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Sammanfattning 
Bakgrund: Under 1990-talet har företag outsourcat allt fler funktioner för att kunna koncentrera 
sig på sin kärnkompetens och därigenom öka sin konkurrenskraft. Även om nackdelarna med 
detta diskuteras, har dock argumenten för outsourcing tydligt dominerat debatten kring huruvida 
företag bör lägga ut aktiviteter på en tredje part eller inte. Det är först under senare år som röster 
har höjts för att outsourcing inte alltid är att likställa med vägen till framgång. Att debatten kring 
kärnkompetens och outsourcing så starkt fokuserat på fördelarna med att lägga ut aktiviteter på en 
tredje part innebär dock att denna debatt har varit och fortfarande är relativt ensidig. 
 

Syfte: Uppsatsens syfte är att, med utgångspunkt från ett fysiskt distributionsperspektiv, utveckla 
en mer nyanserad bild av debatten kring kärnkompetens och outsourcing med avseende på 
skapandet av konkurrensfördelar. 
 

Genomförande: Studien baseras på kvalitativ information inhämtad genom åtta intervjuer på fyra 
olika företag. Gemensam nämnare för dessa företag är att de har valt att inte outsourca hela eller 
delar av sin fysiska distribution även om denna inte är en del av deras egentliga kärnkompetens. 
 

Resultat: De mest framträdande argumenten hos de studerade företagen mot att outsourca hela 
eller delar av den fysiska distributionen är negativ påverkan på kundrelationen och servicen. 
Vidare kan valet att inte outsourca skapa konkurrensfördelar ur såväl ett service- som 
kostnadsperspektiv. Den fysiska distributionen betraktas således som en källa till 
konkurrensfördelar trots att den inte är en del av den egentliga kärnkompetensen. Då vår studie 
även visar att kärnkompetensen inte räcker för att skapa värde för kunden anser vi att man vid ett 
outsourcingbeslut bör koncentrera sig på vad som skapar konkurrensfördelar, oavsett om detta är 
en del av den egentliga kärnkompetensen eller inte.  
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Abstract 
Background: During the 1990s, companies have to an ever increasing extent outsourced functions 
in order to concentrate on their core competence and thereby enhance their competitiveness. Even 
though the disadvantages of outsourcing are being discussed, the arguments for outsourcing have 
clearly dominated the debate whether or not companies should utilise a third-party provider to 
perform services previously performed in-house. It is not until recently voices have been raised 
that outsourcing is not always synonymous to success. As the debate on core competence and 
outsourcing is focusing so strongly on the advantages of utilising a third-party provider, this 
implies that the debate has been and still is relatively one-sided. 
 

Purpose: The purpose of the thesis is, from a physical distribution perspective, to develop a more 
balanced picture of the debate of core competence and outsourcing regarding the creation of 
competitive advantages. 
 

Research Method: The study is based on qualitative information collected by means of eight 
interviews at four different companies. These companies have in common that they have chosen 
not to outsource all or parts of their physical distribution although this is not part of their real core 
competence. 
 

Results: At the companies in our study, the most prominent arguments against outsourcing of all 
or parts of the physical distribution are negative influence on the customer relation and the 
provided service. Moreover, the choice not to outsource can create competitive advantages both 
from a service- and cost perspective. Consequently, the physical distribution is seen as source of 
competitive advantage although it is not part of the real core competence. Since our study also 
shows that the core competence is insufficient to create customer value, we argue that a decision 
regarding outsourcing should focus on the sources of competitive advantages, irrespective of 
whether or not they are a part of the real core competence.   
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Förord 
 
 
 
En lång resa börjar nu närma sig sitt slut och vår tid vid Linköpings 
universitet är snart till ända. När vi nu står inför att färdigställa vår 
magisteruppsats kan vi se tillbaka på tio veckor av hårt arbete med sena 
nätter och tidiga morgnar, men också med många, långa och lärorika 
diskussioner samt intressanta möten med olika företagsrepresentanter.  
 
Tiden före jul var arbetet med vår uppsats som allra intensivast och vi hade 
nått den punkt där allt som skrivs ifrågasätts. Några rader ur ett tal vid 
Nobelmiddagen ingav oss emellertid hopp i decembermörkret om att det i 
alla fall fanns någon mening med vår färd:  
 
”/…/ If you find a problem interesting, don't worry too much about whether 
it has been solved in the existing literature. You will have a lot more fun 
with it if you don't know, and you will learn a lot, even if what you come up 
with turns out not to be publishable.  
 
Remember that no piece of honestly conducted research is ever wasted, 
even if it seems so at the time. Put it away in a drawer, and ten, twenty or 
thirty years down the road, it will come back and help you in ways you 
never anticipated /…/”. (Leggett, 2003) 
 
Stärkta av dessa ord gick vi vidare in i slutfasen av vårt arbete och innan vi 
nu når resans mål vill vi rikta ett stort tack till personerna på de olika 
företagen i vår studie som har tagit sig tid att besvara våra frågor. Vidare 
vill vi tacka alla som läst vår uppsats och kommit med värdefulla 
kommentarer samt alla andra som på ett eller annat sätt hjälpt och stöttat 
oss under denna tid. Slutligen vill vi även tacka varandra för ett gott 
samarbete.   
 
 
 

Malin Axelsson och Anna Lindh, Linköping, januari 2004 
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1 INLEDNING 
ppsatsens inledande kapitel syftar till att introducera läsaren i vårt 
ämnesval. Först redogör vi för de tankar och reflektioner som ledde 

oss in på detta ämne. I bakgrunden återfinns sedan en diskussion kring det 
perspektiv som utgör grunden för vårt val av problem. Därefter följer 
problemdiskussionen, i vilken vi specificerar vårt valda problemområde 
samt ur vilken uppsatsens syfte och problemfrågor utmynnar. Kapitlet 
avslutas med en redogörelse för uppsatsens disposition samt 
läshänvisningar.  
 

1.1 Inledande tankar och reflektioner 
Ursprunget till denna magisteruppsats är att vi observerade ett fenomen i 
vår omvärld som vi inte tyckte stämde överens med det som teorin lärt oss 
och som vi därför ville undersöka närmare. Inom en del av strategin 
diskuteras att företags kärnkompetens är viktig för deras konkurrenskraft. 
Detta stämmer väl överens med debatten att företag, för att vara 
konkurrenskraftiga, bör fokusera på sin kärnkompetens genom att lägga ut 
de delar av verksamheten som inte är direkt kopplade till denna på externa 
aktörer, det vill säga outsourca1. Denna debatt är speciellt tydlig inom 
logistiken där det hävdas att företag vilkas huvudsakliga verksamhet inte är 
logistik bör undersöka möjligheten att exempelvis outsourca sin fysiska 
distribution, eftersom denna verksamhet ofta är mycket resurskrävande. 
Det finns dock företag som inte agerar på detta sätt och tanken med vår 
uppsats är därför att undersöka skälen till detta för att därigenom ge en mer 
nyanserad bild av debatten kring kärnkompetens och outsourcing. 
 

1.2 Bakgrund 
Under större delen av 1900-talet förändrades omvärlden i en takt som 
gjorde det möjligt för de flesta företag att anpassa sig till rådande 
konkurrensvillkor (Heywood, 2001). Dagens konkurrens är dock mycket 
hårdare än tidigare. Globalisering, förbättrade kommunikationsmöjligheter 
och högre kundkrav har under 1990-talet lett till kraftigt ökat 
konkurrenstryck och förändrade spelregler för företag (Heywood, 2001; 
Christopher, 1998). Denna trend är tydlig inte minst i Europa där 
kombinationen av en mer öppen marknad och global konkurrens har 
tvingat europeiska företag att bli mer konkurrenskraftiga (Bagchi & Virum, 
1996). Den tilltagande konkurrensen innebär att företag idag måste följa 

                                           
1 För en definition av outsourcing se stycke ”3.2.1 Definition av outsourcing”. 

U 
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upp och utvärdera hela verksamheten för att kunna bedöma sin 
konkurrenskraft, till skillnad från tidigare då de kunde fokusera på interna 
nyckelfunktioner och till viss del ignorera externa förändringar som 
påverkade deras marknadsposition (Heywood, 2001).  
 
