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Abstract
Background: In a larger picture, companies are hiring third party logistics operators
who have the task to manage all or part of logistics operations such as storage, transport
and packaging. The case company strives to constantly improve in order to get a better
understanding of the requirements in connection with procurement. More and more
demands are placed on the corporates responsibility along with the procurement.
Corporate social responsibility describes a company’s responsibility judging by three
dimensions: Ecologic, economic and social.

Purpose: The purpose is to decide from a corporate social responsibility perspective
which demands are meaningful while purchasing logistic services from a third party
logistics operator.

Method: This study is a case study at a third party logistics operator. The study is built
upon an abductive research approach and the results are collected through semistructured interviews with the company along with the three potential customers. This
theoretical referencing is built from scientific article, books and websites.

Conclusion: The amount of requirements put on a third party logistics operator from an
economical responsibility perspective is twice as much with ecological responsibility
perspective. The least demands is required by social responsibility. The operator’s price
and quality on the service, correctly maintained goods, withholding of vehicles, ability
to communicate electronically and localizing are the requirements that are made from
the economical responsibilities perspective. Fuel usage and environmental class
vehicles and that the operator has an environmental goal are required by ecological
responsibilities perspective. The social responsibilities perspective requires long-term
collaboration and fair working conditions. This study has contributed knowledge about
the requirements by corporate social responsibilities three dimensions and how they
affect third party logistics operator.
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Keywords: Logistics service providers, third party logistic providers, corporate social
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Sammanfattning
Bakgrund: I en allt större utsträckning anlitar företag tredjepartslogistik-aktörer som
har till uppgift att sköta hela eller delar av logistikverksamheten som lagring,
transportering och paketering.

Fallföretaget, som är en tredjepartslogistik-aktör, strävar efter att ständigt förbättras för
att få en ökad förståelse för de krav som ställs i samband med upphandling. Allt fler
krav ställs på företags ansvarstagande i samband med upphandling. Corporate social
responsibility beskriver ett företags ansvarstagande utifrån tre dimensioner: ekologiskt,
ekonomiskt och socialt.

Syfte: Syftet är att utifrån corporate social responsibility utforska vilka krav som är
betydelsefulla vid inköp av logistiktjänster från en tredjepartslogistik-aktör.

Metod: Denna studie är en fallstudie hos en tredjepartslogistik-aktör. Studien bygger på
en abduktiv forskningsansats och resultatet är insamlat genom semistrukturerade
intervjuer med fallföretaget samt tre potentiella kunderna. Den teoretiska referensramen
är uppbyggd utifrån vetenskapliga artiklar, böcker och hemsidor.

Slutsats: Antalet ställda krav på en tredjepartslogistik-aktör utifrån ekonomiskt
ansvarstagande är dubbelt så många jämfört med ekologiskt ansvarstagande. Minst krav
ställs utifrån socialt ansvarstagande. Aktörens pris och kvalitet på tjänsten, korrekt
hantering av gods, underhåll av fordon, förmåga att kommunicera elektroniskt och
lokalisering är krav som ställs utifrån ett ekonomiskt ansvarstagande. Bränsleval och
miljöklass på fordon samt att aktören har ett miljömål är krav som ställs utifrån ett
ekologiskt ansvarstagande. Långsiktigt samarbete och rättvisa arbetsvillkor är krav som
ställs utifrån socialt ansvarstagande. Denna studie har bidragit med kunskap angående
ställda krav utifrån corporate social responsibility:s tre dimensioner och hur de påverkar
valet av tredjepartslogistik-aktör.

Nyckelord: Tjänsteföretag inom logistik, tredjepartslogistik-aktör, företagens
ansvarstagande i samhället, urvalskriterier, avgörande krav, hållbar leverantörskedja
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1 Inledning
Detta kapitel inleds med en bakgrund av studien samt en kort problembeskrivning för att studera
kunders krav utifrån corporate social responsibility, följt av syftet, frågeställningar,
avgränsningar och arbetets fortsatta disposition.

1.1 Bakgrund
Ett ökat antal företag anlitar tredjepartslogistik-aktörer (TPL-aktörer) som har till uppgift att
sköta hela eller delar av logistikverksamheten som lagring, transportering och paketering.
(Jharkharia & Shankar, 2007; Marasco, 2008; Laarhoven et al., 2000). Tjänsten består
huvudsakligen av business-to-business relationer där företaget som köper in logistiktjänsten det
vill säga kunden, är en kritisk intressent (Jharkharia & Shankar, 2007).

Studiens fallföretag är en TPL-aktör etablerad i Gävle. Företaget erbjuder skräddarsydda
lösningar inom lager, transporter och produktionsrelaterade uppdrag som till exempel
packuppdrag, kvalitetskontroller och montering. Företaget arbetar ständig med att erbjuda
lösningar efter kundens behov, oavsett om kunden önskar helhetslösningar eller mer skalade
tjänster. En logistiktjänst som har ett högt värde idag kanske inte har ett motsvarande värde
för en kund i framtiden (Flint et al., 2005). Logistik-aktören är mån om sina kundrelationer och
strävar därför efter att ständigt förbättras för att förstå kunders behov, för att få en ökad förståelse
för de krav som ställs i samband med upphandling. Förgetag som främjar kundrelationer är mer
kapabla att förstå och förutsäga framtida marknadsförändringar, vilket leder till
konkurrensfördelar (Eugenia Y & Chia-Tu, 2005).

Allt fler krav ställs på företags ansvarstagande i samband med upphandling (Antonsson, 2007).
Corporate social responsibility (CSR) beskriver ett företags ansvarstagande utifrån tre
dimensioner: ekologiskt, ekonomiskt och socialt (Van Marrewijk, 2003; Löhman & Steinholtz,
2003). Enligt SIS (2005) ställs idag krav på en ökad medvetenhet hos företag gällande ekologiskt
och socialt ansvar för att uppnå en hållbar utveckling. I samband med detta har CSR fått en ökad
betydelse hos företag (Grafström et al., 2010).
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Ett flertal forskare som Wolf och Seuring (2010) samt Efendigil et al. (2008) har undersökt den
ekologiska aspekten som ett urvalskriterium vid val av TPL-aktör. CSR har en bredare betydelse
och innehåller fler än en bara en aspekt (Van Marrewijk, 2003; Löhman & Steinholtz, 2003).
Detta innebär att det finns en lucka i TPL-forskning där alla olika aspekter av CSR inte har
beaktats. Därför är det intressant att utforska kunders krav utifrån CSR tre dimensioner och hur
dessa dimensioner påverkar valet av aktör.

1.2 Syfte
Syftet är att utifrån corporate social responsibility utforska vilka krav som är betydelsefulla vid
inköp av logistiktjänster från en tredjepartslogistik-aktör.

1.2.1 Frågeställningar
För att tydliggöra syftet bryts det ned i olika frågeställningar:
1. Vilka drivkrafter och hinder finns vid inköp av logistiktjänster?
2. Vilka krav ställs från kunder på en TPL-aktör?
3. Vilka krav är avgörande vid valet av TPL-aktör?
4. Finns det ett gap mellan TPL-aktörens uppfattning om kunders ställda krav och kunders
verkliga krav?

1.3 Avgränsning
I denna studie har en avgränsning gjorts till fallföretaget som är en tredjepartslogistik-aktör (TPLaktör) samt tre tillverkande företag som är potentiella kunder till logistik-aktören. I denna studie
kommer de potentiella kunderna att benämnas kunder och fallföretaget för logistik-aktören.

Anledningen till att studera potentiella kunder är för att undersöka logistik-aktörens uppfattning
angående kunders krav på TPL-aktörer. Detta för att identifiera om det finns ett GAP mellan
logistik-aktören och kunders krav i samband med upphandling. Det kundcentrerade
tillvägagångssättet är en kritisk framgångsfaktor för företagen (Jaehun, 2007).

Vidare har en avgränsning gjorts till urvalskriterier som påverkar valet av TPL-aktör utifrån
Corporate social responsibilitys tre dimensioner, ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter.
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1.4 Disposition
Kapitel 1 – Introduktion.
Första kapitlet introducerar läsaren till ämnet genom att ange bakgrund
till studien samt en beskrivning av berörd verksamhet. Vidare redogörs
syfte och frågeställningar. Kapitlet avslutas med avgränsningar och
disposition.
Kapitel 2 – Metod.
I detta kapitel presenteras studiens ställningstagande och metodval
som ligger till grund för studien.
Kapitel 3 – Teoretisk referensram.
Detta kapitel innehåller de teoridelar som berör studien. Referensram
fokuserar på de teorier som anses vara viktiga för studien. Figurer och
tabeller är inkluderade för att underlätta förståelsen av teorin för
läsaren. Kapitlet avslutas med en teorisammanfattning.
Kapitel 4 – Resultat.
Kapitlet presenterar insamlat material från genomförandet av
intervjuer med fallföretaget och tre kunder.
Kapitel 5 – Analys.
I detta kapitel analyseras resultatet från kapitel 4 med teoretisk
referensram som presenteras i kapitel 3.
Kapitel 6 – slutsats.
I detta kapitel presenteras slutsatsen. Det viktigaste resultatet från
analysen läggs fram för att svara på syftet och frågeställningarna.
Kapitlet avslutas med implikationer och förslag till fortsatta studier.
Figur 1: Studiens översikt.
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2 Metod
Detta kapitel inleds med studiens forskningsstrategi. Därefter beskrivs fallstudie och
urvalsprocess. Vidare beskrivs val av datainsamlingsmetod och etiska principer. Kapitlet
avslutas med studiens arbetsgång vid analys och kvalitetskriterier.

