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Sammanfattning 

 
År 2015 genomfördes ett klimatmöte i Paris där världens länder enades om ett bindande 
klimatavtal i syfte att gemensamt arbeta för att minska klimatutsläppen. Företag 
uppmanades på detta klimatmöte att integrera hållbarhet i sina verksamheter då det 
annars kommer lagar och regler som tvingar företag till detta. Hållbarhet är vår tids 
utmaning och ställer inte bara krav på individuella företag utan även på dess 
försörjningskedjor. I försörjningskedjor har det visat sig att stora företag med 
maktöverläge har möjlighet att påverka tredjepartslogistiker och därmed även 
försörjningskedjans hållbarhet. Mikroföretags möjlighet att påverka tredjepartslogistiker 
har däremot inte studerats tidigare. Vidare är balansen mellan de tre dimensionerna av 
hållbarhet begränsat studerade inom tredjepartslogistikbranschen.  
 
Denna studie syftar till att via ett exempelföretag och fallstudier på tredjepartslogistiker, 
studera om och hur mikroföretag kan påverka de tre dimensionerna av hållbarhet vid 
utkontraktering till en tredjepartslogistiker. Studien syftar även till att undersöka vilka 
möjligheter det finns för mikroföretag att agera hållbart i försörjningskedjan samt att vi 
ämnar till att presentera en lämplig tredjepartslogistiker till vår uppdragsgivare.   
 
Denna studie har en abduktiv ansats där den teoretiska referensramen behandlar 
områden såsom tredjepartslogistik, de tre dimensioner av hållbarhet och 
maktförhållanden. Genom vår kvalitativa forskningsmetod där vi tillämpar semi-
strukturerade intervjuer med exempelföretaget och tredjepartslogistiker, erhölls studiens 
resultat.  
 
Resultat visade att mikroföretag kan påverka tredjepartslogistiker när det kommer till de 
tre dimensionerna av hållbarhet. Studien visade att det inte nödvändigtvis krävs ett 
maktöverläge för mikroföretag för att möjliggöra påverkan. Däremot krävs ekonomiska 
incitament för att tredjepartslogistiker ska utöka sina hållbarhetsaktiviteter till det som 
efterfrågas av mikroföretag. Mikroföretags möjligheter att påverka bidrar också till att 
mikroföretag kan agera hållbart i försörjningskedjan.  
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1. Inledning 

Detta kapitel syftar till att beskriva det forskningsgap som vår studie ämnar till att 
undersöka. Kapitlet inleds med en problembakgrund vilket leder fram till vår 
problemformulering och syftet med studien. Detta följs sedan av studiens teoretiska och 
praktiska bidrag. Därefter presenteras relevanta avgränsningar och slutligen studiens 
disposition.  

1.1 Problembakgrund 

Under 2000-talet har hållbarhet blivit ett slagord (Dyllick & Hockerts, 2002, s. 130). 
Detta då begreppet hållbarhet binder ihop de utmaningar som mänskligheten står inför 
när det kommer till resursanvändning och hur de kan bevaras för framtida generationer 
(Dyllick & Hockerts, 2002, s. 130). Ett känt citat som ofta används för definitionen av 
hållbarhet härstammar från Brundtlandrapporten som publicerades år 1987: 
 
―Sustainability is generally defined as using resources to meet the needs of the present 
without compromising the ability of future generations to meet their own needs‖ 
(WCED, 1987). 
 
Brundtlandrapporten utgör det initiala startskottet för introduktionen av de tre 
dimensionerna av hållbarhet (WCED, 1987). De tre dimensionerna av hållbarhet består 
av den ekonomiska , miljömässiga och sociala dimensionen (Dyllick & Hockerts, 2002, 
s. 132). Den ekonomiska dimensionen ser till den finansiella prestationen av ett företag 
och på vilka sätt kostnader kan reduceras i syfte att fortsätta förbli verksamma (Choi & 
Ng, 2011, s. 270; Seuring, 2013, s. 1515). Den miljömässiga dimensionen syftar till att 
företag begränsar resursanvändning, utsläpp och aktiviteter som försämrar för 
ekosystemet (Dyllick & Hockerts, 2002, s. 133; Gimenez et al., 2012, s. 150). Vidare 
syftar den sociala dimensionen till att företag skapar mervärde till de samhällen de är 
verksamma inom (Dyllick & Hockerts, 2002, s. 134; Gimenez et al., 2012, s. 50). Detta 
kan göras genom att öka anställdas och företagspartners motivation, lojalitet och 
färdighet, men även genom att förbättra kvaliteten på utbildning och infrastruktur 
(Dyllick & Hockerts, 2002, s. 134). I Brundtlandrapporten betonas att politiska 
förändringar är nödvändiga för att kommande generationer ska kunna säkerställa en 
ekonomisk tillväxt (WCED, 1987, s. 2).  
 
Under år 2015 skedde en politisk förändring i världen (Hellström Gefwert, 2015). På ett 
klimatmöte i Frankrikes huvudstad Paris samlades världens länder och enades om ett 
bindande klimatavtal för en gemensam plan i syfte att minska klimatutsläppen 
(Hellström Gefwert, 2015). Efter klimatmötet har länder och företag fått tydliga signaler 
att arbetet mot minskade utsläpp har påbörjats (Hellström Gefwert, 2015). Företag bör 
därför integrera hållbarhet i deras verksamhet för att trenden pekar mot att det kommer 
lagar och regler som annars tvingar företag till att se till hållbarhet (Linton et al., 2007, 
s. 1080). 
 
Att integrera hållbarhet i företags verksamheter anses av många forskare som ett 
vinnande koncept (Elkington, 1999). Detta eftersom om företag ser till hållbarhet, ser de 
också till miljö och sociala aspekter som i slutändan ger finansiella fördelar för företaget 
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(Gimenez et al., 2012, s. 150; Elkington, 1999). Genom att se till alla tre dimensioner av 
hållbarhet kan en mer långsiktig plan för företag upprätthållas (Dyllick & Hockerts, 
2002, s. 132). Studier har visat att beaktning till den sociala och miljömässiga 
dimensionen av hållbarhet tillsammans med den ekonomiska dimensionen av hållbarhet 
har blivit allt viktigare för företag som söker konkurrensfördelar (Seuring et al., 2008, s. 
1545). Det finns däremot motsägelser inom forskningen om hur kompatibel ekonomisk 
tillväxt tillsammans med social och miljömässig hållbarhet faktisk är (Ayres, 1996, s. 
118). Ayres (1996, s. 118) menar att ekonomisk tillväxt ofta är ett resultat av försämrad 
social och miljömässig hållbarhet. Att företag enbart ser till den ekonomiska 
dimensionen anses däremot inte längre vara tillräckligt då det är en kortsiktig strategi 
för att uppnå resultat (Dyllick & Hockerts, 2002, s. 132).  
 
Förutom att företag börjar integrera hållbarhet i sina verksamheter i allt större 
utsträckning får de även ta allt mer ansvar när det kommer till hur väl deras leverantörer 
och partners arbetar med de tre dimensionerna av hållbarhet (Seuring et al., 2008, s. 
1545). Linton et al. (2007, s. 1078) menar att de senaste årtiondena har fokus flyttats 
från att enbart se till själva företaget till hela försörjningskedjan. En anledning till detta 
skifte menar Seuring et al. (2008, s. 1545) beror på att konsumenter har blivit varse om 
att det inte bara är slutprodukten som behöver observeras vid köp av produkter och 
tjänster, utan alla tre dimensioner av hållbarhet i hela försörjningskedjan. Att fokusera 
på hela försörjningskedjan innebär ett steg närmare hållbarhet då försörjningskedjan ser 
till hela processen, från råmaterial till leverans mot slutkund (Linton et al., 2007, s. 
1078). Genom att se till försörjningskedjan kan lägsta möjliga kostnader åstadkommas 
och så högt värde som möjligt skapas (Handfield & Nichols, 1999, refererad i Linton et 
al., 2007, s. 1078).  
 
Inom de tre dimensionerna av hållbarhet har den miljömässiga dimensionen av 
hållbarhet inom försörjningskedjor erhållit störst fokus i den nutida forskningen 
(Seuring & Müller, 2008, s. 1699). Vidare är forskning inom hållbara 
försörjningskedjor som tar hänsyn till den sociala dimensionen sällsynt (Seuring & 
Müller, 2008, s. 1699). Anledningen till att den sociala dimensionen försummats i 
försörjningskedjor beror delvis på att påverkan av den sociala dimensionen är svår att 
mäta då det handlar om kvalitativa variabler (Seuring, 2013, s. 1518; Zhao et al., 2012, 
s. 287). Både Dou och Sarkis (2010) och Ghadimi et al. (2015) menar däremot att det 
har blivit viktigt att även se till den sociala dimensionen av hållbarhet i 
försörjningskedjan såsom mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden. Vidare är de tre 
dimensionerna av hållbarhet ofta studerade isolerat i förhållande till varandra i 
försörjningskedjor (Seuring & Müller, 2008, s. 1699; Piecyk & Björklund, 2015, s. 
461).  
 
Wagner och Svensson (2010, s. 179) anser att företag kan minska sitt fotavtryck på 
miljön. Detta genom att göra ansvarsfulla inköp, hantera produkter på ett miljövänligt 
sätt, se till intern organisationsetik samt använda hållbara arbetssätt i försörjningskedjan 
(Wagner och Svensson, 2010, s. 179). Wagner & Svensson (2010, s. 179) understryker 
att det är viktigt att företag implementerar hållbara arbetssätt och gör ansvarsfulla inköp 
i försörjningskedjan.  
 
Inköp i form av utkontraktering ökar i allt större utsträckning (Langley & Capgemini, 
2011, refererad i Lam & Dai, 2015, s. 314). Under år 2011 lades 42 % av världens 
logistikkostnader på just utkontraktering (Langley & Capgemini, 2011, refererad i Lam 
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& Dai, 2015, s. 314). Vid utkontraktering anlitar ett företag ett annat företag för att 
utföra tjänster som de annars hanterat i sin egna verksamhet (Rajesh et al., 2013, s. 38). 
En form av utkontraktering är utkontraktering av logistikaktiviteter till en 
tredjepartslogistiker som erbjuder sin expertis inom området (Rajesh et al., 2013, s. 38). 
En tredjepartslogistiker kan erbjuda flertalet logistiktjänster till företag i utbyte mot en 
avgift (Jayaram & Tan, 2010, s. 262; Rajesh et al., 2013, s. 38). Det kan handla om 
utkontraktering av en enda leverans till utkontraktering av en hel funktion såsom 
transport och/eller lagerhållning (Rajesh et al., 2013, s. 38; Weber et al., 2000, s. 135). 
En tredjepartslogistiker kan även erbjuda paketering, etikettering, exportklarering och 
andra värdeadderande tjänster (Rajesh et al., 2013, s. 39). Tredjepartslogistiker kan 
därmed ses som en stödjande funktion till medlemmar i en försörjningskedja där 
tredjepartslogistikernas uppgift är att stödja företag med deras kunskaper, resurser och 
tillgångar (Bask, 2001, s. 472). 
 
Tredjepartslogistiker har en viktig roll i försörjningskedjan (Lam & Dai, 2015, s. 314). 
För företag är det viktigt att välja den rätta tredjepartslogistikern då det kan vara 
avgörande för försörjningskedjans prestation och företagets önskan om minskade 
logistikkostnader (Lam & Dai, 2015, s. 314). Emellertid är det inte tillräckligt att enbart 
se till kostnad och service vid val av tredjepartslogistiker, det argumenteras för att 
tonvikten även bör vara på hållbarhet (Lam & Dai, 2015, s. 314). För företag som vill 
vara miljövänliga och kunna erbjuda kunder miljövänliga produkter och tjänster, kan 
val av tredjepartslogistiker vara betydelsefullt då företaget även kan bli ―grönare‖ om 
tredjepartslogistikern också är ―grön‖ (Sadia et al., 2014, s. 408; Wu & Dunn, 1995, s. 
36). 
 
På senare år har tredjepartslogistiker engagerat sig i miljöprogram vilket till stor del 
beror på att de erhållit press från företag eller att de har velat ―göra det rätta‖ (Lieb & 
Lieb, 2010, s. 526). Kudla och Klaas-Wissing (2012, s. 225) visar dock i sin studie att 
det är stora skillnader mellan tredjepartslogistiker och deras hållbarhetsarbete. Det var 
nämligen enbart några får aktiviteter som gemensamt återkom hos de undersökta 
tredjepartslogistikerna (Kudla & Klaas-Wissing, 2012, s. 225). Dessa var träning i eko-
körning, modernisering av fordonsflotta och ruttoptimering (Kudla & Klaas-Wissing, 
2012, s. 225). Även Isaksson och Huge-Brodin (2013) undersökte tredjepartslogistiker 
och vad de erbjöd för miljövänliga alternativ till kunder. I studien visades att 
tredjepartslogistiker upplevde att kunden efterfrågade varierade miljövänliga aktiviteter 
beroende på vilken bransch kunden var i (Isaksson & Huge-Brodin, 2013, s. 228). Vissa 
tredjepartslogistiker beslutade sig därför att erbjuda miljövänliga alternativ till vissa 
segment medan andra tredjepartslogistiker valde att erbjuda miljövänliga alternativ till 
hela kundbasen (Isaksson & Huge-Brodin, 2013, s. 228). 
 
När det gäller tidigare studier påvisas det däremot att det inte finns så mycket forskning 
kring relationen mellan tredjepartslogistiker och dess kunder (Martinsen & Björklund, 
2012, s. 563; Martinsen & Huge-Brodin, 2014, s. 2). En fördjupning inom detta område 
kan ge nya insikter till logistikbranschen och dess hänsyn till miljön (Martinsen & 
Björklund, 2012, s. 563; Martinsen & Huge-Brodin, 2014, s. 2). Med utgångspunkt i 
relationen mellan tredjepartslogistiker och deras företagskunder studerade Martinsen 
och Huge-Brodin (2014) huruvida större företagskunder kan påverka 
tredjepartslogistiker. Författarna påvisar i deras studie att medelstora och stora 
företagskunder kan påverka miljöfrämjande aktiviteter och därmed påverka den 
miljömässiga dimensionen av hållbarhet i samarbete med tredjepartslogistiker 
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(Martinsen & Huge-Brodin, 2014, s. 15). Martinsen och Huge-Brodin (2014, s. 15) 
menar att medelstora och stora företagskunders möjligheter att påverka 
tredjepartslogistiker kan förklaras av företagskundens maktfördel på grund av deras 
storlek (Martinsen & Huge-Brodin, 2014, s. 15). Tidigare studier har visat att stora 
företagskunder tenderar att besitta makt att påverka leverantörer när det kommer till 
miljövänliga aktiviteter (Theyel, 2006 refererad i Martinsen & Huge-Brodin, 2014, s. 
15). Stora företagskunder till skillnad från små uppfattas även som mer pålitliga baserat 
på deras tidigare framgång och är därmed en indikator på framtida pålitlighet (Baum, 
1996, s. 79). Till skillnad från detta menar Khoja et al. (2011, s. 79) att företagskunden 
tenderar att ha maktöverläge om det finns flertalet säljare. Vilken part som har 
maktöverläge är relevant ur ett hållbarhetsperspektiv då parten som innehar makten har 
möjlighet att påverka den miljömässiga hållbarheten i försörjningskedjan (Lo, 2015, s. 
3154).  
 
Som tidigare nämnts har tidigare studier påvisat att stora och medelstora företag kan 
påverka tredjepartslogistikers miljöaktiviteter. Det som däremot inte är studerat är vilka 
möjligheter till påverkan mikroföretag har. Mikroföretag klassificeras in som små och 
medelstora företag (SMF) och kännetecknas av att ha en omsättning under två miljoner 
euro per år och antalet anställda underskrider tio personer (Verheugen, 2006). Inom EU 
finns 23 miljoner mikroföretag samt små och medelstora företag (Verhaugen, 2006, s. 
51). Dessa sysselsätter 75 miljoner människor och utgör 99 % av alla företag inom EU 
(Verhaugen, 2006). Mikroföretag kommer att utgöra grunden i denna studie då det inte 
är studerat vilka möjligheter mikroföretag har att påverka tredjepartslogistikers 
hållbarhetsaktiviteter. Verheugen (2006) visar på relevansen av att se till mikroföretag 
då de har ett viktigt inflytande på den europeiska marknaden: 
                   
‖Mikroföretag sa mt små och medelstora företag (SMF) är den europeiska ekonomins 
motor. De är en viktig sysselsättningskälla , skapar företagaranda och innovation inom 
EU och spelar på så sätt en väsentlig roll för främjandet av konkurrenskraft och 
sysselsättning…‖ 
 
Sammanfattningsvis, genom att anta ett mikroföretags perspektiv och dess relation med 
tredjepartlogistiker ges förhoppningsvis nya insikter till hur de tre dimensionerna av 
hållbarhet kan tillgodoses. Denna studie syftar därmed till att undersöka hur 
mikroföretag kan påverka tredjepartslogistiker när det kommer till de tre dimensionerna 
av hållbarhet, men även till att undersöka mikroföretags möjligheter att agera hållbart i 
försörjningskedjan. 
 
Vår uppdragsgivare Brännland Cider kommer att utgöra ett exempelföretag i studien. 
Brännland Cider är ett företag i norra Sverige som producerar en iscider som är gjord på 
svenska äpplen (A. Sundgren Graniti, 2016). I samspråk med exempelföretaget 
formades uppdraget som ämnar till att utvärdera tredjepartslogistiker och således 
möjliggöra Brännland Ciders expansion till den europeiska marknaden. Brännland 
Cider är passande som exempelföretag i denna studie då de är ett mikroföretag och har 
hållbarhet i sin strategi. För ett mikroföretag med hållbarhet i sin strategi blir det än 
viktigare att agera hållbart i försörjningskedjan och därmed är valet av 
tredjepartslogistiker av betydelse. Som Heikkurrinen och Forsman-Hugg (2011, s. 306) 
uttrycker ―A supply chain is only as responsible as its least responsible member‖. 
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1.2 Problemformulering 

Utifrån den problembakgrund som presenteras identifieras följande 
problemformulering: 
 
Hur kan mikroföretag påverka tredjepartslogistiker med avseende på de tre 
dimensionerna av hållbarhet? 
 

1.3 Syfte 

Huvudsyftet med denna kvalitativa studie är att via ett exempelföretag och fallstudier på 
tredjepartslogistiker, erhålla kunskaper om hur mikroföretag kan påverka 
tredjepartslogistiker med avseende på de tre dimensionerna av hållbarhet. Ett delsyfte 
med studien är att undersöka i vilken utsträckning mikroföretag kan agera hållbart i 
försörjningskedjan vid tillämpning av en tredjepartslogistiker. Ytterligare ett delsyfte är 
att presentera en lämplig tredjepartslogistiker till vårt exempelföretag baserat på de tre 
dimensionerna av hållbarhet.  
 

1.4 Teoretiskt och praktiskt bidrag 

Studier kring tredjepartslogistik som tar hänsyn till alla tre dimensioner av hållbarhet är 
begränsade. Denna studie ger förhoppningsvis en ökad förståelse inom företagsekonomi 
för hur mikroföretag kan påverka tredjepartslogistiker när det kommer till samtliga tre 
dimensionerna av hållbarhet. Vidare erhålls en djupare förståelse för relationen mellan 
mikroföretag och tredjepartslogistiker ur ett hållbarhetsperspektiv.  
 
Det praktiska bidraget gynnar mikroföretag då studien kommer indikera på vad för 
möjligheter de har att påverka hållbarhetsaktiviteter hos tredjepartslogistiker. 
Mikroföretag kommer erhålla insikter om vilka möjligheter de har att agera hållbart vid 
utkontraktering av logistikaktiviteter till en tredjepartslogistiker. De kan därmed avgöra 
om deras försök till att välja tredjepartslogistiker ur ett hållbarhetsperspektiv är förgäves 
eller inte. Studien kommer även ge ett praktiskt bidrag till exempelföretaget i studien då 
en lämplig tredjepartslogistiker kommer presenteras baserat på de tre dimensionerna av 
hållbarhet. 
 

1.5 Avgränsningar 

I denna studie har vi valt att avgränsa oss till att undersöka tredjepartslogistiker som kan 
distribuera till den europeiska marknaden. Anledningen till detta är då vårt 
exempelföretag ämnar till att stärka sin internationella förankring och förse den 
europeiska marknaden med dess produkter. Av denna anledning kommer vi fokusera på 
tredjepartslogistiker som har verksamhet i södra Sverige och mer specifikt i Skånes län 
och nära angränsande län då de är närmast belägna den europeiska marknaden.  
 
Vi har även valt att begränsa vår studie till att enbart studera påverkan och möjligheter 
till att agera hållbart i försörjningskedjan med utgångspunkt i ett mindre antal 
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hållbarhetsaktiviteter. Detta grundar sig dels i att antalet hållbarhetsaktiviteter som är 
möjliga att studera är många och därför kommer Brännland Cider AB få värdera de 
hållbarhetsaktiviteter som erhålls från teorin och som de anser är viktiga inom de tre 
dimensionerna av hållbarhet. Då vi anser att Brännland Cider är ett representativt 
mikroföretag för vår studie anser vi att de hållbarhetsaktiviteter som de kommer att 
värdera också kan anses vara representativa och därmed utgöra en bra avgränsning.  
 

1.6 Disposition 

I figur 1 presenteras en disposition av studien. Denna syftar till att underlätta läsarens 
förståelse för studiens uppbyggnad. Det första kapitlet ämnar till att bidra med en 
bakgrund till det ämne studien kommer behandla. Det andra kapitlet, teoretisk metod, 
handlar om studiens teoretiska metodologiska utgångspunkter. Detta följs sedan av ett 
kapitel som handlar om tredjepartslogistik. Anledningen till att kapitlet 
tredjepartslogistik särskiljts från teorin är då tredjepartslogistik utgör en viktig 
utgångspunkt för studien och således kräver en viss förförståelse som läsare. Vidare 
efterföljer ett kapitel som redogör för studiens teoretiska referensram. Kapitlet praktisk 
metod har sedan valts att placeras innan presentationen av studiens empiri. Detta för att 
ge läsaren en tydlig förståelse för empiriinsamlingens uppbyggnad. Både kapitlet 
Brännland Cider AB samt kapitlet empiri utgör studiens empiriska material. Dessa har 
valts att redogöras för var och en för sig då intervjuer med tredjepartslogistiker till viss 
del bygger på intervjun med exempelföretaget Brännland Cider. I det åttonde kapitlet 
analyseras det empiriska materialet mot den teoretiska referensramen vilket sedan leder 
fram till studiens slutsatskapitel. Avslutningsvis diskuteras studiens sanningskriterier.  
 

 
Figur 1. Disposition 
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2. Teoretisk metod 

Detta kapitel syftar till att redogöra för de ståndpunkter som studien kommer att utgå 
från. De områden som diskuteras i detta kapitel är metodologiska val, etiska aspekter 
samt litteratursökning och källkritik.  

2.1 Val av ämne 

Anledningen till att vi valt att fördjupa oss inom tredjepartslogistik och hållbarhet beror 
på att vi skriver på uppdrag åt Brännland Cider. Brännland Cider är ett mikroföretag 
som startade för några år sedan och har verksamhet i Vännäsby som ligger några mil 
utanför Umeå. Brännland Cider producerar en iscider som är gjord på 100 % svenska 
äpplen. Idag befinner sig Brännland Cider i en expansiv fas och vill internationalisera 
sig och för att komma närmare den internationella marknaden önskar de att 
utkontraktera en del av sin verksamhet till en tredjepartslogistiker. Anledningen till att 
studien inriktar sig på hållbarhet beror på att Brännland Cider har ett tydligt 
hållbarhetsfokus i sin strategi och för att kunna agera hållbart i försörjningskedjan 
utvärderas tredjepartslogistiker efter de tre dimensionerna av hållbarhet. 
 
Vi fann båda två Brännland Cider som ett spännande företag att inkorporera i 
examensarbetet. Detta dels för att det är ett relativt ungt och litet företag med en 
differentierad produkt samt eftersom att de har sin verksamhet i norra Sverige vilket 
medför logistiska utmaningar. Detta då det för Brännland Cider innebär ett långt 
geografiskt avstånd till många marknader. Därmed anser vi det intressant att undersöka 
lämpliga tredjepartslogistiker i syfte att minska transportvägarna och därmed den 
negativa påverkan på miljön.  
 
Vidare har vi båda två ett stort intresse för både logistik likväl som hållbarhet. Att få 
utveckla vår kunskap inom området såg vi därmed som en möjlighet vid val av 
inriktning på vårt examensarbete. Vi är båda intresserade av att arbeta inom dessa 
områden efter studietiden vilket gjorde det till ett än mer självklart val att skriva inom 
hållbarhet och logistik.  
 

2.2 Förförståelse 

En typ av förförståelse är forskarens värderingar (Bryman & Bell, 2015, s. 40). För att 
skapa en trovärdig studie är forskarens egna värderingar relevanta att ta hänsyn till 
(Saunders et al., 2012, s. 137). Exempelvis är ämnet som forskaren väljer att studera 
baserat på värderingar (Saunders et al., 2012, s. 13) likväl som val av metod och analys 
av data (Bryman & Bell, 2015, s. 40). Det är viktigt att vara uppmärksam och förstå 
värderingar då de kan påverka forskningen då olika forskare med olika värderingar kan 
styra forskningen i olika riktningar och dra olika slutsatser om samma resultat 
(Saunders et al., 2012, s. 139). 
 
Det går inte att förbise att vårt val av ämne har influerats av vår förförståelse. Vi är båda 
två logistikstudenter inom företagsekonomi och har ett intresse för tredjepartslogistik. 
Detta intresse har bidragit till att vi båda arbetat tätt med tredjepartslogistiker i våra 
sommarvikariat och extraarbeten.  Vi anser att den förförståelse som vi har i stor 
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utsträckning är positivt bidragande till denna studie då det möjliggör en djupdykning 
inom området i avseende för datainsamling men även för dess analys. Även om vi anser 
att vår förförståelse i stor utsträckning gynnar studien kommer vi att vara 
uppmärksamma på om våra värderingar har en betydande påverkan på vårt slutgiltiga 
resultat för att kunna avstyra beteendet eller förklara dess påverkan på resultatet. 
 
Vad som bör nämnas är att en av oss arbetar på exempelföretaget som tillämpas i denna 
studie. Att en av oss arbetar för vårt valda exempelföretag Brännland Cider anser vi 
vara både en styrka och en svaghet. Det är en styrka då det möjliggör att vi kan tolka 
materialet som erhålls vid datainsamlingen hos exempelföretaget mer noggrant och 
erhålla en mer precis bas för datainsamlingen hos tredjepartslogistiker. Det kan vara en 
svaghet eftersom den av oss som arbetar för exempelföretaget kan känna press att 
framställa en positiv bild av företaget då denna person står nära organisationen. 
Farquhar (2012, s. 60) menar att självständighet vid en studie är viktigt. Om forskaren 
kommer för nära den undersökande organisationen kan forskaren känna press att 
framhäva resultatet i positiv bemärkelse (Farquhar, 2012, s. 60). Vi anser att det är 
positivt att vi är medvetna om denna risk då vi kommer arbeta för att förebygga att en 
allt för subjektiv bild av exempelföretaget framställs. Att en av oss inte arbetar för 
exempelföretaget tror vi kan bidra till en balanserad inställning till exempelföretaget. 
 

2.3 Kunskapssyn 

Hur forskaren uppfattar verkligheten och hur forskaren skall studera verkligheten 
benämns inom vetenskapen som kunskapssyn (Johansson Lindfors, 1993, s. 10). 
Forskaren tar därmed ståndpunkt i vad som skall accepteras som kunskap i studien 
(Saunders et al., 2012, s. 132). Positivism och hermeneutik/interpretivism är två 
exempel på kunskapssyner, begreppen skiljer sig åt i avseende för 
verklighetsuppfattning och hur verkligheten skall studeras (Johansson Lindfors, 1993, s. 
11). Saunders et al. (2012, s. 134) menar att den positivistiska kunskapssynen grundar 
sig i forskarens omslutande av resurser medan den hermeneutiska uppfattningen syftar 
till anammande av känslor. 
 
Den positivistiska kunskapssynen härstammar till att endast de fenomen som kan 
observeras accepteras som pålitlig data (Saunders et al., 2012, s. 134) således är 
fenomenen observerbara, mätbara och stabila (Merriam, 2014, s. 8). Vidare menar 
Saunders et al. (2012, s. 134) att studier med en positivistisk utgångspunkt skall 
genomföras av forskaren på ett neutralt värdefritt sätt. Att genomföra en studie baserat 
på intervjuer kan vara svårt att bevara fritt från värderingar då frågorna kan vara svåra 
att ställa och tolka på exakt samma sätt (Saunders et al., 2012, s. 135). Positivismen 
betonar därmed att forskningen skall genomföras genom kvantifierbara observationer 
(Saunders et al., 2012, s. 135). Vidare menar Bryman och Bell (2015, s. 28) att syftet 
med denna uppfattning om verkligheten är att generera hypoteser som sedan kan testas. 
Till skillnad från positivismen syftar den hermeneutiska kunskapssynen till förståelse 
för mänskligt beteende (Bryman & Bell, 2015, s. 28). Hermeneutiken förespråkar att det 
är nödvändigt att skapa en förståelse mellan människor (Saunders et al., 2012, s. 137). 
Förespråkare för den hermeneutiska kunskapssynen menar att djupa insikter om den 
komplexa världen går förlorade om inte hänsyn tas till människors beteenden (Saunders 
et al., 2012, s. 137).  
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Studien vi genomför skall undersöka hur mikroföretag kan påverka tredjepartslogistiker 
med avseende på de tre dimensionerna av hållbarhet. Då denna studie syftar till att ge 
kunskap inom området och inte skapa mätbara resultat, anser vi att den hermeneutiska 
kunskapssynen lämpar sig bra. Att erhålla kunskaper om relationen mellan 
tredjepartslogistiker och mikroföretag är viktigt för att vi skall kunna besvara vår 
frågeställning där nya fenomen kan upptäckas. Om vi istället antagit en positivistisk 
kunskapssyn tror vi att vårt resultat lämnat många frågor obesvarade och begränsat 
studiens förståelse även om frågeställningens kärna besvarats. 
 

2.4 Ontologi 

Ontologi syftar till vad som existerar och vad som inte är en del av verkligheten 
(Saunders et al., 2012, s. 130). Begreppet innefattar en frågeställning huruvida sociala 
företeelser är objektiva företeelser som utgör en verklighet oberoende av sociala 
aktörer, eller om de bör ses som socialt skapade baserade på uppfattningar och 
handlingar av sociala aktörer (Bryman & Bell, 2015, s. 32). Två perspektiv på hur 
världen är beskaffad gällande vad som existerar och inte, är objektivism och 
konstruktionism (Bryman & Bell, 2015, s. 32). 
 
Objektivismen menar att sociala företeelser uppfattas självständigt och oberoende av 
sociala aktörer (Saunders et al., 2012, s. 131). Ur detta perspektiv existerar fenomen 
trots att de inte är studerade i den specifika kontexten, utan fenomenets ursprung anses 
ändå vara giltigt (Saunders et al., 2012, s. 131). Till skillnad från objektivismen menar 
konstruktionismen att verkligheten är socialt skapad (Merriam, 2014, s. 8; Saunders et 
al., 2012, s. 132). Sociala aktörer tolkar på olika sätt beroende på den situation de 
befinner sig i och uppfattar därmed situationen olika (Saunders et al., 2012, s. 132). 
Detta medför inom konstruktionismen att kontexten av aktörernas handlingar blir 
viktiga att ta hänsyn till (Saunders et al., 2012, s. 132). Till skillnad från objektivismen 
som ser organisationskultur som något en aktör har ser konstruktionismen kultur som 
något organisationen är (Saunders et al., 2012, s. 132). 
 
Med anledningen av att tredjepartslogistiker samt exempelföretaget i vår studie är 
knutna till specifika organisationer och organisationskulturer anser vi att kontexten för 
respondenternas agerande inte går att förbise. Således anser vi att det 
konstruktionistiska ontologiska perspektivet lämpar sig bra för vår studie. Den 
empiriska informationen vi kommer ta del av baserar sig på de olika respondenternas 
uppfattningar utifrån den befintliga organisationskulturen. Med andra ord är vi 
intresserade av de kulturella organisationsvärderingarna hos tredjepartslogistikerna men 
även exempelföretagets. En anledning för detta är då vi syftar att integrera samtliga tre 
dimensioner av hållbarhet i studien. Att förstå varför tredjepartslogistiker besvarar 
frågor som de gör kan vara viktig information för de tre dimensionerna av hållbarhets 
relation till varandra i den specifika organisationskulturen. 
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2.5 Vetenskaplig ansats 

En utgångspunkt vid forskningsstudier är den vetenskapliga ansatsen (Johansson 
Lindfors, 1993, s. 55). Deduktion och induktion är två skilda angreppssätt som är nära 
kopplade den teoretiska anknytningen av studien (Johansson Lindfors, 1993, s. 55).  
 
En deduktiv ansats utgår från teorin för att sedan knyta an till empirin (Johansson 
Lindfors, 1993, s. 55). Forskaren genererar hypoteser utifrån teorin vilket tillåter 
föraningar om resultatet att träda fram (Saunders et al., 2012, s. 145). Datainsamling 
används för att utvärdera hypoteser vilket i sin tur leder till att hypoteser bekräftas eller 
förkastas (Saunders et al., 2012, s. 144). Skilt från den deduktiva ansatsen går den 
induktiva vetenskapliga ansatsen från empiri till teori (Johansson Lindfors, 1993, s. 55). 
Syftet med induktion är att skapa en förståelse för ett fenomen snarare än att förkasta 
eller bekräfta hypoteser (Saunders et al., 2012, s. 146). Således används den insamlade 
informationen till att utforska ett fenomen vilket i sin tur ger upphov till teorigenerering 
(Saunders et al., 2012, s. 144). En induktiv ansats lämpar sig bra vid studier där ett 
mindre urval studeras då kontexten för företeelser får större utrymme än vid en deduktiv 
ansats (Saunders et al., 2012, s. 146). Studier är däremot inte alltid av uteslutande 
karaktär, det vill säga helt induktiva eller deduktiva (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 
55). En abduktiv ansats har induktiva och deduktiva inslag som alterneras under 
forskningsprocessen (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 55). Alvesson och Sköldberg 
(2008, s. 56) menar att abduktion delvis utgår från empirin likväl som från teorin och 
studien tillåts således att anta teoretiska förföreställningar.  
 
I denna studie har vi valt att kombinera den induktiva och deduktiva ansatsen och 
tillämpa en abduktiv vetenskaplig ansats. Detta härleds från att teoribildningen inom 
området för forskningsfrågan inte är att skapa hypotesgenerering utan snarare ett 
forskningsgap som efterfrågar förståelse. Deduktiva inslag återfinns exempelvis i då vi 
redogör för maktförhållanden då tidigare studier visat att det krävs ett maktöverläge för 
att kunna påverka försörjningskedjans hållbarhetsarbete. Induktiva inslag återfinns i vår 
teoretiska anknytning till tredjepartslogistikers drivkraft och engagemang till hållbarhet. 
Detta då tidigare studier inte påvisat att det finns en direkt koppling mellan drivkraft 
och engagemang till hållbarhet samt påverkan av hållbarhetsaktiviteter.  
 