Ett mycket viktigt område för företags konkurrenskraft och strategiska 
utveckling är deras logistikverksamhet2 (Wandel et al, 1999). Logistikens 
ökade strategiska betydelse är enligt Foster (1994; i Razzaque & Sheng, 
1998) ett resultat av att konkurrensfördelar idag skapas genom effektiva 
leveransprocesser likväl som av produktegenskaperna i sig. Intensifierad 
konkurrens och ökade servicekrav i kombination med den tekniska 
utvecklingen tvingar därför företag att utveckla mer professionella 
logistiksystem (Sheffi, 1990). Många företag har dock inte de nödvändiga 
resurserna för att kunna utforma effektiva logistiksystem och då logistiken 
för de flesta företag inte tillhör kärnkompetensen, är den ofta föremål för 
outsourcing (Sheffi, 1990; Wandel et al, 1999). Även Axelsson (1998) 
påpekar att frågan om vad som ska outsourcas ur ett strategiskt perspektiv 
ofta ses som en fråga om kärnkompetens. 
 
Logistik omfattar en mycket stor del av företags verksamhet, men 
förknippas av många med begreppet fysisk distribution3 (Karlöf & 
Marklund, 1997). Detta är även den del av logistiken som vi behandlar i 
denna uppsats, något som vi motiverar med att det enligt Christopher 
(1998) främst är transport- och lagerfunktioner som outsourcas. 
Distributionskostnaderna4 utgör cirka två tredjedelar av svenska företags 
totala logistikkostnader och trots många effektivitetsförbättringar under de 
senaste årtiondena fortsätter dessa kostnader att stiga (Persson & Virum, 
1996). Samtidigt är distributionen mycket viktig för företags förmåga att 
uppfylla kundernas serviceanspråk. Hur företag väljer att utforma 
distributionssystemet är därmed avgörande för både kostnadseffektivitet 
och servicenivå, varvid outsourcing ses som ett alternativ att uppnå en 
effektiv distribution. Det har länge funnits företag som specialiserat sig på 
ombesörjandet av olika logistiktjänster åt andra företag, men då dagens 
                                           
2 Vi har i denna uppsats valt att använda den definition av logistik som utarbetats av Council of Logistics 
Management (CLM), världens största branschförening inom logistik: “Logistics Management is that part 
of Supply Chain Management that plans, implements, and controls the efficient, effective forward and 
reverse flow and storage of goods, services, and related information between the point of origin and the 
point of consumption in order to meet customers' requirements.” (www.clm1.org). 
3 Den fysiska distributionen omfattar såväl ett företags lager- som transportverksamhet och därtill hörande 
administration (Davis, 1987; i Andersson, 1995). För en utförligare definition av fysisk distribution se 
stycke ”3.2 2 Definition av fysisk distribution”. 
4 Författarna avser med begreppet distribution de aktiviteter som enligt Davis (1987; i Andersson, 1995) 
ingår i den fysiska distributionen. 
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logistikföretag erbjuder alltmer avancerade tjänster innebär detta att företag 
dessutom kan outsourca en större andel av sin fysiska distribution än vad 
som tidigare var möjligt (Virum, 2003; i Björnland et al, 2003). 
 

1.3 Problemdiskussion 
Outsourcing ses enligt Heywood (2001) som en möjlighet för företag att 
både sänka kostnaderna och förbättra kundservicen och därigenom göra 
hela verksamheten mer konkurrenskraftig. Vid beslutet att outsourca eller 
inte måste företag emellertid också ta hänsyn till de problem som är 
förknippade med outsourcing. Prahalad och Hamel (1990), vilka hävdar att 
ett företags långsiktiga konkurrenskraft bygger på dess kärnkompetens, 
diskuterar exempelvis risken med att outsourca en alltför stor del av 
verksamheten. De menar att företag vid outsourcing kan förlora kunskap 
och färdigheter som kan användas för att bygga framtida kärnkompetens.  
 
Vi finner ovanstående resonemang intressant då flera författare hävdar att 
outsourcing är ett sätt för företag att koncentrera sig på sin kärnkompetens 
och därigenom skapa konkurrensfördelar. Outsourcing blev en tydlig trend 
i början av 1990-talet då företag började lägga ut allt fler strategiskt viktiga 
funktioner (Craumer, 2002). Även om nackdelarna med att outsourca för 
att fokusera på sin kärnkompetens diskuteras, har dock argumenten för 
outsourcing tydligt kommit att dominera debatten kring huruvida företag 
bör outsourca eller inte (se exempelvis Heywood, 2001). I teorin framställs 
outsourcing enligt Craumer (2002) dessutom inte bara som en 
förhållandevis enkel process, utan också som en kritisk strategisk 
framgångsfaktor. Det är först under senare år som röster har höjts för att 
outsourcing inte alltid är att likställa med vägen till framgång. Craumer 
(2002) anser exempelvis att företag, i jakten på kostnadsreduceringar, har 
outsourcat alltför många aktiviteter och därigenom försämrat sin förmåga 
att skapa konkurrensfördelar. Att outsourcing ofta framställs som enkelt i 
teorin men visat sig vara svårt i praktiken grundar sig bland annat på att det 
kan vara svårt att bedöma vad som är företagets kärna (Linder; i Craumer, 
2002). Då debatten kring kärnkompetens och outsourcing så starkt 
fokuserat på fördelarna med att lägga ut aktiviteter på en tredje part innebär 
detta att denna debatt har varit, och i mångt och mycket fortfarande är, 
relativt ensidig. Att outsourcing i teorin betraktas som förhållandevis enkelt 
men i praktiken har visat sig vara svårare att genomföra, tyder enligt vår 
uppfattning på att den teoretiska grunden för ett outsourcingbeslut bör 
vidgas. Vi hävdar dessutom att det finns flera faktorer utöver 
kärnkompetensen som företag bör ta hänsyn till vid ett outsourcingbeslut, 
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en uppfattning som baseras på att det inom strategiämnet finns olika synsätt 
på vilken som är källan till konkurrensfördelar.  
 
I diskussionen kring vad som skapar konkurrensfördelar har författare inom 
strategiområdet ofta antingen den externa miljön eller de interna styrkorna 
som utgångspunkt där synen på kärnkompetens som den avgörande faktorn 
för ett företags konkurrenskraft kan hänföras till det interna synsättet (de 
Wit & Meyer, 1998). Vi anser emellertid att företag vid en alltför stark 
fokusering på kärnkompetensen dels riskerar att förbise andra interna källor 
till konkurrensfördelar, dels riskerar att bli mindre uppmärksamma på 
utvecklingen i deras yttre miljö. Som en följd av detta efterfrågar vi en 
teoretisk helhetssyn på vad som skapar konkurrensfördelar, vilken tar 
hänsyn till såväl flera interna faktorer som den externa omgivningen. Ett 
liknande resonemang förs av Hoskisson et al (1999), vilka menar att ökad 
konkurrens innebär att strategiforskningen i framtiden måste utveckla 
befintliga teorier som integrerar de båda synsätten. Vi hävdar därför att en 
integration av teorier som behandlar både det externa och interna synsättet 
på vad som skapar konkurrensfördelar skulle kunna förändra debatten att 
företag bör outsourca för att kunna fokusera på sin kärnkompetens och 
därigenom stärka sin konkurrenskraft. 
 
Vi har studerat fyra företag av varierande storlek och tillhörande olika 
branscher5. Mot bakgrund av debatten kring kärnkompetens och 
outsourcing samt framväxten av företag som erbjuder allt mer avancerade 
logistiktjänster ställer vi oss frågan varför de studerade företagen har valt 
att behålla hela eller delar av den fysiska distributionen inom företaget trots 
att denna inte tillhör deras egentliga kärnkompetens. Då vi även anser att 
fler faktorer utöver kärnkompetensen bör ha betydelse för företags 
konkurrenskraft är vi också intresserade av att undersöka hur detta val 
påverkar de studerade företagens förmåga att skapa konkurrensfördelar. 
 