2.1 Deduktion, induktion och abduktion
Forskare arbetar med att framställa teorier som kan ge kunskap om verkligheten (Patel &
Davidson, 2003). I samband med forskning där teori och empiri ska kopplas ihop finns det tre
arbetssätt: abduktion, deduktion och induktion (Patel & Davidson, 2003; Eriksson &
Wiedersheim-Paul, 2014).

Denna studie tar en abduktiv ansats vilket enligt Patel & Davidson (2003) är ett sätt att
kombinera deduktivt och induktivt arbetssätt, vilket innebär att forskaren rör sig mellan empiri
och teori.

I denna studie användes inledningsvis en deduktiv ansats. Den deduktiva ansatsen utgår från
vedertagna och existerande teorier och modeller för att utifrån dessa formulera ett antal hypoteser
som testas mot verkligheten (Patel & Davidson, 2003; Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). För
att skapa en uppfattning gällande hur väl tidigare forskning stämmer överens med verkligheten
söktes information gällande det aktuella ämnet i existerande teorier. En risk med en deduktiv
ansats är att forskarna lätt låter sig påverkas av tidigare forskning så att nya intressanta rön inte
upptäcks (Patel & Davidson, 2003). För att undvika eventuella risker, att denna studie blir riktad
och påverkad, har insamlandet av sekundärdata uppmärksammats noggrant. Detta genom att vara
medvetna om att ny information kan förekomma som inte finns med i tidigare forskning.

Den induktiva ansatsen användes som ett nästa steg i denna studie. Verkligheten studeras utan att
först ha förankrat undersökningen i en tidigare vedertagen teori (Patel & Davidson, 2003).
Utifrån den insamlade informationen om verkligheten formuleras en teori (Patel & Davidson,
2003). I samband med att sekundärdata tillförde ny information till studien, blev effekten
återgång till teori för att utveckla och finna ytterligare teoretisk stöd.
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2.2 Fallstudie
En fallstudie innebär undersökning på en mindre avgränsad grupp (Patel & Davidson, 2003;
Bryman & Bell, 2005). En vanlig metodik för att genomföra fallstudier är genom kvalitativ
metod (Yin, 2003). En kvalitativ studie försöker finna en djupare förståelse, i det som avses
undersökas (Yin, 2003). Denna studie har utfört en kvalitativ fallstudie hos logistik-aktören.
Syftet var att skapa en förståelse för fallföretagets uppfattning om vilka krav som påverkar valet
av aktör för att sedan jämföra dessa med kunders verkliga krav och teori.

2.3 Urvalsprocess
Med hjälp av fallföretaget har kontaktuppgifter till sju kunder tagits fram. De är kunder som i
någon mening outsourcat logistikaktiviter som transportering, lagring eller paketering av gods.
En intervjuförfrågan skickades ut till kunderna via mejl, tre av dessa hade möjlighet till att delta i
undersökningen.

Urvalet består av kunder från tre olika branscher vars företagsstorlek skiljer sig åt. Kunderna
befinner sig i olika regioner i Sverige. I denna studie är det en stor skillnad mellan kundernas
företagsstorlek därför definieras kunder med mer än 10 000 anställda som stora kunder och under
10 000 som mindre kunder.

Det finns två olika typer av urvalsgrupper: sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval (Bryman
och Bell, 2005). Sannolikhetsurval innebär att de är möjligt att specificera sannolikheten att ett
visst element kan komma med vid urvalet vilket är omöjligt vid icke-sannolikhetsurval. Enligt
Bryman och Bell (2005) är icke-sannolikhetsurval vanligt vid en kvalitativ studie då forskaren
väljer en eller flera respondenter som ska belysa problemet. Urval av intervjupersoner har gjorts
utifrån ett icke-sannolikhetsurval eftersom det inte är möjligt att identifiera sannolikheten av att
en viss person kan komma med vid urvalet att bli intervjuad. Intervjupersoner har valts ut
strategiskt eftersom det krävs personer med nödvändig kunskap inom ett specifikt område för att
kunna svara på studiens intervjufrågor. Intervjun hos Logistik-aktören skedde med verkställande
direktören. Intervjuerna hos respektive kund skedde med en respondent som är logistikansvarig.
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2.4 Datainsamlingsmetoder
Intervjuer och litteraturstudie har används som datainsamlingsmetoder för att besvara
frågeställningarna i denna studie. Enligt Biggam (2008) kallas användning av flera olika metoder
för triangulering. För att erhålla en bred bild om ämnet har triangulering används. Patel och
Davidson (2003) menar att informationen från flera olika datainsamlingsmetoder ger en bredare
bild.

2.4.1 Intervjuer
Enligt Bryman (2011) är intervjuer en kvalitativ metod vilket kan utföras över telefon eller på
plats med respondenten. Syftet med en kvalitativ intervju är att utforska och identifiera den
intervjuades uppfattning om något fenomen (Patel & Davidson, 2003). I denna studie har
intervjuer gjorts med respondenter via telefon och på plats. Intervjuerna har genomförts med en
semi-strukturerad karaktär. Enligt Denscombe (2009) kännetecknas en semi-strukturerad metod
av att intervjun inleds med öppna frågor som successivt blir mer avsmalnande och mer
detaljerade. Semi-strukturerade intervjuer har valts för att åstadkomma ett mer naturligt samtal
genom att inleda intervjun med öppna frågor som successivt blir mer avsmalnande.

I denna studie har en intervju utförts i logistik-aktörens lokal med verkställande direktören. En
relation med respondenten skapas vid bemötande, vilket innebär att ärligare svar erhålls
(Remenyi et al., 1998). En risk med intervjuer som utförs på plats är att forskarens kroppsspråk
och tonläge vid uttalandet av intervjufrågor kan påverka respondents svar (Remenyi et al., 1998).
En reduktion av risken har uppnåtts genom att vara medveten om att respondenten kan påverkas
av kroppsspråk och tonläge i samband med intervjun. Vidare tillägger Denscombe (2009) att
intervjuarens identitet påverkar mängden information som erhålls samt informationens
trovärdighet. Detta var dock inget som märktes av under intervjuerna.

Vidare har telefonintervjuer gjorts med tre olika kunder. Telefonintervjuer har valts eftersom
kunderna befinner sig utspritt i Sverige. Enligt Stukat (2005) är telefonintervjuer en effektiv
datainsamlingsmetod med möjligheten att spara tid vid ett urval som är spritt fördelat över
exempelvis ett land. Brister med telefonintervjuer kan vara att respondenten som ska intervjuas
via telefon kan tycka att det till exempel är ansträngande då de kan ha en hörselnedsättning
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(Bryman, 2011). För att minska risken att resultatet ska påverkas av hörselnedsättningar har
respondenten informerats att vara noga med att ställa frågor om intervjufrågorna inte uppfattas.

De intervjuade har erhållit intervjufrågorna en vecka i förväg via mail samt haft möjlighet att
ställa frågor via telefon, för att säkerställa korrekt förståelse för undersökningen och undvika
eventuella missuppfattningar. Under intervjuerna talade respondenterna fritt om de intervjufrågor
som ställdes (se bilaga 1 och bilaga 2). Det var viktigt att inte störa dem under sina uttalanden
samt ge dem möjlighet att avsluta sina svar innan nästa fråga påbörjades. Intervjun på plats och
telefonintervjuerna har spelats in efter respondenternas godkännande. Denscombe (2009) skriver
att fördelen med bandinspelning är att en fullständig dokumentation erhålls av det som sägs under
intervjun och en möjlighet till att i lugn och ro arbeta igenom inspelningsmaterialet.

2.4.2 Litteraturstudie
Litteraturstudier är ett tidigare insamlat material (Björklund & Paulsson, 2012). I denna studie har
litteraturstudie gjorts av vetenskapliga artiklar, böcker och hemsidor. Litteraturstudierna som
genomförts har visat vad som redan finns inom ämnet och vad som saknas, detta visar vad som
behöver studeras vidare. En fördel med litteraturstudie är att det går att ta del av mycket
information under kortare tid. En nackdel enligt Björklund och Paulsson (2012) är att det inte
alltid framgår exakt vilka metoder som använts för att samla in informationen och till vilket syfte
därför poängterar Björklund & Paulsson (2012) samt Biggam (2011) vikten av relevansen och
trovärdigheten i litteraturstudien.

Trovärdigheten i källor kan mätas genom att studera till exempel en artikels relevans,
tillförlitlighet och utgivningsdatum (Biggam, 2011). Dessa mått har beaktats i samband med att
litteraturstudie har valts, dock har inte publiceringsdatumet inte alltid varit viktiga att utgå från då
äldre litteraturer fortfararande kan vara relevanta. Sökning av artiklar har gjorts via
samsökningsportalen Discovery. Enligt Bryman och Bell (2005) kan sökord hjälpa forskare att
identifiera lämpliga referenser. Sökord som till exempel ”Logistics service providers”, ”corporate
social responsibility”, “Third party logistic providers” “selection criteria” och “Sustainable
Supply Chain Management” har använts.
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2.5 Etik
Det finns ett samband mellan kvalitet och etik i samband med forskningsarbete (Wallen, 1996).
Att ta hänsyn till etiska principer handlar om att undersökningen inte får vara en bidragande orsak
till att någon kommer till skada eller att en persons integritet rubbas. Genom detta erhålls en god
kvalitet på studien (Wallen, 1996). För att inte skada fallföretaget och de deltagande kunderna
samt för att de ska känna sig trygga, har anonymitet utlovats och personuppgifter har förvarats
oåtkomliga för obehöriga. I denna studie benämns fallföretaget för logistik-aktören och kunderna
för A, B och C där varje bokstav motsvarar en kund. Det har utlovats att det insamlade materialet
endast kommer att användas för denna studie.
Etiska principer ska även beaktas i samband med datainsamling (Wallen, 1996). Forskare måste
på ett tydligt sätt redovisa vad som är insatser och vad som är eget framtagen data. Genom att
vara noga med att skilja på insamlat material och eget material, samt omformulera befintliga och
referera till rätt författare anses studien ha en hög kvalitet.