2.6 Forskningsmetod 

Forskningsstudier kan utformas med en kvalitativ eller kvantitativ metod, alternativt kan 
de två alternativen kombineras (Saunders et al., 2012, s. 161). Halfpenny (1979, 
refererad i Silverman, 2000, s. 2) belyser ett antal karaktärsskillnader mellan den 
kvantitativa och kvalitativa metoden. Halfpenny (1979, refererad i Silverman, 2000, s. 
2) menar att den kvalitativa metoden är mjuk, flexibel, subjektiv och influerad av 
forskarens åsikter medan den kvantitativa metoden är hård, fixerad, objektiv samt fri 
från forskarens åsikter. Vid datainsamling skiljer sig dessa två begrepp åt då den 
kvalitativa ägnar fokus åt ord medan den kvantitativa metoden insamlar numerisk data 
(Saunders et al., 2012, s. 161). Brekhus et al. (2005, s. 861) menar att ännu en distinkt 
skillnad mellan kvantitativ data och kvalitativ data är att den förstnämnda tenderar att 
vara tunn i sin beskrivning medan den sistnämnda ger utrymme för fyllighet. 
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Utifrån vår frågeställning hur mikroföretag kan påverka tredjepartslogistiker när det 
kommer till de tre dimensionerna av hållbarhet anser vi att en kvalitativ metod är den 
bäst lämpade för vår datainsamling. Detta då frågeställningen är i behov av en djupare 
förståelse och helt enkelt inte kan besvaras genom siffror som den kvantitativa metoden 
fokuserar på. Att använda oss av en kvalitativ undersökning tror vi kan öka vår 
förståelse för frågeställningen vi ämnar besvara och de bakomliggande faktorerna till 
varför ett visst svar ges. Således tror vi att en viss flexibilitet och mjukhet öppnar upp 
för en större bredd och förklaring till vår studie. 
 

2.7 Forskningsstrategi 

I syfte att uppnå målet med studien bör en forskningsstrategi upprättas (Saunders et al., 
2012, s. 173). Vid beslutande om vilken forskningsstrategi som bör tillämpas i vår 
studie övervägdes grundad teori, kritiska kvalitativa och fallstudie. Vid insamling av 
data för en grundad teori kan stora mängder data behövas då datainsamling och analyser 
fortskrider tills nya upptäckter verifierats (Saunders, 2012, s. 186). Då grundad teori kan 
vara i behov av mycket stora mängder data valde vi att låta studien anta ett annat spår. 
Vi ansåg helt enkelt att strategin hade varit för riskfylld då vi har svårt att uppskatta 
svarsfrekvensen från de tredjepartslogistiker vi ämnar undersöka. Den kritiska 
kvalitativa forskningsstrategin är centrerad kring maktförhållanden och har som syfte att 
kritisera, utmana, förändra och stärka (Merriam, 2009, s. 34-35). Denna strategi var 
intressant för oss då den är fokuserad kring maktförhållanden, något som är en central 
del i vår studie. Däremot ansåg vi att det även här var för riskfyllt att välja denna 
strategi då det potentiellt kan bli svårt att erhålla data från tredjepartslogistiker då de 
kan uppfatta studien som kritiserande. Vidare bygger inte vår studie på att ett 
maktförhållande existerar, snarare en undersökande ansats som kan indikera på om det 
existerar. 
 
En fallstudie karaktäriseras av djupgående förståelse och kunskaper av ett samtida 
fenomen i en specifik kontext (Farquhar, 2012, s. 6). En specifik kontext kan vara ett 
företag, ett land eller ett universitet (Farquhar, 2012, s. 6). Fallstudien är lämplig om 
studien ämnar till att svara på en frågeställning där när, hur och varför undersöks 
(Farquhar, 2014, s. 6, Saunders et al., 2012, s. 376). Detta medför att fallstudier tenderar 
att ha en induktiv ansats då de erhåller fyllig information (Merriam, 2009, s. 39). En 
fallstudie kan genomföras med en eller flera undersökningsenheter (Farquhar, 2014, s. 
42). Att använda sig av flertalet fall möjliggör för forskaren att jämföra och se 
kontraster (Farquhar, 2012, s. 42). 
 
I vårt fall lämpar sig en fallstudie bra. Detta motiveras med att vi undersöker hur 
mikroföretag kan påverka tredjepartslogistiker med avseende på de tre dimensionerna 
av hållbarhet. Således ämnar vår problemformulering till att svara på en hur fråga. Att 
vi kommer genomföra undersökningen på utvalda tredjepartslogistiker baserat på ett 
exempelföretag har även betydelse för valet att genomföra en fallstudie. 
Tredjepartslogistiker i vår studie anser vi utgör en specifik kontext då de gemensamt 
tillhör samma bransch vilket innebär att vårt resultat blir anpassat för specifikt 
tredjepartslogistikbranschen och dess relation med mikroföretag. 
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2.8 Tidshorisont 

Saunders et al. (2012, s. 190) skiljer på studier som genomförs under en längre period, 
longitudinella, och studier som genomförs vid en specifik tidpunkt, tvärsnitt. Både en 
longitudinell och en studie med en kortare tidshorisont kan genomföras kvalitativt och 
kvantitativt (Saunders et al., 2012, s. 190-191). En longitudinell tidsstudie har fördelen 
att det möjliggörs att studera utveckling och förändring genom att använda sig av 
befintlig information daterad bakåt i tiden (Saunders et al., 2012, s. 191). En fallstudie 
kan däremot vara longitudinell eller ett tvärsnitt (Merriam, 2009, s. 43). 
 
För den studie vi ämnar genomföra är den longitudinella tidshorisonten inte kompatibel. 
Vi motiverar detta med att information daterad bakåt i tiden är svår att tillhandahålla då 
hållbarhet är ett samtida fenomen och därmed begränsar den bakåtdaterade 
informationen. Detta medför att vi kommer att använda oss av ett tvärsnitt i vår 
fallstudie. 
 

 
Figur 2. Sammanfattande figur av de teoretiska metodvalen 

2.9 Etiska aspekter 

Att agera ansvarfullt blir viktigt om forskaren ämnar erhålla tillförlitlig information från 
organisationer (Farquhar, 2012, s. 49). På en mer utförlig nivå skall forskning: säkra 
integritet, kvalitet, transparens och deltagare i studier skall vara medvetna om studiens 
syfte och metod (Farquhar, 2012, s. 56). Anonymitet och sekretess bör respekteras, 
deltagare i studien medverkar på frivillig basis, orsaka skada till dessa deltagare skall 
alltid undvikas och om intressekonflikter åtföljer studien skall dessa även erkännas 
(Farquhar, 2012, s. 56). 
 
Vi kommer i denna studie att vara tydliga med studiens syfte vid intervjuer med 
tredjepartslogistiker. Vi vill därmed förtydliga vid undersökningen att vi ämnar till att 
besvara ―Hur kan mikroföretag påverka tredjepartslogistiker med avseende på de tre 
dimensionerna av hållbarhet?‖ för att utesluta all form av vilseledning och bedrägeri. 
Det praktiska bidraget är delvis ett direkt bidrag till vårt exempelföretag och för att 
undvika all form av bedrägeri kommer även detta att förmedlas till de 
tredjepartslogistiker som medverkar i studien.  
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I studien kommer vi att säkerställa att respondenter från vårt exempelföretag och 
tredjepartslogistiker är informerade hur informationen kommer att användas och att de 
frivilligt deltar och har accepterat de sekretess- och anonymitetsföreskrifter vi kommer 
att tillämpa. Vi kommer i studien att anonymisera företagsnamn och respondenternas 
identitet vid intervjuer med tredjepartslogistiker. Bryman och Bell (2015, s. 143-144) 
menar att anonymitet av respondenter skall respekteras samt att respondenter skall ges 
möjlighet att stå över att besvara frågor, speciellt om respondenten uppfattar frågan som 
ett intrång på privatlivet. Information om att intervjun kommer att spelas in kommer 
även delges till respondenterna. Att respondenter inte skall komma till skada är 
utgångspunkten för tillämpning av ovanstående åtgärder. Vi tror däremot inte att 
intervjufrågorna kommer vara av känslig karaktär att besvara ur respondenternas 
synvinkel. 
 

2.10 Litteratursökning och källkritik 

Denscombe (2016, s. 199) menar att hänsyn bör tas till relevansen och kvaliteten av 
källor. Med relevans menar författaren att ämnet som står i fokus bör överensstämma 
med källornas fokusområde (Denscombe, 2016, s. 199). Vad avser kvaliteten av 
källorna skall dessa bedömas som trovärdiga (Denscombe, 2016, s. 199). Litteraturen 
som inkluderas i vår studie är därmed av huvudsak fackgranskade vetenskapliga artiklar 
och facklitteratur som erhållits via databaser så som: Emerald, Elsevier och Business 
Source Premier. De vetenskapliga artiklar vi använt oss av tillhör främst tidskrifter 
inom våra fokusområden: transport, logistik, inköp och försörjningskedjor. Dessa har 
funnits genom användning av Umeå universitetsbiblioteks sökmotor och vid enstaka fall 
har vi även använt oss av Google Scholars sökmotor. De sökord som vi använt oss 
flitigt av är: Transport, Sustainability, 3PL, TPL, LSP, Logistics provider, Outsourcing, 
Buyer Supplier Power imbalance, 3PL selection, Social och Environmental. Sökorden 
har även kombinerats med varandra. 
 
Som utgångspunkt vid sökningen har vi sorterat bort de vetenskapliga artiklar som inte 
gick att erhålla som fulltext. För att erhålla vetenskapliga artiklar med hög kvalitet och 
relevans har vi även skannat referenslistor i vetenskapliga artiklar. På detta sätt har det 
även i många fall möjliggjorts att vi kunnat använda oss av originalkällan. I ett fåtal fall 
har vi däremot varit tvungna att använda oss av andrahandskällor. I de fall då detta 
tillämpats har originalkällan inte gått att spåra alternativt att det kostat pengar att titta 
närmare på artikeln. Vi anser dock att i dessa fall anses källorna tillförlitliga då vi enbart 
använt oss av fackgranskade artiklar. 
 
Den facklitteratur vi använt oss av är främst tillämpad i metodkapitlet. Anledningen för 
att vi inte använt oss av någon betydande mängd vetenskapliga artiklar i metodkapitlet 
är då dessa inte varit av beskrivande karaktär. Vi har därmed valt att i huvudsak 
använda oss av facklitteratur som är av mer specifik karaktär inom Företagsekonomi. 
Vidare är den tillämpade facklitteraturen till huvudsak fördjupad inom fallstudier och 
kvalitativa metodval. 
 
I vår studies teoretiska anknytning har vi valt att använda oss till viss del av Johnson et 
al. (2014) vilket är facklitteratur inom strategiplanering. Anledningen till att vi valt 
Johnson et al. (2014) i denna studies teoretiska anknytning beror på, som Wu och Dunn 
(1995, s. 36) och Sadia et al. (2014, s. 408) skriver, att företag ser idag hållbarhet som 
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en strategi för att kunna differentiera sig och få konkurrensfördelar. Då denna teori är av 
beskrivande karaktär såg vi det som nödvändigt att tillämpa facklitteratur. 
 
För att säkerställa att de källor vi använder i denna studie är trovärdiga och tillförlitliga 
har vi använt oss av Alvesson och Sköldbergs (2008) kriterier för att säkerställa våra 
källors trovärdighet och tillförlitlighet. Alvesson och Sköldberg (2008, s. 223-226) 
menar att en källas äkthet, tendens samt avstånd och beroende bör beaktas. Äktheten av 
en källa syftar till att ett en källa faktiskt är en källa och inte en förfalskning (Alvesson 
& Sköldberg, 2008, s. 223). Vi ansåg att det kan vara svårt att själva göra en korrekt 
bedömning om en källa är äkta eller inte, med anledning av detta har vi säkerställt 
äktheten genom att använda oss av fackgranskade artiklar. En källas tendens innebär 
källans potentiella vinkling av information (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 224). För 
att undvika sådan vinkling i dessa källor har vi använt oss av flertalet referenser i den 
mån det varit möjligt. Med avstånd menar Alvesson och Sköldberg (2008, s. 226) att en 
källa innehar ett högre värde om den är närmare i tid och rum i perspektiv till händelsen. 
I vår teorigenomgång har vi inte uppmärksammat några differenser mellan 
datainsamlingens genomförande och studiens skriftliga genomförande för de källor vi 
använt oss av, därmed anser vi att kriteriet är uppfyllt. En källas beroende syftar till 
antalet led som informationen passerat (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 225). För att se 
till källans beroende har vi i största möjliga utsträckning använt oss av originalkällan, i 
de fall där informationen kostat att tillgå eller inte hittats har vi i första hand sökt efter 
en ny referens. Om en sådan inte funnits har vi som sista utväg refererat till källan via 
en andrahandsreferens. 
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3. Tredjepartslogistik 

Detta kapitel syftar till att redogöra för konceptet tredjepartslogistik. Kapitlet ämnar till 
att skapa en förståelse för innebörden av tredjepartslogistik då det är en central del i 
denna studie. Kapitlet inleds med en beskrivande del om vad tredjepartslogistik är och 
följs sedan av att dess fördelar och nackdelar diskuteras. Slutligen presenteras 
beslutsprocessen vid utkontraktering av logistiktjänster.    
 

3.1 Om tredjepartslogistik 

Tredjepartslogistik kan spåras tillbaka långt bak i historien och speciellt till Europa där 
det finns spår redan från medeltiden (Lynch, 2002, refererad i Rajesh et al., 2013, s. 38). 
Under 1950-talet erbjöd logistikföretag logistikaktiviteter såsom transport och 
lagerhållning (Rajesh et al., 2013, s. 38). Under 80-talet började de mer värdeadderande 
tjänsterna att dyka upp såsom paketering och etikettering (Rajesh et al., 2013, s. 39). 
Vidare under 90-talet började tredjepartslogistiker att erbjuda fler värdeadderande 
tjänster såsom exportklarering, kundservice, returlogistik och många andra tjänster 
(Rajesh et al., 2013, s. 39). Idag erbjuder tredjepartslogistiker ett stort omfång av 
tjänster från att hantera hela försörjningskedjor till att utföra lättare uppdrag (Jayaram & 
Tan, 2010, s. 263). Det kan handla om utkontraktering av en enda leverans till 
utkontraktering av en hel funktion såsom transport och/eller lagerhållning (Weber et al., 
2000, s. 135). Det finns tredjepartslogistiker som är så pass stora att de kan erbjuda 
avancerade logistiklösningar på en global skala (Selviaridis & Spring, 2007, s. 125). 
 
Tredjepartslogistiker kan ses som en stödjande funktion till medlemmarna i en 
försörjningskedja där tredjepartslogistikernas uppgift är att stödja företag med deras 
kunskaper, resurser och tillgångar (Bask, 2001, s. 472). En tredjepartslogistiker erbjuder 
flertalet logistiktjänster till företagskunder i utbyte mot en avgift (Rajesh et al., 2013, s. 
38; Jayaram & Tan, 2010, s. 262).  
 
Begreppet tredjepartslogistik härstammar från den triadiska relationen mellan säljare, 
köpare och tredjepartslogistiker (Bask, 2001, s. 473). Begreppet refererar till att 
tredjepartslogistiker tjänar två parter i försörjningskedjan, säljaren och köparen (se 
Figur 3) (Bask, 2001, s. 473). Det är emellertid vanligt att relationen är dyadisk och 
avser antingen säljare och tredjepartslogistiker eller köpare och tredjepartslogistiker 
(Bask, 2001, s. 473). Detta beror på att ett kontrakt skrivs med tredjepartslogistikern och 
antingen köparen eller säljaren för att komma överens om vilka tjänster det gäller och 
kostnaderna för dessa (Bask, 2001, s. 473). 

 



 

16  

 
 

Figur 3. Den triadiska relationen mellan köpare, säljare och tredjepartslogistiker 
(adapterad från Bask, 2001, s. 472) 

 

3.2 Fördelar med tredjepartslogistik 

Det finns flera anledningar till att företag väljer att utkontraktera en viss funktion till 
tredjepartslogistiker och de kan skilja sig åt mellan företag (Lieb & Bentz, 2005, s. 7; 
Rajesh et al., 2013, s. 49). De vanligaste anledningarna är för att företaget vill reducera 
logistikkostnader och förbättra sin service till kunder (Lieb & Bentz, 2005, s. 7; 
Selviaridis & Spring, 2007, s. 132). Det finns även andra fördelar med att använda sig 
av utkontraktering (Trent, 2007, s. 149). Utkontraktering kan hjälpa företag att öka 
effektiviteten och låta dem enbart fokusera på kärnverksamheten (Ho et al., 2012, s. 
10841; Rajesh et al., 2013, s. 39-40; Trent, 2007, s. 149). Genom utkontraktering kan 
företag få tillgång till expertis, kunskap och teknologi inom området som de annars inte 
haft tillgång till (Rajesh et al. 2013, s. 39-40; Trent, 2007, s. 149). Vidare fördelar är att 
tredjepartslogistiker kan reducera ledtid mot kund och därmed förbättra kundnöjdheten 
(Ellram & Cooper, 1990, s. 5; Selviaridis & Spring, 2007, s. 128-130). 
 
Det finns även finansiella fördelar med utkontraktering (Trent, 2007, s. 149). Sådana 
fördelar är att företag kan reducera investeringar i anläggningstillgångar (Trent, 2007, s. 
149). Det är exempelvis fördelaktigt för företag att använda sig av en 
tredjepartslogistiker när företag vill reducera antal ägda fastigheter för lagerhållning 
(Ho et al., 2012, s. 10841; Rajesh et al., 2013, s. 39-40) vilket frigör resurser för andra 
ändamål (Trent, 2007, s. 149). Fasta kostnader kan därmed frigöras till rörliga kostnader 
(Trent, 2007, s. 149). Det är även fördelaktigt att använda sig av en tredjepartslogistiker 
när företag har begränsade resurser och vill minska transportkostnader (Ho et al., 2012, 
s. 10841; Rajesh et al., 2013, s. 39-40). Detta då tredjepartslogistiker kan utnyttja 
stordriftsfördelar (Ellram & Cooper, 1990, s. 5; Selviaridis & Spring, 2007, s. 128-130) 
och företag kan minska sina egna arbetskostnader (Ho et al., 2012, s. 10841; Rajesh et 
al., 2013, s. 39-40). Vidare fördelar är att tredjepartslogistiker bär riskerna och ansvaret 
för exempelvis lagerbyggnader och fordon vilket gör att risken förflyttas från företagen 
till tredjepartslogistiker (Ellram & Cooper, 1990, s. 5). 
 
Trent (2007, s. 149) tar även upp fördelar såsom att anställdas engagemang i 
verksamheten kan öka om de får fokusera på de huvudsakliga uppgifterna som tillhör 
kärnverksamheten. Företag kan då förbättra produktiviteten i sin verksamhet (Ho et al., 
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2012, s. 10841; Rajesh et al., 2013, s. 39-40). Det kan även finnas vinstdrivande 
fördelar med utkontraktering då det kan möjliggöra en expansion för företaget genom 
att de får tillgång till den andra partens kapacitet, processer och system (Trent, 2007, s. 
149). Vidare fördelar är att företag kan minska antal leverantörer genom att använda sig 
av tredjepartslogistiker och istället fokusera på att ingå långvariga relationer vilket 
reducerar riskerna på marknaden (Ellram & Cooper, 1990, s. 6). 
 

3.3 Nackdelar med tredjepartslogistik 

Nackdelar med att använda sig av tredjepartslogistiker är att företag förlorar kontroll 
över den del av verksamheten som de väljer att utkontraktera (Ellram & Cooper, 1990, 
s. 7; Weber et al., 2000, s. 136). De förlorar även kundkontakt då tredjepartslogistiker är 
den som levererar och har hand om kunderna samt att företaget går miste om intern 
kompetens (Ellram & Cooper, 1990, s. 7; Weber et al., 2000, s. 136). Vidare nackdelar 
är företagens ovetande om tredjepartslogistiker och kvaliteten på de tjänster de erbjuder, 
om deras kompetens, kvalitet på anställda, hantering av särskilda behov och 
omständigheter (Ellram & Cooper, 1990, s. 7). Andra nackdelar är att företag tappar 
förmågan att snabbt kunna anpassa sig till en föränderlig marknad samt att ett samarbete 
med en tredjepartslogistiker i vissa fall kan leda till ökade kostnader (Weber et al., 
2000, s. 136). Det kan även vara en risk med att bli för beroende av en 
tredjepartslogistiker då ett byte till en annan kan innebära kostnader och vara riskfyllt då 
hemlig information kan komma i fel händer (Ellram & Cooper, 1990, s. 7). 
 

3.4 Beslutsfattande vid utkontraktering 

I en försörjningskedja har tredjepartslogistiker en viktig roll (Lam & Dai, 2015, s. 314). 
Detta då försörjningskedjans prestation och företagets logistikkostnader kan förbättras 
genom val av en passande tredjepartslogistiker (Lam & Dai, 2015, s. 314). När företaget 
sedan har tagit beslut att använda sig av utkontraktering för en funktion i företaget 
måste de välja en partner som ska ta över denna tjänst eller funktion (Weber et al., 2000, 
s. 135). Weber et al. (2000, s. 138-139) föreslår då att företag följer stegen i deras 
partnerskapspyramid som består av följande fem steg (se Figur 4). Steg ett lägger 
grunden för pyramiden vilket gör detta steg extra viktigt. Det handlar om att företaget 
bestämmer vilka parametrar som företaget anser är viktiga vid utkontraktering. 
Exempelvis om företaget väljer utkontraktering av transporttjänster kan parametrar 
såsom spårningsmöjligheter, finansiell stabilitet och leveransprecision vara viktiga. I 
steg två identifierar företaget vilka valmöjligheter de har att tillgå, valen kan då 
exempelvis visa sig vara begränsade till stora tredjepartslogistiker såsom DHL, Fedex 
och UPS då de är de enda som passar in på urvalskriterierna. Steg tre handlar om att 
utvärdera och jämföra valen som företaget har. Detta kan vara ett svårt beslut om det 
finns flera parametrar som företaget anser är viktiga. Steg fyra handlar om förhandling, 
detta steg kan vara betydelsefullt då olika leverantörer uppfyller olika parametrar vilket 
försvårar för företaget som måste göra någon slags kompromiss om vilka parametrar 
som är mest betydelsefulla. I steg fem formas partnerskapet med den mest lämpade 
leverantören. 
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Figur 4. Partnerskapspyramid vid beslutsfattande av utkontraktering (adapterad från 

Weber et al., 2000, s. 138-139) 

Anledningen till att vi anser att partnerskapspyramiden är relevant för denna studie är 
för att visa på hur komplext och viktigt val av tredjepartslogistiker kan vara för ett 
företag. I denna studie kommer vi inte tillämpa alla steg i denna pyramid, men då vi 
skriver på uppdrag till ett företag är den relevant för fortsatt utredning om vilken 
tredjepartslogistiker som kommer vara bäst kompatibel med exempelföretaget. Vi 
kommer i denna studie att ta oss till steg tre där vi utvärderar tredjepartslogistiker men 
vi kommer även beröra steg fyra.  

I steg 1 i partnerskapspyramiden kommer vi i vår studie att genom en intervju med 
exempelföretaget undersöka vilka kriterier och aktiviteter som är viktiga för dem vid 
utkontraktering till en tredjepartslogistiker. När dessa kriterier och aktiviteter är 
identifierade inleds en undersökning för att identifiera vilka tredjepartslogistiker som 
passar exempelföretagets kriterier och som då kommer utgöra urvalet för vår studie. I 
steg 3 kommer de tredjepartslogistiker som medverkar i studien att utvärderas och 
jämföras mellan varandra. I steg 4 kommer vi att förhandla med tredjepartslogistikerna i 
studien på så sätt att vi efterfrågar de utvalda aktiviteterna som exempelföretaget 
efterfrågar och som tredjepartslogistikerna i nuläget inte erbjuder. Denna initiala 
förhandling avser att undersöka hur ett mikroföretag kan påverka gällande de tre 
dimensionerna av hållbarhet. Denna utvärdering och jämförelse mellan 
tredjepartslogistikerna i studien kommer leda till att en tredjepartslogistiker kommer 
rekommenderas till exempelföretaget. Det sista steget i partnerskapspyramiden handlar 
om att forma ett partnerskap med den bäst lämpade tredjepartslogistikern, men detta 
slutgiltiga val av partner är upp till vårt exempelföretag.  
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4. Teori 

Detta kapitel syftar till att redogöra för valda teorier och tidigare studier inom området 
som bedöms relevanta för studien. Vi kommer att börja med att presentera teorier som 
berör de tre dimensionerna av hållbarhet, sedan går vi djupare in på engagemang och 
drivkraft till hållbarhet hos tredjepartslogistiker. Hållbarhetsaktiviteter som kan vara 
viktiga att beakta hos tredjepartslogistiker kommer sedan att presenteras och därefter 
behandlas maktförhållanden mellan köpare och säljare.  

4.1 De tre dimensionerna av hållbarhet 

―Companies have to start to think more broadly and proactively about sustainability’s 
potential impact on their business and industry – and begin to plan and act‖ (Berns et 
al., 2009, p. 26, refererad i Isaksson & Huge-Brodin, 2013, s. 217). 
 
Det är viktigt att företag integrerar hållbarhet i sina verksamheter då trenden pekar mot 
att det kommer tvingande lagar och regler kring detta (Linton et al., 2007, s. 1080). 
Företag har även själva börjat inse att det är viktigt att se till hållbarhet och integrering 
av de tre dimensionerna av hållbarhet i sin verksamhet, strategi (Dyllick & Hockerts, 
2002, s. 132) och i sina försörjningskedjor (Seuring et al., 2008, s. 1545). 
 
Anledningen till att företag har börjat fokusera allt mer på hållbarhet beror på intern och 
extern press från kunder, anställda, ledning, organisationer, samhällen och regeringar 
(Seuring et al., 2008, s. 1545). De företag som har mest press på sig är de som är i ledet 
närmast kunden och allmänheten då det är dessa företag som uppfattas som ansvariga 
för att se till att deras försörjningskedja ser till hållbarhet (Seuring et al., 2008, s. 1545). 
Detta har bidragit till att företag idag tävlar på en nivå där hela försörjningskedjan tas i 
beaktning och granskas och inte endast företaget i sig (Seuring et al., 2008, s. 1545). Att 
se till hela försörjningskedjan menar Mota et al. (2014, s. 14) kan ge upphov till positiva 
effekter då företag kan behålla sin konkurrenskraft på marknaden. Ett myntat begrepp 
för att se till hållbarhet i försörjningskedjan är Sustainable Supply Chain Management 
(SSCM) och definieras som: 
 
―The management of material, information and capital flows as well as cooperation 
among companies along the supply chain while taking goals from all three dimensions 
of sustainable development, i.e., economic, environmental and social, into 
account…‖(Seuring et al. 2008, s. 1545). 
 
Brundtlandrapporten Our Common Future som publicerades år 1987 utgjorde det 
initiala startskottet för introduktionen av den ekonomiska, miljömässiga och sociala 
dimensionen av hållbarhet (WCED, 1987). I rapporten definieras hållbarhet som att 
uppfylla dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 
tillgodose sina behov (WCED, 1987). I rapporten betonas de politiska förändringar som 
är nödvändiga för att kommande generationer ska kunna säkerställa en ekonomisk 
tillväxt (WCED, 1987, s. 2). Efter att de tre dimensionerna av hållbarhet blivit 
presenterad i Brundtlandrapporten år 1987 ansåg Elkington (2006, s. 523) att dessa tre 
dimensioner bör integreras med varandra för att möjliggöra miljömässiga framsteg. 
Elkington (1999) myntade därefter begreppet triple bottom line där hållbarhet betyder 
att integrera och balansera profit, people och planet i företags kultur, strategi och 
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dagliga verksamhet (se Figur 5). Triple bottom line fokuserar på företag och det 
ekonomiska, miljömässiga och sociala värdet som företag bidrar med i samhället, 
alternativt förstör i samhället (Elkington, 1999). 
 

 
Figur 5. De tre integrerade dimensionerna av hållbarhet (adapterad från Elkington, 

1999) 

4.1.1. Ekonomiska dimensionen 

Den ekonomiska dimensionen syftar till att säkerställa god likviditet för företaget och 
återkommande hög avkastning till aktieägare (Dyllick & Hockerts, 2002, s. 133). Den 
ekonomiska dimensionen ser alltså till den finansiella prestationen av ett företag och på 
vilka sätt kostnader kan reduceras (Choi & Ng, 2011, s. 270; Seuring, 2013, s. 1515). 
Således är ett ekonomiskt hållbart företag i behov av att säkerställa kapital för fortsatt 
överlevnad (Dyllick & Hockerts, 2002, s. 133). Författarna menar att tre olika typer av 
kapital bör beaktas för en fortsatt aktiv verksamhet: finansiellt kapital, materiellt kapital 
samt immateriellt kapital (Dyllick & Hockerts, 2002, s. 133). Det finansiella kapitalet 
innebär att se till det egna kapitalet och skulder, det materiella kapitalet utgörs av 
kapital som land och maskiner och slutligen syftar det immateriella kapitalet till faktorer 
så som företagets rykte och uppfinningar (Dyllick & Hockerts, 2002, s. 133). 
 
Att företag enbart ser till den ekonomiska dimensionen anses inte längre vara 
tillräckligt, utan företag måste se till alla tre dimensioner av hållbarhet (Dyllick & 
Hockerts, 2002, s. 132; Seuring, 2013, s. 1515) vilket kan skapa en långsiktig plan för 
företaget (Dyllick & Hockerts, 2002, s. 132). 
 

4.1.2 Miljömässiga dimensionen 

Den miljömässiga dimensionen handlar främst om användandet av energi och andra 
naturresurser, men också om det avtryck företag med dess verksamhet lämnar på miljön 
(Gimenez et al., 2012, s. 150; Mota et al., 2014, s. 15). Att ta hänsyn till den 
miljömässiga dimensionen innebär ofta reducering av utsläpp, föroreningar och svinn, 
men också fokus på att tänka energieffektivt och minska användning av giftiga, farliga 
och skadliga ämnen (Gimenez et al., 2012, s. 150). Genom att företag ser till den 
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miljömässiga dimensionen kan kostnader dock öka markant då det kan innebära nya 
investeringar (Klassen & McLaughlin, 1996, s. 1200). Samtidigt som de kan öka menar 
Klassen och McLaughlin (1996, s. 1200) att de även kan reduceras eftersom det blir 
minskat svinn, minskad användning av råmaterial och energikonsumtion vilket i sin tur 
kan leda till bättre produktivitet och ökade intäkter. 
 

4.1.3 Sociala dimensionen 

Den sociala dimensionen handlar om att företag ser till samhället de är verksamma inom 
(Dyllick & Hockerts, 2002, s. 134; Gimenez et al., 2012, s. 50). Företag kan vara socialt 
hållbara ifall de tar hänsyn till anställdas och företagspartners motivation, lojalitet och 
färdigheter samt om de förbättrar infrastruktur och kvaliteten på utbildningar (Dyllick & 
Hockerts, 2002, s. 134). Den sociala dimensionen tar i beaktning interna parter inom 
företaget och externa parter såsom kunder och icke vinstdrivande organisationer 
(Pullman et al., 2009, s. 42). Gimenez et al. (2012, s. 50) menar att företag tar hänsyn 
till den sociala dimensionen i sin verksamhet om de uppmuntrar till mångfald, lika 
möjligheter, säkerställning av livskvaliteten och demokratiska processer. 
 

4.1.4 Integrering av de tre dimensionerna av hållbarhet 

Det har varit diskussioner om hur kompatibla ekonomisk tillväxt och hållbarhet 
egentligen är (Ayres, 1996, s. 118; Laine, 2005, s. 403). Ayres (1996, s. 118) anser att 
hållbarhet och ekonomisk tillväxt är en oxymoron medan Laine (2005, s. 403) anser att 
det finns ett samband dem emellan. Detta menar Laine (2005, s. 403) eftersom 
hållbarhet kan medföra nya möjligheter för företag och därmed en möjlig ekonomisk 
tillväxt. 
 
En integration av de tre dimensionerna av hållbarhet borde vara en central del men är 
tyvärr inte allt för adresserad i tidigare forskning (Seuring, 2013, s. 1515). Balansen 
mellan dessa tre dimensioner av hållbarhet är svår att uppnå enligt Mota et al. (2014, s. 
15). Detta eftersom det ofta i tidigare forskning blir en avvägning mellan dimensionerna 
(Seuring, 2013, s. 1518). Den sociala dimensionen av hållbarhet försummas ofta och 
skulle behöva integreras bättre med den ekonomiska och miljömässiga dimensionen 
(Seuring, 2013, s. 1515). Anledningen till att den sociala dimensionen försummas i 
verksamheter beror delvis på att social påverkan är svår att mäta då det handlar om 
kvalitativa variabler (Seuring, 2013, s. 1518; Zhao et al., 2012, s. 287). För att uppnå en 
hållbar försörjningskedja måste dock alla tre dimensioner av hållbarhet tas i beaktning 
och enligt Seuring (2013, s. 1518) har vi fortfarande en lång väg att gå för att nå dit. 
 
De tre dimensionerna av hållbarhet och dess integration är viktig att ha förståelse för då 
de är en viktig del i vår studie. Med anledning av detta har har dessa presenterats 
ingående. Dessa kommer även behandlas i en mer specifik kontext längre fram i denna 
studie då teorin om de tre dimensionerna av hållbarhet kopplas till området för 
tredjepartslogistik. Integrationen av de tre dimensionerna kommer även att studeras i 
syfte att erhålla förståelse för dess samverkan med varandra.  
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4.2 Engagemang och drivkraft till hållbarhet hos tredjepartslogistiker  

I en studie av Lieb och Lieb (2010) undersöktes i vilken utsträckning 
tredjepartslogistiker engagerar sig i den miljömässiga dimensionen av hållbarhet. De 
genomförde två undersökningar där globala tredjepartslogistiker medverkade (Lieb & 
Lieb, 2010, s. 525). Studierna genomfördes år 2008 och 2009 (Lieb & Lieb, 2010, s. 
525). Resultat visade att 28 av de 39 tillfrågade tredjepartslogistikerna var involverade 
och aktiva i miljöprogram (Lieb & Lieb, 2010, s. 525). De största anledningarna till att 
tredjepartslogistikerna ingått i dessa miljöprogram visade sig vara för att antingen göra 
det rätta eller på grund av press från kunder (Lieb & Lieb, 2010, s. 526).  
 