1.4 Syfte 
Uppsatsens syfte är att, med utgångspunkt från ett fysiskt 
distributionsperspektiv, utveckla en mer nyanserad bild av debatten kring 
kärnkompetens och outsourcing med avseende på skapandet av 
konkurrensfördelar.  
 

                                           
5 För en närmare beskrivning av företagen i vår studie se stycke ”4.1 Företagspresentationer”. 
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1.4.1 Problemfrågor 
För att konkretisera och uppfylla uppsatsens syfte har vi för avsikt att 
besvara följande frågor utifrån de studerade företagens perspektiv: 
1. Vilka faktorer anser man på företagen generellt vara de främsta källorna 

till konkurrensfördelar? 
2. Vilka viktigaste argument ligger bakom företagens val att inte outsourca 

hela eller delar av den fysiska distributionen? 
3. Inverkar valet att inte outsourca hela eller delar av den fysiska 

distributionen på företagens förmåga att skapa konkurrensfördelar och i 
så fall hur?  
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1.5 Disposition och läshänvisningar 
Följande disposition (se figur 1) ger en översikt av uppsatsens struktur och 
syftar till att underlätta läsningen. För de som främst är intresserade av hur 
studien har genomförts och/eller dess teoretiska grund rekommenderas 
kapitel två och tre. De som har ett större intresse för den empiriska 
undersökningen6 och dess resultat hänvisas till kapitel fyra, fem och sex. 
 

1. I inledningen presenteras bakgrunden till vårt 
valda problemområde samt uppsatsens syfte. 

 
 
2. I metodkapitlet redogör vi för vår syn på 

skapandet av kunskap samt hur vi har gått 
tillväga då vi har samlat in och bearbetat vår 
empiriska information. 

3. I den teoretiska referensramen diskuterar vi 
de teorier och modeller vi har använt för att 
analysera vår empiriska information.  

 
4. I empirin redogör vi för resultatet av vår 

empiriska undersökning.  
 
 
5. I analysen har vi använt teorierna i 

referensramen för att analysera vårt 
empiriska material och finna svar på våra 
problemfrågor.  

6. I slutsatsen presenterar vi resultaten av vår 
analys. 

 
 
7. I rekommendationer ger vi förslag på 

framtida forskning inom vårt valda 
problemområde.  

                                           
6 Den empiriska undersökningen omfattar intervjuer genomförda på fyra olika företag. 

  Figur 1: Uppsatsens disposition 

2. Vetenskapligt synsätt
och metod

1. Inledning

3. Teoretisk referensram

4. Empiri

5. Analys

6. Slutsats

7. Rekommendationer
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2 VETENSKAPLIGT SYNSÄTT OCH METOD 
yftet med detta kapitel är att redogöra för vår syn på vetenskap och 
skapandet av kunskap. Genom att redovisa våra metodval och hur vi 

praktiskt har gått tillväga för att uppnå uppsatsens syfte avser vi också att 
stärka tillförlitligheten i vårt arbete. Kapitlet avslutas med en diskussion 
kring den kritik som kan riktas mot vårt val av metod och vilken inverkan 
detta val har på uppsatsens trovärdighet.  
 

2.1 Vetenskaplig kunskap 
Syftet med vår uppsats är att, med utgångspunkt från ett fysiskt 
distributionsperspektiv, utveckla en mer nyanserad bild av debatten kring 
kärnkompetens och outsourcing med avseende på skapandet av 
konkurrensfördelar. Vår avsikt är främst att öka den teoretiska förståelsen 
för detta och den typ av forskning som vi ägnar oss åt kan därför beskrivas 
som grundforskning, vilken enligt Patel och Tebelius (1987) avser att fylla 
luckor i det vetenskapliga vetandet. Enligt dessa författare kan vetenskap 
vara våra samlade kunskaper inom ett visst område eller de metoder som 
används för att skapa kunskap.  
 
Metoderna som utvecklats för att generera kunskap i det vetenskapliga 
arbetet syftar till att hjälpa forskaren att producera en kunskap som är mer 
tillförlitlig än den vi får i det vardagliga livet (Patel & Tebelius, 1987). 
Dessa metoder ska hjälpa oss att förstå hur våra egna värderingar påverkar 
kunskapsbildningen och huruvida vi har rätt information eller inte om de 
fenomen vi vill ha kunskap om. För att läsaren ska kunna bilda sig en egen 
uppfattning om uppsatsens tillförlitlighet är det därför av yttersta vikt att vi 
som forskare redogör för vår egen syn på kunskap och för de metoder och 
tillvägagångssätt vi har använt oss av i vårt arbete. 
 

2.2 Vetenskapligt förhållningssätt 
Vår grundsyn på skapandet av kunskap är att den bildas i förhållande till 
individen och således kan vårt vetenskapliga förhållningssätt bäst förstås 
utifrån hermeneutiken, vars förespråkare enligt Patel och Davidson (2003) 
studerar, tolkar och söker förstå människors beteende i olika situationer 
från en subjektiv och engagerad ståndpunkt. En grundtanke inom 
hermeneutiken är att vi alltid förstår något mot bakgrund av vissa 
förutsättningar och att vi närmar oss forskningsobjektet utifrån vår 

S 
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förförståelse7 (Gilje & Grimen, 1992; Patel & Davidson, 2003). Detta är 
raka motsatsen till positivismen som i stället betonar värdeneutral8 
forskning som leder till objektiv och verifierbar kunskap (Kvale, 1997). Vi 
är dock av uppfattningen att det är nästintill omöjligt och heller inte 
önskvärt att skapa en samhällsvetenskap som uppfyller positivisternas krav 
på värdeneutralitet och objektivitet, utan vi menar i stället att vår 
förförståelse har stor betydelse för vår förmåga att reflektera och resonera 
kring vårt studerade fenomen.  
 
Vi definierar vår förförståelse för de fenomen vi studerar i denna uppsats 
dels som teoretisk, dels som praktisk. Vår teoretiska förförståelse baseras 
främst på de strategi- och logistikkunskaper som vi hade tillägnat oss under 
våra universitetsstudier. Med hjälp av denna förförståelse formulerade vi 
det problem som ligger till grund för vår uppsats. I enlighet med 
hermeneutiken (Gilje & Grimen, 1992) ser vi förförståelse som ett 
nödvändigt villkor för tolkning av ett fenomen då vi måste ha vissa idéer 
om vad vi ska studera för att veta vart vi ska rikta vår uppmärksamhet. Vår 
praktiska förförståelse var visserligen begränsad då vi saknar erfarenhet 
från arbete inom strategi och logistik, men detta innebar samtidigt att vi var 
öppna för hur det förhöll sig i praktiken, eftersom vi inte hade någon 
förutbestämd uppfattning om hur man på företagen resonerar kring de 
fenomen som behandlas i vår uppsats. Under arbetets gång har vi genom 
djupare studier av litteraturen och intervjuer med olika människor fått en 
ökad såväl teoretisk som praktisk förståelse för vårt studerade fenomen, 
något som skapat nya frågor och gett upphov till nya tolkningar. 
 
Hermeneutisk forskning innebär en kontinuerlig rörelse mellan helhet och 
del, antingen mellan det vi ska tolka och dess kontext, eller mellan det vi 
ska tolka och vår egen förförståelse (Gilje & Grimen, 1992). Detta stämmer 
väl överens med de tolkningar vi har gjort under arbetet med vår empiriska 
undersökning och analys av densamma. Vår förståelse för vårt studerade 
fenomen har växt fram dels genom att vi har tolkat respondenternas svar 
utifrån den organisation de tillhör, dels genom att vi har förstått 
organisationen utifrån intervjupersonernas svar. Denna process illustreras i 
den hermeneutiska spiralen, vars huvudpoäng enligt Gilje och Grimen 
(1992) är att tolkningar av vissa delar kräver tolkning av helheten och vice 
versa. I denna process är vår förförståelse viktig, då det utan denna skulle 

                                           
7 Enligt Gilje och Grimen (1992) ingår språk och begrepp, trosuppfattningar och föreställningar samt 
personliga erfarenheter som komponenter i en människas förförståelse. 
8 Värdeneutral forskning innebär att fakta ska skiljas från värderingar (Kvale, 1997). 
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vara mycket svårare att knyta ihop studiens olika delar och skapa en 
helhetsförståelse för vårt studerade fenomen.  
 

