en temperaturzon 

mellan –18 och –23 grader, medan på andra ställen i Europa har en temperaturzon på –14 

grader.  
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McDonald´s och Scandlog kommunicerar med varandra via e-mail, telefon, fax samt 

personliga möten. Den vanligaste kommunikationsformen som används dagligen är e-mail. 

Varje medarbetare har sin e-mail uppkopplad hela arbetsdagarna och ser omedelbart om de 

har mottagit ett meddelande.   

4.2.4 Försörjningskedjan 
 

Försörjningskedjan på Scandlog inleds med att inköpsavdelningen avropar material när de 

anser att behov finns. Restaurangerna beställer sina varor via kundservice, som 

vidarebefordrar informationen till lagret som plockar ihop beställningen och rangerar ut till 

lastning. Det är transport- och leveransavdelningen som planerar plock och rutter för transport 

och distribution och Scandlogs chaufförer lastar och kör ut till restaurang. 

 

Ekonomiavdelningen på Scandlog fakturerar restaurangerna, men restaurangerna betalar inte 

via fakturan, vilket är sällsynt. Scandlog drar istället kostnaderna från respektive restaurangs 

konto. 

 

För att effektivisera försörjningskedjan använder Scandlog sig av affärssystemet SAP som 

bland annat hjälper till med att lägga orderförslag, ge information om lagersaldo samt 

information om transporter. Detta affärssystem implementerades hösten 1999 av den 

anledning att det dåvarande systemet inte var byggt för företagets stora antal transaktioner. 

Scandlog registrerar cirka 140 000 orderrader i månaden, vilket det tidigare systemet inte 

klarade av. 

 

Nedan kommer vi att gå in lite djupare på varje del i försörjningskedjan; inköp, lagerhållning 

samt distribution. 

4.2.5 Inköpet på Scandlog 
 
Scandlogs inköpsavdelning finns på huvudkontoret i Tumba. Här sköts inköpen till respektive 

lager i Sverige; Tumba, Göteborg och Malmö. De har ett centraliserat inköp för att de vill ha 

närhet till restaurangerna och för att få ut varorna snabbare.  

 

På Scandlogs inköpsavdelning arbetar fyra inköpare som alla ansvarar för ett antal 

leverantörer vardera. De har sammanlagt 115 leverantörer som de fördelar jämnt mellan sig. 
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Av dessa har de fördelat de största leverantörerna så att inköparna på Scandlog har ansvar för 

en eller ett par var. Som de största leverantörerna klassas det som köps in dagligen, inte störst 

i volym utan i antal ordrar, såsom kött, bröd, sallad, läsk, pommes frites och mjölk. De har 

fördelat leverantörerna så här för att sprida ut riskerna. Varje inköpare köper in torrt, fryst och 

kylt och detta köps in till alla tre lager i Sverige, men Malmö får dock endast kylt och fryst. 

Styrkan med att fördela leverantörerna på detta sätt är att inköparna får ett helhetsbegrepp för 

varje leverantör och om det händer något, såsom till exempel temperaturskador, kan de agera 

snabbt. 

 

Inköpsavdelningen får bra hjälp av SAP som bland annat ger orderförslag och information om 

lagersaldo. De har även tillgång till McDonald´s intranät McNet, där de får information om 

försäljningsstatistik, kampanjer och årsvolymer från McDonald´s. 

 

Informationen från McDonald´s går till inköpsavdelningen och de sprider informationen till 

övriga avdelningar i företaget. Man skulle därmed kunna säga att inköpsavdelningen är som 

”spindeln i nätet”.  Med andra ord har inköpsavdelningen stor betydelse i företaget med tanke 

på att om inte inköpet fungerar så fungerar inte andra delar i företaget. Däremot kan andra 

delar i företaget fungera även om till exempel lager inte fungerar. Kravet och ansvaret är 

större på inköparna än på andra delar i företaget. 

4.2.6 ABC- fördelning 
 
Scandlog använder sig av en så kallad ABC fördelning av deras produkter. Detta innebär att 

de delar in alla artiklar i tre olika grupper beroende på deras betydelse. 

Som A-produkter klassas de som ingår för att restaurangerna ska kunna servera 

huvudmenyerna. Här ingår även kampanjvaror. 

Som B-produkter klassas resterande artiklar över disk, sådant som de tjänar pengar på.  