Vi anser att studien av Lieb och Lieb (2010) är relevant för den senare analysen av vår 
studie. Detta då Lieb och Liebs (2010) studie visar att tredjepartslogistiker engagerar sig 
i miljöprogram av den anledningen att de vill göra rätt för sig eller erhållit press från 
kunder. Enligt denna studie borde det därför finnas goda chanser för mikroföretag att 
påverka tredjepartslogistiker när det kommer till de tre dimensionerna av hållbarhet. 
Anledningen är att om tredjepartslogistiker engagerar sig för att göra rätt för sig borde 
de vilja ingå i aktiviteter av denna anledning. Vidare borde det gå att påverka de som 
känner press från kunder då de engagerar sig baserat på kundernas efterfrågan. 
 
Globaliseringen har gett upphov till att företag växt sig allt större vilket har skapat en 
debatt kring vad för roll företag har i samhället (Johnson et al., 2014, s. 127). De lagar 
och regler som finns idag sätter ribban för den skyldighet företag har gentemot miljön 
och samhället, dock menar Johnson et al. (2014, s. 127) att företags intressenter 
förväntar sig mer av företagen än att bara följa lagar och regler. Studier har visat att 
många företag har integrerat hållbarhet i sin verksamhet och arbetar proaktivt för att 
minska deras miljöpåverkan (Gonzáles-Benito & Gonzáles-Benito, 2006, s. 1353). 
Andra företag anammar en mer reaktiv roll där de enbart ser till de lagar och regler som 
finns och inte gör mer än vad som krävs (Gonzáles-Benito & Gonzáles-Benito, 2006, s. 
1353). 
 
Det finns många begrepp för hållbarhet och ett av begreppen är Corporate Social 
Responsibility (CSR) som syftar till rollen företag har i samhället (Johnson et al., 2014, 
s. 127). CSR är ett åtagande företag engagerar sig i för att bete sig etiskt, bidra till 
ekonomisk utveckling och samtidigt förbättra levnadskvaliteten för anställda, familjer, 
samhällen men också förbättra för världen både socialt likväl som miljömässigt 
(Johnson et al., 2014, s. 127). Inom CSR finns fyra olika ställningstaganden företag kan 
placeras in i beroende på deras engagemang inom hållbarhet: laissez-faire, egenintresse, 
interagerar med intressenter och skapare av samhälle (Johnson et al., 2014, s. 127). 
Heikkurinen & Forsman-Hugg (2011, s. 309) presenterar en liknande modell i deras 
studie där företag också placeras in i olika stadier beroende på hur de använder sig av 
hållbart ansvarstagande i sin strategi. Dessa stadier är: passiv, reaktiv, proaktiv, 
entreprenöriell eller kreativ (Heikkurinen & Forsman-Hugg, 2011, s. 309). 
 

4.2.1 Laissez-faire 

Enligt Johnson et al. (2014, s. 128) representerar ‖laissez-faire‖ ett extremt 
ställningstagande där förespråkare argumenterar för att det enda ansvar ett företag har är 
att göra vinst och gynna sina aktieägare. Detta ställningstagande passar sig för mindre 
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företag som inte har resurser att göra annat än vad som krävs än de lagar och regler som 
finns (Johnson et al., 2014, s. 128). Företag i detta stadie kan också kallas, enligt 
Heikkurinen & Forsman-Hugg (2011, s. 309), passiva. Passiva företag har inget intresse 
eller anser inte att det är viktigt att se till hållbarhet då de enbart har en ekonomisk 
agenda (Heikkurinen & Forsman-Hugg, 2011, s. 309). 
 

4.2.2 Egenintresse 

I detta ställningstagande agerar företag i egenintresse (Johnson et al., 2014, s. 128-129). 
Med detta menar Johnson et al. (2014, s. 128-129) att företag i detta stadie anser att ett 
gott rykte är viktigast för att lyckas finansiellt. Exempelvis, genom att företaget gör en 
samhällsinsats och förbättrar kvaliteten hos leverantörer i utvecklande länder kan en 
starkare försörjningskedja skapas (Johnson et al., 2014, s. 128-129). Målsättning är då 
att gynna aktieägarna (Johnson et al., 2014, s. 128-129). Det är vanligt att företag har 
ISO-certifieringar i detta stadie (Johnson et al., 2014, s. 128-129). ISO-certifieringar är 
ett verktyg företag kan använda för att bedöma, hantera, samordna och övervaka sitt 
miljöarbete (Yang et al., 2011, s. 252). Stadiet egenintresse överensstämmer med vad 
Heikkurinen och Forsman-Hugg (2011, s. 309) anser är företag som är reaktiva. 
Reaktiva företag är lyhörda för vad kunderna efterfrågar när det kommer till hållbarhet 
och agerar utifrån det (Heikkurinen & Forsman-Hugg, 2011, s. 309). Det kan 
exempelvis vara att företaget upplever negativ marknadsföring i media och med 
anledning av detta börjar engagera sig i hållbarhetsfrågor (Heikkurinen & Forsman-
Hugg, 2011, s. 309). 
 

4.2.3 Interagerar med intressenter 

Enligt Johnson et al. (2014, s. 129) beaktar företag i detta ställningstagande intressenter 
likväl som aktieägare. Dessa företag har hållbarhet i sin strategi och tar hänsyn till alla 
tre dimensioner av hållbarhet (Johnson et al., 2014, s. 129). Företag i denna kategori är 
förberedda på att minska sin lönsamhet för att se till allmänhetens bästa (Johnson et al., 
2014, s. 129). Interagerar med intressenter rimmar bra överens med vad Heikkurinen & 
Forsman-Hugg (2011, s. 309) beskriver som proaktiva företag. Genom att företag agerar 
proaktivt kan de hinna förutse utvecklingen inom hållbarhet (Heikkurinen & Forsman-
Hugg, 2011, s. 309). 
 

4.2.4 Skapare av samhälle 

Dessa företag ser den finansiella aspekten som mindre viktig och arbetar istället för sin 
vision att förändra samhället (Johnson et al., 2014, s. 129). Enligt Johnson et al. (2014, 
s. 129) tillhör ofta välgörenhetsorganisationer denna kategori. En liknelse till detta är 
vad Heikkurinen och Forsman-Hugg (2011, s. 309) beskriver som entreprenöriella 
företag. Författarna menar att drivkraften att agera hållbart i detta stadie främst kommer 
internt från företaget men också från externa intressenter (Heikkurinen & Forsman-
Hugg, 2011, s. 309). Företag i detta stadie kan enligt Heikkurinen och Forsman-Hugg 
(2011, s. 309) även kallas kreativa företag där företag rekonstruerar arbetsmiljön för att 
vara originell och på så sätt ser till hållbarhet. 
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Vi anser att dessa ställningstaganden som företag kan delas in i är intressant att använda 
i denna studie. Både exempelföretaget och tredjepartslogistiker kan efter utvärdering 
placeras in i dessa olika stadier för att se likheter och skillnader dem mellan beroende på 
deras ställningstagande. Vi tar genom denna teori i beaktning att om 
tredjepartslogistiker befinner sig i det lägsta stadiet ‖laissez-faire‖, där fokus är på att 
göra vinst och stimulera sina aktieägare, finns risken att det kan vara svårt för 
mikroföretag att påverka tredjepartslogistiker när det kommer till de tre dimensionerna 
av hållbarhet. Detta eftersom hållbarhetsfrågor inte prioriteras i detta stadie. Däremot, 
om tredjepartslogistiker befinner sig i stadiet interagerar med intressenter, där 
intressenter såsom kunder beaktas och de tre dimensionerna av hållbarhet är mer 
fundamentala, kan ett mikroföretag öka sina chanser att kunna påverka 
tredjepartslogistiker gällande de tre dimensionerna av hållbarhet. Om 
tredjepartslogistiker tar hänsyn till sina kunder bör mikroföretag kunna påverka. Om 
tredjepartslogistiker befinner sig i skapare av samhället finns möjligheten att de ligger 
så pass i framkant i hållbarhetsfrågor att mikroföretag inte behöver efterfråga eller 
påverka hållbarhetsaktiviteter hos tredjepartslogistiker då deras befintliga 
hållbarhetsaktiviteter borde kunna tillfredsställas. Dock är vi tveksamma till om en 
tredjepartslogistiker kan placeras in i detta stadie då det ofta är 
välgörenhetsorganisationer som härrör hit. Vi anser att denna teori är av betydelse i vår 
studie då den efter utvärdering av tredjepartslogistiker, kan visa i vilken utsträckning de 
arbetar med hållbarhet och därmed kan teorin ge en fingervisning till mikroföretag och 
deras möjlighet att påverka tredjepartslogistiker när det kommer till de tre 
dimensionerna av hållbarhet. 
 

4.3 Hållbarhetsaktiviteter hos tredjepartslogistiker  

I studien av Lieb och Lieb (2010, s. 527) visade resultat att de viktigaste aktiviteterna 
tredjepartslogistiker engagerade sig i inom hållbarhet var att: experimentera med 
alternativa bränslen, inköp av mer bränsleeffektiva fordon, minska fordonens miltal, 
medverka i olika statliga miljöprogram, främja fraktkonsolidering, begränsa hastigheter 
på utrustning som används, anlita speditörer baserat på deras utrustning och prestation, 
dela fordon mellan flera kunder samt minska tomgångskörning. I studien undersöktes 
även hur ofta existerande och potentiella kunder involverade hållbarhetsfrågor i sina 
kontrakt vid förhandling med tredjepartslogistiker (Lieb & Lieb, 2010, s. 528). Det 
visade sig att det i genomsnitt var 21 % av kunderna som involverade hållbarhetsfrågor 
i sina kontrakt med tredjepartslogistiker (Lieb & Lieb, 2010, s. 528). Däremot visade 
studien som genomfördes ett år senare att 63 % av kunderna engagerade sig i 
hållbarhetsfrågor vilket tyder på att hållbarhet blivit allt viktigare inom 
tredjepartslogistikbranschen (Lieb & Lieb, 2010, s. 531-532). Vad då dessa kunder 
efterfrågade var dels hur tredjepartslogistiker internt arbetade med hållbarhet såsom 
återvinning, energibesparing och reducering av koldioxidutsläpp (Lieb & Lieb, 2010, s. 
528-529). Det visade sig att dessa hållbarhetsfrågor dock inte var avgörande för 
framtida kontrakt men att i vissa fall kunde det vara det (Lieb & Lieb, 2010, s. 529). 
Tredjepartslogistiker rankade den största utmaningen som de stod inför vilket enligt 
dem är att balansera hållbarhetsarbete med kundernas förväntningar för billiga tjänster 
(Lieb & Lieb, 2010, s. 529). 
 
Studien av Lieb & Lieb (2010) bidrar med aktiviteter som kunder efterfrågar vid ett 
samarbete med en tredjepartslogistiker som kan vara relevanta att ta hänsyn till vid 
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undersökningen hur mikroföretag kan påverka när det kommer till de tre dimensionerna 
av hållbarhet. Dessa aktiviteter var exempelvis reducering av koldioxidutsläpp och ökad 
återvinning. Vidare visar resultat i studien av Lieb och Lieb (2010) som genomfördes år 
2008 att tredjepartslogistiker inte är vana vid kunder som efterfrågar 
hållbarhetsaktiviteter. Däremot år 2009 hade det ökat avsevärt. Detta kan antingen 
betyda att tredjepartslogistiker är förberedda på att kunder efterfrågar 
hållbarhetsaktiviteter eller att de inte har hanteringssystem för att hantera efterfrågade 
hållbarhetsaktiviteter. Detta kan vara avgörande för hur mikroföretag kan agera hållbart 
i försörjningskedjan. En annan viktig aspekt som studien berör är huruvida 
tredjepartslogistiker kan erbjuda hållbarhetsaktiviteter och samtidigt behålla samma pris 
mot kund. Detta är intressant för vår studie ifall resultat visar att mikroföretag kan 
påverka tredjepartslogistiker när det kommer till de tre dimensionerna av hållbarhet, 
men att det sedan vid implementering av dessa aktiviteter finns en risk att det innebär 
kostnader för mikroföretaget.  
 
I en studie som genomfördes av Martinsen och Björklund (2012) undersöktes 
överensstämmelsen mellan miljöaktiviteter som tredjepartslogistiker erbjuder och vad 
deras kunder efterfrågar. Studien genomfördes med hjälp av en enkät och besvarades av 
svenska tredjepartslogistiker och dess kunder (Martinsen & Björklund, 2012, s. 562). 
Resultat visade att tredjepartslogistiker överpresterar när det kommer till miljövänliga 
tjänster till kunder och att kunder verkar nöjda med det som erbjuds (Martinsen & 
Björklund, 2012, s. 577). 
 
Denna studie är intressant för oss då resultatet visar att det finns stora chanser att 
mikroföretags efterfrågan av hållbarhetsaktiviteter, för att kunna agera hållbart i 
försörjningskedjan, stimuleras då tredjepartslogistiker överpresterar gällande dessa 
aktiviteter. Viktigt att ha i åtanke är att denna studie endast visar på att 
tredjepartslogistiker överpresterar när det kommer till miljöaktiviteter, alltså 
undersöktes inte den sociala eller den ekonomiska dimensionen av hållbarhet. Vi menar 
att det kan finnas en skillnad mellan de olika dimensionerna då exempelvis den sociala 
dimensionen av hållbarhet, som tidigare nämnts, hamnat i skymundan. Detta kan betyda 
att tredjepartslogistiker inte har en lika stor bredd av aktiviteter inom den sociala 
dimensionen av hållbarhet som i den miljömässiga dimensionen av hållbarhet. Att 
undersöka hur mikroföretag då kan påverka tredjepartslogistiker när det kommer till 
miljömässiga dimensionen kan vara svårt om det visar sig i vår studie att de aktiviteter 
som exempelföretag efterfrågar också tillgodoses. Däremot kan det finnas utrymme att 
undersöka hur mikroföretag kan påverka tredjepartslogistiker när det kommer till den 
sociala dimensionen av hållbarhet då denna tidigare försummats.  
 
Kudla och Klaas-Wissing (2012) har i deras studie genomfört en undersökning för att se 
hur tre stora och fem medelstora europeiska tredjepartslogistiker inom 
transportbranschen väljer att arbeta med hållbarhet. Resultatet visade att det var stora 
skillnader dem emellan (Kudla & Klaas-Wissing, 2012, s. 225). Det var enbart tre av 34 
aktiviteter som gemensamt återkom hos de undersökta tredjepartslogistikerna nämligen 
träning i eko-körning, modernisering av fordonsflotta och ruttoptimering (Kudla & 
Klaas-Wissing, 2012, s. 225). Resultat visade även att det fanns en skillnad mellan 
större och de mindre tredjepartslogistikerna då de mindre, i genomsnitt, använde sig av 
mer miljöaktiviteter (Kudla & Klaas-Wissing, 2012, s. 226). 
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Studien av Kudla och Klaas-Wissing (2012) är av betydelse för vår studie då det visar 
på att det kan skilja sig mellan tredjepartslogistiker när det kommer till miljöaktiviteter 
som de erbjuder samt att det kan skilja sig mellan stora och små tredjepartslogistiker. 
Detta kan ha en inverkan på vårt resultat hur mikroföretag kan påverka 
tredjepartslogistiker när det kommer till de tre dimensionerna av hållbarhet eftersom 
tredjepartslogistiker engagerar sig olika mycket inom hållbarhet och av den anledningen 
påverkas olika mycket. Vidare är studien av Kudla & Klaas-Wissing (2012) av relevans 
då den visar på att den miljömässiga dimensionen av hållbarhet är den som erhållit mest 
fokus bland tredjepartslogistiker. Därmed måste det beaktas, som ovan också nämnts, 
den sociala dimensionen av hållbarhet och dess tidigare försummelse.   
 

4.3.1 Hållbarhetsaktiviteter vid utvärdering av tredjepartslogistiker  

Att utvärdera och välja en tredjepartslogistiker är ett viktigt beslut oavsett anledningen 
till varför företag väljer att utkontraktera logistikaktiviteter (Ho et al., 2012, s. 10841). 
Att välja en tredjepartslogistiker bör baseras på fler aktiviteter än enbart prislistor (Ho et 
al., 2012, s. 10841). Valet bör enligt Ho et al. (2012, s. 10841) grundas på både 
kvalitativa och kvantitativa aktiviteter (Ho et al., 2012, s. 10841). Lam och Dai (2015, s. 
316) anser att de flesta studier vid utvärdering av tredjepartslogistiker grundar sig på 
traditionella aktiviteter såsom kostnader, kvalitet, tid och flexibilitet och tar inte hänsyn 
till den miljömässiga dimensionen av hållbarhet. 
 
I tabell 1 (se även Bilaga 1 för en utförligare beskrivning) presenteras aktiviteter som är 
relevanta att överväga för företag vid utvärdering av utkontraktering till en 
tredjepartslogistiker genom att se till hållbarhet. Tabellen är en sammanställning av 
hållbarhetsaktiviteter och är uppdelade efter den ekonomiska, miljömässiga och sociala 
dimensionen av hållbarhet. 
 
I den ekonomiska dimensionen kan exempelvis aktiviteter såsom kostnad vara viktigt 
att beakta för en kund vid utkontraktering till en tredjepartslogistiker (Aguezzoul, 2014; 
Liu & Wang, 2009; Rajesh et al., 2013; Selviaridis & Spring, 2007). Det kan även vara 
av betydelse att det går att spåra försändelser (Aguezzoul, 2014; Rajesh et al., 2013). 
Gällande den miljömässiga dimensionen kan aktiviteter såsom att tredjepartslogistikern 
använder sig eko-körning vara viktigt för kunder som värnar om miljön (Kudla & 
Klaas-Wissing, 2012; McKinnon, 2010). Vidare kan det vara ett krav från kunden att 
tredjepartslogistikern är ISO-certifierad vid ett samarbete (Ghadimi et al., 2015; Kudla 
& Klaas-Wissing, 2012; Martinsen & Huge-Brodin, 2014; Rajesh et al., 2013). I den 
sociala dimensionen kan kunder exempelvis värdesätta att tredjepartslogistikern har en 
liknande företagskultur som kunden (Aguezzoul, 2014; Dou & Sarkis, 2010; Liu & 
Wang, 2009; Rajesh et al., 2013). Vidare aktiviteter som kunder kan värdesätta kan vara 
att tredjepartslogistikern kontinuerligt har utbildning för sina anställda både när det 
gäller hållbarhetsutbildningar men även i hälsa och säkerhet på arbetsplatsen (Dou & 
Sarkis, 2010; Ghadimi et al., 2015; Kudla & Klaas-Wissing, 2012). 
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Tabell 1. Aktiviteter att beakta inom de tre dimensioner av hållbarhet vid val av 
tredjepartslogistiker 

 
Ekonomiska 
dimensionen 

Miljömässiga  
dimensionen 

Sociala  
dimensionen 

Kostnader Faktureringssystem (EDI) Erfarenhet 
Spårningsmöjligheter Ruttoptimering, samkörning & planering Kultur 
Finansiell stabilitet ISO-certifiering Hälsa & Säkerhet 
Servicekvalitet Eko-körning Hållbarhetsutbildning 
Pålitlighet Modern fordonsflotta Utbildning 
Flexibilitet Intermodala transporter Samhället 
Bredd av service Exkludering av flygtransport Bidrag & donationer 
Information/IT Gröna byggnader Anställdas trivsel 
Teknologisk kompetens Miljöprogram  
 Sponsring/stöd av miljöaktiviteter  
 
De aktiviteter som är synliga i tabellen anser vi är relevanta att synliggöra då de utgör 
en grund för den framtida undersökningen. I vår studie kommer dessa aktiviteter att 
utvärderas av exempelföretaget genom en intervju för att så realistisk som möjligt 
utforma den senare intervjun med tredjepartslogistiker. Intervjuerna med 
tredjepartslogistiker som baseras på de utvalda aktiviteterna kommer praktiskt visa på 
hur tredjepartslogistiker tillämpar det som efterfrågas och hur ett mikroföretag kan 
påverka dessa hållbarhetsaktiviteter. Således kommer dessa hållbarhetsaktiviteter att 
utgöra en praktisk studie där vi kan undersöka både möjligheterna till att agera hållbart i 
försörjningskedjan vid utkontraktering till en tredjepartslogistiker men även hur 
mikroföretag kan påverka vilka aktiviteter som inkluderas vid ett samarbete.  
 

4.3.2 Påverkan av miljöaktiviteter hos tredjepartslogistiker 

Martinsen och Huge-Brodin (2014) har undersökt hur miljöaktiviteter reflekteras på den 
logistiska marknaden. De genomförde fallstudier på medelstora och stora 
tredjepartslogistiker och företagskunder (Martinsen & Huge-Brodin, 2014, s. 6). 
Resultat av studien visade att de miljöaktiviteter som inkluderades i relationen 
baserades på vad företag hade för krav på tredjepartslogistiker (Martinsen & Huge-
Brodin, 2014, s. 15). Om företag var ointresserad av miljöaktiviteter inkluderades dessa 
inte (Martinsen & Huge-Brodin, 2014, s. 3). Martinsen och Huge-Brodin (2014, s. 15) 
menar att resultatet kan bero på det maktövertag som företag besitter över 
tredjepartslogistiker på grund av deras storlek. Detta eftersom tidigare studier visat att 
stora kunder tenderar att besitta makt att påverka leverantörer när det kommer till 
miljövänliga aktiviteter (Theyel, 2006 refererad i Martinsen & Huge-Brodin, 2014, s. 
15). 
 
Vi anser att studien av Martinsen och Huge-Brodin (2014) är relevant i vår studie. 
Genom att utföra fallstudier på tredjepartslogistiker fick Martinsen och Huge-Brodin 
(2014) en djupare förståelse vilket ligger till grund till att vi valt att göra fallstudier även 
i vår studie. Vidare visade resultat att de miljöaktiviteter som de medelstora och stora 
företagskunderna krävde också var de miljöaktiviteter som identifierades i relationen 
med tredjepartslogistiker. Detta påvisar att det ligger i företagets ansvar att efterfråga 
hållbarhetsaktiviteter för att dessa skall inkluderas vilket är en av anledningarna till att 
vi använder oss av ett exempelföretag i denna studie. Resultatet av studien kunde enligt 
Martinsen och Huge-Brodin (2014) bero på företagskundens maktöverläge över 
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tredjepartslogistiker på grund av deras storlek. Detta kan vid vår undersökning av 
mikroföretag vara viktigt att beakta då vi studerar mindre företag och således en mindre 
kund än de Martinsen och Huge-Brodin (2014) undersökt. Maktförhållandet kan i vårt 
fall se annorlunda ut. 
 
I en studie av Large et al. (2013, s. 122) diskuterades i vilken utsträckning företag i 
Tyskland tar hållbarhet i åtanke vid inköp av logistiktjänster. Studien undersökte två 
huvudfrågor: i vilken utsträckning företag är villiga att möjliggöra för 
tredjepartslogistiker att arbeta med hållbarhetsfrågor samt i vilken utsträckning som 
företagen kan påverka tredjepartslogistiker när det kommer till hållbarhetsaktiviteter 
(Large et al 2013, s. 122). Resultat visade att det var stora differenser mellan de 115 
undersökta företagen (Large et al., 2014, s. 126-128). Företag vill inkorporera mer 
hållbarhet vid val av tredjepartslogistiker än i det avseende som det faktiskt realiseras 
(Large et al., 2013, s. 128). I de fall där företagskunder kunde påverka 
tredjepartslogistiker att vidta aktiviteter som främjar hållbarhet var dessa aktiviteter 
kopplade till ekonomiska fördelar för tredjepartslogistiker (Large et al., 2013, s. 130). 
 
Studien av Large et al. (2013) anser vi är viktig att ta hänsyn till. Detta eftersom 
exempelföretaget i vår studie kan vilja inkorporera mer hållbarhet vid utvärdering av 
tredjepartslogistiker än vad de faktiskt realiserar i verkligheten. Men framförallt 
kommer vi i denna studie ta hänsyn till om ekonomiska incitament är en parameter att 
beakta då ett mikroföretag ämnar till att påverka en tredjepartslogistikers 
hållbarhetsaktiviteter. Detta är även av betydelse för vår studies delsyfte då Verhaugen 
(2006, s. 5) menar att mikroföretag karaktäriseras av att ha begränsade resurser, således 
kan ekonomiska fördelar för tredjepartslogistiker påverka mikroföretags möjligheter att 
agera hållbart i försörjningskedjan. 
 

4.4 Maktförhållande mellan säljare och köpare 

4.4.1 Mikroföretag 

Inom Europeiska Unionen (EU) definieras mikroföretag som ett företag som inte 
sysselsätter mer än tio personer och inte har en omsättning eller balansomslutning som 
överstiger två miljoner euro per år (Verhaugen, 2006). Inom de 25 medlemsstaterna i 
EU finns cirka 23 miljoner mikroföretag samt små och medelstora företag (Verhaugen, 
2006, s. 51). Detta representerar 99 % av alla företag inom EU och sysselsätter 75 
miljoner människor (Verhaugen, 2006). Dessa företag har en stor betydelse för EU då 
de sysselsätter många och skapar konkurrens (Verhaugen, 2006). Mikroföretags 
betydelse och framtida vitalitet stärks även då antalet mikroföretag är under stadig 
uppgång inom EU (Verhaugen, 2006, s. 9). Det som karaktäriserar mikroföretag samt 
små till medelstora företag är att de har svårigheter att erhålla kapital och krediter vilket 
gör att deras begränsade resurser kan hindra dem från att tillgå exempelvis ny teknologi 
(Verhaugen, 2006, s. 5). 
 
Mikroföretag är en central pusselbit i vår studie då det är dessa företag vi undersöker 
huruvida de kan påverka tredjepartslogistiker när det kommer till de tre dimensionerna 
av hållbarhet. Att mikroföretag besitter karaktärsdrag skilt från större företag i form av 
begränsade resurser kan potentiellt skapa andra förutsättningar ifall de kan påverka 
tredjepartslogistiker när det kommer till hållbarhetsaktiviteter. Maktbalansen som finns 
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mellan säljare och köpare, som beskrivs senare i stycke 4.4.3, bidrar till en djupare 
diskussion vad gäller relationen mellan en mindre kund och en större säljare. Oavsett 
företags olika karaktärsdrag byggs alla organisationer däremot gemensamt på relationer 
(Gulati & Kletter, 2005, s. 77) som vi tar upp i nästa avsnitt.  
 

4.4.2 Långsiktiga relationer 

Gulati och Kletter (2005, s. 77-78) menar att återkommande högt presenterande företag 
har ett utökat fokus på att skapa långsiktiga snarare än kortsiktiga relationer med 
leverantörer och med kunder. Författarna menar att relationen mellan ett säljande 
företag och dess kunder kan inordnas i en av fyra nivåer (se Figur 6) (Gulati & Kletter, 
2005, s. 82). På den lägsta nivån finns inga relationer mellan det säljande företaget och 
kunden utan kunden ser enbart till priset (Gulati & Kletter, 2005, s. 82). Nästa nivå 
inkluderar en relation, dock är denna enbart mellan kunden och säljarens produkt eller 
tjänst, relationen avser inte det säljande företaget, således följer kunden med 
produkten/tjänsten om denne byter leverantör (Gulati & Kletter, 2005, s. 82). Den näst 
högsta nivån avser en etablerad relation mellan kunden och det säljande företaget, där 
båda parter investerar i den andre partens framgång och en ömsesidig lojalitet växer 
fram (Gulati & Kletter, 2005, s. 83). I den högsta nivån är det säljande företaget och 
kunden starkt integrerade med varandra (Gulati & Kletter, 2005, s. 84). Det säljande 
företaget kan då exempelvis vara ansvarig för kundens framgång och erhålla ersättning 
beroende på detta utfall (Gulati & Kletter, 2005, s. 84). 

 

 
Figur 6. Kundrelationstrappa (adapterad från Gulati & Kletter, 2005, s. 82) 

Studien av Gulati och Kletter (2005) är av intresse i vår studie då den huvusakligen 
avser en relevans till vårt praktiska bidrag då vi ämnar rekommendera en lämplig 
tredjepartslogistiker till vårt exempelföretag. Dels påvisar studien att det är centralt att 
studera vilket fokus de olika tredjepartslogisitkerna har på relationer med kunder då det 
kan bidra till en hög prestation för bägge parter. Dels har studien även en förankring i 
kommande avsnitt då Khoja (2011) och Stannack (1996) diskuterar hur sådana nära och 
långa relationer kan möjliggöras.  
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4.4.3 Maktbalans 

Khoja et al. (2011) och Chicksand (2015, s. 128) menar att vad som bestämmer om nära 
och starka relationer utvecklas eller inte är beroende på den köpande och säljande 
partens maktobalanser, vilket i sin tur är ett utfall av respektive parts engagemang 
(Khoja et al., 2011). En minskad maktobalans och därmed en maktbalans kan alltså 
erhållas genom högre engagemang vilket resulterar i långa och nära relationer (Khoja et 
al., 2011). Nära relationer har även den egenskapen att minska maktobalanser 
ytterligare mellan köpare och säljare (Khoja et al., 2011). 
 
Det finns ett antal olika definitioner på makt. Blau (1964, s. 117) menar att makt 
definieras som ―the ability of an actor to impose its will on others‖ medan Stannack 
(1996, s. 51) har härrört begreppet till dess innebörd i en försörjningskedja ―the capacity 
to optimize the behaviour of suppliers and subcontractors in accordance with desired 
performance objectives‖. I denna studie ämnar vi inte att utreda de olika definitionerna 
av makt utan snarare att ge en förståelse för maktens innebörd varav det är viktigt att ha 
förståelse för vad begreppet inbegriper. 
 
Även begreppet engagemang kan beskrivas på olika sätt. Anderson och Weitz (1992, s. 
19) definierar engagemang som ―desire to develop a stable relationship, a willingness 
to make short term sacrifices to maintain the relationship, and confidence in stability of 
the relationship‖. Ett sätt att påvisa engagemang är enligt Cannon och Homburg (2001, 
refererad i Khoja et al., 2011, s. 76) att möta köparen eller säljarens specifika behov 
vilket inbegriper förändringar i de egna processerna. 
 
Khoja et al. (2011, s. 79) menar att kunden har maktöverläget om denne är en stor 
köpare hos säljaren, om det finns flertalet säljare och substitut samt om antalet köpare är 
få. Om säljaren istället har maktöverläget gäller det motsatta (Khoja et al., 2011, s. 79). 
Det vill säga att kunden är en liten köpare hos säljaren, om det finns få konkurrerande 
leverantörer och substitut samt antalet köpare är många (Khoja et al., 2011, s. 79). 
 
Khoja (2011, s. 79) menar att den part som är i maktunderläge tenderar att öka sitt 
engagemang. Dock kan viljan att öka engagemanget hämmas av en rädsla att bli 
utnyttjad (Khoja et al., 2011, s. 79). Exempelvis kan en säljare i ett maktunderläge vara 
rädd att ändra sina processer för att möta kundens preferenser då denna i ett senare 
skede kanske sätter krav på att få ett lägre pris (Khoja et al., 2011, s. 80). Om köparen 
däremot lyckas utnyttja sitt maktöverläge kan köparen erhålla en högre 
produktspecifikation (Stannack, 1996, s. 53). Däremot, om en köpare är i 
maktunderläge kan denna hämmas av befintliga resursbegränsningar och därmed hindra 
ett utökat engagemang (Khoja et a., 2011, s. 79). En brist på mottaglighet kan även det 
hindra en utjämning av maktobalanser (Khoja et al., 2011, s. 81). Khoja (2011, s. 81) 
menar att den maktunderlägsna parten måste öka sitt engagemang på så sätt att den 
starkare parten låses in, annars är det troligt att maktobalansen kvarstår. I 
sammanhanget är det även värt att nämna att om parten i maktöverläge väljer att öka sitt 
engagemang ökar istället maktobalansen (Khoja et al., 2011, s. 81). Således, parten i 
maktunderläge är i behov av att öka sitt engagemang vilket kan minska maktobalansen 
och leda till en lång och nära relation, men utvecklingen kan hindras av en rädsla att 
utnyttjas eller en brist på mottaglighet (Khoja et al., 2011). 
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Även Stannack (1996, s. 52) menar att engagemang kan leda till långa och nära 
relationer.  Stannack (1996, s. 56) menar att för att uppnå långsiktiga relationer skall 
engagemanget från parten i maktunderläge inte utgöras av ett ekonomiskt maktagerande 
utan snarare ett försök att påverka den andra parten att agera på ett specifikt sätt för att 
det är rätt att göra så. En liknelse till detta kan göras till Terpend och Ashenbaums 
(2012) forskning. Att utöva en typ av makt där säljaren upplever att den har en 
skyldighet att agera efter köparens preferenser kan förbättra säljarens prestation 
(Terpend & Ashenbaum, 2012, s. 67). En sådan typ av makt används ofta av mindre 
köpande företag då de ofta saknar andra typer av makt (Terpend & Ashenbaum, 2012, s. 
68). Hädanefter kommer vi i vår studie att referera till legitim och monetär makt. Med 
det förstnämnda menar vi att tredjepartslogistikern känner en skyldighet att utöka sitt 
engagemang i hållbarhet med det som efterfrågas av mikroföretaget för att de anser att 
det är rätt att se till hållbarhetsaspekter. Med det sistnämnda menar vi att 
tredjepartslogistikern endast ser till ekonomiska fördelaktigheter vid ett utökat 
engagemang av hållbarhetsaktiviteter. 
 
Vilken part, den säljande tredjepartslogistikern eller det köpande mikroföretaget, som 
besitter ett maktöverläge respektive underläge är svårt att avgöra på förhand i vår studie. 
Att exempelföretaget i studien är ett litet företag, talar för att tredjepartslogistiker har 
maktöverläget. Däremot menar Perotti et al. (2015, s. 180) att logistik och 
transportindustrin karaktäriseras av en hög konkurrens. Hög konkurrens indikerar 
således på att vårt exempelföretag innehar maktöverläget då det finns flertalet 
konkurrenter i tredjepartslogistikbranschen samt substitut. Således är det svårt att på 
förhand avgöra vilken part som är i behov av att utöka sitt engagemang i syfte att skapa 
långsiktiga relationer och därmed möjliggöra hög prestation för bägge aktörerna i 
relationen. 
 
Maktförhållanden mellan tredjepartslogistiker och mikroföretag är en central del i vår 
studie då dess förekomst kan påverka relationen och vilket behov av engagemang som 
är nödvändigt och från vilken part detta skall mynna ut från. Frågan vi formulerat i 
studien kan med hjälp av teorin om maktförhållanden besvara om tredjepartslogistiker 
är benägna att öka sitt engagemang och därmed tillåta sig att påverkas av 
mikroföretagets efterfrågan av hållbarhetsaktiviteter. Alternativt att tredjepartslogistiker 
anser sig besitta ett maktöverläge och således istället efterfrågar ett ökat engagemang av 
mikroföretaget. Det senare kan då potentiellt vara resurshämmande för ett mikroföretag 
och därmed minska dess potential att agera hållbart i försörjningskedjan vid val av 
tredjepartslogistiker. Med anledning av att mikroföretag tenderar att besitta begränsade 
resurser så är de även relevant att beakta om ett utökat engagemang från 
tredjepartslogistiker härstammar från en legitim eller monetär makt.  
 