2.3 Metodsynsätt 
För att vi som forskare ska kunna undersöka, förklara och förstå 
verkligheten måste vi göra vissa antaganden om verklighetens beskaffenhet 
(Arbnor & Bjerke, 1994). Dessa antaganden görs genom vårt metodsynsätt, 
det vill säga våra uppfattningar om när och hur olika metoder ska användas.  
 
Då vi utifrån vårt hermeneutiska förhållningssätt till vetenskapen subjektivt 
tolkar empiriska fenomen med utgångspunkt från vår förförståelse, är det 
analytiska synsättet, vilket enligt Arbnor och Bjerke (1994) bygger på ett 
antagande om en objektiv verklighet där kunskap är individoberoende, 
oförenligt med vår metodsyn. Vår grundsyn på kunskapande stämmer 
bättre överens med aktörsynsättet. Inom detta metodsynsätt förstås helheten 
utifrån delarnas egenskaper och det är individer och inte organisationer i 
sig själva som agerar (Arbnor & Bjerke, 1994). Kunskapen är således 
individberoende och refererar till hur olika aktörer eller grupper av aktörer 
upplever, tolkar och handlar i den verklighet som de själva är med och 
skapar. I vår empiriska undersökning intervjuade vi enskilda individer för 
att söka kunskap om hur man inom den organisation de tillhör ser på de 
problem vi undersöker i vår uppsats, varvid vi vill förstå helheten utifrån 
dess olika delar.  
 
Vi anser däremot att ovan nämnda individer inte agerar oberoende av den 
organisation de är en del av, varvid även systemsynsättet är relevant för vår 
studie. Inom detta metodsynsätt antas att verkligheten är objektiv eller 
åtminstone objektivt tillgänglig9 (Arbnor & Bjerke, 1994). Individer utgör 
delar av systemet och deras beteende följer systemiska principer, varvid 
delarna förklaras och förstås utifrån helhetens egenskaper.  
 
Lundahl och Skärvad (1992) menar att aktörsorienterade studier ofta 
utvecklas till aktörsorienterade systemstudier då aktörer verkar inom olika 
system. Detta stämmer väl överens med vår studie, då denna genomförts 
utifrån en metodsyn som baseras på såväl aktör- som systemsynsättet. 
Denna metodsyn innebär bland annat att de enskilda individernas åsikter 
och tolkningar starkt påverkar vår syn på de företag de representerar. Vi var 
därför i vår kontakt med företagen tydliga med att vi ville intervjua 

                                           
9 Objektivt tillgänglig innebär att verkligheten går att studera. 
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personer med goda kunskaper om företagens strategi och/eller logistik, då 
det är dessa områden som är relevanta för vår uppsats. Samtidigt påverkas 
vår tolkningar av respondenternas intervjusvar av vilket företag de tillhör. 
Utifrån detta resonemang anser vi att vår metodsyn är förenlig med Gilje 
och Grimens (1992) tolkning av den hermeneutiska spiralen, där forskaren 
ständigt pendlar mellan helhet och del för att skapa förståelse för det 
studerade fenomenet.  
 

2.4 Undersökningsansats 
Ett av de grundläggande 
problemen inom allt 
vetenskapligt arbete är att 
relatera teori och verklighet 
till varandra (Patel & 
Davidson, 2003). Ursprunget 
till det ämne som behandlas i 
denna uppsats var, vilket vi 
nämnde i dess inledande 

kapitel, att vi observerade ett fenomen i vår omvärld som vi inte tyckte 
stämde överens med det som teorin lärt oss och som vi därför ville 
undersöka närmare. Vi startade således utifrån en induktiv 
undersökningsansats, vilken Patel och Davidson (2003) beskriver som att 
forskningen inte är förankrad i en befintlig teori, utan att ett empiriskt 
fenomen studeras och forskaren utifrån detta sedan formulerar en teori (se 
figur 2). För att kunna genomföra vår studie utarbetade vi dock vår 
teoretiska referensram, vilken utgjorde basen för vår intervjuguide och 
därmed också våra intervjuer. Detta arbetssätt kan liknas vid vad Patel och 
Davidson (2003) benämner deduktion, vilket innebär att forskaren använder 
befintliga teorier för att formulera hypoteser som sedan prövas empiriskt. 
 
Under vår studie upptäckte vi dock att vi var tvungna att modifiera vår 
teoretiska referensram för att kunna förklara och förstå den verklighet som 
vi mötte hos de företag vi besökte. Vi återvände därför till ett induktivt 
arbetssätt. Denna förflyttning mellan induktion och deduktion kan enligt 
Patel och Davidson (2003) liknas vid abduktion, vilken är en kombination 
av den deduktiva och induktiva undersökningsansatsen.  
 

2.5 Metodiskt angreppssätt 
Vid genomförandet av en samhällsvetenskaplig studie är det viktigt att 
välja en metod som passar studiens syfte (Holme & Solvang, 1997). De 

Figur 2: Induktiv och deduktiv ansats               
(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001:220) 

TEORI (MODELL)

Verkligheten

Generalisering

Observationer

Hypoteser

Observationer

Deduktiv ansatsInduktiv ansats
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alternativ som står forskaren till buds brukar benämnas kvantitativa 
respektive kvalitativa metoder. Den kvantitativa metoden omvandlar 
information till siffror och mängder, vilka kan användas till statistiska 
analyser. Då syftet med vår uppsats emellertid är att, med utgångspunkt 
från ett fysiskt distributionsperspektiv, utveckla en mer nyanserad bild av 
debatten kring kärnkompetens och outsourcing med avseende på skapandet 
av konkurrensfördelar, är den kvalitativa metoden, vilken enligt Holme och 
Solvang (1997) söker skapa en helhetsbild av olika situationer, mest 
lämpad för vår studie. 
 
Vår uppsats bygger på en analys av kvalitativ information, vilken vi samlat 
in genom intervjuer. Vi har modifierat vår undersökning i takt med att vi 
fått ny information och ökad förståelse, något som Holme och Solvang 
(1997) menar är nödvändigt vid en kvalitativ studie, då forskaren måste 
vara öppen för ny kunskap och förståelse. I enlighet med en kvalitativ 
studie (Holme & Solvang, 1997) strävar vi inte heller efter att generalisera 
resultaten av vår studie, utan har valt att fokusera på några få företag som 
avviker från det mönster som förutspås i teorin. Vi avser att därigenom 
söka svar på frågor som vi upplever inte behandlas i någon större 
utsträckning i den befintliga teorin. Vår studie skulle därför också kunna 
ses som ett underlag för vidare forskning inom detta problemområde. Då 
studien pekar på viktiga förklaringar till varför företag inte outsourcar hela 
eller delar av den fysiska distributionen även om detta inte är en del av 
deras egentliga kärnkompetens och hur detta påverkar deras förmåga att 
skapa konkurrensfördelar kan detta leda till en ökad medvetenhet hos 
företag och forskare om det studerade fenomenet. Vi anser således att vår 
studie i detta avseende har ett allmänt värde.  
 

2.6 Praktiskt tillvägagångssätt 
2.6.1 Förberedelser 

Arbetet med vår magisteruppsats påbörjades under hösten 2003. Då vi 
sedan tidigare hade observerat ett empiriskt fenomen som vi var 
intresserade av att undersöka började vi med att ta del av litteratur för att få 
ökad kunskap om vårt tänkta problemområde. Enligt Eriksson och 
Wiedersheim-Paul (2001) finns det olika vägar att gå när man ska samla in 
information. Författarna hävdar att eftersom det är både enklare och 
billigare att använda redan existerande information, är det lämpligt att 
utnyttja denna först. Då vår frågeställning spänner över två områden tog vi 
således del av befintlig information från både strategi- och logistikämnena 
för att därigenom kartlägga vad som tidigare skrivits inom vårt 
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problemområde samt för att ställa vårt eget problem i relation till redan 
existerande kunskap. Under förberedelserna till uppsatsen deltog vi även i 
en metodkurs vid Linköpings universitet.   
 