Slutligen klassas C-produkter som sådana produkter som inte är brådskande, man kan vänta 

lite för att få dessa. Exempel på sådana artiklar är böcker, bollar mm.  

 

Scandlog har dock aldrig fått McDonald´s att tänka i dessa banor (ABC fördelning). För 

McDonald´s är alla varor lika viktiga. Scandlog har gjort denna fördelning för sin egen skull, 

så att de vet när de kan gå hem och sova på kvällarna. 
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4.2.7 Lagerhållning 
 
Scandlog lagerhåller varor åt McDonald´s på tre ställen i Sverige; Tumba, Göteborg och 

Malmö. Varje lager delas in i tre olika klasser, torrt, kylt och fryst. Med torrt menas varor som 

tål rumstemperatur, såsom sugrör, muggar och servetter. Varor som måste förvaras i kallare 

utrymme klassas under kylt, t.ex. sallad, ketchup och burkläsk. Den sista varukategorin, fryst, 

är varor som kräver minusgrader, såsom kött och fryst bröd. 

 

 I Tumba lagerhålls alla produkter, i Göteborg finns 90 procent av produkterna, där de har allt 

utom småartiklar såsom böcker mm. I Malmö finns endast kylt och fryst varor. 

4.2.8 Distribution 
 

Scandlog distribuerar ut allt till restaurangerna, men de hämtar även upp leveranser från vissa 

leverantörer på vägen tillbaka, från restaurang till Scandlog. Detta gör de för att vara så 

kostnadseffektiva som möjligt. Scandlog levererar varor till restaurangerna med egna lastbilar 

som har plats för varje varuslag; fryst, kylt och torrt. Längst in i lastbilarna har de fryst som 

följs av en skiljevägg, i mitten lastas torrt och längst bak under det bakre aggregatet lastas 

kylt. Således kan de köra tre varuslag i varje lastbil. 

 

Som längst norrut kör Scandlog till Mora, sedan köper de pallplatser av andra åkare när de ska 

köra längre upp i Sverige. De köper även pallplatser av andra åkare när de ska till Gotland. 

 

Varje restaurang i Sverige får leverans tre gånger i veckan. Dessa leveranser är tidsbokade så 

varje restaurang får sin leverans samma tid varje vecka. Leveranserna ska komma i tid med 

+/- 30 min. Detta underlättar en hel del för McDonald´s restauranger, då de vet när de ska 

vara på plats för att få sin leverans. 

 

Scandlog levererar allt som McDonald´s restauranger behöver utom kolsyra, kläder samt 

maskiner och fastigheter. 
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5 ANALYS 
 
I detta kapitel kommer vi att analysera och se skillnader och likheter mellan vår fallstudie och 

våra valda teorier. Vi har delat upp kapitlet i tre delar där vi börjar med en analys om 

outsourcing, tredjeparts- och fjärdepartslogistik, för att därefter analysera avtal och kontrakt. 

Vi avslutar kapitlet med en analys av försörjningskedjan och dess delar inköp, lager och 

distribution. 

 

5.1 Outsourcing, Tredjepartslogistik och Fjärdepartslogistik 

 
McDonald´s och Scandlog följer teorierna om outsorcing och tredje-/ fjärdepartslogistik till 

stor del och arbetar kontinuerligt för att effektivisera samarbetet och logistiken. 

 

Anledningen till att McDonald´s har outsourcat sin logistikverksamhet till logistikföretaget 

Scandlog är för att de vill koncentrera sig på sin kärnverksamhet, priser, produktutveckling 

och leverantörer. Detta stämmer överens med teoriernas fördelar med att outsourca delar av 

sin logistikverksamhet.  

 

Kvalitet är en av de viktigaste faktorerna som McDonald´s arbetar med. Genom att outsourca 

hela sin logistikverksamhet till Scandlog, kan McDonald´s koncentrera sig på att kontinuerligt 

förbättra kvaliteten på produkterna samt servicen. McDonald´s arbetar även med kvaliteten 

hos sina leverantörer, då McDonald´s tillsammans med leverantörerna sätter upp nya mål 

inför varje år. På detta sätt utvecklas leverantörerna och det blir en ständig förbättring av 

kvaliteten. 

 

Då McDonald´s hela tiden arbetar för att uppnå bästa möjliga kvalitet på sina leverantörer, 

leder detta till att både McDonald´s samt dess leverantörer får ett gott rykte på marknaden. 