2.6 Analysmodell
För att skapa en struktur i analysen har en analysmodell utformats, se figur 2. Logistik-aktören
och kunderna har jämförts med varandra samt mot teorin i en analys för att identifiera eventuella
gap. FS 1,2,3 och 4 motsvarar frågeställningarna som ligger till grund för att svara på studiens
syfte.
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Figur 2: Visuell beskrivning av arbetsgången vid analys.

2.7 Kvalitetskriterier
Eftersom den mesta av litteraturen som samlats in varit skriven på engelska kan det ha medfört
tolkningsfel. Litteraturstudien kan ha påverkats genom att flera relevanta källor kan ha missats på
grund av fel användning av samsökningsportalen samt nyckelord.

För att tillföra ett vetenskapligt värde till forskningen skriver Ejvegård (2003) att vissa krav
måste uppfyllas. Vid kvalitetssäkring av en studie är begrepp som reliabilitet, validitet och
generaliserbarhet behandlas (Remenyi et al., 1998).
En definition av reliabiliteten är att den “anger tillförlitligheten hos och användbarheten av ett
mätinstrument och av måttenheten” (Ejvegård, 2003, s77). Enligt Bell (2000) och Remenyi et al.
(1998) innebär reliabilitet att liknande resultat och slutsatser bör uppnås av andra forskare vid
andra tillfällen vid en repetition av en studie. En tydlig redogörelse har gjorts genom att visa
studiens forskningsstrategi och datainsamlingsmetod, detta för att studien ska kunna utföras igen.
Det är svårt att upprepa intervjuerna och få samma resultat eftersom respondenterna är anonyma
och intervjuerna är semistrukturerade.
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Ett standardiserat tillvägagångssätt ökar reliabiliteten (Trost & Hultåker, 2007). Reliabiliteten av
studien har förstärkts genom att samma intervjufrågor har ställts till kunderna, se bilaga 1.
Motsvarande frågor har ställts till logistik-aktören, se bilaga 2. Förfarandet innan intervjuerna var
alltid detsamma. För att inte deltagarnas humör och tidsplanering skulle påverka resultatet fick de
möjligheten att själva välja en tid som passade dem. För att förhindra misstolkningar har den
intervjuade personen tillfrågats att förtydliga och utveckla sina svar.

Genom att inhämta data från flera olika källor erhålls ett större perspektiv vilket Biggam (2008)
benämner för triangulering. Fördelen med triangulering är att de underlättar för en djupare
beskrivning av det efterfrågade området (Biggam, 2008). Genom triangulering ökar reabiliteten
(Remenyi et al, 1998). Genom att ha samlat in data genom intervjuer med flera olika typer av
kunder har ett vidare perspektiv erhållits.

Enligt Ejvegård (2003) betyder validitet att forskare mäter det som avses att mäta. Bell (2000)
beskriver validitet som giltighet. En fråga som inte är reliabel saknar även validitet, däremot finns
det inget som talar för att hög reliabilitet innebär automatiskt hög validitet (Patel och Davidsson,
2011). För att säkerställa en god validitet finns det ett tydligt syfte i studien och frågeställningar
som är möjliga att besvara. Vidare menar Yin (2003) att validitet kan uppnås genom att låta en
nyckelperson kontrollera studien under genomförandet (Yin, 2003). I denna studie har resultatet
skickats till varje respondent för att säkerställa korrekt uppfattning av intervjuer.

Generaliserbarhet är huruvida, eller till vilken grad, resultat och slutsatser kan appliceras på andra
objekt eller populationer (Jacobsen, 2002). Det finns två typer av generaliserbarhet, empiriskt och
teoretisk (Wallen, 1996). Bryman och Bell (2005) framför kritik mot generaliserbarheten i
fallstudier och de ställer sig frågande till hur ett enda fall ska kunna vara representativt och kunna
användas på ett generellt plan. Eftersom ett fallföretag och tre kunder har studerats är
generaliserbarheten låg.
Bryman och Bell (2005) hävdar att teoretisk generaliserbarhet kan uppnås även då endast ett fall
studeras. Detta genom att teorier generaliseras för att kunna tillämpas på andra organisationer än
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det studerade fallföretaget. Framtagen teori i denna studie är generell och kan tillämpas på andra
organisationer.
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3 Teoretisk referensram
Detta kapitel inleds med teorier om vad en hållbar utveckling är och vilka tjänsteföretag det finns
inom logistik. Vidare beskrivs hur inköpsprocessen av aktörer går till och vilka drivkrafter samt
hinder det finns med outsourcing. Avslutningsvis beskrivs det hur ett hållbart arbete kan bedrivas
och en teorisammanfattning som tar med det viktigaste från kapitlet. Detta kapitel kommer vara
till hjälp för att analysera resultatet och komma till en slutsats.

3.1 Hållbar utveckling
3.1.1 Sustainable Supply Chain Management
Enligt Ahi och Searcy (2013) är hållbar utveckling ett brett och diffust område vilket resulterar i
att det uppstår problem i samband med tillämpningen. Sustainable supply chain management
(SSCM) är ett koncept som bygger på hållbar utveckling och supply chain management (SCM).
Hållbar utveckling i en leverantörskedja syftar på att främja ett hållbarhetsarbete som inte skadar
miljön, samhället eller människan samtidigt som SSCM producerar ekonomisk vinning (Pagell &
Wu, 2009). För att lyckas med ett SSCM-arbete betonar Gold et al. (2010) och Seuring och
Muller (2008) vikten av samarbete mellan parterna i leverantörskedjan. Om hållbart arbete
betraktas som ett nätverk där företagen har en helhetssyn i leverantörskedjan kommer det att
resultera i att de individuella investeringskostnaderna för företagen att minska (Cruz, 2009).

3.1.2 Corporate social responsibility
Utvecklingen mot en mer hållbar utveckling drivs på av lagar från myndigheter men även av krav
från organisationer och kunder (Olhager, 2013). Corporate social responsibility (CSR) eller på
svenska “Företagens ansvarstagande i samhället” är något som diskuterats världen över under
flertal decennier (Grafström et al., 2010). Vad företagsansvaret innefattar råder det delade
meningar om. Det finns ingen enhetlig definition vilket lett till att varje företag tolkar begreppet
på sitt eget sätt och därmed skapar sig en egen definition (Grafström et al., 2010). Enligt EURLex (2011, s6) kan CSR beskrivas som:
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“To fully meet their corporate social responsibility, enterprises should have in place a process to
integrate social, environmental, ethical, human rights and consumer concerns into their business
operations and core strategy in close collaboration with their stakeholders”.

Enligt SIS (2005) kan företag utveckla sitt CSR arbete genom delad information till sina
intressenter. Arbetet förbättras genom dialog där information tas emot, beaktas och frågor
besvaras (SIS, 2005). Genom dialog kan företag generera en förståelse för vilka problem som är
av störst vikt samt hur det kan lösas (Golob & Podnar, 2014). Enligt Hamidu et al. (2015) är
syftet med CSR att bygga en hållbar utveckling genom att företag agerar på ett ansvarsfullt sätt.
Ett CSR arbete utifrån de tre dimensionerna genererar till en hållbar utveckling, se figur 3. CSR
omfattar tre dimensioner av ett företags ansvarstagande med utgångspunkt från den klassiska
“Triple Bottom Line”, ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter (Van Marrewijk, 2003;
Löhman & Steinholtz, 2003).

Den ekonomiska aspekten syftar på att företag ska vara lönsamma i sina processorer, dock kan
idén om det ekonomiska motivet överstyras och istället förvandlas till maximal vinst (Carroll,
1991). Ekonomiskt hållbart är en förutsättning för att företaget ska överleva (Dyllick & Hockerts,
2002). Det ska dock inte ske på bekostnad av miljön och jordens resurser. Ett företag slutar att
existera när det ekonomiska kapitalet inte finns kvar, men innan dess kommer företaget att vara
ekonomiskt ohållbart (Dyllick & Hockerts, 2002).

Den ekologiska aspekten har enligt Halldórsson et al. (2009) den största inverkan på hållbar
utveckling. Företaget ska arbeta på ett sätt som är hållbart för miljön på lång sikt. Att arbeta med
miljöfrågor kommer att leda till ökad effektivitet och produktivitet samtidigt som det minskar
kostnaderna och riskerna för företaget (Gopalakrishnan et al., 2012).

Den sociala aspekten beskrivs bäst genom företags ansvarstagande för människor (Halldórsson et
al., 2009). Enligt Dyllick och Hockerts (2002) kan socialt ansvarstagandet delas upp i en
mänsklig- och samhällelig dimension. Den mänskliga dimensionen innefattar kompetens,
motivation, lojalitet av anställda och affärspartners. Den samhälleliga dimensionen beskrivs
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genom kvaliteten av offentliga tjänster, exempelvis gott utbildningssystem och infrastruktur
(Dyllick & Hockerts, 2002).

Figur 3: Illustration över hur CSR kan bidra till hållbar utveckling (egen bild utifrån Van Marrewijk,
2003; Löhman & Steinholtz, 2003).