4.4.4 Maktförhållandets betydelse för försörjningskedjans hållbarhet  

I en studie av Lo (2015) menar författaren att ett företags attityd till miljömässig 
hållbarhet och dess maktöverläge påverkar den miljömässiga hållbarheten i 
försörjningskedjan. Ett inköpande företag är därmed i behov av att vara i ett 
maktöverläge i förhållande till säljande leverantörer om denne ämnar ha inflytande på 
försörjningskedjan med dess miljömässiga hållbarhet (Lo, 2015, s. 3154). Parten med 
maktöverläge, den säljande leverantör eller kunden, kan således kontrollera väsentliga 
aktiviteter i försörjningskedjan, exempelvis den miljömässiga hållbarheten (Lo, 2015, s. 
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3154). Kunder med maktöverläge tenderar i denna kontext att sätta upp miljömässiga 
kriterier och söker sedan leverantörer som uppfyller kraven (Lo, 2015, s. 3154). Om 
kunden istället besitter ett maktunderläge får denna istället acceptera den säljande 
leverantörens strategi (Lo, 2015, s. 3154). 
 
Denna studie är relevant för oss då den påvisar betydelsen av att en kund är i ett 
maktöverläge i förhållande till leverantören om syftet är att uppnå miljömässig 
hållbarhet i försörjningskedjan. Detta då vår studie ämnar till att se till huruvida 
mikroföretag kan påverka tredjepartslogistiker med avseende på de tre dimensionerna 
av hållbarhet. Således går det att utläsa ur studien av Lo (2015) att mikroföretag är i 
behov av att vara i ett maktöverläge om påverkan på den miljömässiga dimensionen av 
hållbarhet skall vara en möjlighet. Studien hjälper oss därmed att förstå mikroföretags 
möjligheter att agera hållbart vid utkontraktering till tredjepartslogistiker. 
 

4.5 Sammanfattning av de valda teorierna 

För att åskådliggöra de teoretiska utgångspunkterna för vår studie har vi valt att 
sammanställa dessa tillsammans med vår studies syfte (se Figur 7). Dessa teoretiska 
anknytningar till vår studie kommer att tillämpas vid utformande av intervjuguiden, 
datainsamlingen samt vid vår analys.  
 

 
Figur 7. Sammanfattning av de valda teorierna 
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5. Praktisk metod 

Detta kapitel syftar till att redogöra för studiens praktiska angreppssätt. Kapitlet inleds 
med att diskutera studiens urval och den valda undersökningsmetoden presenteras. 
Vidare presenteras intervjuernas genomförande, bearbetning av empiri och slutligen 
diskuteras kritik mot primärkällor.  

5.1 Urval 

Brännland Cider utgör ett exempelföretag i vår studie då vi som tidigare nämnt erhållit 
ett uppdrag av mikroföretaget. Detta då Brännland Cider ämnar expandera sin 
verksamhet till den europeiska marknaden och därmed är i behov av en 
tredjepartslogistiker. Två av anledningarna till att Brännland Cider ansågs vara ett 
intressant företag grundade sig först och främst i att de är ett mikroföretag, men också 
för att de engagerar sig i hållbarhet. För att besvara vår problemformulering ‖hur kan 
mikroföretag påverka tredjepartslogistiker med avseende på de tre dimensionerna av 
hållbarhet?‖ är vi i behov av ett exempelföretag som kan benämnas som ett 
mikroföretag i syfte att se huruvida de kan påverka tredjepartslogistiker 
hållbarhetsaktiviteter.   
 
I syfte att välja våra fallföretag, tredjepartslogistiker, vänder vi oss däremot till 
litteraturen för att erhålla kunskap. Syftet med en kvalitativ studie är att skapa förståelse 
och det är då inte nödvändigt att använda sig av ett stort antal respondenter (Farquhar, 
2012, s. 75). Urvalet kan vara litet då det viktiga inte är antalet intervjuer, utan 
informationen som frambringas (Ryen, 2004, s. 77). Ryen (2004, s. 77-78) menar att det 
inte behöver genomföras ett slumpmässigt urval vid kvalitativa intervjuer då avsikten 
inte är att generalisera resultatet. Däremot kan ett slumpmässigt urval vara att föredra 
för att undvika en alltför omfattande urvalsprocess (Yin & Nilsson, 2007, s. 104). Ett 
annat sätt att välja urvalet i en kvalitativ fallstudie är enligt Creswell (2007, refererad i 
Farquhar, 2012, s. 75) genom att välja ut undersökningsenheter som är nödvändiga för 
att genomföra studien. Andra alternativ är att välja urvalet successivt utifrån att nya 
källor uppenbarar sig eller genom att respondenter i studien söker nya respondenter 
(Farquhar, 2012, s. 75). Ryen (2004, s. 80) anser att författarna bör gå till de mest 
relevanta och givande källorna eftersom de besitter mest information och kommer 
därmed bidra mest till studien. 
 
Urvalet begränsades till tredjepartslogistiker som har verksamhet i Skåne län eller nära 
angränsande län. Anledningen är då exempelföretaget i studien efterfrågar detta och då 
vi inte ämnar undersöka geografiska skillnader mellan tredjepartslogistiker fann vi detta 
som en bra avgränsning. Resterande tredjepartslogistiker utvärderades sedan baserat på 
vårt exempelföretags kriterier: möjligheter att leverera inom Sverige, till Tyskland, 
Schweiz och Storbritannien samt tillhandahåller tjänsterna lagerhållning, transport och 
orderhantering (A. Sundgren Graniti, 2016). Således valdes de mest relevanta och 
givande fallföretagen ut vilket Ryen (2004, s. 80) rekommenderar. I tillskott till detta 
genomfördes ett slumpmässigt urval i slutet på urvalsprocessen. Hur urvalet rent 
praktiskt genomfördes presenteras nedan. 
 
Intelligent Logistik presenterade år 2012 en lista på tredjepartslogistiker i Sverige i en 
bilaga till Dagens Industri (Hultén, 2012). Listan med tredjepartslogistiker som 
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Intelligent Logistik tog fram var den mest kompletta listan av tredjepartslogistiker som 
publicerats i Sverige (Hultén, 2012). Listan innehöll 135 tredjepartslogistiker i Sverige, 
dock fanns inte alla Sveriges mindre tredjepartslogistiker representerade i listan (Hultén, 
2012). Från 2007 till 2012 ökade antalet tredjepartslogistiker från 130 till 135 stycken 
(Hultén, 2012). De flesta av dessa tredjepartslogistiker har huvudkontor och lager i 
Stockholm, Göteborg eller Skåne (Hultén, 2012). 
 
För att välja ut tredjepartslogistiker valde vi att ta bort de tredjepartslogistiker som inte 
har verksamhet i Skånes län eller i nära angränsande län. Vi gick då från 135 
tredjepartslogistiker till 33 stycken (se Figur 8). Efter det kontrollerade vi att respektive 
tredjepartslogistiker fortfarande är verksamma då det gått fyra år från att Intelligent 
Logistik publicerat listan. Vi gick även in på respektive tredjepartslogistikers hemsida 
för att direkt sålla bort de tredjepartslogistiker som inte tillhandahåller de efterfrågade 
tjänsterna. Sökningen visade att några av dessa tredjepartslogistiker gått i konkurs sen 
2012 och vissa gick inte att spåra till en hemsida vilka då sållades bort. Detta gjorde att 
vi gick från 33 tredjepartslogistiker till 12 stycken. 
 
Vi ansåg att fyra år är en relativt lång tid sen listan publicerades och eftersom Hultén 
(2012) skriver att tredjepartslogistikbranschen är en av de snabbaste växande 
branscherna i Sverige, ansågs det nödvändigt att komplettera listan med 
tredjepartslogistiker som uppkommit efter 2012. Resultat visade att det tillkom fem 
tredjepartslogistiker som har verksamhet i Skånes län eller nära angränsande län samt 
erbjuder de efterfrågade tjänsterna. 
 
Av de 17 tredjepartslogistiker vi tagit fram behövdes mer information om de uppfyllde 
de kriterier som exempelföretaget i studien efterfrågade (se avsnitt 6.2). Därför började 
vi noggrant undersöka tredjepartslogistikernas hemsidor vilket gjorde att vi kunde sålla 
bort ytterligare åtta tredjepartslogistiker. Av de resterande nio tredjepartslogistikerna 
valde vi att slumpmässigt kontakta sex av dem som skulle utgöra vårt urval. Dock vid 
kontakt med två av de sex utvalda tredjepartslogistikerna framkom att det inte var 
intresserade av att medverka i studien då de inte ansåg sig var en potentiell 
tredjepartslogistiker till vårt exempelföretag. De uttryckte att de ansåg sig vara för stora 
och inte var intresserade av att ha mikroföretag som kund då de har ståndpunkten att 
små företag inte är lönsamma kunder för dem. Vi valde då att kontakta de resterande tre 
tredjepartslogistikerna ifall det skulle bli något fler bortfall. Det slutgiltiga urvalet 
bestod därmed av sju tredjepartslogistiker.  
 

 

Figur 8. Illustration över urvalet 
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5.2 Val av undersökningsmetod 

Semi-strukturerade intervjuer är ett vanligt alternativ för datainsamling och analys 
(Farquhar, 2012, s. 73). En semi-strukturerad intervju innebär att huvudfrågor och olika 
teman formuleras innan intervjun (Farquhar, 2012, s. 74; Ryen, 2004, s. 44,). I vilken 
ordningsföljd och hur dessa formuleras och presenteras är av mindre betydelse (Bryman 
& Bell, 2005, s. 362-363; Farquhar, 2012, s. 74; Mason, 2002, s. 62; Ryen, 2004, s. 46). 
En intervjuguide är viktig att tillgå vid intervjuer (Ryen, 2004, s. 44). Det finns olika 
grader av formalisering av intervjuguiden då den antingen kan ha en fast 
förhandsstruktur eller ingen alls (Ryen, 2004, s. 44). Fördelar med att ha en fast 
förhandsstruktur är att överflödig information kan undvikas samt förhindra att 
materialet snedvrids genom frågor som inte är neutrala (Ryen, 2004, s. 44). Nackdelar 
med en fast förhandsstruktur är att forskaren kan bli ―blind‖ och missförstå fenomen, 
intervjun kan bli mekanisk och mindre interaktiv och kontexten kan förlora sin 
betydelse (Ryen, 2004, s. 44). 
 
Vi har använt oss av semi-strukturerade intervjuguider vid intervju med 
exempelföretaget Brännland Cider och med tredjepartslogistiker. Anledningen var för 
att vi inte ville bli för fast i vår struktur och istället möjliggöra att fråga följdfrågor om 
sådana uppkom vid intervjuerna. Vi ville även att intervjuerna skulle bli interagerande 
och inte mekaniska då vi ville att intervjuerna skulle reflektera verkligheten. Innan 
intervjuerna hade vi förberett frågor som var uppdelade i olika teman vilka var 
förankrade i vår teoretiska referensram. Dessa teman syftade till att utforska områden 
som behandlats i teorikapitlet.  
 
Två intervjuguider upprättades, en för intervju med exempelföretaget Brännland Cider 
(se Bilaga 2) och den andra för intervjuer med utvalda tredjepartslogistiker (se Bilaga 
3). De två intervjuguiderna liknar varandra då de är uppdelade i liknande teman. Enligt 
Yin och Nilsson (2007, s. 117) och Farquhar (2012, s. 73) skall frågorna som ställs i 
intervjuer i fallstudier vara konkreta och ha en tydlig inriktning på att besvara de det 
ämnar till att undersöka. De tre huvudsakliga teman som de två intervjumallarna 
behandlar är de tre dimensionerna av hållbarhet, hållbarhet hos tredjepartslogistiker 
samt maktförhållanden. Dessa tre teman har en förankring i vårt teoretiska avsnitt och 
frågorna är formulerade för att besvara studiens syfte. Vidare ställdes även ett antal 
generella frågor i syfte att öppna upp för diskussion.   
 
De två intervjuguiderna skiljer sig dock åt då de ses ur två olika perspektiv. Intervjun 
med Brännland Cider var den första intervjun vi genomförde. Anledningen var då den 
intervjun utgjorde grunden för de frågor vi sedan ställde till tredjepartslogistiker. 
Intervjun med Brännland Cider hade således en inverkan på exempelvis vilka 
hållbarhetsaktiviteter som efterfrågades hos tredjepartslogistikerna i studien. Nedan 
kommer intervjuguiden med tredjepartslogistiker att beskrivas mer ingående där 
frågornas olika syften presenteras. Detta då det är denna datainsamlig som utgjorde 
fokuset i vår studie.   
 
Fråga 1 och 2 är av generell karaktär och syftade till att utgöra en introduktion till 
intervjun samt även öppna upp för diskussion. Fråga 3 och 4 syftade till att besvara 
vilket ställningstagande tredjepartslogistikern besitter inom hållbarhet, vad som driver 
dem till att engagera sig i hållbarhet, samt hur och om det beaktar hållbarhet i 
försörjningskedjan. Dessa två frågar är nära relaterade till fråga nummer 5 som hade 
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som syfte att besvara vad som krävs för att de ska utöka sina hållbarhetsaktiviteter med 
dem som efterfrågas av en kund. Fråga 3, 4 och 5 är viktiga för studien då de dels 
svarade på hur kompatibel tredjepartslogistikern är gentemot vårt exempelföretag i 
fråga om hållbarhet, det vill säga om de delar syn på relevansen av att beakta hållbarhet. 
Dels så var de även viktiga för att studera hur ett mikroföretag kan påverka en 
tredjepartslogistiker att utöka dess hållbarhetsaktiviteter, samt hur de ser på balansen 
mellan de tre dimensionerna av hållbarhet. Fråga 6 och 7 hade som syfte att ge svar om 
hur maktförhållandet är utformat och vilket part som besitter maktöverläge respektive 
maktunderläge. Detta är av betydelse i vår studie då det kan påverka ett mikroföretags 
möjligheter att agera hållbart vid utkontraktering av hållbarhetsaktiviteter till en 
tredjepartslogistiker. Detta då tidigare studier menar att ett maktöverläge i denna 
kontext kan vara centralt. Fråga 8 och 9 i studien är av mer generell karaktär då de 
öppnade upp för ytterligare diskussioner och dimensioner till de tidigare ställda 
frågorna. Vidare är fråga 10 och 11 ställda i syfte att studera maktförhållandet, dock så 
hade dessa frågor ett mer praktisk syfte i vår studie då de är av betydelse för vår 
rekommendation till vårt exempelföretag. Detta då vårt exempelföretag värderar långa 
och nära relationer med samarbetspartner men även för att tredjepartslogistikerns fokus 
på långa och nära relationer kan påverka maktförhållandet. Fråga 12 till 31 utgör vad vi 
kommer att referera till som vår praktiska studie. Frågorna hade som syfte att studera 
hållbarhetsaktiviteterna som efterfrågas av exempelföretaget för att undersöka vilka av 
dessa som tredjepartslogistikern också engagerar sig i. Vidare ämnade dessa frågor till 
att besvara om och hur ett mikroföretag kan påverka tredjepartslogistikern att utöka sina 
aktiviteter inom de tre dimensionerna av hållbarhet. Dessa frågor syftade därmed till att 
besvara om ett mikroföretag kan agera hållbart vid utkontraktering till en 
tredjepartslogistiker men även att studera om och hur ett mikroföretag kan påverka vilka 
hållbarhetsaktiviteter som inkluderas vid ett samarbete.  
 
Intervjun med Brännland Cider genomfördes genom ett personligt möte då de har 
verksamhet i Umeå där också studien bearbetats. Vi valde däremot att använda oss av 
telefonintervjuer vid intervjuer med fallföretagen. Detta eftersom fallföretagen befann 
sig i Skånes län eller i nära angränsande län. Enligt Chapple (1999, refererad i Lechuga, 
2010, s. 253) är en fördel med telefonintervjuer att det går att nå en större population 
även fast de är utspridda geografiskt. Vidare fördelar är att telefonintervjuer bidrar till 
minskade kostnader (Chapple, 1999, refererad i Lechuga, 2010, s. 253).  
 
Då det kan vara svårt att vara en god lyssnare samtidigt som att anteckna 
rekommenderar Ryen (2004, s. 56) att spela in intervjuerna. Vi spelade därför in 
intervjuerna med exempelföretag och tredjepartslogistiker för att undvika att viktig 
information missades och för att kunna vara uppmärksamma och ställa relevanta 
följdfrågor. Efter intervjuerna transkriberade vi intervjuerna för att underlätta hantering 
vid vår senare analys. Ryen (2004, s. 56) menar att efter inspelning av intervjun bör den 
transkriberas även fast det är ett tidskrävande arbete och i slutändan endast används en 
bråkdel av den transkriberade delen. Genom att transkribera ges forskaren en god 
kunskap om intervjuobjektet och forskaren börjar redan då sitt analysarbete (Ryen, 
2004, s. 56-58). Trots att transkribering var ett tidskrävande arbete ansåg vi att det 
underlättade för oss vid senare analys samt att vi undvek att gå miste om viktig 
information som våra respondenter delgav oss. 
 
Som tidigare nämnt skrev vi inte ner intervjusvaren under själva intervjun, däremot 
antecknade vi våra egna reflektioner av mindre karaktär under intervjuerna. Ryen (2004, 
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s. 69) menar på att anteckningar alltid bör föras, oavsett om intervjun spelas in eller 
inte. Detta då det är första början på analysarbetet och ger utrymme för författarna att 
skriva ner egna associationer och reflektioner under intervjun (Ryen, 2004, s. 69). Det 
är även viktigt att renskriva intervjun direkt efter intervjun för att undvika att författarna 
glömmer eller minns fel (Farquhar, 2012, s. 74; Ryen, 2004, s. 69,). Vidare är det 
viktigt att intervjuaren använder ett språk som respondenterna kan förstå och tolka på 
rätt sätt (Farquhar, 2012, s. 74). För att vi skulle undvika missuppfattningar och 
misstolkningar försökte vi att använda ett korrekt språk och förtydligade om vi 
misstänkte feltolkningar vid intervjuerna med exempelföretaget och 
tredjepartslogistiker. 
 

5.3 Genomförande av intervjuer 

5.3.1 Intervju med Brännland Cider 

Vid intervjun med Brännland Cider kom vi överens med dess VD Andreas Sundgren 
Graniti att träffas på Umeå Stadsbibliotek den 4 mars klockan 15.00 i grupprummet 
Klura. Några dagar innan intervjun skickade vi underlag till respondenten för att denne 
skulle hinna förbereda sig och tänka igenom de ämnen vi tänkt beröra. 
 
Innan intervjun startade frågade vi respondenten om vi fick spela in intervjun vilket han 
godkände. Vi började intervjun med att respondenten fick berätta om sin verksamhet. 
Sedan ledde vi in samtalet på de olika teman och frågor som vi förberett. Intervjun tog 
47 minuter och efter intervjun kände vi att vi hade den information som behövdes för att 
gå vidare med studien. Efter intervjun sammanfattade vi de anteckningar som förts och 
diskuterade igenom det som sagts. Vi började sedan direkt att transkribera intervjun. 
 

5.3.2 Pilotstudie 

Innan intervjuer med tredjepartslogistiker genomfördes en pilotstudie. En pilotstudie för 
datainsamlingen kan förbättra både innehållet som erhålls vid den faktiska studien men 
även förfarandet som tillämpas (Yin & Nilsson, 2007, s. 105). Således syftade vår 
pilotstudie till att noggrant gå igenom intervjumallen för att rent praktiskt se hur den 
fungerade och för att korrigera frågor ifall de var otydliga, missuppfattades eller 
överflödiga. Pilotstudien genomfördes genom en telefonintervju med en logistiker hos 
en tredjepartslogistiker i Umeå den 29 mars klockan 12.47 och tog 43 minuter att 
genomföra. Under pilotstudien framkom att vissa frågor var överflödiga vilka då 
eliminerades. Vidare fick en fråga upprepas ett fåtal gånger då respondenten inte förstod 
frågan vilket resulterade i att frågan korrigerades efter pilotstudien. Intervjuguiden 
ansågs sedan vara funktionell för sitt syfte.   
 

5.3.3 Intervju med tredjepartslogistiker 

För att komma i kontakt med tredjepartslogistiker inledde vi med att skicka ut ett mail. 
Som utgångspunkt försökte vi kontakta säljansvariga hos fallföretagen då det ofta är 
med dessa ett första möte sker och således är möjligheter att undersöka påverkan 
möjlig. Mailet som skickades till fallföretagen innehöll kortare information om vår 
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studie och ämnade till att skapa en förståelse för vår kommande intervju och om de var 
intresserade av att medverka (se Bilaga 4). Vid ett intresse bokades en tid in för 
telefonintervju. Ett fallföretag svarade endast via mail. Vid detta skeende var det som 
tidigare nämnt två fallföretag som avböjde.   
 
Under telefonsamtalet med tredjepartslogistikerna informerade vi om att intervjuerna 
kommer att spelas in samt att både deras företag och namn kommer att anonymiseras i 
studien och enbart presenteras för vårt exempelföretag Brännland Cider. Denna 
information fick fallföretagen godkänna innan vi gick vidare med genomförandet av 
telefonintervjuerna.  
 
Från fyra av de undersökta fallföretagen erhöll vi, i tillskott till intervjumaterialet, även 
offertunderlag. Dessa offerter erhölls via mail några dagar efter intervjutillfället då 
fallföretagen behövde tid att förbereda ett prisförslag. Vilka fallföretag som vi erhöll 
offerter från framkommer i Tabell 2. Syftet med dessa offerter var att kunna ge en 
grundlig rekommendation till Brännland Cider då de ansåg att kostnad var en viktig 
aktivitet att ta hänsyn till vid samarbete med tredjepartslogistiker.  
 

Tabell 2. Erhållna offerter från fallföretagen 
Fallföretag Alfa Beta Gamma Delta Epsilon Zeta Eta 
 
Offert 

 
5 

 
5 

 
5 

 
- 

 
- 

 
- 

 
5 
 

 

5.3.4 Schema över intervjuer 

I Tabell 3 återfinns en kort sammanfattning av de genomförda intervjuerna. I tabellen 
presenteras intervjun med Brännland Cider, pilotstudien samt respektive fallföretag med 
ett alias och tillhörande namn. Intervjuerna med fallföretagen varierade i längd där den 
kortaste uppgick till 36 minuter medan den längsta intervjun var 90 minuter. 
Sammantaget tog intervjuerna med fallföretagen nio dagar.  

 
Tabell 3. Schema över intervjuer 

Företag Respondent Position Intervjulängd Datum Intervjuform 
Brännland 
Cider 

Andreas 
Sundgren Graniti 

VD och grundare 47 minuter 4 mars 
2016 

Personligt möte 
Semi-strukturerad 

Pilotstudie Peter Logistiker 43 minuter 29 mars 
2016 

Telefonintervju 
Semi-strukturerad 

Alfa Anton Säljchef 42 minuter 31 mars 
2016 

Telefonintervju 
Semi-strukturerad 

Beta Bertil Affärsutvecklare 70 minuter 31 mars 
2016 

Telefonintervju 
Semi-strukturerad 

Gamma Gösta VD 46 minuter 4 april 
2016 

Telefonintervju 
Semi-strukturerad 

Delta Daniel Marknadsdirektör 42 minuter 5 april Telefonintervju 
Semi-strukturerad 

Epsilon Erik Project and 
contract manager 

36 minuter 6 april 
2016 

Telefonintervju 
Semi-strukturerad 

Zeta Zandra Administratör 90 minuter 6 april 
2016 

Telefonintervju 
Semi-strukturerad 

Eta Elin Business 
Development 

45 minuter 8 april 
2016 

Telefonintervju 
Semi-strukturerad 
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Efter andra intervjun med våra respondenter uppdagades att de 45 minuter som var 
avsatt till varje intervju var svår att hålla inom tidsramen. I intervjuerna med Beta och 
Zeta överskreds intervjutiderna ordentligt. Detta berodde på att vid undersökning av 
vilka hållbarhetsaktiviteter som fallföretagen tillämpade och om ett mikroföretag kunde 
påverka de aktiviteter som de inte tillämpade, tog olika lång tid. Vidare svarade några 
av respondenterna mer kortfattat på intervjufrågorna och andra mer utförligt. Detta har 
bidragit till att vid framställning av empirin har de fallföretag med de längre 
intervjuerna beskrivits mer djupgående och med en mer bredd än de resterande. Vi 
anser dock att detta inte påverkat studien negativt då vi fått svar på de frågor som var 
ämnade att besvaras. Det positiva med de längre intervjuerna var att vi i vissa 
intervjufall fick en ännu djupare förståelse för fallföretags agerande och arbetssätt 
gällande hållbarhet vilket vi försökt använda på bästa sätt i studien.   

5.3.5 Bortfall 

Vid datainsamlingen uppstod ett mindre bortfall som berörde tredjepartslogistikerna 
Alfa och Epsilon. Anledningen till detta var att Alfa inte har några egna lastbilar i sin 
verksamhet och således inte heller kunde besvara vissa av frågorna som berör vilka 
hållbarhetsaktiviteter de tillämpar. Vad gäller Epsilon hade respondenten inte en klar 
uppfattning om några av de hållbarhetsaktiviteter som de erbjuder sina kunder.  Då 
bortfallet var relativt litet ansåg vi att det inte påverkade vår studies pålitlighet. Detta då 
vi trots bortfallet kunde undersöka vilka möjligheter ett mikroföretag har att påverka de 
tre dimensionerna av hållbarhet hos tredjepartslogistiker.  
 
I vårt resultat går det att se att offerter erhållits av fyra av de totalt sju fallföretagen. De 
resterande offerterna kunde inte erhållas i tid varav vi bedömde att de fick räknas som 
bortfall. Trots bortfallet anser vi att de fyra offerter som vi erhöll har ett relevant bidrag 
till studien med anledning av att de dels påvisar prisskillnader i förhållande till 
skillnader i utbud av hållbarhetsaktiviteter. Dels så utgör de även en byggsten i vår 
rekommendation till vårt exempelföretag.  
 

5.4 Bearbetning av empiri 

Framställningen av empirin är en viktig del då den utgör den koppling som läsaren har 
med den miljö som studeras och visar på trovärdigheten med studien (Nylén, 2005, s. 
13). Den framställningsstrategi för empirin som kommer användas i denna studie är den 
sammanhållna fallbeskrivningen. Den sammanhållna fallbeskrivningen avser att 
presentera data utefter en logisk utformning och framställningen ska vara av opersonlig 
karaktär vilket betyder att det tydligt ska framkomma en bild av verkligheten (Nylén, 
2005, s. 70). Vid framställning av empirin genom den sammanhållna fallbeskrivningen 
kommer vi vara uppmärksamma på att vi presenterar empirin på ett objektivt sätt då det 
är som Nylén (2005, s. 162) uttrycker sig, forskaren som ―hör‖ empirin och ―talar‖ för 
den. 
 
I empiridelen kommer vi använda oss av citat som respondenterna har sagt under 
intervjuerna. Att återge ordagrant vad respondenten sagt kan vara viktigt för att påvisa 
trovärdigheten med studien (Wolcott, 1994 refererad i Nylén, 2005, s. 14). Citat är även 
vanligt förekommande i den sammanhållna fallbeskrivningen (Nylén, 2005, s. 70). De 
sju fallföretag som intervjuas i studien kommer presenteras en och en efter varandra för 
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att få en logisk struktur i empiriframställningen och som Nylén (2005, s. 70) uttrycker 
det ―Empirin ska även bädda för den kommande analysen..‖. 
 
Vid en kvalitativ metod kan det empiriska materialet bli omfattande vilket medför att 
viss data måste sållas bort för att framhäva de delar som är relevanta för studien (Nylén, 
2005, s. 9). Vi kommer i empirikapitlet att presentera relevant empiri och ta bort 
information som inte tillför studien något. Enligt Nylén (2005, s. 16) kan en för 
detaljerad och omfattande empiri tappa sin läsare vilket skulle vara förödande. Genom 
att använda oss av kategoriseringar förenklar vi för läsaren och arbetet får en tydlig röd 
tråd. Att använda sig av kategorisering som härletts ur teoretiska utgångspunkter menar 
Saunders et al. (2012, s. 557) även kan hjälpa forskaren att skapa en struktur för 
studiens analys. Strukturen som skapats utgör sedan en bas för empirisk data som sedan 
placeras in i de olika kategorierna (Saunders et al., 2012, s. 668). I studiens analys 
kommer vi att tillämpa kategoriseringar som tillämpas i vår empiriska framställning. 
Likväl som vi tror att det hjälper oss att skapa en tydlig struktur i den analytiska 
framställningen, tror vi att det framhäver en röd tråd mellan den empiriska 
framställningen och analysen. 
 
En teknik för analys av fallstudier är en mellanfallsanalys (Yin, 2009, s. 156). Yin 
(2009, s. 156) menar att en mellanfallsanalys kan göras vid en multipel fallstudie och att 
en sådan mellanfallsanalys genomförs efter att de individuella fallen studerats separat. 
Mellanfallsanalysen genomförs då sedan i syfte att aggregera upptäckterna i 
fallstudierna (Yin, 2009, s. 156). Detta kan göras genom att tabeller och figurer 
konstrueras där de olika fallen jämförs ur olika avseenden (Yin, 2009, s. 156). Vidare 
menar Yin (2009, s. 156) att en multipel studie kan stärka resultatet i studien. I denna 
studie kommer vi att fokusera på att genomföra mellanfallsanalyser med hjälp av 
kategoriseringar. Som Yin (2009, s. 156) menar föregås en mellanfallsanalys av 
inomfallsanalyser. Med anledning av detta kommer vi huvudsakligen att använda oss av 
stödord och exempel i vår mellanfallsanalys som härstammar från inomfallsanalysen i 
syfte av att skapa förståelse. I vissa fall kommer även djupare inomfallsanalyser att 
presenteras då vi anser att mer ingående förklaring krävs för att skapa förståelse för 
läsaren. 
 
Anledningen för att vi valt att fokusera på mellanfallsanalyser som verktyg i denna 
studie är då dessa analyser kan stärka de individuella fallens resultat alternativt kan 
denna analys även förkasta de individuella fallresultaten. Detta stärker således studiens 
tillförlitlighet. Vi tror även att mellanfallsanalyser öppnar upp för att upptäcka 
kontraster i studien vilket Farquhar (2012, s. 42) menar är möjligt vid en multipel 
studie. Att upptäcka kontraster är relevant vad gäller vår frågeställning ―hur kan 
mikroföretag påverka tredjepartslogistiker med avseende på de tre dimensionerna av 
hållbarhet?‖. Då tidigare studier påvisar ett forskningsgap i denna fråga kan kontraster 
upptäckas i fråga om möjligheterna att påverka tredjepartslogistikers 
hållbarhetsaktiviteter. Därmed är kontraster relevant med ett perspektiv på om det 
exempelvis skiljer sig mellan större och mindre tredjepartslogistiker. 
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5.5 Kritik mot primärkällor 

Vid användning av intervjuer som primärkällor menar Polkinghorne (2005, refererad i 
Farquhar 2012, s. 74) att det urval av respondenter som väljs ut skall baseras på att de 
anses var givande för det man undersöker och att de kan ge ett intressant perspektiv på 
det som undersöks. Vid en första kontakt med fallföretagen via mail försökte vi 
kontakta personer inom försäljning då vi ansåg att de var med hjälp av dessa som vi kan 
undersöka om vi kan påverka vad som inkluderas i avtalet och därmed besvara vår 
frågeställning. Vi insåg dock relativt snabbt att det inte var rimligt att endast ta kontakt 
med säljare då vår frågeställning inkluderar hållbarhet och därför blev vi hänvisade i 
många av fallen till någon på fallföretagen som var mer insatta inom området 
hållbarhet. Det resulterade i att vi fick intervjua respondenter med olika utbildningar 
och titlar, allt från en administratör till vice direktörer. Vi anser däremot att det är en 
styrka i vår studie eftersom vi fick komma i kontakt med de respondenter som är insatta 
inom detta område och därmed kunde ge uppriktiga och pålitliga svar. En annan fördel 
med respondenternas olika titlar anser vi är att det bidrog till att vi fick flera intressanta 
perspektiv i vår studie.   
 
Vidare är vi medvetna om att det förekommer en viss risk med att genomföra 
intervjuerna med fallföretagen och samtidigt skriva på uppdrag av Brännland Cider.  
Detta då det praktiska bidraget av studien är ett direkt bidrag till vårt exempelföretag 
Brännland Cider. Det finns därmed incitament för våra respondenter att återge ett svar 
ur en positiv bemärkelse då Brännland Cider potentiellt väljer dem som 
tredjepartslogistiker. Med anledning av detta valde vi att inte ge ut intervjumallen till 
fallföretagen innan intervjun. Detta då vi ansåg att det kunde påverka respondenternas 
svar. Att istället genomföra telefonintervjun utan denna förberedelse från respondentens 
sida anser vi skapar objektiva svar. Med detta menar vi att genom att inte förse 
intervjumallen i förtid, och därmed minska förberedelsetiden, kan inte heller 
respondenten förbereda ett svar som upplevs som mer positivt än dess realitet. 
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6. Exempelföretaget: Brännland Cider 

Detta kapitel syftar till att ge en djupare inblick i exempelföretaget Brännland Cider. 
Kapitlet utgörs av en intervju med Andreas Sundgren Graniti som är VD och grundare 
för Brännland Cider. Intervjun ämnar till att skapa en förståelse om exempelföretaget 
och varför hållbarhet i verksamheten och försörjningskedjan är relevant att ta hänsyn 
till vid utkontraktering till en tredjepartslogistiker. Dels ämnar intervjun med 
Brännland Cider till att erhålla hållbarhetsaktiviteter som kommer utgöra grunden för 
de kommande fallstudierna hos tredjepartslogistiker. Kapitlet inleds med en 
presentation av företaget, sedan presenteras drivkrafter till Brännland Ciders 
hållbarhetsarbete och hållbarhetsaktiviteter som Brännland Cider anser är viktiga. 
Slutligen presenteras Brännland Ciders syn på maktförhållandet vid en relation med en 
tredjepartslogistiker.  
 

6.1 Om företaget 

Brännland Cider grundades år 2012 av entreprenören och företagets VD Andreas 
Sundgren Graniti. Företagets affärsidé är att producera och distribuera en cider på 100 
% svenska äpplen, mer specifikt en iscider som klassificeras in som ett dessertvin. 
Således tillhör verksamheten dryckesbranschen och den småskaliga alkoholbranschen. 
Iscider har sitt ursprung från Kanada som med sitt kalla klimat utgör en geografiskt bra 
plats för produktion av iscider. Detta då äppelmusten ska frysas ner till en viss 
temperatur i naturlig kyla. Behovet av ett kallt klimat är anledningen till varför 
Brännland Cider valt att förlägga isciderproduktionen några mil utanför Umeå i norra 
Sverige. I nuläget är Brännland Cider det enda företaget i landet som producerar en 
iscider gjord på 100 % svenska äpplen.  
 