Detta leder i sin tur till att leverantörerna efterfrågas av andra företag som bidrar till att andra 

leverantörer vill arbeta för McDonald´s.   

 

 

Medan McDonald´s koncentrerar sig på att utveckla kvaliteten på produkterna samt 

leverantörerna, bevarar Scandlog kvaliteten på produkterna från leverantörerna och ut till 
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restaurangerna. Detta medför att McDonald´s inte behöver ägna sig åt denna process, 

kvaliteten av lagerhållning samt distribution eftersom detta överlåts till en logistikspecialist. 

 

Det finns dock nackdelar med att outsourca sin logistikverksamhet. McDonald´s menar, i 

likhet med teorin, att relationerna med leverantörerna kommer i skymundan. Scandlog har den 

dagliga kontakten med leverantörerna vilket medför att de får en närmare relation med 

varandra, medan McDonald´s har möten några gånger per år med leverantörerna. Relationerna 

med restaurangerna är inte heller så starka med McDonald´s, då det är Scandlog som tar emot 

beställningarna från restaurangerna, tar hand reklamationer och bearbetar dessa. Även den 

personliga kontakten med restaurangerna sköts av Scandlog då restaurangerna träffar 

Scandlogs lastbilschaufförer vid leveranserna som inträffar några gånger per vecka.  

 

Teorin om ”open book” menar att de positiva drivkrafterna sätts ur spel. Enligt Scandlog och 

McDonald´s är det lättare att utveckla samarbetet och sätta nya mål om man är öppen mot 

varandra och inte har några hemligheter. 

 

Enligt den nya benämningen, fjärdepartslogistik, då man lägger ut hela sin logistikkedja på en 

extern part, skulle man istället för att benämna Scandlog som ett tredjepartslogistikföretag 

kalla det för ett fjärdepartslogistikföretag. Anledningen till detta är att McDonald´s outsourcar 

hela sin logistikverksamhet från inköp till leverans ut till restaurang. Scandlog arbetar i 

enlighet med teorin med att utveckla och effektivisera hela logistikflödet. Det finns dock en 

faktor som gör att Scandlog inte kan benämnas som ett fjärdepartslogistikföretag vilket är att 

de inte skriver avtalen med leverantörerna.  

 

Ett fjärdepartslogistikföretag som tar hand om hela försörjningskedjan åt ett företag, i detta 

fall hela logistikverksamheten, har lättare att se helheten och på så vis utveckla alla delar i 

försörjningskedjan. Detta kan i sin tur leda till en ökad motivation hos medarbetarna som 

tillhör logistikföretaget då de känner att de får mer ansvar och en större och bredare 

arbetsuppgift. Att ta över hela logistikverksamheten innebär att logistikföretaget kan utveckla 

alla delar och få dem att fungera tillsammans. Ett tredjepartslogistikföretag som t.ex. endast 

tar hand om en del av försörjningskedjan, såsom transporterna ut till kund, kan däremot ha 

lättare för att bli motarbetade av andra företag som sköter andra delar i försörjningskedjan. 

Detta är lätt hänt då de olika delarna vill effektivisera verksamheten på olika sätt.  
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Enligt teorin är det viktigt att ha nära kontakt och ha ett bra samarbete med det företag man 

outsourcar delar av sin verksamhet till. McDonald´s och Scandlog följer detta då de 

samarbetar bra och har daglig kontakt med varandra, både i form av e-mail och telefonsamtal. 

Deras e-mail är uppkopplad hela arbetsdagarna och de får en signal när de får ett nytt 

meddelande. Detta innebär att de kan svara snabbt på ett meddelande och agera utan dröjsmål. 

Detta är en viktig faktor i Scandlog och McDonald´s samarbete, samt Scandlogs samarbete 

med leverantörerna.   

 

En annan minst lika viktig faktor är att ha god tillit till varandra, även detta har McDonald´s 

och Scandlog. Detta visar de tydligt då de arbetar med ett ”open book” samarbete.  

 

5.2 Avtal och kontrakt 

 
Enligt teorin är den vanligaste formen av avtal skriftliga och anledningen till detta är för att 

minimera risken för missförstånd. Scandlog och McDonald´s använder sig dock av ett 

muntligt avtal och anser det inte nödvändigt med ett skriftligt avtal eftersom de är ömsesidigt 

beroende av varandra och har gemensamma mål. De anser att dessa mål är viktigare att uppnå 

än att ha detaljer som ska följas från ett skriftligt avtal. Det viktiga för dem är istället att följa 

grundreglerna inom etik och moral samt kvalitet.  