3.2 Tjänsteföretag inom logistik
Det finns ett ökat intresse för att outsourca logistiktjänster till ett logistikföretag för att kunna
fokusera på företagets egen kärnverksamhet (Hertz & Alfredsson, 2003). Detta leder till
kostnadsminskning samt bättre flexibilitet för företagen. Tjänsteföretag inom logistik fokuserar
på de tjänster som erbjuds, kundkrav, färdigheter och integration med kunder (Hertz &
Alfredsson, 2003).

Stefansson (2006) har tagit fram en modell som indikerar olika nivåer av outsourcing som kan
tillhandahållas av tre olika typer tjänsteföretag inom logistik: carriers, logistics service
intermediaries och logistics service providers. Skillnaden mellan dessa tre typer av tjänsteföretag
är företagens kärnkompetens (Stefansson, 2006).
● Carriers: Ett transportföretag utför transporter av produkter från en punkt till en annan,
ofta med en full lastbil. Att transportera rätt produkter i rätt kvantitet till rätt plats är
ytterst viktigt. Transportföretaget äger oftast en betydande del av de resurser som
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används, exempelvis lastbilar och utrustning som behövs för att transportera.
Transportföretagen kan därmed klassas som tillgångsbaserade företag (Stefansson, 2006).
● Logistics service intermediaries: Denna tjänstegrupp fungerar som förmedlare, de
hanterar inte fysiska varor utan samordnar olika logistikleverantörer och deras aktiviteter.
Logistik förmedlare är ofta inblandade i speditionsaktiviteter, exempelvis konsolidering
av fysiska produkter. Denna tjänstegrupp klassas oftast som icke-tillgångbaserad företag
eftersom de vanligtvis inte investerar i lastbilar, traditionella hanteringutrustningar, lager
eller liknande (Stefansson, 2006).
● Logistics service providers: Detta är en tredjepartslogistik-aktör som utför tjänster som
märkning, lagring, plockning, paketering och transportering. Transporttjänsterna behöver
inte alltid utföras i egna lastbilar, tjänsten kan outsourcas till ett transportföretag.
Tredjepartsleverantör klassas i det flesta fallen som tillgångsbaserad eftersom de oftast
har egna lastbilar, släpvagnar, hanteringsutrustningar och lagerlokaler (Stefansson, 2006).

3.2.1 Tredjepartslogistik-aktör
Tjänster kan outsourcas till en tredjepartslogistik-aktör (TPL-aktör) i syfte att erhålla en
nödvändig tjänst. Sander et al. (2007, s4) definierar outsourcing som “choosing a third party or
an outside supplier to perform a task, function, or process, in order to incur business-level
benefits”.

Det finns ingen tydlig och standardiserad definition av TPL-aktör (Knemeyer & Murphy, 2005;
Selviardis och Spring, 2007). Laarhoven et al. (2000, s426) beskriver TPL-aktör som “activities
carried out by a logistics service provider on behalf of a shipper and consisting of at least
management and execution of transportation and warehousing.” Namnet TPL kommer från att
första part är avsändaren eller leverantören, köparen är andra part och företaget är tredje part.
Företaget agerar mellan två parter utan äganderätt på de varor som är inblandade (Hertz &
Alfredsson, 2003). Till skillnad från enkla transaktioner mellan transportörer och en köpare
bygger en TPL-relation på ett långsiktigt samarbete (Laarhoven et al., 2000).

15

Enligt Sink et al. (1996) samt Liu och Wang (2009) är grundläggande aktiviteter för en TPLaktör: Transporter, lagring, inventering, orderhantering, informationsdelning, och paketering.

3.3 Inköpsprocessen av tredjepartslogistik-aktör
3.3.1 Drivkrafter till outsourcing
Transport och logistiktjänster outsourcas i en allt större utsträckning till stora internationella
TPL-leverantörer (Wolf & Seuring, 2010). Detta val motiveras av leverantörernas inflytande på
marknaden och kunskap om de resurser som används. Stora internationella TPL-leverantörer har
förmågan att ändra riktning mot ett mer ekologiskt arbete jämfört med lokala mindre
transportföretag (Wolf & Seuring, 2010).

Den främsta drivkraften för outsourcing av logistik aktiviteter är behovet av att minska kostnader
(Laarhoven et al., 2000; Sink et al., 1996; Bengtsson & Berggren 2008). Andra orsaker som
förbättrad service eller kvalitet, behov av strategisk flexibilitet och fokus på kärnkompetens är
andra drivkrafter (Laarhoven et al., 2000; Sink et al., 1996; Bengtsson & Berggren 2008). Vidare
menar Bengtsson och Berggren (2008) att genom outsourcing vill företaget undvika att investera i
produktionsanläggning och frigöra resurser.

Anledningen till att organisationer köper in tjänster kan bero på att de saknar förmåga att effektivt
utföra tjänsten själva för att uppnå önskad kvalitet eller att de har kapacitetsbrist (Kasper et al.,
2006). Enligt Sanders et al. (2007) outsourcar företagen logistikaktiviteter av ekonomiska,
resursbaserad och strategiska skäl. Resursbaserade skäl är bristen på kompetens och bristen på
tillgångar för att utföra uppgiften själv medan strategiska skäl koncentrera sig på att uppnå
strategisk fördel. Se figur 4, illustration av drivkrafter till outsourcing.
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Figur 4: Drivkrafter till outsourcing.

En undersökning genomförd av Laarhoven et al. (2000) påvisar uppnådda fördelar med
outsourcing. Ett stort antal företag upplever kostnadsminskningar som främst avser
resursutnyttjande. Serviceförbättringar som främst innebär tillhandahållen expertis och
kvalitetsförbättringar är andra fördelar erhållits. Andra fördelar är förenkling av planerings- och
styrprocess (Laarhoven et al., 2000).

3.3.2 Hinder med outsourcing
Det finns en risk att en organisation får minskad kontroll över verksamheten i samband med
outsourcing (Augustson & Bergstedt Sten, 1999). Innan beslutet tas att outsourca en del av
verksamhetens kärnkompetens är det viktigt att tänka efter, eftersom det är kärnkompetensen som
gör verksamheten konkurrenskraftig därför är det en stor risk att kontrollen över den förloras
(Augustson & Bergstedt Sten, 1999). En annan risk är att det är svårt att kontrollera kvalitén på
den outsourcade aktiviteten (Gupta och Gupta 1992).
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Augustson och Bergstedt Sten (1999) menar att det finns fler nackdelar som kan uppstå vid
outsourcing. Det kan förekomma dolda kostnader i till exempel investeringar då det är oklart vem
som betalar utgifterna men författarna menar att det går att undvika genom tydliga kontrakt och
avtal.

3.3.3 Urvalskriterier vid val av tredjepartslogistik-aktör
Att välja från ett stort urval av möjliga leverantörer med olika nivåer av kapacitet och potential är
komplicerat och tidskrävande (Efendigil et al., 2008). Detta beror på att hänsyn måste tas till
olika typer av kriterier under hela beslutsprocessen. Wolf och Seuring (2010) har undersökt om
ekologiskt ansvarstagande beaktas vid val av TPL-aktör. Resultatet betonar att TPL-aktörer visar
ett ökat intresse för miljöfrågor men att kunders köpbeslut baseras på traditionella kriterier som,
pris, kvalitet, snabb leverans, servicenivå, varumärke. Enligt Efendigil et al. (2008) är köpbeslut
baserade på traditionella kriterier som Wolf och Seuring (2010) tar upp, dock tillägger författaren
även miljöhänsyn som ett traditionellt kriterium. Det finns ett gap mellan TPL-aktörens syn på
erbjudande och kundens efterfrågan (Wolf & Seurin, 2010). De traditionella kriterierna är
ordervinnare medan miljöaspekten är en orderkvalificerare (Wolf & Seurin, 2010). Specifika
behov och prioriteringar i en organisation kan variera, däremot är de traditionella kriterierna
betydande vid val av aktör (Efendigil et al., 2008).

Sink et al. (1996) menar att aktörens kärnkompetens, rykte och förtroende är viktiga
urvalskriterier. Enligt McGinnis et al. (1995) finns det åtta viktiga kriterier vid val av TPL-aktör:
Leveranser i rätt tid och rätt mängd, rätt hantering, kreativ hantering, förmåga att möta eller
överträffa sina löften, högsta lednings tillgänglighet vid behov, finansiell stabilitet, mottaglighet
för oförutsägbara händelser och kvalitet på tjänsten.

Liu och Wang (2009) har undersökt 26 kriterier som påverkar valet av aktör, två av de undersökta
kriterierna är arbetsvillkor och lokalisering. Resultatet visar att pris, produkter levererade i rätt
tid, informationssystem och svarstid är betydande för valet.
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I samband med inköp är det viktigt att företaget säkerställer att leverantörerna upprätthåller
humana och rättvisa arbetsvillkor som till exempel att aktören betalar rimliga löner (Carter &
Jennings, 2002).

3.3.4 Orderkvalificerare och ordervinnare
Hill (2004) menar att det finns olika typ av krav inom kundgrupper. Det finns krav som är
ordervinnare och orderkvalificerare. Både ordervinnare och orderkvalificerare är väsentliga men
har en viss skillnad och detta är viktigt att förstå innan konceptet kan tillämpas.