Företaget har haft en kraftig tillväxt under det senaste räkenskapsåret på 116 % och 
fortsatt tillväxt är något Sundgren Graniti tror Brännland Cider kommer att ha även 
kommande år. För att verksamheten ska bli ekonomiskt hållbar i längden anser 
Sundgren Graniti att omsättningen måste öka från nuvarande tre miljoner till dryga fem 
miljoner. VDn menar att den svenska marknaden ännu inte är helt utforskad samt att 
den europeiska marknaden med länder så som Schweiz, Storbritannien och Tyskland är 
intressanta områden att utforska. Att låta verksamheten växa innebär däremot 
utmaningar för mikroföretaget då det är en utmaning att hålla företaget likvid då 
företaget kontinuerligt producerar kostnader innan intäkter genereras. En annan 
utmaning är de krav utvecklingen har på personalstyrkan. I nuläget har företaget sju 
anställda vid medräkning av deltid- och extraarbetare, en siffra som VDn förväntar sig 
kommer växa. 
 

6.2 Drivkrafter till hållbarhetsarbete 

Sundgren Graniti anser att hållbarhet är viktigt i Brännland Cider och han försöker alltid 
styra verksamheten i en mer hållbar inriktning om det finns möjlighet för det. 
Kostnadsbesparingar och hållbarhet anser VDn nästan alltid går hand i hand samt att 
hans förebilder inom branschen arbetar dedikerat för att bli klimatneutrala. Däremot är 
Brännland Ciders affärsidé både hållbar och inte särskilt hållbar menar VDn. Affärsidén 
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involverar en betydande mängd transporter och försämrar därmed hållbarheten i 
verksamheten. Detta då produktionen kräver lokalisering i norra Sverige eftersom kylan 
för produktionen av iscider finns där medan råvaran för tillfället endast finns att tillgå i 
södra Sverige. Även om avståndet till råvaran är förhållandevis kort, innebär det en 
onödig klimatpåverkan menar Sundgren Graniti. Med anledning av detta har Brännland 
Cider initierat ett projekt att plantera äppelträd i anslutning till produktionsorten. Detta 
projekt är långsiktigt och kräver stora investeringar. Sundgren Graniti påpekar även att 
medan odlingen av råvaror påbörjas tittar företaget på att utöka odlarstocken och 
därmed stödja leverantörers uppstart av äppelodlingar i norra Sverige. 
 
Vad gäller hållbarheten i försörjningskedjan menar Sundgren Graniti att det är ett 
mycket viktigt arbete. Han menar att det bland annat är en kostnadsbesparande åtgärd 
likväl som en miljöfrämjande. Desto mindre transporter desto billigare 
transportkostnader menar han, det är därmed en direkt effekt både på kostnadsbilden 
och på miljön. Sundgren Graniti uttrycker ―transporter är vår stora utmaning‖. 

 
I ett försök att vara mer hållbar i försörjningskedjan köper företaget en del kravmärkta 
äpplen, detta är däremot bara möjligt om priset är hållbart. VDn menar att det är viktigt 
att köpa kravmärkt men att det upplevs som att odlarna i Sverige inte är särskilt 
intresserade av det. I nuläget är Brännland Cider små inköpare vilket gör att det är svårt 
att påverka och ställa krav, utan att marknadsutbudet är något som måste accepteras. 
 
Sundgren Graniti påpekar att det är både av miljö- och kostnadsskäl som Brännland 
Cider är i behov av en tredjepartslogistiker. Om Brännland Cider skulle transportera 
sina produkter till en tredjepartslogistiker ett fåtal gånger per år skulle både tid, miljö 
och pengar sparas menar VDn. I nuläget måste de nämligen transportera produkter 
flertalet gånger i månaden. VDn uppskattar att det handlar om att lagra ungefär 100 
pallar per år. Det är viktigt att fokusera på kärnverksamheten och det bästa hade därmed 
varit att anlita en tredjepartslogistiker som erbjuder tjänster så som orderhantering, 
lagring av varor samt transporter menar VDn. Sundgren Graniti uttrycker ―vi vill 
fokusera på det vi gör bäst nämligen producera världens bästa iscider, inte logistik 
vilket är vad vi gör just nu‖. 
 
Vidare menar Sundgren Graniti att han uppfattar tredjepartslogistikbranschen som något 
som för med sig många för- och nackdelar. Han menar att det är väldigt viktigt att de är 
effektiva och förhåller sig till det skrivna kontraktet då det alltid innebär en viss grad av 
komplexitet vid förhandling med ytterligare en part. Vidare menar VDn utifrån hans 
egna erfarenheter att han upplever att tredjepartslogistiker inte alltid arbetar hållbart 
även om det är något som dem förmedlar till allmänheten. Som kund upplevs mycket 
ineffektivitet, extra transporter, missuppfattningar och dålig kommunikation med 
tredjepartslogistiker menar VDn. Vidare menar han att det är svårt att greppa kring 
varför det är på det här sättet då sådana faktorer kan vara kostnadsbesparande och 
miljöfrämjande. Att beakta de tre dimensionerna av hållbarhet är jätteviktigt för 
tredjepartslogistiker, det kan ge bättre resultat på många olika plan menar han.  
 
Vad gäller Brännland Ciders ställningstagande inom hållbarhet menar Sundgren Graniti 
att Brännland Cider kan klassificeras in i den tredje nivån, interagerar med intressenter. 
Detta då investerare i Brännland Cider ser hållbarhetsaspekter som mycket viktigt. VDn 
menar att även om det kostar att implementera hållbarhetsaktiviteter innebär det en 
effektivisering i ett senare skede som kan innebära kostnadsbesparingar. Han menar att 
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―det handlar om att ha långa horisonter, alla mina investerare har långa horisonter‖. 
Vad gäller tredjepartslogistiker är det viktigt att även denna har samma 
ställningstagande vad gäller hållbarhet anser Sundgren Graniti. 
 

6.3 Hållbarhetsaktiviteter 

VDn påpekar att i stort sett alla hållbarhetsaktiviteter är viktiga vid val av 
tredjepartslogistiker. Vad gäller de ekonomiska hållbarhetsaktiviteterna anser han 
däremot att de viktigaste är att se till kostnaden för tjänsten, möjligheten att spåra 
försändelser, hög servicekvalitet, pålitlighet och flexibilitet. Gällande de miljömässiga 
aktiviteterna anser Sundgren Graniti att de viktigaste är tredjepartslogistikers arbete 
med ruttoptimering och eko-körning. Vidare anser VDn att en modern fordonsflotta, 
tillämpning av intermodala transporter, webbaserade faktureringssystem och 
miljöprogram är miljömässiga aktiviteter som är viktigast att beakta. Enligt Sundgren 
Graniti är de viktigaste sociala aktiviteterna hos tredjepartslogistiker att de har 
erfarenhet, liknande kultur, beaktar anställdas hälsa och säkerhet samt tillhandahåller 
utbildningar samt hållbarhetsutbildning till anställda. Tabell 4 utgör en summering av 
de hållbarhetsaktiviteter Brännland Cider anser är viktigast att beakta.  
 

Tabell 4. Aktiviteter Brännland Cider anser är viktigast att beakta inom de tre 
dimensioner av hållbarhet vid val av tredjepartslogistiker 

Ekonomiska 
dimensionen 

Miljömässiga  
dimensionen 

Sociala  
dimensionen 

5Kostnader 5Faktureringssystem (EDI) 5Erfarenhet 
5Spårningsmöjligheter 
    Finansiell stabilitet 

5Ruttoptimering, samkörning & planering 
    ISO-certifiering 

5Kultur 
5Hälsa & Säkerhet 

5Servicekvalitet 5Eko-körning 5Hållbarhetsutbildning 
5Pålitlighet 5Modern fordonsflotta 5Utbildning 
5Flexibilitet 5Intermodala transporter     Samhället 
    Bredd av service     Exkludering av flygtransport     Bidrag & donationer 
    Information/IT     Gröna byggnader     Anställdas trivsel 
    Teknologisk kompetens 5Miljöprogram 

    Sponsring/stöd av miljöaktiviteter 
 

6.4 Maktförhållanden  

Att ha en långsiktig och nära relation med den anlitade tredjepartslogistikern är viktigt 
berättar VDn. Ett problem som kan uppkomma för Brännland Cider vid val av 
tredjepartslogistiker kan däremot vara att mikroföretaget är för litet, ju lägre volymer 
desto högre pris ger också tredjepartslogistikern menar han. Vidare berättar Sundgren 
Graniti att Brännland Cider är i ett stort underläge till tredjepartslogistiker då de är små i 
förhållande till många tredjepartslogistiker.  
 
Att kunna påverka tredjepartslogistiker med avseende på de tre dimensionerna av 
hållbarhet tror Sundgren Graniti är nästintill omöjligt för mikroföretag, de är helt enkelt 
för små. Han menar att för att mikroföretag skall kunna påverka kommer det att krävas 
ett stort engagemang från Brännland Cider, ett för stort engagemang som Brännland 
Cider inte har resurser för att möta. Andreas Sundgren Graniti menar däremot att han är 
beredd att betala extra för hållbarhetsaktiviteter om tredjepartslogistikern också håller 
vad som utlovats. 
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7. Empiri 

Detta kapitel syftar till att presentera den empiri som erhållits vid vår datainsamling. Vi 
kommer börja med att placera in fallföretagen i en tabell baserat på deras 
företagsstorlek. Sedan kommer varje enskilt fallföretag att presenteras individuellt. 
Strukturen för detta kapitel kommer att följa den tidigare kategoriseringen som 
tillämpats i tidigare teoridel och intervjun med Brännland Cider. Därmed presenteras 
fallföretaget och dess drivkrafter till hållbarhet vilket följs av hållbarhetsaktiviteter och 
slutligen maktförhållande. 
 
I Tabell 5 nedan presenteras de sju fallföretagen som ingår i studien. Fallföretagen är 
klassificerade in efter företagsstorlek. Som går att utläsa i tabellen utgör Gamma och 
Zeta de tredjepartslogistiker som är mikroföretag. Alfa, Beta, Epsilon och Eta är 
medelstora tredjepartslogistiker medan Delta klassificeras in som en stor 
tredjepartslogistiker. 
 

Tabell 5. Fallföretagen indelade efter företagsstorlek 
 Mikroföretag* Medelstora företag** Stora företag*** 

Alfa  5  
Beta  5  
Gamma 5   
Delta   5 
Epsilon  5  
Zeta 5   
Eta  5  
* Mikroföretag, har mindre än 10 anställda och två miljoner euro i omsättning/balansomslutning. 
** Medelstora företag, har mindre än 250 anställda, 50 miljoner euro i omsättning och 43 miljoner euro i 
balansomslutning. 
*** Stora företag, större än medelstora företag. 
Källa: Tillväxtverket, 2016 
 

7.1 Tredjepartslogistikern Alfa 

7.1.1 Om företaget 

Anton är försäljningschef på Alfa som är ett relativt ungt företag i södra Sverige som 
erbjuder internationella logistiklösningar till kunder.  Företaget startades upp vid 
millenniumskiftet och de hjälper företag att stärka sina försörjningskedjor då de anser 
att kedjan inte är starkare än sin svagaste länk. Alfa är en medelstor aktör som erbjuder 
ett flertalet värdeadderande tjänster. Företaget äger däremot inte själva några bilar som 
de distribuerar ut gods med utan de anlitar åkerier för dessa tjänster. 
 

7.1.2 Drivkrafter till hållbarhetsarbete 

Anton säger att de har en upprättad miljöpolicy för hur de ska arbeta med hållbarhet, allt 
från vad för förbrukningsmaterial de ska använda till vad för tjänstebilar de ska köra, 
―vi är ISO-certifierade‖ säger Anton. Anton uttrycker att anledningen till att de 
engagerar sig i hållbarhet är för att ―dels är det naturligtvis ett samhällsansvar alla 
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måste ta, alla måste dra sitt strå till stacken‖. Risken är annars att företaget inte blir 
långvariga på marknaden, fortsätter Anton. 
 
Vid samarbete med kunder och leverantörer försöker Alfa ta hänsyn till hur de påverkar 
miljön men Anton menar att det är svårt att garantera att leverantörer och kunder 
faktiskt arbetar med hållbarhet. Anton säger att de ställer krav på leverantörer och 
kunder och är det så att de inte kan leva upp till förväntningarna är Alfa alltid fri att 
välja någon annan. 
 

7.1.3 Hållbarhetsaktiviteter 

Av hållbarhetsaktiviteterna som efterfrågas av Brännland Cider kunde Alfa tillgodose 
de ekonomiska aktiviteterna spårningsmöjligheter, servicekvalitet, kontaktperson samt 
flexibilitet. Vid förfrågan om hur flexibla Alfa är utvecklar Anton att de ofta kan lösa ett 
problem under kontorstid men att om det blir en extra kostnad för Alfa blir det även en 
extra kostnad för mikroföretaget. Offertunderlag erhölls även av Alfa. Av de 
miljömässiga aktiviteterna kunde Alfa erbjuda uteslutande av pappersfaktura och 
pappersutskick samt miljöprogram genom sin ISO-certifiering. De sociala aktiviteterna 
som kunde tillgodoses var i form av ergonomi, truckkörkort hos chaufförerna, 
utbildningar samt hållbarhetsutbildningar för personal. 
 

7.1.4 Maktförhållanden 

Anton uttrycker att det är fördelaktigt att vara en mindre kund hos Alfa då de har en 
nära kontakt och relation med sina kunder. De menar att ett mindre företag lätt kan bli 
bortglömda av en stor global aktör. Anton berättar ―vi har väldigt många mindre kunder 
som tycker om att använda sig av oss därför att vi kan hjälpa till att konsultera på ett 
annat sätt än vad de stora kan göra‖. Anton menar att det är viktigt att förstå behovet 
hos kunden för att kunna erbjuda rätt tjänster. 
 
Idag har Alfa många kunder som är trogna och lojala till dem enligt Anton. Relationerna 
med kunder är jätteviktiga uttrycker han ―det är jätteviktigt att förstå behovet hos 
kunden för att kunna erbjuda rätt produkter och tjänster‖. En anledning till detta menar 
Anton givetvis är då det är hög konkurrens i branschen, något som även gör den 
prispressad.    
 
Enligt Anton behandlar Alfa alla kunder likadant, oavsett storlek, han berättar ―ja, jag 
vill ju gärna tro att vi gör det iallafall‖. Detta kan bero på att Alfa inte är knutna till 
något speciellt nätverk eller har ett speciellt sätt att arbeta och på det sättet kan de 
anpassa sina arbetssätt efter vad kunderna vill ha, säger Anton. De försöker alltid hitta 
en lösning som är specifik för varje enskild kund. Anton uttrycker ―vi behöver inte hitta 
kunder som passar in i vårt arbetssätt, snarare att vi anpassar vårt arbetssätt efter vad 
som passar kunden‖. Anton menar däremot att det kan krävas ekonomiska anpassningar 
från kundens sida om en kostnad tillkommer för tredjepartslogistikern.   
 
Vad gäller hållbarhetsaktiviteterna som exempelföretaget efterfrågar som i nuläget inte 
tillfredställs av tredjepartslogistikern, var det enbart id-kontroll som Alfa inte kunde 
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tillgodose. Anton berättar att när det gäller id-kontroll vid leverans är detta något som 
de absolut kan se över om mikroföretaget kräver det. 
 

7.2 Tredjepartslogistikern Beta 

7.2.1 Om företaget 

Bertil arbetar inom affärsutveckling hos tredjepartslogistikern Beta som grundades 
under mitten av 1900-talet. Företaget startade då som ett renodlat transportföretag med 
fokus på transporter mellan Sverige och Tyskland. Företaget utvecklades sedan till att 
inkorporera allt fler kringliggande tjänster så som lager, kundtjänst, 
produktfotografering och returhantering av produkter med hög diversitet. Beta kan idag 
klassas in som ett medelstort företag med huvudfokus än idag på att erbjuda kunder 
transporter över hela världen. 
 

7.2.2 Drivkrafter till hållbarhetsarbete 

Bertil anser att hållbarhet är ett mycket brett begrepp men som kan definieras på många 
olika sätt men för honom innefattas ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter i 
dess definition. Bertil diskuterar vidare om hur de arbetar med de tre olika 
dimensionerna ―vad gäller miljön har transporter en stark inverkan och det går ju att 
göra väldigt mycket på många olika områden. Det som är så fint är ju att ekonomiska 
aspekter går hand i hand med miljömässiga‖. Vidare fortsätter Bertil ―..kan vi då hitta 
lösningar där vi sparar några mil per år så är det både miljö och pengar. Det är ju Win 
win‖. Bertil berättar att på Beta arbetar dem framförallt med den sociala dimensionen i 
sin lagerverksamhet då de valt att arbeta mycket med lokala idrottsföreningar och på så 
sätt ge tillbaka till samhället. Bertil berättar att idrottsföreningar får hjälpa till att 
hantera gods som kunder beställt från Asien och på så sätt skapa ekonomi i 
föreningslivet. Genom att stötta det lokala föreningslivet tror Bertil att orten blir en 
trevligare plats att bo på. Bertil beskriver även hur de arbetar med sociala aspekter 
genom att erbjuda utländska chaufförer en ergonomisk förbättring då de erbjuder dem 
möjligheten att checka in på Betas mini-hotell. Bertil beskriver att på så sätt slipper de 
sova i sin lastbil och får istället ett eget rum med säng, toalett och dusch. 
 
Bertil tror att Beta ligger i framkant med hållbarhetsfrågor inom branschen men att de är 
blygsamma med att inkorporera det i marknadsföringen. Bertil menar att lagar och 
regler bara utgör en lägsta nivå ―vi håller på med det av lite mer interna skäl‖. Bertil 
har flertalet års erfarenhet av arbete nära kopplat till tredjepartslogistikbranschen och 
han menar att ofta ser de företag som intresserar sig för hållbarhet men när det väl 
kommer till kritan är det bara pengar som räknas. Att det däremot blivit större 
uppmärksamhet på hållbarhet menar han är märkbart och att det i vissa fall lönar sig 
bland konkurrensen. Han menar att det blir vanligare att fler perspektiv beaktas än att 
det bara ska vara så billigt som möjligt, något som Bertil gläds åt. 
 
Vad gäller hänsyn till en hållbar försörjningskedja tycker Bertil att kunder och speciellt 
stora sådana generellt är väldigt duktiga på att agera hållbart då de själva har egna 
policys och certifieringar som beaktar frågan. Däremot anser han att kunder är ganska 
reaktiva i sin hantering då de ber om exempelvis emissionsrapporter en gång per år. Att 
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kunder arbetar proaktivt själva och ser över transportflöden genom exempelvis en flytt 
från lastbil till järnväg är sällsynt menar Bertil. Han menar däremot att detta är något 
som Beta fokuserar på tillsammans med kunderna. 
 

7.2.3 Hållbarhetsaktiviteter 

Vid genomgång av hållbarhetsaktiviteterna som mikroföretaget Brännland Cider 
efterfrågar berättar Beta att de uppfyller de ekonomiska aktiviteterna 
spårningsmöjligheter, servicekvalitet, flexibilitet och kontaktperson. Offertunderlag 
erhölls även av Beta. De miljömässiga aktiviteterna som uppfylls är uteslutande av 
pappersfaktura och pappersutskick, ruttoptimering och fyllnadsgrad, mjukvaruprogram 
för eko-körning och restriktioner för tomgångskörning samt miljöprogram. Slutligen 
berättar Bertil att de sociala aktiviteterna som inkluderas av de som efterfrågas är 
ergonomi, alkolås i lastbilarna och utbildning. 
 

7.2.4 Maktförhållanden 

Bertil menar att ett proaktivt arbete är viktigt från tredjepartslogistikerns sida speciellt 
då de arbetar med små kunder. Han menar att små kunder som mikroföretag ofta 
befinner sig i en expansiv fas där det från tredjepartslogistikerns part handlar om att 
tänka stort men agera smått. Bertil förklarar detta vidare med att små kunder ofta har 
begränsat med resurser och att skapa den perfekta lösningen från start är därmed mycket 
svårt. I relation till detta berättar Bertil att ‖det är viktigt att tänka rätt från början, göra 
saker i rätt ordning så att man kan skala upp efter hand, något som kan vara en 
utmaning för tredjepartslogistiker‖. Vad gäller fördelarna med att ha små kunder anser 
Bertil att det är lättare att få en närmare relation med kunden. Exempelvis går kontakten 
ofta direkt mellan tredjepartslogistiker och entreprenören som startat företaget. Bertil 
menar att tillväxtfasen hos ett mindre företag ofta kräver hantering av ständigt nya 
frågor så som returhantering och eventuell uppstart av e-handel. ‖Speciellt små kunder 
kräver att man måste vara med och utveckla saker kontinuerligt‖, han menar att då Beta 
har en andel små företag som kunder har de även blivit duktiga på att hantera deras 
föränderliga miljö. 
 
Att vara med på noterna i en föränderlig miljö gäller däremot inte bara med små kunder 
även om det kanske är än viktigare för dem. Alla kunder har ett behov av utveckling 
menar Bertil som berättar att ‖vi kan inte bara vinna över en kund och förvalta utan vi 
måste hela tiden utvecklas. Gör vi inget kommer det tillslut bara handla om pris‖. 
Vidare berättar han att det inte behöver handla om drastiska förändringar snarare om ett 
fokus på ett proaktivt arbete. Att kunna arbeta proaktivt förutsätter att företaget har 
återkommande relationer med kunder vilket Bertil menar att Beta har i stor utsträckning. 
Bertil menar att cirka 80 % av kunderna detta år är återkommande från det föregångna. I 
sammanhanget framhäver även Bertil att Beta inte är någon nischad lågprisaktör ‖vi gör 
inte vad som helst för att vinna en affär, det ska handla om en rimlig prissättning‖. Han 
menar att företaget Beta har nära relationer med sina kunder, mycket tack vare att Beta 
inte heller är en stor logistikleverantör. Relationen är mer fyrkantigt hos en riktigt stor 
tredjepartslogistiker berättar han. 
 



 

49  

Tredjepartslogistikbranschen är under hård konkurrens menar Bertil som uppskattar 
antalet konkurrerade företag till cirka 200 stycken. Han menar däremot att Beta har 
fördelen att de erbjuder en nära relation till sina kunder ‖vi är inte sena på att göra det 
som krävs för att det ska bli ett samarbete, vi är inte låsta‖. Bertil återger sedan ett 
exempel på detta då Beta valde att genomgå en ekologisk certifiering för att tillgodose 
ett nystartat företag som sålde ekologiska produkter. Beta var tvungna att bli en del av 
certifieringen för att kunna förse kundens krav. Just i det här specifika fallet var det en 
mindre kund som företaget anpassade sig efter vilket Bertil menar är vanligare för dem 
än om det är ett stort företag som kräver anpassning. Det är roligare om det är ett litet 
företag som drivs av en utpräglad entreprenör som kommer med en idé snarare än om 
det är ett stort företag som säger åt oss hur vi ska göra ‖med den lilla blir det mer så att 
vi gör saker ihop och med den stora är det mer det klassiska kund och 
leverantörsförhållandet där dem pekar på vad vi skall göra‖ berättar Bertil. Vidare 
menar han att Beta vill jämna ut förhållanden för att hitta samarbeten som bägge parter 
har vinning av. 
 
Bertil fortsätter berätta att även om de inte anser att kunder skall behöva göra 
omfattande förändringar i sina processer menar han att det ändå kan krävas att bägge 
parter är något anpassningsbara. Han berättar att ‖det handlar om att hitta en lösning ur 
ett helhetsperspektiv och då kan det krävas att bägge parter är agila‖. Bertil beskriver 
hur standardiseringen i deras processer faktiskt kan ge upphov till flexibilitet. Han 
förklarar detta med att Beta jobbar med en stor diversitet vad gäller produkter som 
kräver olika typer av lagerhållning och hantering samtidigt som de måste passa in i en 
och samma produktionsmodell. Här jobbar Beta med utarbetade uppdragsbeskrivningar 
i punktform för att säkerställa att olika kunder och deras specifika preferenser 
tillgodoses.   
 
Vad gäller Brännland Ciders specifika preferenser med avseende för de tre 
dimensionerna av hållbarhet, berättar Bertil att de inte har miljöklass sex på alla deras 
bilar. Vidare fortsätter han att om Brännland Cider har som krav att transporterna körs 
med miljöklass sex kan detta ordnas ‖detta är något vi har goda möjligheter att planera 
in och uppfylla, däremot skapar man vissa begränsningar som kan påverka prisbilden 
alternativt flexibiliteten‖. Med detta menar Bertil att om Brännland Cider är strikt med 
det här miljömässiga kravet kan det begränsa företaget i andra led. Exempelvis om det 
inte finns lastbilar med miljöklass sex lediga då varor ska levereras. Samma 
ekonomiska- och flexibilitetsbegränsningar gäller även om mikroföretaget är mån om 
att transporterna dels skall köras på järnväg då det inte är något som företaget arbetar 
med idag berättar Bertil. Bertil påpekar däremot att om det är stora och stabila flöden 
som skall transporteras på järnväg är det något som kan förbättra prisbilden. Vidare 
menar han att en fullständig id-kontroll inte uppfylls i dagsläget men Bertil menar att 
Beta kan uppfylla detta krav för Brännland Cider. Vad gäller den sociala dimensionen 
har Beta i dagsläget ingen intern hållbarhetsutbildning. Bertil menar däremot att detta är 
något som kan införas om det värderas av mikroföretaget Brännland Cider. 
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7.3 Tredjepartslogistikern Gamma 

7.3.1 Om företaget 

Tredjepartslogistikern Gamma är en logistikleverantör av mikrostorlek som startades 
under det senare 90-talet berättar företagets VD Gösta. Företaget är en mindre 
leverantör av logistiktjänster men förser stora likväl som små företag med tjänster så 
som lagring, distribution inom Europa, orderhantering, och kringliggande tjänster så 
som framtagning av specifika emballage. 
 

7.3.2 Drivkrafter till hållbarhetsarbete 

Gösta berättar att företaget Gamma var en pionjär inom tredjepartslogistikbranschen på 
den svenska marknaden vad gäller hållbarhetsarbete. Han menar att de redan på 90-talet 
certifierade sig inom hållbarhet och idag inkluderar certifikaten trafiksäkerhet, 
arbetsmiljö och miljömässigt arbete. En huvudsaklig hållbarhetsaktivitet för 
tredjepartslogistikern Gamma är dess användning av fossilfria bränslen menar Gösta. 
Gösta utvecklar detta vidare och menar att det ibland däremot kan vara svårt att tillgå 
bränsletypen och därmed bruka den i en större utsträckning. Ett exempel på dess 
framkant är även ett samarbete som Gamma är delaktig i där de tillsammans med andra 
aktörer testar nya alternativa bränslen.   
 
Anledning till varför Gamma valt att engagera sig i hållbarhetsfrågor menar Gösta beror 
på dess kunder. Han menar att ―lagar och regler utgör ju bara en lägsta nivå, steget 
efter är ju för vår egen skull. En av våra ledstjärnor är kvalitet och då måste vi förhålla 
oss till det som kunderna vill ha‖. Vidare menar han att servicekvaliteten är jätteviktigt 
för Gamma. 
 
Att beakta intressenters ställningstaganden inom hållbarhet är något som 
tredjepartslogistikern försöker göra―vi upprättar alltid en leverantörsbedömning som 
finns tillgänglig för vår personal‖ berättar Gösta. Några särskilda kriterier för vad som 
utgör krav på leverantörerna har företaget däremot inte upprättat menar han utan att det 
är en bedömning som sker från fall till fall. 
 

7.3.3 Hållbarhetsaktiviteter 

Gösta berättar om Gammas engagemang i ekonomiska hållbarhetsaktiviteter som 
mikroföretaget Brännland Cider efterfrågar. Dessa innefattar spårningsmöjligheter, 
servicekvalitet, kontaktperson, id-kontroll samt flexibilitet. Offertunderlag erhölls även 
av Gamma. Vidare inkluderas de miljömässiga aktiviteterna uteslutande av 
pappersfaktura och pappersutskick, ruttoptimering och fyllnadsgrad, tomgångskörning 
och mjukvaruprogram för eko-körning samt miljöprogram. Slutligen berättar Gösta att 
de sociala aktiviteterna som inkluderas vid ett samarbete är ergonomi, truckkörkort, 
utbildningar och hållbarhetsutbildningar. 
 
 
 



 

51  

7.3.4 Maktförhållanden 

Gösta uppfattar det inte som att det är några särskilda fördelar eller nackdelar med att ha 
ett mikroföretag som kund, däremot har de många mycket små kunder och är därmed 
vana av att tillgodose dem med logistiktjänster. ―Vi ser det som fördelaktigt att ha 
många olika typer av kunder, oavsett om man är mycket liten eller större ska man bli 
behandlad likadant hos oss‖ berättar Gösta. Vid upprättande av ett samarbete vill 
Gamma gärna träffa kunden innan ett kontrakt skrivs då det anser att det kan hjälpa att 
få ett ansikte på kunden likväl som för kunden att få en bättre helhetsuppfattning om 
Gamma, berättar Gösta. Vidare menar han att sådana möten är lättare att skapa med 
mindre kunder vilket i sin tur kan bygga närmare relationer. 
 
Att ha nära relationer med kunder menar Gösta är viktigt. Han berättar vidare att 
Gamma är en liten aktör och därmed inte har en stor pool med kunder men att de är 
återkommande kunder som de har i sin kundbas. Ett exempel på detta är då Gösta 
berättar att ―vi vill växa med kunderna, ingen kund är den andra lik och därför är ingen 
lösning den andra lik heller‖. Gösta tror att det finns en risk att försvinna i mängden om 
kunden är liten i förhållande till tredjepartslogistikern och att relationen då bara är en 
förflyttning av gods. Hos en mindre logistikleverantör handlar det om en relation som 
beaktar personlig service menar han. 
 
Vidare berättar Gösta att likväl som att nära relationer är viktigt är det viktigt att 
Gamma agerar flexibelt i sitt bemötande mot kunden. Gösta återger ett exempel på när 
en mycket stor kund till Gamma hade som krav att tredjepartslogistikern var utbildad i 
kundens datorsystem. Gösta berättar att Gamma valde att gå med på kundens krav och 
genomförde därmed en utbildning som tog åtta timmar. ―Man får ställa det i direkt 
relation till hur stort uppdraget är så naturligtvis är uppdragets omfattning något som 
vägs in‖ menar Gösta. Det bästa är ju om det går att skapa lösningar som skapar en 
vinst för bägge parter menar Gösta. Han menar däremot att de ofta finns en ekonomisk 
aspekt att beakta i sammanhanget då marginalerna i branschen är låga på grund av den 
höga konkurrensen ―i vissa fall kan kunder vara beredda att medfinansiera projekt som 
de kräver och då brukar det aldrig vara några konstigheter‖. Vad gäller kunders 
eventuella behov att göra förändringar i sina processer för att möta 
tredjepartslogistikerns behov menar Gösta att det är något som kan krävas. Han påpekar 
däremot att ju fler som hjälper till att diskutera och lösa en fråga desto bättre brukar 
lösningen bli, således är det viktigt att båda parter samarbetar. Gösta menar att ―ofta är 
det så att man har en tankeställning om hur något ska vara, sen är frågan om den är 
relevant eller inte eller om man kan tänka på något att annat vis‖. 
 
Vad gäller de olika hållbarhetsaktiviteterna som Brännland Cider efterfrågar berättar 
Gösta att de i nuläget inte har miljöklass sex på alla bilar och att det därmed inte går att 
säkerställa att Brännland Cider alltid får sitt gods levererat på en sådan lastbil ―det är 
olika bilar som går olika rutter så det är inget vi kan garantera‖. Gösta berättar även 
att några av lastbilarna är utrustade med alkolås, det gäller däremot inte alla. Han menar 
att denna hållbarhetsaktivitet inte heller går att säkerställa för Brännland Cider av 
samma anledning som för lastbilens miljöklass. Intermodala transporter är en annan 
aktivitet som Gamma inte har med i sitt tjänsteutbud idag eller kommer börja tillämpa i 
dess verksamhet menar Gösta. 
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7.4 Tredjepartslogistikern Delta 

7.4.1 Om företaget 

Marknadsdirektören Daniel som arbetar hos den stora tredjepartslogistikern Delta 
beskriver att Delta är en av tre divisioner som finns i deras koncern. Delta håller först 
och främst på med lagerverksamhet och kringliggande tjänster men har ett nära 
samarbete med de andra två divisionerna inom koncernen som håller på med transporter 
på väg samt transporter på flyg och sjö. Delta har själv inga egna distributionsbilar utan 
använder då koncernens andra division för den biten beskriver Daniel. Delta har enligt 
Daniel flera logistiklager runt om i Sverige och flera typer av kunder inom olika 
segment som byggts upp successivt efter starten under mitten av 1900-talet. 
 

7.4.2 Drivkrafter till hållbarhetsarbete 

När det kommer till hållbarhetsfrågor arbetar Delta tillsammans med de andra två 
bolagen i koncernen. De tar tillsammans varje år fram en hållbarhetsredovisning där de 
går igenom deras miljö- och kvalitetsarbete enligt Daniel. Anledningen till att de 
engagerar sig i hållbarhet säger Daniel beror på att ―det är egentligen för att vi ska få 
kunder, krasst alltså, det är en marknadsföringsfråga‖. Daniel menar på att det är 
kunderna som kräver att de arbetar med dessa frågor och att det helt krasst endast är ur 
ett kommersiellt perspektiv som de engagerar sig i hållbarhet. Om en kund efterfrågar 
hållbarhetsaktiviteter säger Daniel att de mer än gärna börjar engagera sig i det, dock på 
grund av att de är ett stort bolag måste de först göra en kommersiell analys av det och se 
om det är något som de kan tänka sig att involvera sig i. 
 
Vid samarbete med kunder eller leverantörer säger Daniel att Delta inte tar hänsyn till 
hur dessa kunder arbetar med hållbarhet eftersom de inte gör den analysen helt enkelt. 
Han menar på att det är mer kunderna som analyserar deras hållbarhetsarbete. 
 

7.4.3 Hållbarhetsaktiviteter 

Delta kunde tillgodose vårt exempelföretags efterfrågan på ekonomiska aktiviteter 
såsom att erbjuda spårningsmöjlighet, servicekvalitet, kontaktperson samt flexibilitet. 
Vid en sen beställning av en leverans kan Delta lösa det menar Daniel, men Daniel 
påpekar att det tillkommer kostnader om leveransen måste prioriteras. De miljömässiga 
aktiviteter som tillgodoseddes var uteslutande av pappersfaktura och pappersutskick, 
ruttoptimering och en ökad fyllnadsgrad på lastbilarna, mjukvaruprogram för eko-
körning och restriktioner för tomgångskörning samt intermodala transporter och 
miljöprogram. Vidare berättar Daniel att de sociala aktiviteterna som företaget är 
engagerade i är ergonomi, truckkörkort hos chaufförerna samt utbildning. 
 

7.4.4 Maktförhållanden 

Oavsett om det är en liten eller en större kund säger Daniel att de anpassar sig i samma 
utsträckning. Han menar att de har standards som inte gör någon skillnad på 
kundstorleken. Idag är det enligt Daniel inte många mikroföretag som är kunder hos 
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Delta då det ―..varit vår strategi från början att ha kunder som har en viss omsättning, 
en viss yta och en viss aktivitet‖. Nu har de kommit så långt enligt Daniel att de nu har 
möjlighet att ―..plocka upp‖ mindre företag i sin verksamhet. Daniel uttrycker att det 
finns mycket att lära av mikroföretag då de ofta har ett helt annat personligt 
engagemang i sitt företag. I många av de multinationella företagen som idag är kund hos 
Delta menar Daniel att de inte alltid har det engagemanget som ett mikroföretag har. 
Det som är utmaningen med att ha ett mikroföretag som kund säger Daniel är att få 
mikroföretaget att förstå hur Delta arbetar. Daniel uttrycker att ‖det gäller att få dem att 
förstå vad det innebär att outsourca‖. 
 