Perspektiv 
Vårt ämne kan studeras utifrån flera olika perspektiv. Det perspektiv vi 
som författare väljer utgör enligt Lundahl och Skärvad (1992) de 
”glasögon” med vilka vi betraktar verkligheten och de fungerar som en lins 
genom vilken vi väljer de aspekter som vi bedömer vara relevanta och 
viktiga för vår uppsats. Företags förmåga att skapa konkurrensfördelar 
genom outsourcing skulle kunna studeras utifrån flera olika synvinklar men 
att vi valde ett fysiskt distributionsperspektiv motiveras av att 
outsourcingtrenden har varit särskilt tydlig inom detta område. Uppsatsens 
syfte kan även besvaras utifrån olika aktörers perspektiv. Vi har i likhet 
med Abrahamsson (1992) en konkurrensstrategisk syn10 på den fysiska 
distributionen och utgår från det säljande företagets perspektiv.  
 

Urval 
Under förberedelserna till en studie baserad på intervjuer måste man enligt 
Kvale (1997) ta hänsyn till olika aspekter av intervjuerna, såsom vem och 
hur många man ska intervjua, hur man ska få tillträde till 
intervjupersonerna samt tillgängliga resurser i form av tid och pengar. De 
första två aspekterna diskuteras nedan och det sista behandlas i 
metoddiskussionen. 
 
Vår studie bygger på intervjuer med åtta personer fördelade på fyra företag. 
Tre av dessa är tillverkande företag, medan det fjärde företaget är en 
grossist. Gemensam nämnare för dem är att de har valt att inte outsourca 
hela eller delar av sin fysiska distribution även om denna inte är en del av 
deras egentliga kärnkompetens. Den initiala kontakten med de studerade 
företagen skedde antingen via e-post eller per telefon. I två av fallen 
skickade vi, tillsammans med en beskrivning av uppsatsens syfte, en 
förfrågan till respektive företag om de var intresserade av att delta i vår 
studie. I de övriga två fallen fick vi tillgång till företagen via en extern 
kontakt och vi tog själva därefter kontakt med företagen per e-post eller 
telefon för att diskutera uppsatsens syfte med dem. 
 

                                           
10 Enligt Abrahamsson (1992) innebär den konkurrensstrategiska synen att man fokuserar på 
kostnadseffektivitet i kombination med kundanpassning och flexibilitet i den fysiska distributionen. 
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Vi har intervjuat personer med kunskap om strategi och/eller logistik på 
respektive företag. Vi klargjorde för företagen vilken typ av information vi 
behövde, men då vår kunskap om respektive företag innan den empiriska 
undersökningens genomförande var begränsad, var vi vid val av 
respondenter ändå till stor del styrda av företagens uppfattning om vilka 
personer som var mest lämpade att besvara våra frågor, något som Eriksson 
och Wiedersheim-Paul (2001) benämner accessproblematik. Då de större 
företagen har en mer komplex organisation innebar detta att vi var tvungna 
att intervjua flera personer på dessa företag för att få svar på alla våra 
frågor. På de mindre företagen intervjuade vi VD eller vice VD, vilka har 
arbetat inom företaget under en längre tid och som har kunskap om såväl 
företagets strategi som dess fysiska distribution. Även om vårt urval styrdes 
av hur många företag som var villiga att delta i vår studie och det eventuellt 
hade varit önskvärt med fler medverkande företag, har respondenterna haft 
liknande uppfattning i många frågor och vi har fått svar på alla våra frågor. 
Enligt Kvale (1997) ska man intervjua så många personer som behövs för 
att ta reda på vad man vill veta och vi hävdar därför att vi har genomfört 
tillräckligt många intervjuer för att vårt resultat ska vara tillförlitligt.  
 

2.6.2 Genomförande 
Forskarens förberedelser är av stor vikt för utgången av en intervju (Kvale, 
1997). Vid planeringen inför en intervju bör intervjuaren därför fråga sig 
vad som ska undersökas, varför det ska undersökas och hur det ska 
undersökas. I stycke 2.6.1 diskuterades våra perspektiv samt vårt urval, 
varvid detta stycke kommer att behandla hur våra intervjuer genomfördes.  
 

Intervjuguide 
Innan vi genomförde våra intervjuer tog vi del av en stor mängd litteratur 
och sammanställde också ett första utkast till en teoretisk referensram. 
Utifrån denna utarbetade vi våra intervjuguider11, vilka delades in i frågor 
rörande strategi och outsourcing samt fysisk distribution och outsourcing 
då vi i flertalet fall skulle intervjua personer med erfarenhet från antingen 
strategi eller logistik. Efter att vi hade diskuterat referensramen med vår 
seminariegrupp reviderade vi den samt omarbetade våra intervjuguider. Då 
vi var osäkra på respondenternas teoretiska förståelse för vårt 
problemområde bad vi personer som inte tagit del av vår referensram att 
läsa igenom våra intervjuguider för att säkerställa att våra frågor var 
förståeliga. Som tidigare nämnts är det förenligt med en kvalitativ studie att 
göra vissa ändringar i undersökningens upplägg under arbetets gång. 
                                           
11 Se bilaga I ”Intervjuguide strategi” och bilaga II ”Intervjuguide fysisk distribution”. 
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Holme och Solvang (1997) anser exempelvis att en kvalitativ studie präglas 
av flexibilitet, men även om vi till viss del ändrade ordningsföljden på 
frågorna och ibland använde andra formuleringar under intervjuerna, 
gjordes inga större förändringar av de ursprungliga intervjuguiderna.  
 
Ett vanligt sätt att skilja mellan olika intervjutyper är deras grad av 
standardisering (Lundahl & Skärvad, 1992). Då vi inte följde vår 
intervjuguide ordagrant, utan valde att under själva intervjun omformulera 
och ändra ordning på vissa frågor samt ställde uppföljande frågor 
genomförde vi vad Lundahl och Skärvad (1992) benämner 
semistandardiserade intervjuer. Denna intervjuform gjorde också att vi 
bättre kunde knyta an till vad respondenten tidigare sagt, något som 
förespråkas av Lantz (1993) som menar att frågorna bör ställas i den 
ordning som är naturligast för respondenten. Vidare utarbetade vi olika 
intervjuguider beroende på om respondenten arbetade med strategi eller 
logistik och i de fall vi intervjuade VD eller vice VD ställdes frågor inom 
båda ämnesområdena till samma person, något som enligt Lundahl och 
Skärvad (1992) också stämmer överens med semistandardiserade 
intervjuer. Under intervjuerna pendlade vi mellan att ställa frågor utifrån 
vår intervjuguide som baseras på de teorier vi använder i vår uppsats, något 
som kan liknas vid deduktion, och att ställa följdfrågor utifrån 
respondentens svar, vilket kan beskrivas som induktion och valet att 
genomföra semistandardiserade intervjuer kan således även motiveras av 
vår abduktiva undersökningsansats. En av intervjuerna genomfördes 
emellertid på grund av sjukdom per telefon, vilket medförde att denna 
intervju var något mer standardiserad än de övriga. 
 