De krav som kunden anser vara viktiga att de måste uppfyllas av leverantören kallas för
orderkvalificerande (Olhager, 2013; Hill, 2004). Det kan vara att leverantören levererar rätt
produkter i rätt tid, till exempel. Detta betyder inte att leverantören automatiskt kommer bli vald
utan kvalificerat sig till att bli en möjlig leverantör. För att vinna en upphandling behöver
leverantören ha något ordervinnande (Olhager, 2013; Hill, 2004). En ordervinnare kan vara till
exempel att leverera en produkt med bäst kvalité. Leverantören måste vara mycket bättre än
konkurrenterna på den punkten för att ha en ordervinnare (Hill, 2004). Identifiering av en
ordervinnare är extremt viktigt för ett företag. Eftersom att orderkvalificerare och ordervinnare är
tids- och marknadsspecifika kan en ordervinnare ändras till en orderkvalificerare med tiden eller
om marknaden förändras. Företaget måste därför alltid försöka identifiera nya ordervinnare och
därigenom bevara kundrelationen.

3.4 Hållbarhetsarbete
3.4.1 Tillämpning av Corporate social responsibility på företag
Enligt Norberg (2014) skiljer sig tillämpningen av Corporate social responsibility (CSR) på
företag utifrån storlek och den bransch de befinner sig i. Ekologiskt arbete inom logistikarbete
handlar om att utnyttja tillgängliga resurser och teknik på ett sätt som innebär liten miljöpåverkan
(Lumsden, 2012). Integrationen mellan ekologiska, ekonomiska och sociala och handlingar leder
till hållbarhet i företag (Dyllick och Hockerts, 2002) därför är det enligt (Terrvik, 2001) viktigt att
få en balans mellan dessa tre aspekter. För att tillfredsställa kunder och uppnå affärsmässig
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hållbarhet kan CSR användas för att tillföra ekonomisk lönsamhet genom socialt och
miljömässigt ansvarstagande (Castka et al., 2004).

För TPL-aktörer är ekologisk hållbarhet ett område med ökad betydelse eftersom deras
kärnverksamhet ofta har en stark påverkan på miljön som till exempel transportrelaterade
aktiviteter (Lieb & Lieb, 2010).

Korrekt hantering av gods i samband med lagring och transportering är ett ekologiskt
ansvarstagande som kan beaktas för att minska onödiga transporter (Carter & Jennings, 2002).
Läckage av miljöfarliga ämnen som motorolja eller drivmedel kan minskas genom att
kontinuerligt underhålla lastbilarna (Carter & Jennings, 2002).

Inom den sociala aspekten är det viktigt att tänka på att till exempel chauffören får ett bra schema
under tjänsten och tillräcklig med vilotid eftersom de oftast kör långa sträckor och kan vara på
arbetet under en längre period (Carter & Jennings, 2002). Leverantörer bör uppmuntra de
anställda till att använda skyddskläder som till exempel skyddsglasögon, hjälm och handskar.
Vidare poängterar Carter och Jennings (2002) vikten av att anställda får humana och rättvisa
arbetsvillkor för att uppnå ett socialt ansvarstagande.

3.4.2 Drivkrafter för arbete med Corporate social responsibility
Porter och Kramer (2006) nämner att hållbarhet är en av drivkrafterna för att arbeta med

Corporate social responsibility (CSR) då verksamheten säkerställer en långsiktig lönsamhet
istället för kortsiktiga vinster. Genom att ställa krav på CSR vid upphandling har en positiv
inverkan på ledtid, kvalitet, flexibilitet och produktivitet uppnåtts hos aktörer (Sen och
Bhattacharya, 2001; Carter and Jennings, 2004).

Genom att investera i CSR leder det till ekonomiska fördelar (Gopalakrishnan et al., 2012). Att
arbeta med CSR är en konkurrensfördel eftersom att andra organisationer inte kan replikera
arbetssättet. Därför finns ett ökat intresse hos kunder, leverantörer och aktieägare gällande
integrering av CSR. Enligt Castka et al. (2004) kan CSR användas för att förbättra företaget och

20

uppnå en konkurrensfördel. Figur 5 är en sammanfattning av drivkrafter för arbete med corporate
social responsibility

Figur 5: Drivkrafter till att arbeta med corporate social responsibility.
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3.5 Teorisammanfattning
Ett antal faktorer som är viktiga för hållbar utveckling och inköpsprocessen har framkommit ur
teorin. De primära faktorerna för en hållbar utveckling är sustainable supply chain management
och corporate social responsibility. Primära faktorer för inköpsprocessen, outsourcing, är
minskade kostnader, fokus på kärnkompetens, brist på kompetens, frigöra resurser och strategiskt
flexibilitet. Hinder med outsourcing är till exempel förlorad kontroll över verksamheten.
Inköpsprocessen av tredjepartslogistik-aktör baseras på traditionella kriterier som miljöhänsyn,
pris, kvalitet, snabb leverans, servicenivå och finansiell stabilitet. Aktörens arbetsvillkor och
lokalisering har ingen betydelse för valet av aktör. Utifrån de primära faktorerna för hållbar
utveckling och inköpsprocessen kommer studien analyseras enligt analysmodellen i figur 2.
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4 Resultat
I detta kapitel presenteras resultatet av utförda intervjuer. Resultatet har en systematisk uppbyggnad och
inleds med logistik-aktörens uppfattning om hållbar utveckling, outsourcing, krav och avgörande krav
som påverkar valet av aktör.

Redovisning av resultat från kund A, B och C följer samma systematiska upplägg. Det som skiljer sig åt är
att kunders verklighet studeras gällande outsourcing, krav och avgörande krav som påverkar valet av
aktör.

4.1 Logistik-aktörens uppfattning
Enligt respondent hos logistik-aktören handlar hållbar utveckling om att ekonomiska-,
ekologiska- och kvalitetsaspekter ska vara hållbara. Med kvalitetsaspekt menar respondenten:
“Om vi har en kund som vi lagerhåller åt och de har ett krav att materialet ska levereras
samma dag, då måste vi leverera det samma dag även om det kanske inte är bra för miljön
eller ekonomin men det är kravet. Uppfyller inte vi det kravet då kommer inte affären finnas
kvar för vår kund, då blir det inte hållbart. Det är ett samspel av alla de aspekterna”.

Kunder kan outsourca alla delar inom sin logistikverksamhet till logistik-aktören.
Logistikaktiviteter kan till exempel vara lagring, packning, kvalitetskontroller, transporter och
support. Med support menar respondenten att befintliga kunder har möjlighet att erhålla
logistikkonsultation. Enligt respondenten är ett motiv till outsourcing att kunder vill frigöra
resurser och använda dessa till att fokusera på kärnverksamheten. Att kunder vill finna
kostnadseffektiva lösningar är ytterligare ett skäl till outsourcing enligt respondenten.

Större delar av logistikverksamheten outsourcas inte vilket kan bero på att outsourcing kan
upplevas som förlorad kontroll över verksamheten enligt respondentens uppfattning. För att
kunden inte ska uppleva förlorad kontroll bör en trygg kundrelation byggas upp innan större delar
av verksamheten outsourcas. Kundrelationen kan byggas upp genom att aktören sköter en liten
del av outsourcingen och därmed visar kunskap inom området vilket kan skapa en
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trygghetskänsla hos kunden. Detta kan i sin tur leda till att större delar av verksamheten
outsourcas.
Kunders kravbild presenteras sällan “direkt på bordet” enligt respondenten. Det är aktörens
helhelts bild som spelar en viktig roll i samband med upphandling, till exempel att “aktören har
en stabil ekonomi, personalen trivs, bilarna är rena och fina samt ordning och reda.” Ett krav
vid val av TPL-aktör, enligt respondentens uppfattning, är att aktören har samma nivå på tjänsten
som kunden efterfrågar, annars kan aktören ses som olämplig. För en lyckad affär är det viktigt
att aktören förstår kundens krav.

Ett krav från kundens sida är att godset hanteras på ett korrekt sätt även om kunden inte nämner
vad som är korrekt för att möta kundens behov. Enligt respondentens uppfattning har stora
kunder oftast krav på rättvisa arbetsvillkor. Arbetsvillkoren finns dokumenterade medan mindre
kunder inte ställer samma krav men förväntar sig trots det att leverantören har goda arbetsvillkor.

Kunden ställer oftast krav på fordonens miljöklass men respondenten menar att kunden sällan
kontrollerar och följer upp detta krav med aktören. Vidare ställs inget krav på att fordonen ska
underhållas, däremot förväntas att leverantören levererar produkten i tid vilket innebär att
fordonen måste underhållas. Bränsleval är ytterligare ett krav som kunder ställer men det som
avgör valet av aktör är priset på transportaktiviteten.

Enligt respondentens uppfattning är kravet på en bra lokalisering, för vissa kunder, viktigare än
priset på tjänsten. Med en bra lokalisering menar respondenten att aktören ska ligga nära till
exempel kundens produktion, slutkund eller hamn. Ett avgörande krav som påverkar valet är en
trygg aktör med stabil ekonomi, enligt respondenten.
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4.2 Kunders uppfattning och verklighet
Kund A
Kund A är ett tillverkningsföretag med mindre än 10 000 anställda. Respondent hos kund A
menar att hållbar utveckling erhålls genom att arbeta med arbetsmiljö och yttre miljö.
Arbetsmiljö syftar enligt respondenten på till exempel skydd, säkerhet, goda arbetstider och goda
löner. Yttre miljö handlar om att ta hänsyn till utsläpp samt kemikalie- och materialanvändning.
En logistikaktivitet som företaget har outsourcat är transportering av gods. Motivet är att det
skulle vara mycket dyrare för företaget att ha kvar transporteringen i egen regi.