 

I detta fall, mellan McDonald´s och Scandlog, fungerar det bra med ett muntligt avtal då de är 

så pass beroende av varandra. McDonald´s skulle kunna använda sig av och samarbeta med 

ett annat logistikföretag, men detta skulle kräva mycket resurser från McDonald´s för att 

implementera det nya företaget i dess verksamhet, både i form av tid och pengar. På detta sätt 

lever McDonald´s och Scandlog i ett symbiosförhållande.  
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5.3 Försörjningskedjan 

 
Scandlog arbetar hela tiden med att effektivisera och utveckla logistiken för att uppnå 

konkurrensfördelar. Detta gör att alla delar är så effektivt utvecklade som möjligt just för 

stunden. Då utvecklingen hela tiden går framåt och då allt ska gå snabbare med bland annat 

kortare ledtider och snabbare leveranser, måste Scandlog hela tiden arbeta för att ligga på topp 

inom respektive område i företaget. Det kan dock vara svårt för de som arbetar i företaget att 

se brister, då de lätt blir hemmablinda. En lösning på detta skulle kunna vara att Scandlog hyr 

in logistikkonsulter som ser objektivt på verksamheten. Detta skulle innebära höga kostnader 

på kort sikt, men öka effektiviteten i företaget på lång sikt.  

 

Inköpsavdelningen har en betydande roll för företagets övriga avdelningar såsom lager och 

transport. På Scandlog menar de att alla delar såsom inköp, lager och distribution är lika 

nödvändiga, men att inköpet är som ”spindeln i nätet” eftersom en försenad order eller ett 

felaktigt inköp påverkar hela flödet.  

 

Inköpsavdelningens betydelse är väldigt stor då inköparna hela tiden måste tänka på hur 

mycket de ska köpa in för att de inte ska köpa in för mycket eller för lite. Om de köper in för 

mycket så kan det hända att inte allt får plats på lagret, medan om de köper in för lite så 

drabbar det en av McDonald´s restauranger som i sin tur inte kan bidra med den service de 

vill. Med andra ord måste inköparna hela tiden tänka ett steg längre då de gör sina 

beställningar. De måste hela tiden ta hänsyn till lagerplatserna samt 

lageromsättningshastigheten. 

 

Scandlog arbetar till viss del efter teorin just in time. Detta gäller de produkter som behövs 

dagligen som bröd, kött, mjölk och sallad där de i princip beställer den mängd som 

restaurangerna är i behov av. Dock köper de in något extra för att ha en marginal över till om 

de skulle hända något med varorna såsom temperaturskador eller att en bil välter som i sin tur 

leder till att ett par eller tre restauranger blir lidande och inte får sina varor levererade. Övriga 

varor som de ej beställer dagligen såsom muggar och servetter, använder de sig inte alls efter 

just in time principen. Detta för att de hela tiden vill vara säkra på att de har varor hemma för 

en extra leverans eller liknande. Detta är ett bra sätt att arbeta på för att ha en hög 

tillgänglighet på produkterna. 
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Det är McDonald´s som väljer samt skriver avtalen med alla leverantörer, och 

tillvägagångssättet stämmer överens med stegen i teorin. De har, med tanke på dess höga 

kvalitetskrav, extra höga krav på de leverantörer som de väljer och de arbetar kontinuerligt för 

att förbättra sina leverantörer.  

 

McDonald´s anser att alla produkter är lika viktiga, en ballong är lika viktigt som en 

hamburgare. Scandlog däremot vill för sin egen skull göra en ABC fördelning för att skilja på 

produkternas viktighetsgrad. De anser att brödet till hamburgarna är viktigare än en bok. 

 

Enligt teorin är det effektivt och förenklar processen om man delar upp avtal och avropen till 

leverantörerna. I vårt fall ser vi detta tydligt, då McDonald´s skriver avtalen med 

leverantörerna medan Scandlog sköter avropen. I våra ögon skulle dock Scandlog kunna 

effektiviseras ytterligare om de även tog över avtalsdelen med leverantörerna. 

 

Scandlog använder sig av en mycket effektiv transport, då de alltid försöker köra med fulla 

bilar, både ut till restaurangerna och tillbaka då de hämtar upp varor hos leverantörerna. De 

använder sig även utav samlastning med andra åkerier. Enligt teorin används samlastning för 

att spara in på kostnader. Samlastning innebär att det krävs färre lastbilar och då färre 

lastbilschaufförer eftersom en lastbil körs full istället för att flera halvfulla lastbilar körs. 