Intervjusituationen 
En mycket viktig aspekt av en intervju är relationen mellan intervjuaren 
och respondenten (Kvale, 1997). Intervjun bör ske i en atmosfär där den 
intervjuade känner sig trygg och fritt kan prata om sina upplevelser (Kvale, 
1997), något som Lantz (1993) benämner den rumsliga utformningen. Våra 
intervjuer ägde vid alla tillfällen utom ett rum på respondenternas 
arbetsplatser, antingen i deras arbetsrum eller i avskilda sammanträdesrum. 
I ett fall intervjuades två anställda samtidigt, men då dessa personer själva 
kom med förslaget att vi skulle intervjua dem tillsammans och att de 
kompletterade varandras svar mycket bra, har vi inget skäl att misstänka att 
de skulle ha givit mer sanningsenliga svar om vi intervjuat dem var för sig. 
Den respondent som intervjuades per telefon befann sig i sin hemmiljö, 
vilket också torde vara en för denne trygg miljö att intervjuas i. Att 
intervjuerna ägde rum i respondenternas arbets- eller hemmiljö menar vi 
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medförde att de kunde slappna av och koncentrera sig på att utförligt 
besvara våra frågor. Samtidigt innebar detta en viss grad av osäkerhet för 
oss som intervjuare då vi befann oss på deras hemmaplan, men detta 
uppvägs av att intervjuerna präglades av en öppen atmosfär och att det 
dessutom var vi i egenskap av intervjuare som styrde samtalet.  
 
Respondenterna hade i förväg informerats om syftet med vår studie och 
meddelats hur lång tid intervjuerna beräknades ta. Under intervjuerna hade 
vi därför gott om tid att presentera oss och vårt ämne. Detta är i enlighet 
med Lantz (1993) påpekande att även det psykologiska utrymmet ska tas i 
beaktande vid en intervju, det vill säga att det ska finnas tillräckligt med tid 
avsatt till intervjun samt att det innan intervjun påbörjas bör skapas en 
kontakt mellan intervjuaren och respondenten. I vårt fall kom flertalet av 
respondenterna dessutom utöver svaren på våra frågor med många spontana 
inlägg, varvid de inte tycktes vara begränsade av tiden. Alla gav oss också 
möjligheten att återkomma om nya frågor skulle uppstå under arbetets 
gång. För att få ett bra avslut på intervjun och ge respondenten möjlighet 
att föra fram eventuella egna kommentarer tillfrågades alla om de hade 
något att tillägga efter att vi ställt övriga frågor.  
 

2.6.3 Bearbetning och analys 
För att utomstående ska kunna ta ställning till den kvalitativa analysens 
tillförlitlighet är det nödvändigt att vi som forskare redovisar hur vi har 
bearbetat och analyserat den data som vi har samlat in genom våra 
intervjuer (Lantz, 1993). Som tidigare nämnts utgjorde vår intervjuguide 
basen för intervjusituationen och dess innehåll styrde utfrågningen av 
respondenterna. För att ha våra intervjuer i färskt minne vid 
datasammanställningen valde vi att transkribera dem så snart som möjligt 
efter intervjutillfället. Att vi fick tillåtelse av respondenterna att spela in 
intervjuerna gav oss möjligheten att dokumentera intervjusvaren ord för 
ord, vilket säkerställde att vi inte gick miste om viktig information. De 
respondenter som så önskade fick också möjlighet att ta del av 
intervjuutskriften. Vår valda dokumentationsmetod resulterade emellertid 
också i en stor mängd data som vi var tvungna att reducera och strukturera 
för att kunna analysera intervjusvaren. Enligt Lantz (1993) innebär 
datareduktion att forskare på ett systematiskt sätt väljer bort den 
information som inte är relevant för den fortsatta analysen och det är 
således ett viktigt led i forskarens analysarbete. Vi började med att gå 
igenom vårt intervjumaterial på var sitt håll för att vi skulle kunna skaffa 
oss en egen uppfattning om intervjun och vilken information som var 
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relevant för vår fortsatta analys. Därefter diskuterade vi med utgångspunkt 
från våra problemfrågor och vår teoretiska referensram vilken information 
som var av mindre betydelse och som kunde väljas bort. Vi valde att i ett 
första skede utforma ett omfattande empiriskt material för att under 
analysarbetet sovra i detta samt att lägga intressant, men för analysen 
mindre relevant, information i bilagor. Denna process pågick i olika 
omgångar tills vi sorterat ut de data vi behövde för att kunna besvara våra 
problemfrågor.  
 

2.7 Källkritik 
2.7.1 Primärdata 

Vi har i vår uppsats använt olika typer av källor för att nå dess syfte. För att 
bedöma källors trovärdighet använder Thurén (1997) fyra källkritiska 
principer. Äkthet innebär att källan ska vara vad den utgör sig för att vara. 
Med tidssamband menas att ju längre tid som gått mellan en händelse och 
rapporteringen av detta i rapporten, desto större anledning att ifrågasätta 
användandet av denna källa. Med oberoende avses att källan inte ska vara 
en kopia eller sammanfattning av en annan källa. Det fjärde kriteriet är 
tendensfrihet, vilket betyder att det inte ska finnas några skäl att misstänka 
att källan ger en falsk bild av verkligheten.  
 
Våra primära källor utgörs av våra intervjuresultat. Vi anser att deras nivå 
av äkthet är hög då alla respondenter har många års erfarenhet från sitt 
ämnesområde genom sitt yrkesliv och vissa också genom högskolestudier 
och alla uppvisade goda kunskaper inom strategi- och/eller 
logistikområdena. Vidare spelades alla intervjuer in på band och renskrevs 
ordagrant direkt efter varje intervju, varvid vi hävdar att de primära 
källorna är samtida och oberoende.  
 
Under intervjuerna ställde vi ledande frågor i bemärkelsen att vi i några fall 
sammanfattade vad vi tyckte oss ha uppfattat att respondenten sa och sedan 
frågade honom/henne om vår tolkning var korrekt. Vi är medvetna om 
användandet av ledande frågor kan kritiseras, men vårt handlande stödjs av 
Kvale (1997) som menar att det kan vara lämpligt att använda sig av 
ledande frågor för att pröva tillförlitligheten i respondentens svar samt 
verifiera intervjuarens tolkningar. Vidare präglades intervjuerna av en 
öppen och avslappnad atmosfär, varvid vi sammantaget inte ser några 
tecken på att våra primära källor skulle ge en falsk bild av den studerade 
verkligheten. Följaktligen anser vi att dessa källor även har en hög grad av 
tendensfrihet och därmed uppfyller de Thuréns (1997) krav på trovärdighet.  
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2.7.2 Övriga källor 
Uppsatsens övriga källor utgörs av böcker, artiklar, doktorsavhandlingar 
och ett fåtal internetkällor. Den största delen av litteraturen inom 
logistikområdet har framtagits efter diskussion med vår assisterande 
handledare12. Övriga böcker och artiklar inom detta ämnesområde är 
skrivna av forskare som det ofta refereras till i logistiklitteraturen och den 
har till största delen också använts i logistikundervisningen vid Linköpings 
universitet. Valet av litteratur inom strategiområdet baseras på den litteratur 
som använts i en magisterkurs i strategi vid Linköpings universitet under 
2003 samt artiklar från välkända tidskrifter och forskare inom 
ämnesområdet, vilket vi anser borgar för att uppsatsen baseras på relevant 
litteratur. Vidare har vi valt att använda internetkällor i så liten utsträckning 
som möjligt då det kan vara svårt att bedöma deras tillförlitlighet.  
 

2.8 Metoddiskussion 
För att utomstående ska kunna bedöma tillförlitligheten i en studie måste 
forskaren, vilket tidigare nämnts, noggrant redogöra för såväl sina 
metodval som studiens genomförande. En viktig del av denna redogörelse 
är att forskaren kritiskt granskar sina olika val och tillvägagångssätt och 
undersöker vilka konsekvenser dessa kan få för utgången av studien. Enligt 
Patel och Tebelius (1987) finns det fyra centrala metodbegrepp13 som en 
kvalitativ forskare bör ta ställning till vid insamlandet av information: 
tillämplighet, rimlighet, trovärdighet och samvetsgrannhet. Vidare anser vi 
att det också är lämpligt att diskutera studiens etiska aspekt. 
 