Skälet till att ytterligare logistikaktiviteter som lagring och paketering inte har outsourcats är på
grund av att företagets lagerverksamhet, som även inkluderar paketering, är välfungerande.
Lagerverksamheten blir mer kostnadseffektiv genom att kunden själv bedriver den. Kunden har
inte bytt aktör tidigare eftersom de är nöjda med samarbetet.
Vid urval av aktör ställer kunden krav på att det är en ”stor svensk aktör” som är rikstäckande.
Motivet enligt respondenten är att en svensk aktör är miljövänlig samtidigt som de följer rättvisa
arbetsvillkor samt lagar och regler. Enligt den intervjuade är platsen där aktören befinner sig
oviktig eftersom kunden utgår från att en ”stor svensk aktör” är rikstäckande med många depåer
spridda över landet. Det är viktigt, av kostnadsskäl, att aktören hanterar gods på ett korrekt sätt
för att undvika skador.

Enligt respondenten är det inget krav att aktören använder miljövänligt bränsle. Under intervjun
menar respondenten att stora aktörer kör på ett miljövänligt sätt och har högt uppställda krav
gällande miljön. ”Det är inget vi behöver titta på, vi vet att de har det i sina interna mål”.
Eftersom urvalet utgår från att det är en ”stor svensk aktör”, är det en förutsättning att fordon
underhålls för att produkter ska komma i rätt tid.

Respondenten menar att det inte är något krav som ställs på rättvisa arbetsvillkor men genom att
jobba med en ”stor svensk aktör” antar respondenten att medarbetare har rättvisa arbetsvillkor
med kollektivavtal. Respondenten tillägger att det skulle vara viktigare att tänka på krav gällande
miljö och arbetsvillkor i samband med upphandling om kunden skulle använda sig av en ”liten
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lokal aktör”. De avgörande kraven till valet av aktör är pris och kvalitet på utförd tjänst. Med
kvalitet menar respondenten att produkter hämtas och lämnas i rätt tid, på rätt plats, med rätt
kvantitet och med rätt kvalitet.

Kund B
Kund B är ett tillverkningsföretag med mer än 10 000 anställda. Enligt respondent hos kund B
handlar hållbar utveckling om att leverantören och kunden jobbar tillsammans och skapar en
långsiktig relation. Det ska även finnas en ömsesidig vilja från båda parter att utveckla
verksamheten gällande miljöfrågor, effektivitet och kostnader. En logistikaktivitet som kunden
har outsourcat är externa transporter och med det menar respondenten de transporter som är
utanför industriområdet. Motivet till outsourcingen är att kund B inte är tillräckligt effektiv för att
sköta det. För att vara effektiv anser respondenten att det är nödvändigt med ett godsflöde som
går från punkt A till B och sedan tillbaka till punkt A med gods. Kunden är i dagsläget ett
exporterande företag som saknar det flödet.

Lagring och paketering har inte outsourcats. Enligt respondenten finns det en fördel med att ha
lagret in-house eftersom det leder till en ökad kontroll över verksamheten. Jämförelser som
kunden har gjort visar att det i många fall kan vara effektivare att hantera lagret på egen hand. En
förklaring till detta är att företaget fyller sina lager väl. Gällande paketering av gods ligger det
naturligt i produktionsflödet och kräver ingen ytterligare emballering.

Vid upphandlingsprocessen av aktör för biltransporter ställer kunden krav på motorernas
miljöklass och bränsletyp för att ha en liten miljöpåverkan. Kunden kräver att aktören ska
redovisa fordonets ålder och serviceprogram för att säkerställa tillförlitliga transporter. Att
aktören följer lagar och rättvisa arbetsvillkor, erbjuder support samt är av en viss storlek är andra
krav som ställs. Aktören bör finnas i närområdet när det kommer till lokala transporter. När det
gäller regionala transporter till andra orter är platsen oviktigt eftersom en förutsättning är att
aktören ska ha en hög importvolym för att undvika tompositioneringskostnader.

Respondenten menar att aktören i samband med transportering ska hantera godset rätt genom att
följa manualer vid omlastning i terminaler. Detta för att, av kostnadsskäl, undvika försenat och
26

skadat gods och reklamationer från slutkund. De avgörande kraven som påverkar valet av aktör är
att det ska finnas en attraktiv prisbild, god kvalitet på tjänst och vilja till ett långsiktigt samarbete
samt att aktören har ett miljömål och kan kommunicera elektroniskt.

Kund C
Kund C är ett tillverkningsföretag med mindre än 10 000 anställda. Enligt respondent hos kund C
behöver ett företag vara miljöcertifierat och jobba med kvalitet för att uppnå hållbar utveckling.
Kunden har i dagsläget outsourcat transportverksamheten eftersom aktören har mer erfarenhet
och kunskap om till exempel transportbokningar samt att de är ISO-certifierade.

Lagringen sköts av kundens egen personal. Detta beror på att kunden upplever det som mer
kostnadseffektivt eftersom personalen på lagret har andra arbetsuppgifter som utförs i
produktionen. Paketering sker i samband med produktion och behöver därför inte outsourcas.
Kunden är nöjd med samarbetet med nuvarande aktör, eftersom de befinner sig i närheten. Under
intervjun menar respondenten att ”de har personal här på vår gård”. Detta gör att transporten till
slutkund kan ske på ett smidigt sätt för att reducera kostnader, menar respondenten.

Vid urval av aktör lägger kunden krav på hög grad av erfarenhet och kunskap inom området, en
bra prisbild samt att de är ISO-certifierade. Det är inget krav att aktören ska använda fordon med
en specifik miljöklass eller miljövänligt bränsle. Respondenten menar att genom att företaget
ställer krav på ISO-certifiering är de medvetna om att aktören arbetar med miljöfrågor. Kunden
ställer inget krav på underhåll av fordon men det är en förutsättning för att produkterna ska
komma i rätt tid till kund. Vidare är det av kostnadsskäl ett krav att aktören hanterar godset på ett
korrekt sätt, “som om det vore deras egna gods”, menar respondenten, detta för att minska skadat
gods. Kunden ställer inget krav på att aktören ska ha rättvisa arbetsvillkor och rimliga löner men
det är medvetna om att aktören sköter sig och följer lagarna. Det avgörande kravet som har
påverkat valet av aktör är att de befinner sig i närområdet.
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5 Analys
I detta kapitel analyseras resultatet och jämförs med teori enligt figur 2.

5.1 Outsourcing
Logistik-aktören är en “logistics service provider” vilket Stefansson (2006) beskriver som en
tredjepartlogistik-aktör (TPL-aktör) som utför tjänster som märkning, lagring, plockning,
paketering och transportering. Enligt Sander et al. (2007) kan tjänster outsourcas till en TPLaktör i syfte att erhålla en nödvändig tjänst. Kunder kan outsourca alla delar inom sin
logistikverksamhet till logistik-aktören som till exempel lagring, paketring, kvalitetskontroller,
transporter och support. Laarhoven et al. (2000, s426) beskriver TPL-aktörers aktiviteter som
”activities carried out by a logistics service provider on behalf of a shipper and consisting of at
least management and execution of transportation and warehousing”.
Kunderna A, B och C har outsourcat transporteringen av gods till “carriers” vilket är
transportföretag som utför transporter av produkter från en punkt till en annan (Stefansson, 2006).
Att kunder inte outsourcar fler delar av logistikverksamheten kan bero på att outsourcing
upplevas som förlorad kontroll över verksamheten, enligt logistik-aktörens uppfattning.
Gemensamt motiv för att kund A, B och C inte har outsourcat ytterligare logistikaktiviteter som
till exempel lagring beror på det är mer kostnadseffektivt att själva bedriva den delen av
verksamheten. Ett stort antal företag upplever kostnadsminskningar i samband med outsourcing
(Laarhoven et al., 2000). Kund B tillägger ökad kontroll över verksamheten som ett motiv för att
inte outsourca ytterligare logistikaktiviteter. Det finns en risk att en organisation får minskad
kontroll över verksamheten i samband med outsourcing (Augustson & Bergstedt Sten, 1999). För
att kunden inte ska uppleva förlorad kontroll bör en trygg kundrelation byggas upp, enligt
logistik-aktören. Paketering ligger naturligt i flödet för kunderna A, B och C och kräver därför
ingen ytterligare emballering. Det finns ett gap mellan TPL-aktörens syn på erbjudande och
kundens efterfrågan (Wolf & Seurin, 2010). Utifrån detta kan det konstateras att efterfrågan på
logistik-aktörens tjänster som lagring, paketering och kvalitetskontroller är låg.
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Enligt logistik-aktören är motiv till outsourcing att kunder vill frigöra resurser och använda dessa
till att fokusera på kärnverksamheten samt finna kostnadseffektiva lösningar. Motivet för
outsourcing skiljer sig bland kunderna. Kostnads- och effektivitetsskäl samt kunskap är motiv
som tas upp. En förklaring kan vara att kundernas företagsstorlek och bransch skiljer sig åt.
Enligt Sanders et al. (2007) outsourcar företag av ekonomiska, resursbaserade och strategiska
skäl. Att fokusera på företagets egen kärnverksamhet är ett motiv som poängteras av ett flertal
författare (Hertz & Alfredsson, 2003; Laarhoven et al., 2000; Sink et al., 1996; Bengtsson &
Berggren, 2008). Att frigöra resurser är ett annat motiv som tas upp av Bengtsson och Berggren
(2008). Utifrån logistik-aktörens uppfattning om kunders motiv och kunders verklighet kan det
poängteras att ekonomiskt ansvarstagande är en stark drivkraft för outsourcing. Företag ska vara
lönsamma i sina processer, dock kan idén om det ekonomiska motivet överstyras och istället
förvandlas till maximal vinst (Carroll, 1991). Även ekologiskt ansvarstagande, ISO-certifiering,
är ett motiv enligt en kund, vilket skiljer sig från logistik-aktörens uppfattning

5.2 Krav
Enligt logistik-aktören ställer inte kunder direkta krav utan utgår från aktörens helhetsbild. Ett
krav är att aktören har samma nivå på tjänsten som kunden efterfrågar påpekar respondenten.
Utifrån detta är logistik-aktören medveten om kravet, kvalitet på tjänst. Logistik-aktörens
uppfattning är att kravet är en orderkvalificerare vilket enligt Hill (2004) är ett krav som aktören
måste uppfylla för att kvalificera sig till möjlig aktör. Genom att ställa krav på CSR vid
upphandling har en positiv inverkan på ledtid, kvalitet, flexibilitet och produktivitet uppnåtts hos
aktörer (Sen och Bhattacharya, 2001; Carter and Jennings, 2004).