På detta sätt, med samlastning, kan Scandlog spara in på kostnader i form av färre transporter 

som leder till mindre bensinkostnader, mindre slitage på lastbilarna samt mindre arbetskraft.  

En nackdel med samlastning är att det krävs mer administration, eftersom transporterna måste 

planeras ytterligare då en lastbil ska fyllas. 

 

För att effektivisera hela flödet ytterligare i form av tid och pengar använder sig Scandlog av 

affärssystemet SAP, som hjälper till att ge orderförslag, lagerrapporter samt information om 

transporter. Detta bidrar till att Scandlog inte behöver ha lika mycket arbetskraft som om de 

inte skulle använda sig av SAP-systemet. Även informationsflödet genom företaget blir på 

detta sätt mer lättillgängligt och i sin tur effektivare. 

 45



Outsourcing av logistikverksamhet 

6 SLUTSATS 
 
I detta kapitel kommer vi att svara på uppsatsens syfte, vilket är att belysa och beskriva varför 

ett företag outsourcar sin logistikverksamhet samt att förklara hur försörjningskedjan ser ut i 

det åtagan logistikföretaget. 

 

McDonald´s outsourcar sin logistikverksamhet åt logistikföretaget Scandlog. Detta gör de för 

att kunna koncentrera sig på sin kärnverksamhet, produktutveckling, prissättning samt val av 

leverantörer. En viktig faktor för McDonald´s är kvaliteten. Genom att outsourca sin 

logistikverksamhet kan McDonald´s koncentrera sig på att utveckla kvaliteten inom deras 

produkter samt deras leverantörer.  

 

Scandlog sköter hela logistikkedjan åt McDonald´s, vilket innebär allt från avrop till leverans 

ut till restaurang.  

 

Försörjningskedjan på Scandlog inleds med att inköpsavdelningen avropar material när de 

anser att ett behov finns. Restaurangerna beställer sina varor via kundservice, som 

vidarebefordrar informationen till lagret som plockar ihop beställningen och rangerar ut till 

lastning. Det är transport- och leveransavdelningen som planerar plock och rutter för 

transporten och Scandlogs chaufförer lastar och kör ut till restaurangerna. 

 

Vi anser i och med detta att det är en stor fördel att outsourca sin logistikverksamhet för att 

uppnå konkurrensfördelar på marknaden. 
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7 DISKUSSION 
 
I detta kapitel kommer vi att föra en diskussion om hur samarbetet fungerar, samt hur 

framtiden ser ut gällande outsourcing av logistikverksamhet. 

 

Att outsourca hela sin logsitikverksamhet anser vi är ett bra sätt för McDonald´s, då 

logistikföretaget är specialiserade inom respektive område och hela tiden arbetar för att 

utveckla och effektivisera hela flödet ut till restaurang. På detta sätt blir det lättare för 

McDonald´s att utveckla kärnverksamheten och koncentrera sig på huvuddelarna inom 

företaget. Det är även ett kostnadseffektivt sätt att samarbeta på. 

 

Scandlog och McDonald´s har ett muntligt avtal mellan varandra. Detta anser vi kan ha både 

sina för- och nackdelar. Fördelen med denna avtalsform är att de inte behöver ha speciella 

detaljer att följa, utan arbetar efter att nå ett gemensamt mål. Nackdelen är att det inte finns 

svart på vitt, juridiskt sett. Detta är dock ingen nackdel för McDonald´s och Scandlog då de 

anser att de är så pass beroende av varandra.  

 

McDonald´s skulle ha svårare att klarar sig i dagens tuffa utveckling utan logistikföretaget 

Scandlog, då dessa sköter samt effektiviserar hela flödet. Om inte Scandlog skulle göra detta, 

skulle McDonald´s behöva sätta in mer resurser för att själva sköta det, vilket skulle vara en 

fråga om pengar, tid och ökad arbetskraft. Å andra sidan skulle Scandlog ha svårt att överleva 

utan McDonald´s som kund eftersom det till 98 procent är den enda kunden som Scandlog 

har. Dessutom har McDonald´s höga krav, vilket gör att Scandlog utvecklas en hel del genom 

att ha McDonald´s som kund. Självklart skulle Scandlog kunna hitta en annan kund att arbeta 

med, men även detta skulle innebära tid, pengar samt arbetskraft.  