2.8.1 Tillämplighet 
Med tillämplighet avses valet av undersökningsgrupp och insamlingsteknik 
i förhållande till frågeställningen (Patel & Tebelius, 1987). När vi gjorde 
vårt urval var vi hänvisade till de företag som var villiga att ställa upp på 
intervjuer under en specifik tidsperiod. Vi har med andra ord gjort ett 
tillgänglighetsurval (Patel & Davidson, 2003). Det finns därför en risk att 
vårt urval kan betraktas som skevt och att ett annat urval skulle resultera i 
en annan utgång. Thurén (1997) hävdar dock att forskare inte alltid 
avsiktligt gör ett skevt urval, utan att det i stället i vissa situationer är 
praktiskt omöjligt att göra ett korrekt urval. Utöver det faktum att flera 
företag tackade nej till att delta i vår studie då intervjuerna skulle 

                                           
12 Vår assisterande handledare är teknologie doktor i logistik vid Linköpings universitet. 
13 Dessa begrepp motsvarar den kvantitativa studiens tillämplighet, reliabilitet, validitet och objektivitet 
(Patel & Tebelius, 1987). 
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genomföras under en för dem olämplig period av året var vi på grund av 
ekonomiska och tidsmässiga ramar tvungna att begränsa vårt urval till 
företag som inte befann sig alltför långt från vår hemort. Detta medförde 
också att företagen i vår studie är av varierande storlek. Genom att 
redogöra för hur vårt urval har gått till, anser vi emellertid att vi har 
hanterat denna problematik. Att respondenternas svar, vilket tidigare 
nämnts, uppvisade stora likheter, trots att vårt urval omfattar företag inom 
olika branscher och av varierande storlek, menar vi dessutom tyder på att vi 
hade fått liknande svar även om vi hade studerat helt andra företag. Detta 
tyder på att tillämpligheten i vår studie är relativt hög. 
 
Vi har tidigare nämnt att våra respondenter hade goda kunskaper inom 
strategi och/eller logistik och vi upplevde även att de tyckte att det var 
intressant att medverka i vår studie, något Patel och Tebelius (1987) menar 
är viktigt för studiens tillämplighet. Vidare hävdar de att olika 
datainsamlingstekniker bör användas för att ytterligare öka studiens 
tillämplighet, men då vi anser att vi fått tillräckligt omfattande svar på våra 
frågor genom att använda intervjuer, har vi valt att inte utnyttja fler 
insamlingsmetoder.  
 

2.8.2 Rimlighet 
Rimlighet avser hur väl den insamlade informationen stämmer överens med 
den verklighet forskaren vill studera, vilket innebär att 
datainsamlingsmetoden bedöms utifrån dess möjlighet att ge fyllig och 
öppen information (Patel & Tebelius, 1987). Eftersom vi genomförde 
semistandardiserade intervjuer gav vi respondenterna möjlighet att utveckla 
sina svar och komma med egna kommentarer och det gav oss också 
utrymme att ställa nya frågor i den mån de uppstod under själva intervjun. 
Vi anser därmed att vår metod för datainsamling gav oss rikligt med 
relevant information. En av intervjuerna genomfördes via en 
högtalartelefon där båda intervjuarna kunde ställa frågor och prata 
obehindrat med respondenten. Vid sammanställningen av intervjumaterialet 
upptäckte vi dock att vi inte fått tillräckligt med information från denna 
respondent. Vi är av uppfattningen att detta berodde på att vi inte fick 
samma kontakt med respondenten som om vi skulle ha träffat denne 
personligen och att samtalet oss emellan därför inte flöt lika bra. Detta 
problem löste vi emellertid genom att respondenten skriftligen gjorde en 
del förtydliganden från den första intervjun samt besvarade några 
kompletterande frågor. 
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Något som skulle kunna påverka rimligheten i vår studie är det faktum att 
vi, efter önskemål från respondenterna, skickade intervjuguiden till dem 
minst en dag före vårt besök, något som skulle kunna minska utrymmet för 
spontana svar. Vi anser dock att risken för minskad spontanitet uppvägs av 
att respondenterna gavs möjligheten att förbereda svar på våra 
huvudsakligen faktaorienterade frågor och att detta även torde ha gjort dem 
tryggare i själva intervjusituationen. 
 
Rimligheten i den kvalitativa analysen kan vidare bedömas genom att 
tolkningar och slutsatser jämförs med vedertagna föreställningar och redan 
etablerad kunskap som finns att tillgå om det studerade fenomenet samt 
med den teoretiska förståelsen som bildat utgångspunkt för arbetet (Patel & 
Tebelius, 1987). Då vår referensram, vilken baseras på allmänt vedertagna 
teorier, utgjorde ramen för vår analys har studien enligt Patel och Tebelius 
(1987) resonemang därför goda möjligheter att uppnå rimlighet. Författarna 
påpekar dock att forskaren för att inte låsas fast vid redan etablerade teorier 
måste vara inställd på att finna nya synvinklar eller aspekter på redan kända 
fenomen. Då vi arbetar med grundforskning och eftersträvar att utveckla 
den teoretiska förståelsen kring vårt valda problem har vi i enlighet med 
vår abduktiva undersökningsansats sökt efter förklaringar till vårt studerade 
fenomen som inte är tydligt utvecklade i teorin och vi har därigenom 
försökt ha ett kritiskt förhållningssätt till existerande teori.  
 

2.8.3 Trovärdighet 
Enligt Patel och Tebelius (1987) är det vid insamlandet av information 
samt under tolkningarna av denna viktigt att argumentera för materialets 
trovärdighet. Författarna hävdar att forskarna måste redogöra för 
respondentens pålitlighet, registrering av informationen samt sin 
intervjuarroll. Vi har i olika delar i vår metod visat hur vi gått tillväga när 
vi har samlat in primärdata och övrig information samt diskuterat deras 
tillförlitlighet. Vi har därför valt att i detta stycke kommentera 
transkriptionsprocessen och användandet av bandspelare samt vår roll som 
intervjuare. 
 
Kvale (1997) diskuterar att intervjuutskrifter kan leda till såväl rimlighets- 
som trovärdighetsproblem14, bland annat då utskriften omvandlar talspråk 
till skriftspråk och att det kan vara svårt att få med faktorer såsom 
ansiktsuttryck och pauser när talet ska uttryckas i text. Vi nämnde tidigare 

                                           
14 Kvale (1997) använder begreppen validitets- och reliabilitetsproblem även för kvalitativa studier, men 
vi har valt att använda Patel och Tebelius (1987) termer för att inte skapa begreppsförvirring. 
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att vi skrev ut våra intervjuer så snart som möjligt efter intervjutillfället. 
Vidare valde vi att dela upp utskriften av intervjuerna mellan oss, en metod 
som skulle kunna kritiseras då detta kan leda till olika typer av utskrifter. 
För att i möjligaste mån undvika detta diskuterade vi emellertid med 
varandra efter intervjuerna hur vi skulle gå tillväga vid utskriften och vid 
oklarheter lyssnade vi tillsammans på intervjuerna. Därefter läste vi igenom 
varandras utskrifter för att kontrollera att dessa speglade intervjusituationen 
på ett sätt som stämde överens med bådas bild av intervjun. I några 
situationer var det svårt att tolka innebörden av eller nyanseringen i 
respondentens svar men i de fall då denna information var viktig för vår 
studie kontaktade vi respondenten och bad om ett förtydligande. Vi har 
också varit noggranna med att i empirin använda verb som speglar graden 
av säkerhet15 i de intervjuades svar. 
 
Då vår undersökning innehåller många faktamässiga delar, instämmer vi 
med Silverman (2001) att det finns fördelar med att spela in intervjuerna. 
Vi hävdar exempelvis att vi därigenom kunde koncentrera oss på ämnet och 
dynamiken i intervjun. Följaktligen fick vi inte bara en bra kontakt med 
respondenterna, utan samspelet mellan oss i rollen som intervjuare 
förbättrades också då vi båda två kunde ställa frågor och aktivt lyssna på 
respondenten. Utifrån detta resonemang anser vi att fördelarna med att 
använda bandspelare i vårt fall övervägde eventuella nackdelar. Vidare 
medförde den avslappnade intervjusituationen att vi inte såg några tecken 
på att de intervjuade besvärades av bandspelaren.  
 