Enligt logistik-aktören är det ett krav att godset hanteras på ett korrekt sätt för att möta kundens
behov. Kravet enligt logistik-aktörens uppfattning kan betraktas som orderkvalificerat.
Gemensamt krav för kund A, B och C är att gods hanteras på ett korrekt sätt. Kravet är en
orderkvalificerare. Enligt McGinnis et al. (1995) är rätt och kreativ hantering krav som ställs i
samband med upphandling. Kunderna ställer kravet korrekt hantering, av kostnadsskäl,
gemensamt för att minska skadat gods. Genom detta uppfyller kunderna därmed ett ekonomiskt
ansvarstagande. Ekologisk hållbarhet kan uppnås genom korrekt hantering av gods i samband
med lagring och transportering, för att minska onödiga transporter (Carter & Jennings, 2002).
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Enligt Kund B ställs krav på korrekt hantering även för att undvika försenat gods. Respondenten
hos logistik-aktören menar att kunder inte alltid nämner vad som är korrekt hantering av gods
vilket stämmer väl överens med kund A och C. Kund B påpekar däremot att hantering av gods
ska ske enligt manualer. En förklaring till att kravet ställs på olika sätt kan bero på att kund B är
en stor kund och ställer därmed direkta krav än de mindre kunderna A och C. I detta
sammanhang har kundens bransch en påverkan på hur ett krav ställs.

Enligt logistik-aktören ställs krav på olika sätt utifrån kundernas företagsstorlek. Respondenten
poängterar att större kunderna ställer kravet men mindre kunder förväntar sig att aktören
uppfyller kravet. Detta stämmer väl överrens med kund A, B och C dock har även branschen en
påverkan därför finns det ett litet gap mellan logistik-aktören och kunderna. Kund A och C ställer
ett indirekt krav på rättvisa arbetsvillkor. Detta genom att kund A baserar urvalet på “stor och
svensk” aktör och kund C på ISO-certifierad aktör. Eftersom att kund A och C inte ställer direkta
krav på rättvisa arbetsvillkor är kravet outtalat för dessa kunder. Kund B ställer däremot ett direkt
krav på rättvisa arbetsvillkor därför är kravet en orderkvalificerare för kunden. I samband med
inköp är det viktigt att företaget säkerställer att leverantörerna upprätthåller humana och rättvisa
arbetsvillkor (Carter & Jennings, 2002). Rättvisa arbetsvillkor handlar om företags
ansvarstagande för människor vilket är en social aspekt (Carter & Jennings, 2002; Halldórsson et
al., 2009). Enligt Liu och Wang (2009) är aktörens arbetsvillkor inget betydande krav för valet av
aktör.

Enligt logistik-aktören ställs det oftast krav på bränsleval och fordonets miljöklass. Kraven enligt
uppfattningen kan betraktas som orderkvalificerat. Hur dessa krav ställs skiljer sig mellan
kundernas företagsstorlek och bransch. Genom att urvalet utgår från en “stor och svensk” aktör
för kund A och ISO-certifierad aktör för kund C ställer dessa kunder därmed ett indirekt krav på
bränsleval och fordonets miljöklass med hänsyn till miljö. Enligt Wolf och Seuring (2010) har
stora internationella TPL-aktörer förmågan att ändra riktning mot ett mer ekologiskt arbete
jämfört med lokala mindre transportföretag. Kravet på bränsleval och fordonets miljöklass är
outtalade för kund A och C. Kund B ställer ett direkt krav på miljöklass och bränsleval för att ha
en liten miljöpåverkan. Dessa krav är därför orderkvalificerare för kund B. Utifrån kraven
bränsleval och fordonets miljöklass kan det konstateras att kunderna ställer kravet på grund av
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ekologiskt ansvarstagande. Ekologiskt arbete inom logistik handlar om att utnyttja tillgängliga
resurser och teknik på ett sätt som innebär liten miljöpåverkan (Lumsden, 2012).

Det ställs inget krav på att fordon ska underhållas enligt logistik-aktören men för att produkter
ska komma i rätt tid innebär det att fordonen måste underhållas och därför är kravet ett outtalat
krav. Detta stämmer delvis överens med kunderna. Kund A och C ställer inget krav på att fordon
ska underhållas, däremot är det ett indirekt krav att aktören uppfyller detta med hänsyn till
aktörens urval för att säkerställa att godset kommer i rätt tid. Detta krav är outtalat för kund A
och C. Kund B ställer krav på att aktören ska redovisa fordonets ålder och serviceprogram för att
säkerställa tillförlitliga transporter. Detta kan ses som orderkvalificerare för kunden. Gemensamt
för logistik-aktören och kunderna är att det ekonomiska ansvarstagandet uppfylls genom
underhåll av fordon. Enligt Carter & Jennings (2002) kan läckage av miljöfarliga ämnen som
motorolja eller drivmedel minskas genom att kontinuerligt underhålla lastbilarna.

5.3 Avgörande krav
Enligt logistik-aktören är kravet på lokaliseringen viktigare än priset på tjänsten för vissa kunder.
Kravet enligt logistik-aktörens uppfattning kan betraktas som ordervinnande för vissa kunder och
orderkvalificerat för andra kunder. Hill (2004) beskriver ordervinnare som ett krav där
leverantören måste vara mycket bättre än konkurrenten på att uppfylla det kravet för att bli vald.
Aktörens lokalisering har olika betydelser för kund A, B och C. Aktörens närhet till kund C är ett
avgörande krav som påverkar valet, vilket stämmer väl överens med logistik-aktörens
uppfattning. Det är viktigt för kund C att transporten till slutkund kan ske på ett smidigt sätt för
att reducera kostnader. Genom detta kan det konstateras att kund C agerar utifrån ett ekonomiskt
ansvarstagande och att kravet är en ordervinnare för kund C. För att vinna en upphandling
behöver leverantören ha något ordervinnande (Olhager, 2013; Hill, 2004). För kund B är det ett
krav att aktören finns i närområdet vid lokala transporter. Kravet är orderkvalificerat för kund B.
Vid regionala transporter till andra orter är lokaliseringen irrelevant eftersom en förutsättning är
att aktören ska ha en hög importvolym för att undvika tompositioneringskostnader. Genom detta
uppfyller kunden därmed ekonomiskt ansvarstagande. Enligt Kund A är kravet, lokalisering,
irrelevant eftersom en förutsättning är att aktören är rikstäckande. Lokalisering är ett betydande
krav vid val av TPL-aktör (Liu och Wang, 2009).
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Priset är det avgörande kravet gällande transportaktiviteter enligt logistik-aktören vilket betyder
att kravet kan betraktas som ordevinnande men även som orderkvalificerat då det inte gäller
transportaktiviteter. Detta stämmer delvis överrens med kunderna. Gemensamt för kund A och B
är att priset och kvaliteten på tjänsten är avgörande för valet av aktör. Dessa krav ställer kunderna
A och B utifrån ett ekonomiskt ansvarstagande. Kraven är ordervinnare för kund A och B. Enligt
Wolf och Seurin (2010) samt Efendigil et al. (2008) är pris och kvalitet traditionella kriterier som
är avgörande för valet av aktör vilket förstärks av Liu och Wang (2009). Kund B tillägger även
aktörens vilja till ett långsiktigt samarbete, kommunicera elektroniskt samt att aktören har ett
miljömål som avgörande krav. Logistik-aktören samt kund A och C nämner inte de långsiktigt
samarbete, kommunicera elektroniskt samt aktörens miljömål. Utifrån detta framhävs ett gap
mellan logistik-aktörens uppfattning och kund B då kravet är icke-nämnt. Kund A och C har
dessa krav som outtalade. Kraven ställs utifrån social, ekonomiskt och ekologiskt ansvarstagande
och är ordervinnare för kund B. Aktörens informationssystem (Liu och Wang, 2009) och det
traditionella kriteriet miljöhänsyn (Efendigil et al., 2008) är betydande krav. Vidare menar
logistik-aktören att ekonomisk stabilitet och en trygg aktör är avgörande krav. Detta är inget som
poängteras av kund A, B eller C. Enligt McGinnis et al. (1995) är finansiell stabilitet ett
betydande krav.
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5.4 Sammanfattning av kundernas krav
Tabell 1 sammanfattar kundernas krav och avgörande krav för val av TPL-aktör utifrån corporate
social responsibility. Kraven kvalificeras som ordervinnande, orderkvalificerande och outtalade.