Relationer med kunder är jätteviktigt för Delta enligt Daniel då de är en av de viktigaste 
bitarna, de kallar det för ―relationsförsäljning‖. Daniel menar att det är viktigt att få 
träffa kunden ansikte mot ansikte för att få prata igenom vad de tycker och känna efter 
hur de tänker. Delta har idag många återkommande kunder och de skriver inte kontrakt 
som är kortare än tre till fem år. 
 
Däremot förväntar sig Daniel vid dessa kontrakt att kunder som är mikroföretag ska 
göra förändringar i sina processer vid samarbete med Delta. Han menar på att 
mikroföretag ofta är vana att göra allt själv men vid en outsourcing gäller det att klippa 
navelsträngen och ―..få kunderna att förstå att de nu går in i någonting som innebär att 
de inte kommer ha 100 % kontroll, det är vi som har 100 % kontroll‖. 
 
Vad gäller hållbarhetsaktiviteterna som Delta initialt inte uppfyllde berättar David att 
när det kommer till id-kontroll vid leverans till slutkund var Daniel osäker på hur det 
går till. Han försäkrade dock att om det är så att Brännland Cider kräver det är han helt 
övertygad om att de kan införa detta. Någon hållbarhetsutbildningar har Daniel själv 
inte själv genomfört och han vågar inte svara på om de har någon sådan utbildningen på 
företaget. Daniel uttrycker dock att om det är viktigt för Brännland Cider kan de tänka 
sig att ingå i det ―ja, det skulle vi kunna göra för det är så pass viktigt för oss också‖. 
 

7.5 Tredjepartslogistikern Epsilon 

7.5.1 Om företaget 

Erik arbetar som project and contract manager på företaget Epsilon som är en del av en 
större koncern. Epsilon är en medelstor tredjepartslogistiker som grundades tidigt på 
1900-talet och började då som ett tankföretag. Företaget erbjuder idag transporter på 
land, sjö och flyg och lagerhållning i flera olika länder i Europa. Epsilon erbjuder även 
flertalet värdeadderande tjänster såsom plock, etikettering och displaybyggen i butiker. 
 

7.5.2 Drivkraft till hållbarhetsarbete 

När det kommer till det övergripande arbetet för miljön säger Erik ―..det finns ett mål, 
en policy på det, men det är inte så att vi jobbar med det dagligen eller jättemycket‖. 
Epsilon försöker minska på sin energiförbrukning genom att använda exempelvis 
eldrivna truckar säger Erik. Vidare fortsätter Erik berätta att ―om vi använder 
miljövänligt sätt i energiförbrukning så sparar vi pengar också, så en väldigt bra 
morot‖. Epsilon håller dock på att ISO-certifiera sig nu enligt Erik. När det kommer till 
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den sociala dimensionen av hållbarhet har inte varit i fokus enligt Erik ―det finns nog i 
företagets koncern-policy, men det är inte så mycket jobb på den biten‖. Erik menar på 
att de följer de lagar och regler som finns gällande hållbarhet. 
 
Epsilon tar inte så mycket hänsyn till hållbarhet vid samarbete med kunder enligt Erik. 
Han menar på att det är tvärtom, att det är Epsilon som måste anpassa sig efter vad 
kunden efterfrågar. Dock menar han på att det inte har varit så mycket förfrågningar, 
Erik berättar ―..om de har CSR-krav, då anpassar vi oss efter det, men det har inte varit 
så mycket hittills‖. Allmänt inom logistikbranschen anser Erik att det inte är mycket 
som är uppe på tapeten med miljöfrågor då han berättar att ―..de är inte så långt framme 
på det tycker jag‖. 
 

7.5.3 Hållbarhetsaktiviteter 

De ekonomiska hållbarhetsaktiviteter som Epsilon tillämpar av dem som efterfrågas av 
exempelföretaget Brännland Cider är spårningsmöjligheter, servicekvalitet, 
kontaktperson samt flexibilitet. Vad gäller flexibilitet menar Erik att de kan lösa en 
extra leverans på kort varsel, men att det däremot tillkommer en extra kostnad för detta. 
I avseende för de miljömässiga aktiviteterna engagerar sig Epsilon i ruttoptimering, 
fyllnadsgrad samt miljöprogram. Slutligen var de sociala aktiviteterna som uppfylldes 
ergonomi och utbildning.    
 

7.5.4 Maktförhållanden 

Erik anser att det är fördelaktigt för mikroföretag att använda sig av Epsilon då 
mikroföretag kan fokusera på sin kärnverksamhet och låta Epsilon göra det dem anser 
sig vara duktiga på. Epsilon har tidigare enbart haft väldigt stora kunder som lagerlagt 
500-1000 pallar hos dem. Nu håller de på att ändra sin strategi enligt Erik ― vi håller på 
att skala ner och skapa en bredare kundstock till kunder som kanske har 100 pall 
eventuellt 50 pall‖. Erik uttrycker dock att det finns utmaningar med att ha 
mikroföretag som kunder vilka är att mikroföretag ofta är väldigt serviceinriktade och 
inte har samma standards som stora företag ―utmaningarna är för oss att anpassa oss 
till nytt upplägg, för det ändras ju hela tiden‖.  
 
Epsilon fokuserar på att ha långsiktiga relationer med sina kunder. Erik uttrycker att ―vi 
har långsiktiga relationer, oavsett om det är liten, stor eller medium kund‖. De skriver 
ofta kontrakt på tre till fem år men om det är ett mindre uppdrag kan de fortgå löpande 
och Epsilon har då en tät dialog med kunden. Erik menar även att ―..vi kan ha flera 
kunder på flera lokationer, så att vi kan ta fördelen av economy of scale‖. Erik menar 
att kunder väljer dem för pris men också för att de känner sig trygga ―när man får 
kunden att se att man kommer att blir omhändertagen från A-Ö och inte behöver oroa 
sig för att ta hand om en eventuell flytt eller olika saker, det är trygghet för kunden, att 
här kan jag komma in med mina saker hos Epsilon‖. 
 
I relation till detta beskriver Erik att det ofta är Epsilon som får anpassa sig efter kunden 
―det är vi som anpassar oss efter kunden, hela tiden i den här branschen, det är ju 
kundens behov och vi spelar efter det‖. Han uttrycker även att ―..i 
tredjepartslogistikbranschen är det så olika efter kunderna att man bara följer kunden 
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och gör det som kunden vill och optimerar så bra som man kan‖. Vidare berättar Erik 
att detta är en möjlighet inom branschen trots att det är en hög konkurrens. Anledningen 
är då aktörer inom branschen tenderar att samarbeta. 
 
Idag skickar Epsilon ut pappersfaktura till sina kunder, men om det är så att ett 
mikroföretag vill ha den på annat sätt säger Erik att de ―..kan skanna fakturan och 
skicka den på det sättet‖. Samma sak säger Erik gäller om mikroföretaget hellre vill ha 
informationsbladet på mail istället för brev. Vad gäller id-kontroll vid leverans trodde 
däremot inte Erik att ett mikroföretag kunde påverka detta. Vidare menar han att 
möjligheterna till att påverka är små även vad gäller fordonsflottan. Epsilon använder 
sig i nuläget av intermodala transporter i form av väg, sjö och flyg men inte järnväg. 
Om ett mikroföretag efterfrågar järnväg kan Epsilon möjligtvis lösa det ―..har tillgång 
till järnväg på lagret, men vi använder inte den metoden så mycket, men det finns en 
möjlighet och går att lösa‖. Personal kan i dagsläget inte påverka sin ergonomi på 
Epsilon, dock säger Erik att de kan tänka sig att lösa detta om mikroföretag kräver det. 
Epsilon har idag inga hållbarhetsutbildningar, men Erik uttrycker ―..tror att ett 
mikroföretag skulle kunna påverka detta‖. 
 

7.6 Tredjepartslogistikern Zeta 

7.6.1 Om företaget 

Zandra som är administratör hos tredjepartslogistikern Zeta som är ett ungt 
mikroföretag. Zandra berättar att de erbjuder kunder bland annat 
tredjepartslogistiktjänsterna lagring, distribution och orderhantering samtidigt som de 
verkar som en neutral omlastnings-zon för åkeriföretag. 
 

7.6.2 Drivkraft till hållbarhetsarbete 

Vad gäller det bredare perspektivet på hållbarhet inom verksamheten berättar Zandra att 
Zeta i dagsläget inte har någon policy eller något regelverk för hållbarhet, hon menar att 
det kan bero på att företaget är så litet. Däremot håller de i nuläget på att undersöka 
olika certifieringsmöjligheter inom hållbarhet berättar Zandra. Hon berättar även att de 
har värmeväxlare inne på kontoret men att de allt som oftast värmer upp kontoret med 
hjälp av en kamin. Virket till kaminen menar hon är restprodukter ‖vi håller oss varma 
på vintern med hjälp av gamla och trasiga lastpallar som vi sågar upp‖ uttrycker 
Zandra . 
 
Anledningen till varför Zeta ser till hållbarhet beror på kunderna berättar Zandra ‖vi gör 
det som kunderna vill att vi ska göra‖. Vidare berättar Zandra att de inte beaktar kunder 
eller leverantörer ur ett hållbarhetsperspektiv då de sluter ett samarbete. Hon berättar att 
det är dem som anpassar sig efter vad kunden vill att dem skall göra, inte tvärtom. 
 

7.6.3 Hållbarhetsaktiviteter 

De ekonomiska hållbarhetsaktiviteterna exempelföretaget efterfrågar som Zeta också 
erbjuder sina kunder är servicekvalitet och flexibilitet berättar Zandra. Vidare är de 



 

56  

miljömässiga uteslutande av pappersfaktura och pappersutskick, eko-körning, 
ruttoptimering, fyllnadsgrad, intermodala transporter och miljöprogram. Slutligen 
berättar Zandra att de servicerelaterade aktiviteterna som inkluderas är ergonomi, 
truckkörkort hos chaufförerna samt utbildningar. 
 

7.6.4 Maktförhållande 

Zandra berättar att de huvudsakligen har små företag som kunder ‖det kan handla om 
lagring av någon enstaka pall till 100-150 pallar också‖ menar hon. En anledning för 
detta är att Zeta har en konkurrerande tredjepartslogistiker i närheten som är stor och 
har större kapacitet berättar Zandra. En fördel med att ha mikroföretag som kunder är att 
det är dem vi har kapacitet att förse menar hon. Ytterligare en fördel med att ha små 
företag som kunder är att Zeta själva är av den mindre storleken och då kan få en 
närmare personlig kontakt med kunderna. Hon berättar ‖..jag brukar säga till mina 
kunder, gå ut och sälj du och tjäna pengar så fixar vi resten‖. Att små företag måste 
fokusera på att sälja är något Zandra tycker är viktigt ‖små kunder får problem och kan 
ha svårt att gå runt, det är en risk att ha dem som kunder men vi har som policy att alla 
någon gång varit små och vill växa, vi måste ge alla en chans. Om en kund inte kan 
betala säger vi såhär, betala det du kan. Vi vill se att viljan finns där hos kunden för en 
dag så kommer det kanske en dag där det går bra för kundens verksamhet‖. 
 
Att det är viktigt för Zeta med relationerna med kunder påpekar Zandra då hon berättar 
att de flesta i företagets kundbas har varit kunder hos företaget länge. Anledningen till 
varför de väljer Zeta som logistikleverantör tror Zandra beror på att de är så familjära 
‖ibland kommer kunderna hit och bara pratar och dricker kaffe‖. Till saken hör också 
att Zeta ser till att alltid finnas tillgängliga för sina kunder dygnet och hon berättar att de 
kan göra allt när som helst men att de kan handla om en ekonomisk fråga för Zeta. 
Zandra berättar även att samtliga på företaget har koll på allt som händer i 
verksamheten, bland annat delar samtliga på kontoret på samma mail. Hon fortsätter 
berätta att hon ibland är ute och kör truck, ibland sitter på kontoret och ibland kör hon 
lastbil. Att hon är inblandad i allt i verksamheten gör också att hon har full kontroll över 
kundernas ärenden vilket bidrar till starkare relationer med kunderna ‖alla kunder har 
en kontaktperson på företaget men så småningom känner kunderna alla här‖. 
 
Zandra berättar att det alltid är en fråga om kapital och resurser inom 
tredjepartslogistikbranschen. Hon menar således att konkurrensen är hög men hon 
menar även att olika kunder behöver olika tredjepartslogistiker ‖vi har kunder som är 
starka hos oss då vi är små och flexibla medan större tredjepartslogistiker lämpar sig 
bättre för större företag‖. Flexibiliteten menar Zandra är central för Zetas verksamhet 
då hon berättar att ‖krävs det så sätter jag mig själv i en bil och kör‖. Zeta försöker 
möta alla kunders olika behov. Zandra återger ett exempel med en kund som var i behov 
av att ha en yta på lagret för att montera. För Zeta att möta detta behov menar Zandra 
inte var några problem alls. Om det är en stor eller liten kund som behöver anpassning 
från Zetas sida menar Zandra inte spelar någon roll företaget ‖jag kan ju inte säga att ni 
ska göra si och så, dem är ju kunder, kunden är kung‖. Vidare berättar Zandra att det 
inte finns något behov av att kunden skall göra några förändringar i sina processer utan 
att det står Zeta för. 
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Zandra berättar att Zeta i nuläget inte tillämpar hållbarhetsaktiviteter som spårning i 
realtid eller ID-kontroll. De har inte heller miljöklass sex på alla sina bilar, alkolås eller 
någon hållbarhetsutbildning för anställda. På samtliga aktiviteter menar Zandra däremot 
att om ett mikroföretag efterfrågar dessa aktiviteter bör de även kunna inkluderas i ett 
samarbete om företaget har dessa aktiviteter som krav ‖vi lever på att anpassa oss efter 
kunden, kunden är kung‖. Zandra fortsätter däremot att berätta att det kan vara farligt 
om kunden själv vet om att den är kungen i vår relation och stoppar på sig kronan på 
huvudet.  
 

7.7 Tredjepartslogistikern Eta 

7.7.1 Om företaget 

Elin arbetar inom Business Development Logistics hos tredjepartslogistikern Eta som 
grundades under den senare halvan av 1900-talet som ett logistikföretag med fokus på 
landtransporter. Idag är Eta en medelstor aktör på marknaden med flertalet 
logistikanläggningar runt om i landet där de erbjuder tredjepartslogistiktjänster. 
Fokusområdet är än idag på företagets transporter trots att logistikföretaget var relativt 
snabba ut på marknaden att erbjuda tredjepartslogistiktjänster så som lagerhållning. 
 

7.7.2 Drivkrafter till hållbarhetsarbete 

Elin berättar att företaget både jobbar med hållbarhet genom att skapa ―gröna‖ 
företagsbyggnader likväl som de jobbar med årliga miljörapporter och framställning av 
emissionskalkyler. ―Både som företag och som människor har vi ett ansvar att försöka 
skapa en ännu bättre värld‖ berättar Elin. Hon menar att Eta jobbar ganska hårt med 
hållbarhet ―man vill ju vara en bra förebild för kunder också och att de även väljer oss 
pågrund av det‖. Hon menar att företaget beaktar hållbarhet både för att företaget 
känner ett internt ansvarstagande men även för att möta kundernas krav på hållbarhet.   
 
Hon berättar även att Etas miljöarbete även är kopplat till att företaget granskar sina 
leverantörers hållbarhetsarbete ―både interna och externa audits gör vi så ofta vi kan‖. 
Ett fokus på att säkerställa den egna verksamheten och leverantörers hållbarhetsarbete 
menar hon är viktigt. Att säkerställa kunders hållbarhetsarbete menar hon däremot att de 
inte arbetar med då hon berättar att ―..kunderna håller fokus på oss och vi välkomnar 
också att de kommer hit och gör audits på oss‖. Vidare berättar hon att genom att 
kunder granskar företaget så kan även Eta utveckla och genomföra ett bättre 
hållbarhetsarbete. 
 

7.7.3 Hållbarhetsaktiviteter 

De ekonomiska hållbarhetsaktiviteter som Eta engagerar sig i av de som efterfrågas av 
exempelföretaget är spårningsmöjligheter, servicekvalitet samt tilldelade 
kontaktpersoner berättar Elin. Offertunderlag erhölls även av Eta. De miljömässiga 
aktiviteterna som logistikföretaget tillfredsställer är uteslutande av pappersfaktura och 
pappersutskick, ruttoptimering och fyllnadsgrad, begränsningar för tomgångskörning, 
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intermodala transporter och miljöprogram. Slutligen engagerar sig Eta i de sociala 
hållbarhetsaktiviteterna ergonomi, utbildningar och hållbarhetsutbildningar. 
 

7.7.4 Maktförhållanden 

Elin berättar att Eta har hela spannet av kunder från många små kunder så som 
mikroföretag till mycket stora företag med stora kvantiteter. Fftast innehar de däremot 
inte stora företags hela logistiska funktion utan oftast avser detta sektioner som kräver 
mer special behandling. ―Vi har ofta kunder som kräver lite extra runt i kring‖ berättar 
Elin. Detta är en av fördelarna med att ha mikroföretag som kunder ―det är ju roligt att 
få vara med och utvecklas och växa med ett litet företag, är man ett mikroföretag idag 
så kanske man inte är det om två år‖. Hon menar att en fördel för Eta med små kunder 
är att de ges möjlighet att utveckla starka samarbeten där de tvingas till att utveckla 
smarta lösningar. Elin återger ett exempel på en relation de har med ett företag som 
startade i mycket liten skala. Där kunde Eta vara behjälpliga med många administrativa 
tjänster så som fakturering och underlag för bokslut då kunden saknade ett eget 
affärssystem. Idag har företaget växt men använder sig delvis fortfarande av Etas 
tilläggstjänster. Vad gäller nackdelarna med att ha mikroföretag som kunder menar Elin 
är att de ofta inte har välutvecklade processer för saker och ting. Hon berättar däremot 
att ―..här tar vi gärna stafettpinnen‖. Eta gör detta genom att utveckla ett dokument 
tillsammans med dess kunder från starten av samarbetet. Dokumentet gör att Eta kan 
agera i företagets namn då de vet hur de vill hantera olika händelser som exempelvis 
returer eller skador menar Elin. 
 
Personliga kontakter menar Elin är viktigt något hon tror är en anledning till varför 
kunder väljer Eta som logistikleverantör. Andra anledningar tror hon är företagets breda 
tjänsteutbud och att de är ett lagom stort företag att samarbeta med. Hon fortsätter att 
berätta att dem flesta kunderna är återkommande, om kunder lämnat dem så är det för 
att deras preferenser ändrats, exempelvis har kanske deras marknad förändrats och de är 
i behov av ett lager i Tyskland istället för i Sverige. Elin fortsätter berätta ―vi jobbar 
mycket tätt och nära kunderna och har uppföljningsmöten med våra kunder varje 
månad‖. Hon menar däremot att detta kan vara en anledning till varför det inte har så 
stora kunder.  
 
Elin menar att Eta inte konkurrerar med stora tredjepartslogistiker, men att det däremot 
är hög konkurrens i branschen ändå påpekar Elin. Hon berättar att de alltid försöker 
möta kunders krav och behov men att det också alltid är en ekonomisk fråga ―alla 
företag menar att hållbarhet är viktigt men sen i slutändan är det ju priset som styr, vi 
försöker alltid leverera det kunden vill ha men det beror ju också på vad kunden vill 
betala för det också‖. Om det är en stor eller en liten kund som kräver anpassning från 
Etas sida menar Elin kan ha betydelse för vilka förändringar man accepterar att 
genomföra. Om det däremot inte handlar om förändringar som kräver några större 
ekonomiska medel spelar det nog ingen roll menar Elin. Vad gäller förändringar från 
mikroföretagets sida menar Elin kan vara ett krav men att de försöker lösa det så enkelt 
som möjligt för företaget. Elin återger ett exempel på hur de sköter bokningar av ordrar 
―vi föredrar att kunden nyttjar ett affärssystem som vi kan upprätta en EDI-koppling till 
oss vilket gör att orderregistreringen sker per automatik. Om kunder däremot inte har 
möjlighet till detta så kan de även välja att maila oss sina ordrar, detta kräver dock en 
manuell hantering och därmed också en extra kostnad‖. 
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Elin berättar att de i nuläget inte gör någon id-kontroll då de levererar gods till 
mottagare, men att detta kan inkluderas om kunder uttrycker detta som ett krav. 
Mjukvaruprogram för eko-körning, miljöklass sex på lastbilarna samt alkolås är 
däremot hållbarhetsaktiviteter som inte inkluderas i deras arbete idag samt är svårare för 
kunder att sätta som krav menar Elin. Hon berättar att för att dessa skall ha en möjlighet 
att inkluderas vid ett samarbete krävs det också att kunden alltid har densamma rutt som 
körs vid samma tidpunkt varje vecka eller flertalet gånger i veckan. Hon menar att detta 
också kan utvecklas till en ekonomisk fråga då hon uttrycker ―..sen får man ju se på det 
också hur viktigt det är för kunden kontra priset‖.   
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8. Analys 

Detta kapitel syftar till att analysera de sju olika fallföretagen vi studerat genom att 
sammankoppla vårt empiriska material med teorier. Detta kapitel kommer inledas med 
att vi analyserar möjligheterna för vårt exempelföretag att påverka fallföretagen följt 
av en sektion där vi analyserar hur detta kan förklaras. Vi kommer sedan att analysera 
vårt exempelföretags möjligheter att agera hållbart i försörjningskedjan. Slutligen 
kommer vi analysera underbyggnaden av vad som kommer utgöra vår rekommendation 
till vårt exempelföretag Brännland Cider. Kortare inledningar med förklaringar till 
respektive område i kapitlet kommer att presenteras i syfte att underlätta förståelsen för 
läsaren.  
 
Innan kapitlet inleds har vi valt att återknyta till studiens problemformulering och syfte 
då vi anser att även detta kan underlätta förståelsen av analysen för läsaren. 
 
Problemformulering: Hur kan mikroföretag påverka tredjepartslogistiker med avseende 
på de tre dimensionerna av hållbarhet? 
 
Syfte: Huvudsyftet med denna kvalitativa studie är att via ett exempelföretag och 
fallstudier på tredjepartslogistiker, erhålla kunskaper om hur mikroföretag kan påverka 
tredjepartslogistiker med avseende på de tre dimensionerna av hållbarhet. Ett delsyfte 
med studien är att undersöka i vilken utsträckning mikroföretag kan agera hållbart i 
försörjningskedjan vid tillämpning av en tredjepartslogistiker. Ytterligare ett delsyfte är 
att presentera en lämplig tredjepartslogistiker till vårt exempelföretag baserat på de tre 
dimensionerna av hållbarhet.  
 

8.1 Mikroföretags möjlighet att påverka tredjepartslogistiker 

I följande avsnitt presenteras resultatet av vår praktiska studie gällande om ett 
mikroföretag kan påverka fallföretagens hållbarhetsaktiviteter inom de tre 
dimensionerna av hållbarhet. Vid intervjuer med fallföretagen ställdes frågor om ett 
mikroföretag kan påverka en viss hållbarhetsaktivitet som tredjepartslogistikern i 
dagsläget inte engagerade sig i. Resultatet av denna praktiska studie presenteras i detta 
avsnitt. 
   
Den praktiska studien påvisade att ett mikroföretag kan påverka fallföretagen i studien 
(se Figur 9). Alfa, Beta, Delta, Epsilon, Zeta och Eta visade sig alla vara mottagliga för 
påverkan av ett mikroföretag i avseende för samtliga tre dimensioner av hållbarhet. Det 
var ett fall som särskilde sig från mängden, nämligen Gamma där ett mikroföretag inte 
kunde påverka tredjepartslogistikerns hållbarhetsaktiviteter. Denna analys ligger till 
grund för kommande avsnitt som analyserar hur mikroföretag kan påverka 
tredjepartslogistikers hållbarhetsaktiviteter.  
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Figur 9. Mikroföretags möjligheter att påverka fallföretagen enligt den praktiska 

studien 

8.1.1 Anledningar till påverkan 

I detta avsnitt kommer vi analysera empirin för att se om möjligheterna att påverka har 
en anknytning till att mikroföretaget har ett maktunderläge eller maktöverläge. Detta 
gör vi genom att beakta konkurrensen på marknaden och mikroföretagets storlek i 
förhållande till fallföretagen. Vidare kommer vi analysera empirin för att se om 
möjligheterna att påverka har ett samband med drivkraften till att engagera sig i 
hållbarhet, vilket ställningstagande inom hållbarhet fallföretagen befinner sig i samt 
om fallföretagen engagerar sig i hållbarhet för att de påverkas av en legitim eller 
monetär makt. Vi kommer sedan gå vidare med att analysera maktbalansen mellan 
fallföretagen och exempelföretaget och om en maktbalans går att uppnå. 
 

8.1.1.1 Tredjepartslogistiker och mikroföretags maktförhållande  

Lo (2015, s. 3154) menar att ett företag måste besitta ett maktöverläge för att kunna 
påverka försörjningskedjans miljömässiga hållbarhet. Detta betyder i vår studie att 
mikroföretaget i teorin bör besitta ett maktöverläge då dess möjligheter att påverka var 
omfångsrik i den praktiska studien.  
 
Gällande konkurrensen i branschen visade vårt resultat att samtliga sju fallföretag anser 
att det är en konkurrens i branschen. Hur hög de anser att konkurrensen är varierar 
däremot något men karaktäriserades i flera fall som hög. Khoja et al. (2011, s. 79) 
menar att en köpare har maktöverläge om antalet konkurrerande leverantörer är många. 
Utifrån Khoja et als. (2011) studie indikerar därmed vårt resultat på att en maktobalans 
mellan köpare och säljare kan uppstå då vårt exempelföretag är i ett maktöverläge på 
grund av att det finns ett stort utbud av tredjepartslogistiker. Det som däremot framkom 
vid intervjuerna med några av tredjepartslogistikerna är att de upplever att det är ett 
samarbete i branschen där tredjepartslogistiker kan ta hjälp av varandra. Exempelvis 
berättar Zeta ―vi hjälper varandra, kompletterar varandra. Vi har vår nisch och dem 
har sin nisch, man äter inte upp varandra idag. Det är så mycket samarbete inom 
branschen, man är specialister inom olika saker‖. Med anledning av detta går det att 
diskutera att tredjepartslogistikerna är i ett maktöverläge vilket då ställer mikroföretaget 
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i maktunderläge. Detta kan förklaras med anledning av att ett mikroföretag erhåller ett 
mindre utbud av tredjepartslogistiker att välja mellan då vissa tredjepartslogistiker 
väljer bort mikroföretag som kund då deras samarbetspartner nischar in sig på dem 
istället. I denna kontext bör det även tilläggas att vid urvalet kontaktades två stora 
tredjepartslogistiker, de var dock inte intresserade av att ha ett mikroföretag som kund 
och hänvisade oss istället vidare till mindre tredjepartslogistiker. Detta visar än en gång 
på ett samarbete inom branschen och därmed lägre konkurrens vilket enligt tidigare 
studier tyder på ett maktöverläge för tredjepartslogistiker. För att återkoppla till vår 
praktiska studie visar detta att ett mikroföretag då kan påverka tredjepartslogistiker trots 
att mikroföretaget befinner sig i ett maktunderläge. 
  
I följande stycke kommer storleksförhållandet mellan exempelföretaget och 
fallföretagen diskuteras. Khoja et al. (2011, s. 79) menar att kundens storlek är 
avgörande för maktförhållandet, om kunden är en stor köpare hos säljaren är det en 
indikation på ett maktöverläge för kunden. Martinsen och Huge-Brodin (2014, s. 15) 
menar att en anledning till varför stora och mellanstora företag kan påverka 
miljöaktiviteter som inkluderas i relationen med en stor tredjepartslogistiker är på grund 
av det köpande företagets maktöverläge. Detta medför att exempelföretaget i studien är i 
ett maktunderläge jämfört med exempelvis Delta som klassificeras som en stor 
tredjepartslogistiker. Även Alfa, Beta, Epsilon och Eta är i ett maktöverläge över vårt 
exempelföretag på grund av deras företagsstorlek. Ett exempel på att exempelföretaget 
är i ett maktunderläge bekräftar Erik på Epsilon som uttrycker att Epsilon nu valt att 
vända sig även till små kunder och inte enbart till stora kunder som brukar vara i behov 
av lagring mellan 500 och 1000 pall per år. Vad gäller vårt exempelföretag handlar dess 
lagring av ungefär 100 pall per år vilket således gör exempelföretaget till en mindre 
kund hos den medelstora tredjepartslogistikern Epsilon men även hos Alfa, Beta och 
Eta. Tillskillnad från dessa större tredjepartslogistiker är Zeta och Gamma 
tredjepartslogistiker som härrör till mikroföretag och befinner sig i ett maktunderläge i 
perspektiv till vårt exempelföretag i avseende till storleken. Anledningen till dessa två 
fallföretags maktunderläge kan förklaras med ett exempel uttryckt av Zeta ‖det kan 
handla om lagring av någon enstaka pall till 100-150 pallar också‖. För att återkoppla 
till den praktiska studien visar ovanstående analys att ett mikroföretag kan påverka ur 
ett maktunderläge då de kan påverka Alfa, Beta, Delta, Epsilon och Eta som alla besitter 
ett maktöverläge över vårt exempelföretag. Det visar sig även att exempelföretaget kan 
påverka mikroföretaget Zeta där exempelföretaget befinner sig i maktöverläge vilket 
stärker tidigare nämnda studier om maktförhållanden. Däremot kan inte 
exempelföretaget påverka Gamma överhuvudtaget trots att ett maktöverläge infinner 
sig. Detta kan förklaras med hjälp av Khoja et al. (2011, s. 79) som menar att en 
maktunderlägsen part kan brista i att utöka sitt engagemang om denna har en rädsla att 
bli utnyttjad, bristande mottaglighet eller innehar resursbegränsningar.  
 
Sammanfattningsvis, i avseende på den praktiska studiens resultat, visar det sig att vårt 
exempelföretag kan påverka tredjepartslogistiker ur ett maktunderläge. Studierna av Lo 
(2015) och Martinsen och Huge-Brodin (2014) stämmer således inte överens med vår 
studie då vi menar att ett maktöverläge inte är nödvändigt för att kunna påverka 
tredjepartslogistikers miljömässiga hållbarhetsaktiviteter, och inte heller i det vidare 
perspektivet de tre dimensionerna av hållbarhet. Däremot visar vår studie att 
maktförhållanden kan ha en viss betydelse med anledning av Gammas motstånd till att 
påverkas samt möjligheterna att påverka Zeta. Gamma tillsammans med Eta var även de 
enda av våra studerade fallföretag som menade att de är villiga att påverkas i en större 
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utsträckning om det också är en större kund som efterfrågar anpassningar. Detta innebär 
att om exempelföretaget varit i ett ännu större maktöverläge i förhållande till Gamma 
hade potentiellt möjligheterna att påverka funnits.  

8.1.1.2 Drivkraft och ursprung till tredjepartslogistikers hållbarhetsarbete 

Av empirin framgår det att Alfa, Beta och Eta engagerar sig i hållbarhet för att de vill 
göra rätt för sig i samhället. Detta stämmer bra överens med studien av Lieb och Lieb 
(2010, s. 526) som visar på att en av de största anledningarna till att tredjepartslogistiker 
ingått i miljöprogram av olika slag visar sig först och främst bero på att de vill göra det 
rätta för sig i samhället. Gamma, Delta, Epsilon och Zetas engagemang grundar sig i att 
de påverkas av press från kunder och inte för att de vill göra rätt för sig i samhället. 
Enligt Lieb & Lieb (2010, s. 526) är den andra anledningen till att tredjepartslogistiker 
engagerar sig i miljöprogram just på grund av press från kunder. Vår studie stärker 
därmed Lieb och Liebs (2010) forskning gällande de två huvudsakliga anledningarna till 
att engagera sig i hållbarhet. Det som däremot iakttogs är att två olika typer av 
engagemang grundat i press från kunder uppenbarade sig, ett proaktivt och ett reaktivt 
förhållningssätt till hållbarhet. Detta visade sig då Delta ingår i ett proaktivt 
hållbarhetsarbete som grundar sig i att agera innan en enskild kund ber om det ―det är 
egentligen för att vi ska få kunder, krasst alltså, det är en marknadsföringsfråga‖. 
Medan Epsilon agerar mer reaktivt då en kund ber om en hållbarhetsanpassning ―..om 
de har CSR-krav, då anpassar vi oss efter det..‖. 
 
Inom CSR finns ställningstaganden som företag kan delas in i beroende på deras 
engagemang (Johnson et al., 2014, s. 127). ‖Laissez-faire‖ är ett av dessa extrema 
stadier där företag enbart ser till att göra vinst och gynna aktieägare (Johnson et al., 
2014, s. 128). Skapare av samhälle är det högsta ställningstagandet ett företag kan 
klassificeras in i och där är den finansiella aspekten mindre viktig och företaget har 
istället en vision att förändra samhället (Johnson et al., 2014, s. 129). Fallföretagen 
kommer att delas in i dessa fyra olika ställningstaganden beroende på drivkraften till att 
fallföretagen engagerar sig i hållbarhet. I Figur 10 går det att utläsa vilket 
ställningstagande respektive fallföretag placerats in i. 

 

 

Figur 10. Fallföretagens ställningstagande inom hållbarhet 
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Fallföretagen Alfa, Beta och Eta är inplacerade i ställningstagandet interagerar med 
intressenter. Anledningen är för att de ligger i framkant gällande hållbarhetsfrågor då de 
anser att det är ett samhällsansvar och således engagerar sig av interna skäl. Gamma, 
Delta och Epsilon är alla tre inplacerade i ställningstagandet egenintresse. De tre 
fallföretagen har alla uttryckt att de engagerar sig i olika hållbarhetsfrågor beroende på 
vad kunden vill ha. Alla tre är även ISO-certifierade eller håller på att bli vilket 
karaktäriserar detta ställningstagande. Ytterligare en anledning till att de är inplacerade i 
detta stadie är då de alla anser att företagets goda rykte är viktigast. I stadiet ‖laissez-
faire‖ är fallföretaget Zeta inplacerat då de inte verkar ha någon utarbetad 
hållbarhetspolicy. Det är även vanligt att mindre företag hör till detta stadie då de inte 
har resurser att göra annat än att följa de lagar och regler som finns (Johnson et al., 
2014, s. 128), vilket talar för att Zeta bör placeras in här. 
 