 

Då fler och fler företag använder sig av tredje-/fjärdepartslogistik anser vi att framtiden ser 

ljus ut för Scandlog. Det är stor efterfrågan på rena logistikföretag i takt med den snabba 

utvecklingen med kortare ledtider, kortare produktlivscyklar samt snabbare och effektivare 

leveranser. 

 

Vi anser i och med detta att det är en stor fördel att outsourca sin logistikverksamhet för att 

uppnå konkurrensfördelar på marknaden. 
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8 KRITIK TILL EGET ARBETE 
 
Då McDonald´s är ett av världens största företag ställer de höga krav på de företag som de 

samarbetar med. McDonald´s har valt Scandlog som samarbetspartner, vilket visar Scandlogs 

kompetens och hur bra och välutvecklat logistikföretag de är. Detta med hänsyn till att de har 

ett av världens största företag som kund. Scandlog arbetar hela tiden efter de nya principerna 

för att effektivisera hela logistikkedjan. De arbetar med egna logistiker inom företaget som 

har som uppgift att hela tiden fundera ut nya lösningar för ytterligare förbättringar.  

 

I våra ögon har Scandlog ett komplett logistiktänkande vilket har gjort att det har varit svårt 

att hitta förslag på förbättringar inom företaget för att effektivisera flödet ytterligare. Detta har 

gjort att vi i denna uppsats har valt att granska hur försörjningskedjan ser ut och beskriva den, 

för att visa hur välfungerande detta är, istället för att ge förslag på förbättringar. En anledning 

till att vi anser att Scandlog har ett komplett logistikflöde, kan vara att vi inte arbetat inom 

logistikområdet, utan är studerande och har därmed läst teorier och inte använt oss av dessa i 

praktiken. Därmed kan det mycket väl finnas en del att effektivisera inom företaget och dess 

logistikflöde. 
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BILAGOR 
 

Bilaga 1 

Intervjufrågor till Scandlog 
 
1. Namn, titel: 
 
2. När bildades Scandlog? Lite historik. 
 
3. Hur ser organisationen ut? Antalet anställda? (Tumba, Göteborg, Malmö). 
 
4. Hur ser försörjningskedjan ut? Från inköp till restaurang? (lite kort om varje del) 
 
5. Hur ser samarbetet med McDonald´s ut? Avtal, kontrakt, relation, mål, kort- och 

långsiktigt? 
 
6. Har ni bara haft McDonald´s som kund? Hur beroende är ni av dom? 
 
7. Är det svårt att uppfylla alla krav som McDonald´s har? 
 
Inköpsfrågor: 
 
1. Har ni centraliserat eller decentraliserat inköp? Varför? 
 
2. Hur fungerar inköpsverksamheten på Scandlog? (lite kort) 
 
3. Hur ser du på inköpets betydelse för de andra avdelningarna i företaget? 
 
4. McDonald´s sköter avtalen med alla leverantörer och Scandlog gör beställningarna och 

sköter relationerna med leverantörerna. Hur fungerar detta? 
 
5. Har ni någon ABC-fördelning på leverantörerna? Hur fungerar det i så fall? 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor till Mcdonald´s 
 
1. Namn, titel 
 
2. Hur länge har du arbetat på McDonald´s samt nuvarande position? 
 
3. Hur ser organisationen ut? Antal anställda? 
 
4. Lite historik om McDonald´s. 
 
5. Hur länge har McDonald´s arbetat med Scandlog? 
 
6. Är Scandlog det enda logistikföretaget som McDonald´s arbetar med? 
 
7. Hur fungerade logistikverksamheten på McDonald´s innan samarbetet? 
 
8. Finns det några för- resp. nackdelar med samarbetet med Scandlog? 
 
9. Kan McDonald´s koncentrera sig mer på kärnverksamheten genom outsourcing av 

logistikverksamheten? 
 
10. Vad anser du att det finns för fördelar med outsourcing? 
 
11. Hur jobbar McDonald´s med relationerna till leverantörerna då inköpen görs genom 

Scandlog? 
 
12. Hur ser samarbetet med Scandlog ut? Kontrakt, avtal, relation, mål, kort- och långsiktigt? 
 
13. Hur går ni tillväga för att skriva ett avtal med en leverantör? 
 
14. Hur väljer ni leverantör? ( Kriterier, krav etc.) 
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