Tabell 1: Kundernas krav utifrån corporate social responsibility

Krav

Ekonomiskt

Ekologiskt

Socialt

Order-

Order-

Outtalat

ansvarstagande ansvarstagande ansvarstagande vinnande kvalificerande
Korrekt

X

X

hantering
Arbetsvillkor

X

X

X

Bränsleval

X

X

X

Miljöklass

X

X

X

X

X

Underhåll av

X

fordon
Lokalisering

X

X

X

Pris på tjänst

X

X

X

Kvalité på

X

X

X

X

X

X

X

X

X

tjänst
Långsiktigt

X

samarbete
Kommunicera

X

elektroniskt
Miljömål

X

33

5.5 Sammanfattning av logistik-aktörens krav
Tabell 2 sammanfattar logistik-aktörens uppfattning om ställda krav och avgörande krav för val
av TPL-aktör. Kraven kvalificeras som ordervinnande, orderkvalificerande och icke-nämnda

Tabell 2: Logistik-aktörens uppfattning om ställda krav

Krav

Ordervinnande

Orderkvalificerande Outtalat

Korrekt
hantering
Arbetsvillkor

X

Bränsleval

X

Miljöklass

X

X

Underhåll av
fordon
Lokalisering

X

X

Pris på tjänst

X

X

Kvalité på
tjänst
Långsiktigt
samarbete
Kommunicera
elektroniskt
Miljömål

Icke-nämnd

X

X

X
X
X
X
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5.6 Hållbar utveckling
Synen på hållbar utveckling skiljer sig åt mellan logistik-aktören, kund A, B och C.
Det som logistik-aktören och kunderna har gemensamt är att hållbar utveckling handlar om att
arbeta utifrån ekologiska aspekter. Den ekologiska aspekten har enligt Halldórsson et al. (2009)
den största inverkan på hållbar utveckling. Företaget ska arbeta på ett sätt som är hållbart för
miljön på lång sikt (Gopalakrishnan et al., 2012). Synen på hållbar utveckling skiljer sig åt i
denna studie därför att området är brett och diffust vilket även Ahris och Searcys (2013)
forskning förstärker.

Enligt Pagell och Wu (2009) syftar sustainable supply chain management (SSCM), hållbarhet i
en leverantörkedja, till att bedriva ett hållbart arbete som inte skadar, miljön, samhället eller
människan samtidigt som SSCM producerar ekonomisk vinning (Pagell & Wu, 2009). Corporate
social responsibility (CSR) handlar om att bygga en hållbar utveckling genom att företag agerar
på ett ansvarsfullt sätt (Hamidu et al., 2015) utifrån ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter
(Van Marrewijk, 2003; Löhman & Steinholtz, 2003). Eftersom synen på hållbar utveckling skiljer
sig åt mellan respondenterna i denna studie, kan problem uppstå i samband med tillämpning av
hållbar utveckling i leverantörskedjan vilket även Ahris och Searcys (2013) forskning förstärker.
Enligt Norberg (2014) skiljer sig tillämpningen CSR på företag utifrån storlek och bransch.

För att uppnå en hållbar leverantörskedja betonar Gold et al. (2010) och Seuring och Muller
(2008) vikten av samarbete mellan parterna i leverantörskedjan. Denna studie har funnit en
koppling mellan SSCM och CSR vilket illustreras i figur 6. Genom att leverantörer och kunder i
en leverantörskedja arbetar med CSR utifrån dimensionerna: ekologiskt-, ekonomiskt- och socialt
ansvarstagande kan det leda till SSCM.
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Figur 6: Sustainable supply chain management utvecklas genom att företag samarbetar utifrån corporate
social responsibility.
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6 Slutsats
6.1 Krav av betydande karaktär
Syftet är att utifrån corporate social responsibility utforska vilka krav som är betydelsefulla vid
inköp av logistiktjänster från en tredjepartslogistik-aktör.

Vilka motiv finns för inköp av logistiktjänster?
Att kunder inte outsourcar flera delar av logistikverksamheten kan bero på att de upplevlevs som
förlorad kontroll, enligt logistik-aktörens uppfattning. Detta stämmer delvis överens med
kunderna. Kostnadseffektiv själ är ett gemensamt motiv för kunderna för att de inte ska outsourca
fler delar av logistikverksamheten. En kund poängterar även vikten av egen kontroll över
verksamheten.
S
Enligt logistik-aktören är drivkraften till outsourcing att frigöra resurser. Detta stämmer delvis
överres med kundernas motiv. Motivet för outsourcing skiljer sig åt mellan kunderna. Kostnadsoch effektivitetsskäl samt att aktören har bättre kunskap inom området är drivkrafter som
kunderna tar upp vid outsourcing.

Vilka krav ställs från kunder på en TPL-aktör?
Ett gemensamt orderkvalificerande krav för kunder är korrekt hantering av gods utifrån
ekonomiskt ansvarstagande. Underhåll av fordon är ett orderkvalificerande och outtalat krav som
även ställs utifrån ett ekonomiskt ansvarstagande. Rättvisa arbetsvillkor är ett orderkvalificerande
och outtalat krav som ställs utifrån ett socialt ansvarstagande. Bränsleval och miljöklass på
fordon är orderkvalificerande och outtalat krav som ställs utifrån ett ekonomiskt ansvarstagande.

Vilka krav är avgörande vid valet av TPL-aktör?
Pris och kvalitet på tjänsten samt elektronisk kommunikation är ordervinnande krav som ställs
utifrån ett ekonomiskt ansvarstagande. Aktörens lokalisering är ett ordervinnande och
orderkvalificerat krav som ställs utifrån ett ekonomiskt ansvarstagande. Aktörens miljömål är
ordervinnande krav som ställs utifrån ett ekonomiskt ansvarstagande. Aktörens långsiktiga
samarbete är ett ordervinnande krav som ställs utifrån ett socialt ansvarstagande.
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Finns det ett gap mellan TPL-aktörens uppfattning om kunders ställda krav och kunders verkliga
krav?
Enligt logistik-aktören ställs kravet på rättvisa arbetsvillkor på olika sätt, beroende på kundernas
företagsstorlek. Detta stämmer väl överens med denna studie, dock har det påvisats i studien att
även branschen har en påverkan på hur krav ställs. Studien har kommit fram till att underhåll av
fordon, miljöklass och bränsleval är ytterligare krav som ställs på olika sätt utifrån kundernas
företagsstorlek och bransch. Utifrån detta kan det poängteras att det finns ett litet gap mellan
logistik-aktören och kunder.

I samband med upphandling bör logistik-aktören fokusera på att framhäva de outtalade kraven,
enligt tabell 1, för att identifiera nya ordervinnande och orderkvalificerande krav.

6.2 Implikationer och förslag till fortsatta studier
Vilka krav och hur de ställs i samband med inköp av logistiktjänster skiljer sig beroende på
kunders bransch och företagsstorlek. En stor kund i en leverantörskedja ställer mer detaljerade
krav jämfört med en mindre kund som ställer outtalade krav. Antalet ställda krav på en
tredjepartslogistik-aktör (TPL-aktör) utifrån ekonomiskt ansvarstagande är dubbelt så många
jämfört med ekologiskt ansvarstagande enligt tabell 1. Minst krav ställs utifrån socialt
ansvarstagande. Denna studie har bidragit med kunskap angående ställda krav utifrån corporate
social responsibility:s (CSR) tre dimensioner och hur de påverkar valet av TPL-aktör.

Ett förslag till framtida studier är att identifiera motsättningar i krav från CSR tre dimensioner
samt specifika ordervinnande orderkvalificerande och outtalade krav för en avgränsad kundtyp
med samma bransch och företagsstorlek.
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Bilagor
Bilaga 1 Intervjufrågor till logistik-aktören
Del 1: Frågor till den intervjuade
1. Namn?
2. Din position i företaget?
3. Hur många år har du arbetat på företaget?
4. Vad är hållbar utveckling för dig när det kommer till outsourcing?
5. Vilken/Vilka logistikaktiviteter kan företag outsourca?
6. Vad tror du är motivet till att kunder outsourcar?
7. Om ett företag outsourcat en del av logistikaktiviteterna, vad tror du är motivet till att de
inte outsourcar ytterligare logistikaktiviteter?
8. Vilka krav tror du ligger till grund för val av TPL-aktör?
9. Tror du det är någon/några specifika krav som är avgörande för valet? (Till exempel ett
krav som är mer betydelsefull än alla andra för att TPL-aktören skall bli vald framför
andra aktörer).

Tror du att det är ett krav från kundernas sida, att TPL-aktören..
1. Befinner sig i närområdet? Motivera varför
2. Hanterar gods på ett korrekt sätt? Motivera varför
3. Väljer rätt bränsleval? Motivera varför
4. Ser till att fordon underhållas? Motivera varför
5. Har rättvisa arbetsvillkor och löner? Motivera varför
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Bilaga 2 Intervjufrågor till potentiella kunder
Del 1: Frågor till den intervjuade
1. Namn?
2. Din position i företaget?
3. Hur många år har du arbetat på företaget?
4. Vad är hållbar utveckling för dig när det kommer till outsourcing?

Del 2: Urvalskriterier och relationer med TPL-aktörer

1. Har företaget outsourcat någon logistikaktivitet som t.ex. transportering, lagring eller
paketering av gods till en TPL-aktör?
2. Vilken/Vilka logistikaktiviteter har företaget outsourcat?
3. Vad är motivet till outsourcing?
4. Om företaget outsourcat en del av logistikaktiviteterna, vad är motivet till att inte
outsourca ytterligare logistikaktiviteter?
5. Vilka krav ligger till grund för vald TPL-aktör/aktörer?
6. Är det någon/några specifika krav som var avgörande för valet? (Till exempel ett krav
som är mer betydelsefull än alla andra för att TPL-aktören skall bli vald framför andra
aktörer).

Är det ett krav att TPL-aktören..

1. Befinner sig i närområdet? Motivera varför
2. Hanterar gods på ett korrekt sätt? Motivera varför
3. Väljer rätt bränsleval? Motivera varför
4. Ser till att fordon underhållas? Motivera varför
5. Har rättvisa arbetsvillkor och löner? Motivera varför
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