Som tidigare nämnt är Alfa, Beta, Delta, Epsilon, Zeta och Eta de fallföretag ett 
mikroföretag kunde påverka i den praktiska studien. Gamma kunde däremot vårt 
exempelföretag inte påverka överhuvudtaget. Detta indikerar på att vilket 
ställningstagande som fallföretagen befinner sig i, inte har en betydelse när det kommer 
till hur ett mikroföretag kan påverka de tre dimensionerna av hållbarhet. Vår studie ger 
oss därmed anledning att diskutera att det inte handlar om företags ställningstagande till 
varför mikroföretag kan påverka utbudet av hållbarhetsaktiviteter, utan att det är andra 
faktorer som har betydelse. 
 
Gällande under vilka förutsättningar fallföretagen kan tänka sig att involvera sig i 
hållbarhetsaktiviteter framkom det i vår studie att Delta kan tänka sig att utöka sina 
hållbarhetsaktiviteter. Detta gäller däremot enbart om det gynnar dem själva ur ett 
kommersiellt perspektiv ―ja, det skulle vi kunna göra för det är så pass viktigt för oss 
också‖. Vi kan därmed analysera att Delta påverkas av en monetär makt om de ser en 
egen kommersiell vinst av utökandet av hållbarhetsaktiviteter. De resterande 
fallföretagen uttrycker att de inte kräver något i gengäld för att anpassa sina 
hållbarhetsaktiviteter efter det som efterfrågas av kunder. Detta tyder på att dessa 
fallföretag påverkas av legitim makt. De anpassar sig därmed för att de är rätt att göra så 
utan att erhålla någon specifik ekonomisk fördel för det. Detta resultat går hand i hand 
med Terpend och Ashenbaums (2012, s. 58) studie där författarna menar att ett 
maktutövande som grundar sig i att den mottagande parten känner en typ av plikt eller 
skyldighet är vanligt bland små företag. Vidare menar författarna att ett sådant sorts 
maktutövande återger en bättre effekt på säljarens prestation än andra metoder (Terpend 
& Ashenbaum, 2012, s. 67). Även Stannack (1996, s. 52) menar att ett utökat 
engagemang som syftar till att även uppnå långa och nära relationer inte skall utgöras av 
ett ekonomiskt maktagerande utan snarare för att det är rätt att agera på ett specifikt sätt. 
Det visar sig dock att Alfa, Beta, Gamma, Epsilon och Eta motsäger sig själva i 
intervjuerna då de ger indikationer på att de påverkas av monetär makt trots allt. 
Exempelvis, Elin på Eta uttrycker att ―..vi försöker alltid leverera det kunden vill ha 
men det beror ju också på vad kunden vill betala för det också‖. Detta indikerar på att 
tredjepartslogistikern engagerar sig i utökade hållbarhetsaktiviteter om mikroföretag 
står för kostnaden. Ytterligare ett exempel på detta är då Bertil på Beta berättar ‖detta 
är något vi har goda möjligheter att planera in och uppfylla, däremot skapar man vissa 
begränsningar som kan påverka prisbilden alternativt flexibiliteten‖. Erik på Epsilon 
uttrycker däremot något som kan uppfattas som en annan typ av monetär makt ―om vi 
använder miljövänligt sätt i energiförbrukning så sparar vi pengar också, så en väldigt 
bra morot‖. Detta kan uppfattas som att tredjepartslogistiker är mottagliga för en 
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monetär makt om de ser hållbarhet och finansiell vinst som korrelerade variabler. Detta 
medför att de tredjepartslogistiker som kan påverkas av monetär makt, samtliga utom 
Zeta, uttrycker sig i samspråk med vad Large et al. (2013, s. 128) påvisade i sin studie. 
Han menar att i de fall där företag kunde påverka tredjepartslogistikers 
hållbarhetsaktiviteter var de även kopplade till ekonomiska fördelar för 
tredjepartslogistiker (Large et al., 2013, s. 128). Zeta är således det enda av 
fallföretagen som kan påverkas av legitim makt från exempelföretaget då de enbart gör 
det för att de anser att det är deras plikt att anpassa sig och inte kräver något i gengäld 
‖vi lever på att anpassa oss efter kunden, kunden är kung‖. 
 
Sammanfattningsvis, vilket ställningstagande fallföretagen befinner sig i verkar vara av 
mindre betydelse i vår studie då det framkom i vår praktiska studie att ett mikroföretag 
kan påverka tredjepartslogistiker när det kommer till de tre dimensionerna av hållbarhet 
oberoende vad drivkraften till att engagera sig i hållbarhet är. Även fast det visade sig 
att ställningstagande till hållbarhet inte verkar ha en inverkan på möjligheterna till 
påverkan av de tre dimensionerna av hållbarhet går det tydligt att se vad detta kan bero 
på. Samtliga fallföretag, förutom Zeta, kan påverkas av en monetär makt och detta kan 
förklara varför ett mikroföretag kan påverka dessa fallföretag gällande de tre 
dimensionerna av hållbarhet. Fallföretagen i vår studie ser en egen vinning i att utöka 
sina hållbarhetsaktiviteter av de som efterfrågas av exempelföretaget i studien. Detta 
trots att vissa av fallföretagen menar att de ser till hållbarhet för att göra rätt för sig i 
samhället. Vår studie har därmed funnit tre olika monetära alternativ för hur ett 
mikroföretag kan påverka tredjepartslogistikers hållbarhetsaktiviteter om mikroföretaget 
inte besitter ett maktöverläge. Den första möjligheten är att tredjepartslogistiker ser en 
kommersiell vinst i att utöka dess hållbarhetsaktiviteter. Den andra möjligheten är att 
mikroföretaget betalar för hållbarhetsaktiviteterna som efterfrågas. Den tredje och sista 
möjligheten är att tredjepartslogistikern ser på hållbarhet och finansiell vinst som 
korrelerade variabler. 
 

8.1.1.3 Maktbalansens betydelse 

Att exempelföretaget i förhållande till tredjepartslogistikerna i vår studie besitter 
maktöverläge och maktunderläge ger upphov till att det uppstår maktobalanser. Khoja et 
al. (2011) och Stannack (1996, s. 52) menar att en maktbalans är viktigt om långa och 
nära relationer skall kunna utvecklas. Sådana starka relationer mellan kunder och 
leverantörer menar Gulati och Kletter (2005, s.77-78) är ett måttverktyg på högt 
presterande företag. Vad gäller fallföretaget Zeta, som befinner sig i ett maktunderläge 
enligt den tidigare analysen, visar vår praktiska studie att vi kan påverka Zetas 
hållbarhetsaktiviteter. Detta stämmer även överens med att Zeta uttrycker att ett utökat 
engagemang skall härstamma från dem. Ett exempel på detta är då respondenten Zandra 
hos tredjepartslogistikern Zeta uttryckte ‖krävs det så sätter jag mig själv i en bil och 
kör‖. Khoja et al. (2011, s. 81) menar att ett ökat engagemang från parten i 
maktunderläge är centralt för att maktobalanserna ska jämnas ut och således utgöra en 
kreatör för långa och nära relationer. Således visar vårt resultat att en relation för vårt 
exempelföretag med fallföretaget Zeta innebär ett närmande av en maktbalans. Däremot 
skiljer sig detta resultat från vårt andra maktunderlägsna fallföretag, Gamma. Gamma 
visade sig inte vara mottagliga för att påverkas. Vilket kan diskuteras kan bero på vad 
Khoja et al. (2011, s. 79) menar, att parten i maktunderläge kan hämmas att utöka sitt 
engagemang på grund av resursbegränsningar, rädsla att utnyttjas eller brist på 
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mottaglighet. Att Gamma inte är villiga att påverkas och utöka sina 
hållbarhetsaktiviteter gör däremot att maktförhållandet inte utjämnas. 
 
I studien framkom det däremot att fallföretagen Alfa, Beta, Epsilon och Eta, som 
besitter ett maktöverläge över vårt exempelföretag, även dem kan påverkas med 
avseende till de efterfrågade hållbarhetsaktiviteterna i den praktiska studien. Detta 
stärks även av att dessa fallföretag menar att ett utökat engagemang skall komma från 
dem själva eller från gemensamma anpassningar. Exempelvis uttrycker Erik på Epsilon 
―det är vi som anpassar oss efter kunden, hela tiden i den här branschen, det är ju 
kundens behov och vi spelar efter det‖. Detta resultat kan relateras till Khoja et al. 
(2011, s. 81) som menar att om parten i maktöverläge utökar sitt engagemang ökar även 
maktobalanserna. Även fallföretaget Delta, som är i ett maktöverläge, kan vårt 
exempelföretag påverka, således ger även detta upphov till ökade maktobalanser. Vad 
som är intressant ur detta perspektiv är däremot att Delta uttrycker att det huvudsakligen 
är mikroföretagskunden som skall anpassa sig vilket därmed inte stämde i praktiken. 
Detta kan däremot förklaras med vad som tidigare nämnts, att Delta kan anpassa sina 
processer om det ger dem själva en ekonomisk fördel. Möjligen ansåg Delta att de 
hållbarhetsaktiviteter som efterfrågades av exempelföretaget också gav 
tredjepartslogistikern kommersiellt ekonomiska fördelar.  
 
Sammanfattningsvis, analysen påvisar att det enbart är vid en relation mellan vårt 
exempelföretag och tredjepartslogistikern Zeta som maktbalanser kan skapas. Ett 
förhållande där bägge parter kan gynnas av långa och nära relationer och således hög 
prestation. Med detta sagt finns det också konsekvenser att beakta vid en relation för 
vårt exempelföretag med de sex resterande tredjepartslogistiker då en maktbalans inte 
verkar vara inom räckhåll. Detta utgör då också ett hinder för hög prestation då långa 
och nära relationer kan hindras att utvecklas och fortgå. En dimension som därmed bör 
beaktas i detta sammanhang är fallföretagens respektive fokus på långsiktiga och nära 
relationer. Alfa, Beta, Gamma och Zeta är de fallföretag som har störst fokus på 
utveckling av relationer med kunder och kan klassificeras in i Gulati & Kletters (2005, 
s. 82) tredje nivå i kundrelationstrappan där relationen bygger på företagslojalitet. Ett 
exempel på detta är då Zandra på fallföretaget Zeta berättar att ‖ibland kommer 
kunderna hit och bara pratar och dricker kaffe‖. I tillskott till att maktobalanser kan 
utgöra ett hinder för långa och nära relationer som analyserats ovan menar Khoja et al. 
(2011) att långa och nära relationer också minskar maktobalanser. Således är det möjligt 
att maktobalanserna också kan minska på grund av långa och nära relationer vid 
samarbeta med Alfa, Beta och Gamma. Detta tack vare deras fokus på långsiktiga nära 
relationer. 
 

8.2 Mikroföretags möjlighet att agera hållbart i försörjningskedjan 

I detta avsnitt behandlar vi möjligheterna för mikroföretag att agera hållbart i 
försörjningskedjan vid utkontraktering till en tredjepartslogistiker. Fallföretagen 
analyseras efter hur de själva ser på sin försörjningskedja samt att vi analyserar 
fallföretagens hållbarhetsaktiviteter. Vidare analyseras fallföretagens 
hållbarhetsaktiviteter i relation till deras företagsstorlek och om det finns skillnader 
dem emellan. Avslutningsvis analyseras om mikroföretags begränsade resurser hindrar 
dem från att agera hållbart i försörjningskedjan.  
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8.2.1 Betydelsen av tredjepartslogistikers syn på hållbarhetsarbete i 
försörjningskedjan 

För att ett mikroföretag ska kunna agera hållbart i försörjningskedjan gäller det att 
dennes partner, i detta fall en tredjepartslogistiker, också agerar hållbart. Som Seuring et 
al. (2008, s. 1545) uttryckt får företag ta ett utökat ansvar för att inkorporera hållbarhet i 
sina verksamheter. De får också ta allt mer ansvar i avseende till hur väl deras 
leverantörer och partners beaktar de tre dimensionerna av hållbarhet (Seuring et al., 
2008, s. 1545). Vikten av att se till hållbarhetsarbetet i försörjningskedjan och dess 
medlemmar beskrivs tydligt av Heikkurrinen och Forsman-Hugg (2011, s. 306) ―A 
supply chain is only as responsible as its least responsible member‖. 

Alfa, Beta och Eta beaktar alla tre hållbarhetsarbetet i försörjningskedjan. Alfa menar 
att de är fria att välja någon annan ifall en partner inte lever upp till förväntningarna. 
Beta försöker utveckla kunder till att arbeta mer proaktivt och Eta försöker kontinuerligt 
utveckla sina leverantörer till att arbeta mer hållbart. Detta överensstämmer med studien 
av Seuring et al. (2008, s. 1545) som menar att företag idag konkurrerar på en högre 
instans där hela försörjningskedjan tas i beaktning och att det är företagens individuella 
ansvar att se till att försörjningskedjan ser till hållbarhet. Gamma har däremot som 
sedvana att utvärdera sina leverantörer, men de använder inte den informationen på ett 
konsekvent sätt. Delta, Epsilon eller Zeta tar inte överhuvudtaget hänsyn till 
leverantörer eller kunders hållbarhetsarbete. Förklaringen till detta beror enligt dem 
själva på att det är dem som måste anpassa sig efter vad kunder efterfrågar. Det går 
därmed att urskilja att majoriteten av fallföretagen inte ser till hållbarhetsarbetet i sin 
försörjningskedja. Några av fallföretagen verkar inte tycka att det är deras ansvar att se 
till försörjningskedjans hållbarhet. De ser det mer som att det är kunderna som ska sätta 
kraven. Zeta uttryckte ‖jag kan ju inte säga att ni ska göra si och så, dem är ju kunder, 
kunden är kung‖. Epsilon menar dock att ‖inom den här logistikbranschen är det inte 
mycket som är uppe på tapeten med miljöfrågor, det är inte så långt framme på det 
tycker jag‖. Kontentan av detta anser vi är att försörjningskedjor tävlar på en nivå där 
hela kedjan tas i beaktning, men att det kan diskuteras vems ansvar det är att 
försörjningskedjan ser till hållbarhet. I vår studie lutar det åt att det i många fall är 
kundens ansvar att försörjningskedjan ser till hållbarhet. Anledningen till att några av 
företagen anser att kunderna ska sätta kraven kan bero på som Epsilon tidigare var inne 
på, att inom logistikbranschen är hållbarhetsfrågor inte ännu prioriterade på den nivå de 
bör vara. 

En observation som uppmärksammades var att det går att se ett potentiellt samband 
mellan Lieb och Liebs (2010) studie och Seuring et als. (2008) studie. De fallföretag 
som engagerar sig i hållbarhet för att göra rätt för sig, Alfa, Beta och Eta, beaktar också 
sin försörjningskedja och försöker utveckla den. De företag som engagerade sig i 
hållbarhet för att de erhållit press från kunder, Gamma, Delta, Epsilon och Zeta, 
beaktade inte sin försörjningskedja överhuvudtaget. Denna analys tyder på att det kan 
vara svårt för ett mikroföretag att agera hållbart i försörjningskedjan om 
tredjepartslogistiker enbart engagerar sig i hållbarhet för att de upplever press från 
kunder.  
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8.2.2 Betydelsen av tredjepartslogistikers hållbarhetsaktiviteter 

För att undersöka i vilken utsträckning ett mikroföretag kan agera hållbart i 
försörjningskedjan vid ett samarbete med en tredjepartslogistiker bör även 
tredjepartslogistiker och dess hållbarhetsaktiviteter analyseras. I Figur 11 går det att 
utläsa både de efterfrågade hållbarhetsaktiviteterna av vårt exempelföretag Brännland 
Cider och hur fallföretagen tillgodoser dessa aktiviteter initialt. Figuren visar skedet 
innan vi undersökt möjligheterna till påverkan. Aktiviteterna är grupperade efter de tre 
dimensionerna av hållbarhet.  

Figuren visar att det är stora skillnader mellan fallföretagen i vilka aktiviteter de kan 
uppfylla. Delta och Zeta är de fallföretag som erbjuder flest aktiviteterna inom den 
miljömässiga dimensionen medan Alfa, Beta och Gamma erbjuder mest inom den 
sociala dimensionen. Detta stärker tidigare forskning av Kudla och Klaas-Wissing 
(2012, s. 225) som visat på att det är stora skillnader mellan vilka hållbarhetsaktiviteter 
som tredjepartslogistiker erbjuder. 

 

 
Figur 11. Utbredning av hållbarhetsaktiviteter inom de tre dimensionerna av hållbarhet 

 
Vidare visade vårt resultat att inget fallföretag initialt erbjuder samtliga miljömässiga 
aktiviteter som efterfrågas av vårt exempelföretag. Exempelvis, Delta och Zeta kan 
nästan, men inte helt erbjuda det som exempelföretaget i studien efterfrågar i avseende 
på miljömässig hållbarhet. Detta resultat stämmer inte med den tidigare studien av 
Martinsen och Björklund (2012, s. 562) som menar på att tredjepartslogistiker till och 
med erbjuder mer miljövänliga tjänster än vad som efterfrågas av kunderna. Den 
miljömässiga dimensionen verkar däremot vara dominerande hos flera av fallföretagen 
vilket då går att diskutera ifall det är den dimensionen som också prioriterats. 
Anledningen till att Alfa och Epsilon erbjuder så få miljömässiga aktiviteter beror på att 
den förstnämnda, Alfa, inte har egna lastbilar vilket gör att vissa aktiviteter inte gick att 
undersöka. Medan den sistnämnda, Epsilon, i vissa fall inte hade koll på vad de 
erbjuder. Det går däremot att se att tredjepartslogistikerna är något jämnare i avseende 
på de ekonomiska aktiviteterna. Däremot skiljer det sig markant mellan 
tredjepartslogistikerna när det kommer till de sociala aktiviteterna. Epsilon var det 
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fallföretag som erbjöd minst sociala aktiviteter medan Alfa, Beta och Gamma kunde 
erbjuda flest. Detta visar på att den sociala dimensionen av hållbarhet har kommit i 
skymundan vilket också Kudla och Klaas-Wissing (2012, s. 226) uttrycker är en 
konsekvens av att den miljömässiga dimensionen varit i fokus. Att den sociala 
dimensionen kommit i skymundan stärks även ytterligare av ett citat från Erik på 
Epsilon ―den sociala biten är vi nog inte så långt framme på. Det finns nog i företagets 
koncern-policy, men det är inte så mycket jobb på den biten‖. 
 
Vår studie tyder på att det finns en obalans i de tre dimensionerna av hållbarhet där den 
miljömässiga dimensionen tydligt är den dominanta medan den sociala och ekonomiska 
hamnat i skymundan. Elkington (1999) betonade vikten för företag att se till hållbarhet 
eftersom om de gör det ser de också till miljö- och sociala aspekter som i slutändan ger 
finansiella fördelar för företaget. Det vi kan se i vår studie är att två fallföretag börjat se 
till integrationen av hållbarhetsdimensionerna i sin verksamhet då de insett att det även 
går att spara pengar. Bertil som arbetar på Beta uttryckte ―det är ju det som är så fint, 
att ekonomiska dimensionen går hand i hand med miljön‖. Även Erik på Epsilon 
uttryckte ―om vi använder miljövänligt sätt i energiförbrukning så sparar vi pengar 
också, så en väldigt bra morot‖. Detta tankesätt iakttogs inte hos de andra fallföretagen 
vilken kan tyda på att de inte riktigt är där ännu. Som Epsilon uttryckte sig ―inom den 
här logistikbranschen är det inte mycket som är uppe på tapeten med miljöfrågor, det 
är inte så långt framme på det tycker jag.―. Tidigare i teoridelen diskuterade vi att det 
finns olika åsikter när det kommer till hur kompatibla de tre dimensionerna av 
hållbarhet är i förhållande till varandra. Ayres (1996) menar att dimensionerna motsäger 
varandra medan Laine (2005) menar det motsatta, att dimensionerna har en positiv 
korrelation i förhållande till varandra. I denna analys kunde båda dessa tankesätt 
identifieras vilket visar på att det finns olika uppfattningar kring dimensionernas 
korrelation.  
 
Vår fortsatta analys av detta avsnitt är att exempelföretaget i studien i dagsläget bemöter 
svårigheter att agera hållbart i försörjningskedjan. Anledningen är att det är stora 
skillnader mellan tredjepartslogistiker i vilka hållbarhetsaktiviteter de erbjuder. Vidare 
är det stora variationer hos tredjepartslogistiker när det kommer till de tre 
dimensionerna av hållbarhet där dimensioner är olika prioriterade. Det som däremot går 
att se är att Gamma är det fallföretag som erbjuder mest inom de tre dimensionerna av 
hållbarhet och även är det fallföretag som det visade sig att exempelföretaget i studien 
inte kan påverka. Det kan då diskuteras ifall det kan bli svårt att agera hållbart i 
försörjningskedjan vid ett samarbete med Gamma då det inte går att påverka trots att de 
erbjuder mest av de efterfrågade hållbarhetsaktiviteterna inom de tre dimensionerna. De 
resterande fallföretagen uppfyller de efterfrågade hållbarhetsaktiviteterna i varierande 
grad. Dessa kan däremot exempelföretaget påverka. Detta kan leda till att 
exempelföretaget kan skapa en mer hållbar försörjningskedja om dess önskemål om 
hållbarhetsaktiviteter i framtiden förändras.  
 

8.2.3 Betydelsen av tredjepartslogistikers storlek 

I Figur 12 går det efter företagsstorlek att utläsa hur fallföretagen uppfyller de 
efterfrågade hållbarhetsaktiviteterna. Gamma och Zeta representerar mikroföretag i 
studien. Alfa, Beta, Epsilon och Eta de medelstora företagen medan Delta representerar 
det stora företaget i studien. I en jämförelse mellan storleksindelningarna går det att 
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utläsa att mindre tredjepartslogistiker inte använder sig av mer miljöaktiviteter än de 
större. Dock går det att se att mikroföretag överlag tillämpar fler hållbarhetsaktiviteter i 
verksamheten. Således stödjer vårt resultat i viss mån tidigare studie av Kudla och 
Klaas-Wissing (2012, s. 226) som säger att mindre tredjepartslogistiker använder sig av 
mer miljöaktiviteter än de större. Vårt resultat kan bero på att vi i denna studie endast 
har ett stort företag som representerar den gruppen och att vi kan ha valt en stor 
tredjepartslogistiker som erbjuder många aktiviteter inom den miljömässiga 
dimensionen. Således anser vi att vi erhållit en pålitligare uppskattning om vi haft fler 
medverkande tredjepartslogistiker av den storleken i vår studie. 
 

 
Figur 12. Hållbarhetsaktiviteter vid initialt skede uppdelat i företagsstorlek 

 
I denna del av analysen påvisades att chanserna att agera hållbart i försörjningskedjan 
kan öka om exempelföretaget väljer en tredjepartslogistiker som är ett mikroföretag då 
det visat sig att de i förhållande till samtliga tre dimensioner av hållbarhet erbjuder mest 
hållbarhetsaktiviteter. Dock visade det sig att ett av fallföretagen som är ett 
mikroföretag inte går att påverka vilket kan begränsa möjligheterna att agera hållbart i 
försörjningskedjan. 
 

8.2.4 Betydelsen av mikroföretags begränsade resurser   

En integrering av de tre dimensionerna av hållbarhet och dess kompatibilitet bör även 
diskuteras ur en kostnadsmässig kontext. Detta då vårt exempelföretag besitter 
begränsade resurser. Även Verhaugen (2006, s. 5) understryker att begränsade resurser 
kan vara ett hinder för mikroföretag. Av de offerter som erhölls var det två offerter som 
ansågs prisvärda medan de andra två ansågs icke prisvärda på grund av det högre priset. 
Av offerterna som ansågs prisvärda härstammade den ena från Gamma, som är ett 
mikroföretag och den andra från den medelstora tredjepartslogistikern Beta. Beta och 
Gamma är även de som kan erbjuda flertalet av de aktiviteter som Brännland Cider 
efterfrågar. De offerter som hade ett högre pris härstammade från Alfa och Eta. Både 
Alfa och Eta erbjuder färre av de hållbarhetsaktiviteter som efterfrågas av vårt 
exempelföretag. 
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En slutsats från detta är att tredjepartslogistikers initiala hållbarhetsarbete och utbud av 
hållbarhetsaktiviteter inte kostar extra för ett mikroföretag. Enligt studien av Lieb och 
Lieb (2010, s. 529) anser tredjepartslogistiker att det är en stor utmaning att balansera 
hållbarhetsarbete och aktiviteter och samtidigt erbjuda billiga tjänster till kund. Således 
stärker inte vårt resultat Liebs och Liebs (2010) resonemang om utmaningarna med att 
agera hållbart och samtidigt erbjuda ett lågt pris. Denna analys visar snarare på vad 
Laine (2005) och Elkington (1999) menade, att hållbarhet kan ge ekonomiska fördelar. 
Däremot bör det tilläggas att skräddarsydda hållbarhetslösningar vid utkontraktering av 
logistiktjänster till en tredjepartslogistiker kan kosta extra. Som vi diskuterade tidigare 
identifierades tre olika sätt varför mikroföretag kan påverka tredjepartslogistikers 
hållbarhetsarbete. Ett av dessa sätt var att tredjepartslogistiker ser en kommersiell vinst i 
att utöka dess hållbarhetsaktiviteter, det andra sättet var om mikroföretaget betalar för 
hållbarhetsaktiviteterna som efterfrågas eller att tredjepartslogistikern ser en korrelation 
mellan hållbarhet och finansiell vinst.  
 

8.3 Beslutsunderlag för rekommendation till Brännland Cider  

I detta avsnitt kommer en summering av det som tidigare diskuterats i analyskapitlet. 
Denna summering utgör ett beslutsunderlag för att i slutsatsen kunna presentera en 
rekommendation till Brännland Cider gällande en lämplig tredjepartslogistiker.  
 
Tabell 6 är en sammanställning av de faktorer som ligger till grund för att Brännland 
Cider ska kunna agera hållbart i försörjningskedjan vid utkontraktering till en 
tredjepartslogistiker. En markering med + innebär att fallföretaget agerar hållbart i 
avseende för den faktor som analyseras.   

 
Tabell 6. Beslutsunderlag för rekommendation till Brännland Cider 

 Alfa Beta Gamma Delta Epsilon Zeta Eta 
Möjlighet att påverkas + + - + + + + 
Befinner sig i 
maktunderläge 

- - + - - + - 

Högt ställningstagande 
inom hållbarhet 

+ + - - - - + 

Viljan att göra rätt för 
sig i samhället 
gällande hållbarhet 

+ + - - - - + 

Påverkas av legitim 
makt 

- - - - - + - 

Fokus på långsiktiga 
och nära relationer 

+ + + - - + - 

Ser till hållbarhet i 
försörjningskedjan 

+ + - - - - + 

Hög tillämpning av 
hållbarhetsaktiviteter 

- + + - - - + 

Lågt pris - + +    - 
 
Som tabellen visar är det stora skillnader mellan de undersökta fallföretagen. Det är 
några av fallföretagen som utmärker sig, nämligen Alfa, Beta och Eta. Med dessa 
fallföretag har exempelföretaget ökade möjligheter att agera hållbart vid utkontraktering 
till en tredjepartslogistiker. Det som däremot måste beaktas är att offerter inte erhölls 
från tre av fallföretagen och därmed bör inte faktorn ‖Lågt pris‖ ha en allt för betydande 
påverkan i vår rekommendation till Brännland Cider.   
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9. Slutsats 

Detta kapitel syftar till att återge en summering av studiens resultat och därmed 
besvara studiens problemformulering och tillhörande syften. Kapitlet har delats upp i 
fyra delar där vi inleder med en redogörelse för ett mikroföretags möjligheter att 
påverka tredjepartslogistiker med avseende på de tre dimensionerna av hållbarhet. 
Detta följs av mikroföretags möjligheter att agera hållbarhet i försörjningskedjan vid 
utkontraktering av logistiktjänster. Sedan redogör vi för vår rekommendation av 
tredjepartslogistiker till Brännland Cider och övriga intressenter och slutligen avslutas 
studien med rekommendationer för framtida studier.  
 

9.1 Hur mikroföretag kan påverka tredjepartslogistiker 

I vår genomförda studie framkom det att mikroföretag kan påverka samtliga tre 
dimensioner av hållbarhet hos tredjepartslogistiker i stor utsträckning oberoende om de 
befinner sig i ett maktöverläge eller maktunderläge. Detta visar på ett annat resultat än 
den tidigare studien av Lo (2015, s. 3154) som menar att ett maktöverläge är nödvändigt 
för att kunna påverka försörjningskedjans miljömässiga hållbarhet. Även Martinsen och 
Huge-Brodins (2014, s. 15) studie menar att anledningen till varför medelstora och stora 
företag kan påverka tredjepartslogistikers miljömässiga aktiviteter var med anledning av 
ett maktöverläge. Vår studie visar däremot att ett maktöverläge inte nödvändigtvis är av 
betydelse för ett mikroföretag. 
 
För att undersöka hur mikroföretag kan påverka de tre dimensionerna av hållbarhet 
studerades de olika fallföretagens ställningstagande inom hållbarhet. En intressant 
aspekt i denna kontext var att tredjepartslogistikernas respektive ställningstagande inte 
verkar ha någon inverkan på möjligheterna att påverka hållbarhetsaktiviteter. Däremot 
stärker vår studie studien av Lieb och Lieb (2010, s. 526) som menar att det finns två 
dominerande anledningar till varför tredjepartslogistiker engagerar sig i hållbarhet, för 
att göra rätt för sig alternativt för att de upplever en press från kunder.  
 
Att kunna påverka på ett legitimt sätt där tredjepartlogistikern känner att det tillhör dess 
plikt att agera hållbart då mikroföretaget ber om utökade hållbarhetsaktiviteter förekom 
enbart hos ett av de sju fallföretagen. Detta var även i det fall då mikroföretaget var i ett 
maktöverläge över tredjepartslogistikern. Vad som förefall sig något motsägelsefullt till 
att fallföretagen engagerar sig för att göra det rätta är de anledningar som ligger till 
grund för att ett mikroföretag kan påverka tredjepartslogistiker i vår studie. Detta då den 
huvudsakliga anledningen är att det förekommer monetära fördelaktigheter för 
tredjepartslogistikerna. I studien framkommer det att ett mikroföretag kan påverka om 
en eller flera av följande monetära incitament infinner sig: 
 

x Tredjepartslogistiker ser en kommersiell vinst i att utöka dess 
hållbarhetsaktiviteter. 

x Mikroföretagskunden står för kostnaden av de hållbarhetsaktiviteterna som de 
efterfrågar 

x Tredjepartslogistiker ser på hållbarhet och finansiell vinst som korrelerade 
variabler. 
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Vår studie visar således att mikroföretag kan påverka i en hög utsträckning men att det 
krävs monetära incitament för tredjepartslogistikerna för att de skall utöka sitt 
engagemang och bemöta mikroföretagets krav på hållbarhetsaktiviteter. Alternativt att 
mikroföretaget befinner sig i ett maktöverläge som i fallet med ett av våra fallföretag. 
Möjligheten för mikroföretag att påverka de tre dimensionerna av hållbarhet hos 
tredjepartslogistiker möjliggör således även till att mikroföretag kan agera hållbart i 
försörjningskedjan.  
 

9.2 Möjligheter att agera hållbart i försörjningskedjan 

Vår studie visar att vid val av tredjepartslogistiker är det i många fall kundens ansvar att 
säkerställa en hållbar försörjningskedja. Vårt resultat skiljer sig från Seuring et al. 
(2008, s. 1545) som menar att företag får ta ett allt större eget ansvar för hållbara 
försörjningskedjor och att företag idag konkurrerar en nivå där hänsyn tas till hela 
försörjningskedjan. I vår studie påvisas däremot att hållbarhet inte är en prioriterad 
aspekt inom tredjepartslogistikbranschen vilket kan skapa begränsningar att agera 
hållbart i försörjningskedjan för ett mikroföretag. Vid analysen framkom det även en 
intressant aspekt vad gäller relationen mellan att ta hänsyn till försörjningskedjan och 
ett engagemang i hållbarhet som grundar sig i att göra rätt för sig. I de fall där 
tredjepartslogistiker beaktade hållbarhet vid utformning av försörjningskedjan 
engagerade de sig också i hållbarhet för att de vill göra rätt för sig. Att engagera sig i 
hållbarhet för att göra rätt för sig är som tidigare nämnt en av huvudanledningar enligt 
Lieb och Lieb (2010).  

Svårigheter för ett mikroföretag att agera hållbart i försörjningskedjan framkom även då 
vi studerade vilka hållbarhetsaktiviteter tredjepartslogistikerna uppfyller i ett initialt 
skede. Anledningen till detta är att vår studie stärker tidigare forskning av Kudla och 
Klaas-Wissing (2012, s. 225) som menar att skillnaderna mellan tredjepartslogistikers 
olika utbud av hållbarhetsaktiviteter är stora. Att våra fallföretag inte uppfyller de 
efterfrågade hållbarhetsaktiviteterna visar däremot på ett annat resultat än Martinsen 
och Björklunds (2012, s. 562) studie som menar att tredjepartslogistiker erbjuder mer 
miljövänliga tjänster än vad som efterfrågas av kunder. Vidare är det tydligt i vår studie 
att den miljömässiga dimensionen erhållit störst fokus bland fallföretagen då 
aktiviteterna uppfylls i större utsträckning än i avseende på den ekonomiska och sociala 
dimensionen. Vår studie stärker därmed även Kudla och Klaas-Wissings (2012, s. 226) 
slutsats, att den miljömässiga dimensionen fått störst uppmärksamhet medan den sociala 
försummats.  

Vidare visade det sig även att Kudla och Klaas-Wissings (2012) studie stärks ytterligare 
då vi beaktar i vilken utsträckning tredjepartslogistiker av olika storlek tillämpar 
miljömässiga aktiviteter. Vår studie visar inte enbart att tredjepartslogistiker av mindre 
storlek har ett större utbud av miljömässiga hållbarhetsaktiviteter, men även ett större 
utbud kopplat till samtliga tre dimensioner av hållbarhet. Det visade sig även att de 
tredjepartslogistiker som erbjuder ett större utbud av hållbarhetsaktiviteter även har ett 
lägre pris än de tredjepartslogistiker som erbjuder färre hållbarhetsaktiviteter. Detta 
resultat stämmer inte överens med tidigare genomförda studier av Lieb och Lieb (2010, 
s. 529) som menar att det är en utmaning för tredjepartslogistiker att agera på ett 
hållbart sätt samtidigt som de kan erbjuda ett lågt pris på marknaden.  Däremot är detta 
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ett exempel som får stöd av det som Laine (2005) och Elkington (1999) menar, att de tre 
dimensionerna av hållbarhet går hand i hand. I vår studie visades det däremot att det 
även finns skilda åsikter kring de tre dimensionernas positiva integration inom 
tredjepartslogistikbranschen. 

 
9.3  Rekommendationer 

9.3.1 Rekommendation till Brännland Cider  

Utifrån det resultat vi har erhållit i denna studie som beaktar de tre dimensionerna av 
hållbarhet ämnar vi att rekommendera en tredjepartslogistiker till exempelföretaget. 
Den tredjepartslogistiker vi har valt att rekommendera till Brännland Cider är Beta. I 
studien påvisas att det finns stora möjligheter för exempelföretaget att påverka Beta 
vilket därmed bidrar till dess möjligheter att agera hållbart i försörjningskedjan och 
tillfredsställa efterfrågade hållbarhetsaktiviteter. Däremot är Beta i ett maktöverläge 
över Brännland Cider, vilket därmed ger upphov till maktobalanser. Beta menar 
däremot att engagemanget skall komma från bägge parter. Således bör inga utökade 
maktobalanser skapas i relationen. Samtidigt har Beta även ett högt fokus på långsiktiga 
och nära relationer, ett fokus på att skapa lojala kunder till företaget. Detta medför att 
nära och långsiktiga relationer kan utvecklas och då även minska de befintliga 
maktobalanserna och leda till att båda företagen presterar på en hög nivå. 
 
Brännland Cider efterfrågar en tredjepartslogistiker som befinner sig i samma höga 
ställningstagande inom hållbarhet som dem, ett krav som även Beta uppfyller. Beta har 
en hållbarhetsprofil som agerar för att göra rätt för sig i samhället och tar även hänsyn 
till försörjningskedjans hållbarhetsarbete. Beta är, efter Gamma, även den 
tredjepartslogistiker som tillhandahåller flest av de efterfrågade hållbarhetsaktiviteterna 
initialt. Detta möjliggör att vårt exempelföretag Brännland Cider kan tillgodose de 
efterfrågade hållbarhetsaktiviteterna i stor utsträckning om de väljer att samarbeta med 
Beta och således även här skapar goda förutsättningar att agera hållbart i 
försörjningskedjan. Att Beta är en av de två tredjepartslogistikerna som erbjuder det 
förmånligaste priset har även det vägts in i beslutet. Detta möjliggör för vårt 
exempelföretag att agera hållbart i försörjningskedjan ur ett ekonomiskt perspektiv.  
 

9.3.2 Rekommendation till övriga intressenter  

Studiens resultat kan även utgöra rekommendationer till övriga intressenter. En 
rekommendation är att studiens resultat kan beaktas vid en eventuell förhandling med 
tredjepartslogistiker för andra mikroföretag. Detta då resultat visade att mikroföretag 
nödvändigtvis inte behöver betala en extra kostnad vid efterfrågan av 
hållbarhetsaktiviteter. Resultat visade nämligen att en tredjepartslogistiker kan välja att 
engagera sig i en ny hållbarhetsaktivitet för att den aktiviteten gynnar dem själva ur en 
marknadsföringssynpunkt. Vidare bör även mikroföretag, vid val av 
tredjepartslogistiker, noggrant utvärdera potentiella kandidater. Anledningen för detta är 
då vårt resultat visade att det skiljer sig i vilka hållbarhetsaktiviteter som 
tredjepartslogistiker är involverade i. För ett mikroföretag som initialt vill agera hållbart 
i försörjningskedjan visar vår studie på att denna utvärdering är viktig.  
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För tredjepartslogistiker har vår studie ett relevant bidrag som utgörs av de tre 
dimensionernas integration. Vår studie indikerar på att några tredjepartslogistiker har 
funnit vägar där beaktning till hållbarhet kan ge finansiella fördelar. För 
tredjepartslogistiker som inte delar samma synsätt i frågan finns det möjligen vinster att 
tillgodose både ur ett hållbarhetsperspektiv men även ur ett finansiellt perspektiv. 
 

9.4 Studien i ett större perspektiv 

Då det idag har blivit allt mer fokus på att se till hållbarhet anser vi att denna studie är 
viktig ur ett samhälleligt perspektiv. Denna studie visar att mikroföretag bör efterfråga 
hållbarhetsaktiviteter hos tredjepartslogistiker för att de skall inkorporeras i 
försörjningskedjan. Detta då studien visar att om mikroföretag efterfrågar 
hållbarhetsaktiviteter finns det också goda möjligheter att de tillgodoses. För 
försörjningskedjor skulle detta innebära att dessa blir mer hållbara och mer hänsyn kan 
tas till de tre dimensionerna av hållbarhet. Om alla företag exempelvis skulle kräva att 
tredjepartslogistikers transporter sker med miljöklass sex på lastbilarna skulle de också 
minska den negativa miljöpåverkan i stor utsträckning. Ett annat exempel är om företag 
ställer krav på att tredjepartslogistiker ger anställda hållbarhetsutbildningar. Detta skulle 
kunna resultera i en ökad medvetenhet kring hållbarhet i verksamheten och samhället i 
stort. Dessa exempel kan leda till en mer hållbar framtid om alla aktörer i 
försörjningskedjan tar sitt ansvar att påverka hållbarheten i försörjningskedjan. Som 
beskrivs i Brundtlandrapporten, hållbarhet handlar om att uppfylla dagens behov utan 
att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov (WCED, 
1987). För att uppfylla detta måste företag ställa krav på hållbarhet i sin verksamhet och 
försörjningskedja och nyttja sina möjligheter att påverka.  
 

9.5 Förslag till framtida studier 

I studien undersöks hur mikroföretag kan påverka tredjepartslogistiker med avseende på 
de tre dimensionerna av hållbarhet. Vidare undersöks i vilken utsträckning ett 
mikroföretag kan agera hållbart i försörjningskedjan vid samarbete med en 
tredjepartslogistiker. Vår studie har därmed bidragit till några tänkbara och intressanta 
uppslag för framtida studier vilket ges förslag på nedan.  

x I denna studie valde vi en kvalitativ forskningsmetod för att kunna gå på djupet 
för att förstå hur mikroföretag kan påverka tredjepartslogistikers 
hållbarhetsaktiviteter. Detta har bidragit till att nya forskningsområden 
uppenbarat sig och där en kvantitativ forskningsmetod kan användas för att 
vidare undersöka i syfte att kvantifiera, generalisera och därmed bekräfta 
studiens resultat ytterligare.  

x Vår studie begränsades till Skåne och angränsade län, det vill säga svenska 
tredjepartslogistiker. En tredjepartslogistiker i denna studie skulle kunna förse 
den europeiska marknaden och därav hade det varit intressant att undersöka 
skillnader mellan en svensk tredjepartslogistiker och tredjepartslogistiker i andra 
länder. Detta för att se om det finns skillnader i hur ett mikroföretag kan påverka 
gällande hållbarhet. Detta eftersom resultat kan skilja sig åt mellan länder då 
Sverige enligt Martinsen och Huge-Brodin (2014, s. 5) är ett miljömedvetet 
land.   
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x Resultat visade att mikroföretag kan påverka om monetära incitament finns för 
tredjepartslogistikern.  Framtida studier kan studera vidare dessa incitament mer 
ingående. Exempelvis vilka kostnader det skulle innebära för ett mikroföretag, 
vilka hållbarhetsaktiviteter som anses vara kommersiellt fördelaktiga samt vilka 
hållbarhetsaktiviteter som anses vara ―win win‖ ur ett ekonomiskt, miljömässigt 
och socialt perspektiv.  

x I denna studie har vi valt att studera påverkan ur perspektivet på att en ny 
relation skapas mellan mikroföretag och tredjepartslogistiker. Vidare studier kan 
undersöka om det finns skillnader i påverkan av de tre dimensionerna av 
hållbarhet beroende på om mikroföretag och tredjepartslogistiker skapar en ny 
relation, alternativt om utgörs av en befintlig relation.  
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10. Sanningskriterier 

Detta kapitel syftar till att redogöra för studiens trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet 
och anpassningsbarhet. Anledningen till att dessa sanningskriterier diskuteras är för att 
försäkra läsaren att studien genomförts på ett tillförlitligt sätt.  
 
Att säkerställa kvaliteten i den studie som genomförs är viktigt för att försäkra läsaren 
att studien är genomförd med solida forskningsfrågor och konceptualisering samt 
användning av forskningsmetoder som följer fastställda ramverk (Farquhar, 2012, s. 
100). Om fallstudien antagit en hermeneutisk epistemologisk ståndpunkt 
rekommenderar Farquhar (2012, s. 100) att kvalitetskriterierna bör vara trovärdighet, 
överförbarhet, pålitlighet samt anpassningsbarhet för att säkerställa tillförlitligheten i 
studien. 
 
Trovärdighetskriteriet syftar till att studien tillämpar sig av lämpliga forskningsmetoder 
(Farquhar, 2012, s. 105). Trovärdigheten i studien kan således stärkas genom att 
forskaren presenterar bakgrundsinformation om det som undersöks (Farquhar, 2012, s. 
105) samt att frågorna som ställt till respondenter vid datainsamlingen återupprepas 
(Shenton, 2004, s. 67). I syfte att åstadkomma hög trovärdighet i vår studie har vi valt 
att ingående presentera och argumentera för våra metodologiska val. Vi har även i 
studien presenterat vårt syfte med studien och bakgrundsinformation om 
exempelföretaget utförligt för våra fallföretag. Vid intervjuer med fallföretagen har 
respondenter med kunskap inom området hållbarhet intervjuats. Detta anser vi ökar 
trovärdigheten i vår studie då de har god kännedom om hållbarhetsaktiviteter inom 
verksamheterna. Vidare för att stärka studiens trovärdighet har vi vid intervjutillfällena 
återupprepat frågor och ställt följdfrågor ifall vi upplevde att frågan inte besvarades. I 
de fall där respondenterna inte kunde besvara frågan fick denne möjlighet att 
återkomma med uppdaterad information. Detta var något som inträffade med två 
fallföretag där vi erhöll kompletterande information.  
 
En studies överförbarhet syftar till dess generaliserbarhet och därmed är studiens 
kontextberoende/oberoende centralt för dess överförbarhet (Farquhar, 2012, s. 106). 
Genom att forskaren presenterar omfattande bakgrundsinformation om kontexten för det 
som undersöks kan läsaren själv förstå dess överförbarhet (Farquhar, 2012, s. 106). Med 
hänsyn till överförbarhetskriteriet har tredjepartslogistikbranschen och 
hållbarhetsdimensionerna beskrivits utförligt i vår studie för att läsaren själv skall kunna 
avgöra dess överförbarhet till en annan kontext. Vi ämnar däremot inte att generalisera i 
vår studie således anser vi inte att vår studie skall överföras till en annan kontext utan 
eftertanke.  
 
Pålitligheten i en studie syftar till att rapportera hur processen för genomförandet av 
studien sett ut (Shenton 2004, s. 71). Anledningen till detta är för att möjliggöra att 
andra forskare att studera samma sak, alternativt också erhålla samma resultat (Shenton 
2004, s. 71). Vidare menar Shenton (2004, s. 71-72) att för att påvisa pålitligheten i 
studien kan forskaren beskriva hur processen var planerad och hur utfallet faktiskt blev, 
beskriva detaljerna för datainsamlingen samt återge en bedömning om hur effektiv 
processen faktiskt var. I vår studie har vi utförligt beskrivit det praktiska 
tillvägagångssättet i syfte att underbygga framtida studier inom området. Vidare har vi 
sparat samtliga transkriberingar ifall pålitligheten till studien skulle ifrågasättas.  
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Vi är även medvetna om att studien kan ha svagheter vilket kan påverka studiens 
pålitlighet. En svaghet i studien kan vara att enbart ett stort fallföretag fanns i det 
slutgiltiga urvalet. Detta kan ha påverkat studiens utfall i jämförandet mellan mindre 
och större tredjepartslogistiker. Anledningen är för att fallföretaget som deltog i studien 
möjligen inte är representativ inom gruppen stora tredjepartslogistiker. En annan 
svaghet är att exempelföretaget som används i studien är en potentiell kund till 
fallföretagen. En risk med detta är att fallföretagen såg deltagandet i studien som ett 
säljtillfälle och därför inte svarade sanningsenligt. Vi anser dock att detta utgör en liten 
risk i vår studie då vi intervjuade respondenter med insyn i verksamhetens 
hållbarhetsarbete snarare än renodlade säljare.  
 
Anpassningsbarhetskriteriet är dedikerat till att se till att studien inte är allt för påverkad 
av egna värderingar trots att dessa accepteras till en viss utsträckning inom det 
hermeneutiska angreppssättet (Farquhar, 2012, s.108). Att erkänna de egna 
värderingarna och uppfattningarna utgör medel att öka studiens anpassningsbarhet 
(Farquhar, 2012, s. 108). Inledningsvis i denna studie erkänns vår förförståelse i syfte 
att påvisa vår kännedom om ämnesområdet samt våra värderingar i syfte att se till 
anpassningsbarhetskriterier. Vi anser att denna diskussion ökat vår egen medvetenhet 
om våra respektive värderingar vilket i sin tur hjälpt oss att bibehålla en viss 
objektivitet. Vidare anser vi att denna förförståelse vi haft inom området initialt, har 
bidragit till att vi kunnat genomföra studien på en djupare nivå snarare än att det 
påverkat studien i någon riktning.  
 
I kontexten för studiens sanningskriterier är det även relevant att återknyta till vår 
relation med exempelföretaget. Med anledning av att en av oss arbetar för 
exempelföretaget har vi varit uppmärksamma på om denna relation påverkat studiens 
utfall. Vi anser däremot att vi lyckats behålla oss objektiva i studien och till 
fallföretagen. Vi anser att vi funnit en bra balans mellan att vara oberoende forskare 
samt att tillfredsställa exempelföretagets behov. Att en av oss inte arbetar för 
exempelföretaget har utgjort en försäkran om att en objektiv syn på studien anammats. 
Den som arbetar på fallföretaget har även varit noggrann med att särskilja 
genomförandet av denna studie och arbetet hos exempelföretaget. Således har inte 
denna studie diskuterats utan att båda oss författare varit närvarande. För att bibehålla 
objektiviteten valde vi även vid intervjuförfarandet med tredjepartslogistiker att 
genomföra dessa gemensamt även om det var en av oss som vägledde intervjun. Genom 
att vi båda närvarade säkerställde vi att de frågor och följfrågor som ställdes till 
tredjepartslogistiker var objektiva i sin natur. Detta gjordes genom att vi använde ordet 
―mikroföretag‖ och uteslöt ord så som ―vi‖ eller ―oss‖.  
 
Att använda oss av ett exempelföretag där en av oss arbetar tror vi har inneburit en 
positiv effekt på vår studie. Detta då det har bidragit till att vi fått tillgång till specifik 
information dels från Brännland Cider men också från den av oss som arbetar där. 
Informationen har exempelvis bidragit till att vi fått erhålla tillförlitlig och 
verklighetsförankrat offertunderlag på grund av den specifika informationen. Vid 
datainsamlingen till offertunderlaget hade därmed vi författare inte en lika objektiv roll 
då en mer representativ roll för exempelföretaget var nödvändig för att erhålla 
tillförlitlig information snarare än att agera som oberoende forskare. Vi samlade 
däremot in offertunderlaget i slutet av intervjuerna och anser därmed att studiens 
objektivitet inte äventyrats.  
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Vidare anser vi att det varit till vår fördel att använda oss av ett exempelföretag i 
studien. Anledningen till detta är att närheten till vårt exempelföretag bidragit med att 
tredjepartslogistikerna möjligen upplevt ett utökat behov av att svara sanningsenligt. 
Detta då studien dels innefattat en praktisk rekommendation till exempelföretaget och 
en osanning skulle uppenbarat sig vid ett senare skede. Således är möjligen 
tredjepartslogistikerna också i behov av att realisera vad de gett besked om vid 
intervjuerna. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Hållbarhetsaktiviteter inom de tre dimensioner av hållbarhet 

 Aktiviteter Förklaringar av aktiviteter Teorikopplingar 
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om
isk
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di
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ne
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Kostnader Gällande lagerhållning, transport, administration Rajesh et al., 2013 
Selviaridis & Spring, 2007 

Aguezzoul, 2014 
Liu & Wang, 2009 

Spårnings- 
möjligheter 

Sökning efter fordon och last Rajesh et al., 2013 
Aguezzoul, 2014 

Finansiell 
stabilitet 

En sund finansiell position försäkrar om fortsatt service och 
kontinuerlig uppgradering av utrustning och service 

Rajesh et al., 2013 
Selviaridis & Spring, 2007 

Aguezzoul, 2014 
Liu & Wang, 2009 

Service-kvalitet Leveransprecision, leveranskvalitet, leveranssäkerhet, 
leveranshastighet 

Rajesh et al., 2013 
Selviaridis & Spring, 2007 

Aguezzoul, 2014 
Liu & Wang, 2009 

Pålitlighet Öppen och ärlig kommunikation, transparens mellan 
företagen 

Rajesh et al., 2013 
Selviaridis & Spring, 2007 

Aguezzoul, 2014 
Flexibilitet Kan anpassa efter företags önskemål vad gäller exempelvis 

leveranstider 
Rajesh et al., 2013 

Selviaridis & Spring, 2007 
Ghadimi et al., 2015 

Bredd av 
service 

Värdeadderande tjänster Aguezzoul, 2014 

Information/ 
IT 

Informationssäkerhet, tillgång till information, användning av 
IT 

Aguezzoul, 2014 
Rajesh et al., 2013 

Teknologisk 
kompetens 

Visar på hur den teknologiska kompetensen är inom 3PL Rajesh et al., 2013 

M
ilj

öm
äs

sig
a 

di
m

en
sio

ne
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Fakturerings-
system (EDI) 

Papperlös administration för att värna om miljön, elektronisk 
försändelse av exempelvis information och fakturor 

Rajesh et al., 2013 
Liu & Wang, 2009 

Kudla & Klaas-Wissing, 2012 

Ruttoptimering 
samkörning, 
planering 

Fyllningsgrad på lastbil, andel tomma resor, samkörning med 
andra kunder, godsets behandlingstid (antal av- och 
pålastningar), tomgångskörning, begränsa hastighet 

Rajesh et al., 2013 
Kudla & Klaas-Wissing, 2012 

McKinnon, 2010 
Lieb & Lieb, 2010 

ISO-certifiering Kommunicerar företags miljöansträngningar, kan vara ett 
krav från företag att leverantör ska ha dessa certifieringar 

Rajesh et al., 2013 
Kudla & Klaas-Wissing, 2012 

Ghadimi et al., 2015 
Martinsen & Huge-Brodin, 2014 

Eko-körning Utbildning i eko-körning Kudla & Klaas-Wissing, 2012 
McKinnon, 2010 

Modern 
fordonsflotta 

Alternativa motorer/bränslen, hjuloptimering Kudla & Klaas-Wissing, 2012 
McKinnon, 2010 

Intermodala 
transporter 

Mix av olika transportsätt: väg, järnväg, sjö och flyg Kudla & Klaas-Wissing, 2012 
McKinnon, 2010 

Exkludering av 
flygtransport 

Använder ej flygtransport pga. dess negativa inverkan på 
miljön 

Kudla & Klaas-Wissing, 2012 

Gröna 
byggnader 

Byggnader utnyttjar dagsljus, använder lågenergilampor, 
alternativ strömförsörjning, värme & klimatsystem 

Kudla & Klaas-Wissing, 2012 

Miljöprogram Återanvändning, återvinning, vattenreducering, miljövänlig 
paketering, miljöstandards för inköp, utsläppskontroller för 
att mäta koldioxidutsläpp, vattenspill, resurskonsumtion och 
hantering av farligt material. 

Kudla & Klaas-Wissing, 2012 
Ghadimi et al., 2015 

Rajesh et al., 2013 

Sponsring/ 
stöd av miljö-
aktiviteter 

Sponsring av miljöaktiviteter, exempelvis stöd till anställda 
för investering i miljövänlig bil 

Kudla & Klaas-Wissing, 2012 
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So
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a 
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Erfarenhet Erfarna förare, expertis och kompetens inom 3PL-branschen Rajesh et al., 2013 
Aguezzoul, 2014 

Liu & Wang, 2009 
Kultur Olika företagskulturer, kompatibilitet, kulturell passform Rajesh et al., 2013 

Aguezzoul, 2014 
Liu & Wang, 2009 

Dou & Sarkis, 2010 
Hälsa & 
Säkerhet 

Standardiserade hälso- och säkerhetsföreskrifter, ergonomi Ghadimi et al., 2015 
Dou & Sarkis, 2010 

Kudla & Klaas-Wissing, 2012 
Hållbarhets-
utbildning 

Hållbarhetsutbildning för anställda Ghadimi et al., 2015 
Dou & Sarkis, 2010 

Kudla & Klaas-Wissing, 2012 
Utbildning Utbildning för anställda, utveckling och karriärmöjligheter Ghadimi et al., 2015 

Dou & Sarkis, 2010 
Kudla & Klaas-Wissing, 2012 

Samhället Ekonomisk välfärd, tillväxt, säkerhet, social sammanhållning, 
infrastruktur i samhället där 3PL är verksamma 

Ghadimi et al., 2015 
Dou & Sarkis, 2010 

Bidrag& 
donationer 

Stöd till utbildande institutioner Ghadimi et al., 2015 
Dou & Sarkis, 2010 

Kudla & Klaas-Wissing, 2012 
Anställdas 
trivsel 

Enkät för trivsel, teambuilding-övningar Kudla & Klaas-Wissing, 2012 
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Bilaga 2. Intervjuguide för Brännland Cider 

Intervjufrågor: Brännland Cider  
Namn: 
Position på företaget: 
Tid& Datum: 
Plats: 

 

Huvudfrågor Syfte och teorikopplingar 
Syfte: Samtliga frågor syftar till 
att skapa ett underlag för 
intervjuer med 
tredjepartslogistiker 

1. Kan du berätta om Brännland Cider? (bakgrund, ålder, ägarstruktur, storlek, typ av 
sektor/bransch, tillväxtmål, anställda) 

 

2. Hur ser framtiden ut för Brännland Cider?   
3. Hur ser hållbarhetsarbetet ut hos Brännland Cider?    
4. Varför är hållbarhet viktigt i er verksamhet? Dyllick & Hockerts, 2002 
5. Hur ser du på hållbarhet i försörjningskedjan? Anser du att det är viktigt? Isåfall, 
varför? 

Seuring et al., 2008 
Linton et al., 2007 

6. Varför är Brännland Cider i behov av en tredjepartslogistiker? Lam & Dai, 2015 
Rajesh et al., 2013 

7. Vilka tjänster efterfrågar du hos en tredjepartslogistiker?  
8. Vad ser du för fördelar/nackdelar med tredjepartslogistiker? Rajesh et al., 2013 

Selviaridis & Spring, 2007 
9. I vilken utsträckning anser du att tredjepartslogistiker arbetar med de tre 
dimensionerna av hållbarhet i verksamheten? 

Martinsen & Björklund, 2012 
Kudla & Klaas-Wissing, 2012 

Lieb & Lieb, 2010 
10. Hur viktigt anser du det är att tredjepartslogistiker arbetar med de tre dimensionerna 
av hållbarhet? 

Wu & Dunn, 1995 
Lieb & Lieb, 2010 
Large et al., 2013 

11. Vid val av tredjepartslogistiker, hur viktigt anser du det är att tredjepartslogistiker 
arbetar med de tre dimensionerna av hållbarhet? 

Large et al., 2013 

12. Var skulle du placera in Brännland Cider med avseende på de fyra 
ställningstaganden inom hållbarhet? 

Johnson et al., 2014 
Hekkurinen & Forsman-Hugg, 

2011 
13. Vid val av tredjepartslogistiker, inom vilket ställningstagande inom hållbarhet anser 
du att tredjepartslogistiker bör vara? 

Johnson et al., 2014 
Hekkurinen & Forsman-Hugg, 

2011 
14. Vilka ekonomiska aktiviteter anser du vara viktigast att beakta vid val av 
tredjepartslogistiker och varför? 

Rajesh et al., 2013 
Selviaridis & Spring, 2007 

Aguezzoul, 2014 
Liu & Wang, 2009 

Ghadimi et al., 2015 
15 Vilka miljömässiga aktiviteter anser du vara viktigast att beakta vid val av 
tredjepartslogistiker och varför? 

Rajesh et al., 2013 
Liu & Wang, 2009 

Kudla & Klaas-Wissing, 2012 
McKinnon, 2010 

Ghadimi et al., 2015 
Martinsen & Huge-Brodin, 2014 

16. Vilka sociala aktiviteter anser du vara viktigast att beakta vid val av 
tredjepartslogistiker och varför? 

Rajesh et al., 2013 
Aguezzoul, 2014 

Liu & Wang, 2009 
Dou & Sarkis, 2010 
Ghadimi et al., 2015 

Kudla & Klaas-Wissing, 2012 
17. Hur villig är Brännland Cider att betala extra för hållbarhetsaktiviteter? Lieb & Lieb, 2010 

Khoja et al., 2011 
Large et al., 2013 

18. Hur viktigt anser det är med en långsiktig och nära relation är med 
tredjepartslogistiker? 

Gulati & Kletter, 2005 
Khoja et al., 2011 

Stannack, 1996 
19. Vad anser du det finns för utmaningar med att vara ett mikroföretag och anlita en 
tredjepartslogistiker? 

Verhaugen, 2006 
Large et al., 2013 

Martinsen & Huge-Brodin, 2014 
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20. Anser du att Brännland Cider är i ett maktöverläge eller maktunderläge i relation till 
tredjepartslogistiker? Varför då? 

Khoja et al., 2011 
Stannack, 1996 

Martinsen & Huge-Brodin, 2014 
21. Vilka möjligheter anser du att Brännland Cider har för att påverka 
tredjepartslogistiker när det kommer till aktiviteterna för de tre dimensionerna av 
hållbarhet? 

Khoja et al., 2011 
Martinsen & Huge-Brodin, 2014 

22. Upplever du att det kommer krävas något ökat engagemang ifrån Brännland Cider 
för att kunna påverka tredjepartslogistiker med avseende på de tre dimensionerna av 
hållbarhet? 

Verhaugen, 2006 
Khoja et al., 2011 

Stannack, 1996 
Large et al., 2013 

23. Upplever du att det kommer krävas ett ökat engagemang från tredjepartslogistiker 
för att tillgodose de tre dimensionerna av hållbarhet för Brännland Cider? 

Khoja et al., 2011 
Cannon & Homburg, 2001 

Stannack, 1996 
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Bilaga 3. Intervjuguide för tredjepartslogistiker 

Intervjufrågor: Tredjepartslogistiker 
Namn på respondent: 
Fallföretag: 
Respondentens position på fallföretaget: 
Tid & Datum: 

  

Huvudfrågor Stödfrågor Syfte och teorikopplingar 
1. Skulle du kunna börja med att berätta 
lite om företaget och hur ni ser på 
tredjepartslogistikbranschen? 

Vilka tjänster erbjuder 
ni? 
Vilka marknader kan ni 
distribuera till?  

Syfte: Introducerande fråga i syfte att skapa en 
djupare förståelse för resterande frågor. 

2. Hur arbetar ni med hållbarhet?  Syfte: Introducerande fråga i syfte att skapa en 
djupare förståelse för resterande frågor. 

3. Vad är drivkraften till att ni engagerar er 
i hållbarhet? 

Drivkraften beror på: 
Lagar och regler/gynna 
aktieägare och andra 
intressenter/hänsyn till 
aktieägare andra aktörers 
åsikter (ISO-
certifieringar)/internt från 
företaget 

Syfte: Förstå vilket ställningstagande 
tredjepartslogistikerna har. 

Johnson et al., 2014 
Hekkurinen & Forsman Hugg, 2011 

Gonzáles-Benito & Gonzáles-Benito, 2006 
 

4. Hur tar ni hänsyn till hållbarhet då ni 
ingår i ett samarbete med 
kunder/leverantörer? 

Hur viktigt är det för er 
att kunder och 
leverantörer agerar 
hållbart? 

Syfte: Förstå hur de ser på hållbarhet i 
försörjningskedjan. 

Seuring et al., 2008 
Linton et al., 2007 

5. Under vilka förutsättningar kan ni tänka 
er att utöka era hållbarhetsaktiviteter med 
de som efterfrågas av kund? 

Anser ni att hållbarhet 
går hand i hand med 
ekonomisk vinst? Krävs 
det något speciellt av 
kunden? 
 
 

Syfte: Undersöka om det krävs ekonomiska 
incitament för att påverka eller legitim makt. 

Stannack, 1996 
Terpend & Ashenbaum, 2012 

Large et al., 2013 
Lieb & Lieb, 2010 

Laine, 2005 
Ayres, 1996 

6. Anpassar ni er i samma utsträckning 
oavsett om det är en stor eller liten kunds 
efterfrågan av hållbarhetsaktiviteter? 
7. Förväntar ni er att kunder som är 
mikroföretag ska göra förändringar i sina 
processer för att möta era behov? Om ja, 
vilka förändringar? 

Anser ni att ni är i ett 
maktunderläge eller 
maktöverläge i jämförelse 
med mikroföretag? 
 
 

Syfte: Ämnar till att undersöka vilken part 
som är i maktöverläge/maktunderläge. 

Khoja et al., 2011 
   Stannack, 1996 

  Martinsen & Huge-Brodin, 2014 
Lo, 2015 

8. Vilka fördelar ser du med att ha ett 
mikroföretag som kund? 
9. Vilka utmaningar ser du med att ha ett 
mikroföretag som kund? 

 Syfte: Undersöka hur tredjepartslogistiker 
uppfattar ett mikroföretag som kund. 

Verhaugen, 2006 
Large et al., 2013 

Martinsen & Huge-Brodin, 2014 
10. Vilken betydelse har relationerna med 
era kunder? 
11. Är majoriteten återkommande kunder 
eller tillfälliga kunder? 

Vad baseras era 
relationer med kunder 
främst på: intäkt, 
produktlojalitet, 
företagslojalitet eller 
stark integration? 

Syfte: Undersöka om tredjepartslogistikerna 
arbetar med långa eller kortsiktiga relationer 
med dess kunder. 

Gulati & Kletter, 2005 
 Khoja et al., 2011 

Stannack, 1996 
Praktisk studie 
Om nej på någon av följande frågor så kommer följande fråga att ställas: 
Kan ett mikroföretag påverka er att engagera er i den aktiviteten?   
12. Kan kunder själva spåra sina försändelser i realtid? 
13. Arbetar ni med att förbättra nyckeltal såsom leveransprecision och 
leveranskvalitet? 
14. Kvitteras alltid leveransen till rätt mottagare genom ID-kontroll? 
15. Erbjuder ni någon kontaktperson som Brännland Cider kan föra sina 
ärenden med? 
16. Om Brännland Cider på kort varsel vill lägga en extra leverans, kan 
ni då lösa det? Tillkommer det då någon extra kostnad? 

Syfte: Undersöka vilka ekonomiska 
hållbarhetsaktiviteter de engagerar sig i samt 
vilka möjligheter mikroföretag har att påverka 
tredjepartslogistiker. 

 Rajesh et al., 2013 
 Selviaridis & Spring, 2007 

Aguezzoul, 2014 
Liu & Wang, 2009 

Ghadimi et al., 2015 
Martinsen & Björklund, 2012 

 Lieb & Lieb, 2010 
Large et al., 2013 

Martinsen & Huge-Brodin, 2014 
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Kudla & Klaas-Wissing, 2012 
Khoja et al., 2011 

Stannack, 1996 
Terpend & Ashenbaum, 2012 

 Lo, 2015 
17. Vad använder ni för faktureringssystem, pappersfaktura eller e-
faktura? 
18. Hur skickar ni ut information, via mail eller brev? Telefon och mail. 
19. Använder ni er av ruttoptimering genom tillämpning av ett 
mjukvaruprogram? 
20. Arbetar ni aktivt för att höja fyllnadsgraden på era lastbilar genom 
exempelvis dubbla lastplan och optimeringssystem vid lastning? 
21. Har ni mjukvaruprogram för att kontrollera eko-körning? 
22. Har ni en egen policy angående tomgångskörning på terminalen? 
23. Har ni miljöklass/euro sex på alla era bilar? 
24. Använder ni er av intermodala transporter, det vill säga transporterar 
ni via väg, järnväg, sjö och flyg? 
25. Engagerar ni er i miljöprogram (återvinning, miljövänlig paketering, 
utsläppskontroller, miljövänliga pallar?) 

Syfte: Undersöka vilka miljömässiga 
hållbarhetsaktiviteter de engagerar sig i samt 
vilka möjligheter mikroföretag har att påverka 
tredjepartslogistiker. 

 Rajesh et al., 2013 
Liu & Wang, 2009 

McKinnon, 2010 
 Ghadimi et al., 2015 

 Martinsen & Björklund, 2012 
Lieb & Lieb, 2010 
 Large et al., 2013 

Martinsen & Huge-Brodin, 2014 
 Kudla & Klaas-Wissing, 2012 

Khoja et al., 2011 
Stannack, 1996 

Terpend & Ashenbaum, 2012 
 Lo, 2015 

26. Har personalen alltid tillgång till truck inne på lagret eller måste 
personal använda handdragare? 
27. Har alla era chaufförer truckkörkort? 
28. Kan personalen påverka sin ergonomi på arbetsplatsen? 
29. Har ni alkolås i era lastbilar? 
30. Har ni interna vidareutbildningar så att er personal ständigt är 
uppdaterad? 
31. Har ni interna hållbarhetsutbildningar för era anställda? 

Syfte: Undersöka vilka sociala 
hållbarhetsaktiviteter de engagerar sig i samt 
vilka möjligheter mikroföretag har att påverka 
tredjepartslogistiker. 

Rajesh et al., 2013 
Aguezzoul, 2014 

Liu & Wang, 2009 
 Dou & Sarkis, 2010 
Ghadimi et al., 2015 

Martinsen & Björklund, 2012 
Lieb & Lieb, 2010 
 Large et al., 2013 

Martinsen & Huge-Brodin, 2014 
Kudla & Klaas-Wissing, 2012 

Khoja et al., 2011 
Stannack, 1996 

 Terpend & Ashenbaum, 2012 
Lo, 2015 
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Bilaga 4. Mail till tredjepartslogistiker 

Hejsan, 
 
Vi är två studenter vid Umeå universitet som skriver ett examensarbete på uppdrag av 
företaget Brännland Cider AB. Brännland Cider är ett mikroföretag beläget i Umeå som 
söker efter en tredjepartslogistiker i södra Sverige som kan hjälpa dem så att de själva 
kan fokusera på sin kärnverksamhet, vilket är att producera världens bästa iscider. Vårt 
examensarbete syftar till att studera hur mikroföretag kan påverka tredjepartslogistikers 
hållbarhetsaktiviteter och vilka möjligheter ett mikroföretag har att agera hållbart i 
försörjningskedjan vid utkontraktering till en tredjepartslogistiker. Vidare är ett syfte 
med studien att hitta en lämplig tredjepartslogistiker åt Brännland Cider som uppfyller 
deras önskningar om vissa tjänster och hållbarhetsaktiviteter som de värdesätter. Med 
anledning av detta skulle vi vilja hålla en intervju med er. Självklart kommer all 
information anonymiseras i vår uppsats och de enda som får ta del av den fullständiga 
informationen är Brännland Cider då vi kommer rekommendera någon av 
tredjepartslogistikerna som ingår i vårt urval. Vi är även intresserade av att erhålla ett 
offertunderlag från er. Intervjun beräknas ta 40min. 
 
Återkoppla gärna till oss via telefon eller mail så snart som möjligt om ni är intresserade 
eller vill ha ytterligare information. 
 
Tack på förhand, 
Tove & Mathilda 
Civilekonomprogrammet inom Handel och Logistik vid Umeå universitet 