2.8.4 Samvetsgrannhet 
Patel och Tebelius (1987) hävdar att då forskaren bara har sitt eget 
kunnande och omdöme att lita till är dennes samvetsgrannhet avgörande 
för forskningens kvalitet. Vi har i detta metodkapitel redogjort för hur vi 
har gått tillväga vid genomförandet av vår empiriska undersökning och vi 
har under arbetet med vår studie ständigt reflekterat över detta 
tillvägagångssätt, något som vi anser höjer studiens kvalitet. Som en del i 
detta har vi, vilket tidigare diskuterats, varit mycket systematiska i 
sammanställningen och analysen av vårt intervjumaterial. Patel och 
Davidson (2003) påpekar bland annat vikten av att forskarens tolkningar 
bör underbyggas så att läsaren kan bilda sig en egen uppfattning om deras 
rimlighet. Vi har därför exempelvis varit noga med att citat som vi använt i 
vår empiri inte ryckts loss ur sitt sammanhang utan att de speglar klimatet 
och tonen i intervjun.  
                                           
15 Detta gäller exempelvis ord som frågar sig, tror, säger, menar, anser och hävdar. 
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2.8.5 Etik 
Studiens etiska aspekter handlar om hur forskaren har behandlat 
intervjupersonerna och deras svar (Kvale, 1997). Det finns tre etiska 
riktlinjer som en forskare kan följa vid intervjuer: informerat samtycke, 
konfidentialitet och konsekvenser. 
 
För att uppfylla kriteriet för informerat samtycke, vilket enligt Kvale (1997) 
innebär att intervjupersonerna bör informeras om intervjuns syfte och 
själva intervjuförfarandet, inledde vi varje intervju med att presentera såväl 
bakgrunden till som syftet med vår uppsats. Vi gav också respondenten 
möjlighet att ställa frågor om själva intervjusituationen. Inför varje intervju 
bad vi också om tillåtelse att spela in intervjun på band, vilket ingen av de 
intervjuade hade något att invända mot. Vad avser konfidentialiteten 
(Kvale, 1997) frågade vi i början av varje intervju om respondenterna 
önskade vara anonyma, vilket ingen av dem i detta skede ansåg nödvändigt. 
Flera av de intervjuade frågade emellertid om det hade någon betydelse för 
oss som författare huruvida de var anonyma eller inte. En risk då personer 
väljer att inte vara anonyma är att den information som delges intervjuaren 
inte är fullständig eller helt sanningsenlig (Lantz, 1993). Intervjupersonerna 
menade dock att vi skulle få tillgång till samma information oavsett om 
deras identitet röjdes eller inte. Anonymitet var därför av mindre betydelse 
och vi valde därför att använda deras namn i uppsatsen.  
 
Slutligen måste intervjuaren bedöma vilka konsekvenser deltagandet i 
studien kan få för intervjupersonen (Kvale, 1997). Varje risk att 
respondenten kan lida skada av att delta i studien måste undvikas. En öppen 
intervjusituation kan exempelvis innebära att respondenten avslöjar 
information som han/hon sedan ångrar. För att undvika denna situation fick 
intervjupersonerna om de så önskade ta del av intervjuutskrifterna, vilket 
vissa valde att göra. Endast en respondent ansåg emellertid att han/hon 
hade lämnat känslig information som inte borde förknippas med företaget 
och respondenten i fråga. För att kunna använda allt det intervjumaterial 
om företaget som var viktigt för vår analys kom vi därför i samråd med 
denna person fram till att behandla företaget och respondenten anonymt i 
uppsatsen. Vi valde dock att inte anonymisera de övriga företagen, då vi 
anser att det för uppsatsens läsvänlighet är önskvärt att i så stor 
utsträckning som möjligt redogöra för vilka företag som deltog i vår studie. 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 
yftet med detta kapitel är att presentera de teorier och modeller som 
ligger till grund för vår analys. Vi har valt att strukturera den 

teoretiska referensramen utifrån våra problemfrågor. I kapitlets första del 
redogör vi därför för de olika perspektiv som återfinns inom 
strategiområdet på vad som skapar konkurrensfördelar. I kapitlets andra 
del presenterar vi drivkrafter bakom och hinder för outsourcing av den 
fysiska distributionen samt diskuterar för området relevanta teorier. I 
kapitlets tredje del redogör vi för kostnader och service ur ett fysiskt 
distributionsperspektiv samt de konkurrensfördelar som ett företag kan 
skapa genom sin fysiska distribution. Den teoretiska referensramen 
avslutas med teorier som knyter samman källor till konkurrensfördelar och 
outsourcing samt en modell som sammanfattar hur vi avser att använda 
den teoretiska referensramen för att besvara våra problemfrågor.   
 

3.1 Källor till konkurrensfördelar 
För att kunna analysera om företags förmåga att skapa konkurrensfördelar16 
påverkas av valet att inte outsourca hela eller delar av den fysiska 
distributionen och i så fall hur, anser vi det vara av stor vikt att först 
redogöra för vilka faktorer företagen generellt fokuserar på för att utveckla 
konkurrensfördelar. Tanken med detta inledande stycke är således att 
presentera teorier om hur konkurrensfördelar skapas.  
 
Det finns en mängd olika uppfattningar om vad som är grunden för en bra 
strategi (de Wit & Meyer, 1998). Bland strategiforskare återfinns dock två 
ytterligheter, nämligen det externa och det interna perspektivet. Båda 
perspektiven accepterar Rumelts (1980; i de Wit & Meyer, 1998) fyra 
kriterier på vad en bra strategi ska uppfylla, det vill säga att en strategi ska 
vara realiserbar, konsekvent, skapa konkurrensfördelar samt passa ihop 
med företaget och dess omgivning (de Wit & Meyer, 1998). Fokus i denna 
uppsats är emellertid strategins betydelse för att skapa konkurrensfördelar. 
Enligt de Wit och Meyer (1998) innehar ett företag en konkurrensfördel när 
det har de medel som krävs för att utmanövrera konkurrenter och det är 
också denna definition av konkurrensfördelar som vi använder i vår 
uppsats. 
 

                                           
16 Strategiteorierna behandlar varaktiga konkurrensfördelar men då vi inte avser att undersöka om de 
studerade företagens konkurrensfördelar är varaktiga kommer vi i vår uppsats endast att använda 
begreppet konkurrensfördelar. 

S 
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De externa och interna synsätten överensstämmer i att ett företag och dess 
omgivning måste passa ihop för att konkurrensfördelar ska kunna skapas, 
men de skiljer sig åt angående hur denna samverkan kan uppnås (de Wit & 
Meyer, 1998). Skillnaden mellan de båda perspektiven kan uttryckas 
utifrån en traditionell SWOT-analys17, varvid frågan är om företag ska vara 
inriktade främst på sina interna styrkor eller sina externa möjligheter.  
 

3.1.1 Det externa synsättet 
Det externa synsättets förespråkare hävdar att företag ska ha sin omgivning 
som utgångspunkt för strategiformulering för att kunna identifiera och 
anpassa sig till yttre möjligheter och hot, varvid det handlar det om att 
positionera sig på marknaden (de Wit & Meyer, 1998). Även om företag 
inte kan bortse från sina inre styrkor och svagheter, är dessa enligt det 
externa synsättet en följd av marknadspositionen. De mest inflytelserika 
teorierna inom detta perspektiv är Porters (1980; 1985) femkraftsmodell 
och generiska strategier (de Wit & Meyer, 1998). 
 

Femkraftsmodellen 
Enligt Porter (1980) är kärnan i en konkurrensstrategi att relatera företaget 
till dess omgivning och speciellt till den bransch i vilken det verkar. Denna 
teori kommer därför i vår analys användas för att kortfattat illustrera 
konkurrenssituationen för företagen i vår studie. Branschstrukturen har ett 
stort inflytande på de konkurrensvillkor som råder i branschen och de 
strategier som företag har att välja bland för att kunna skapa 
konkurrensfördelar (Porter, 1980). Avgörande för hur företaget väljer att 
utforma sin konkurrensstrategi är dels hur attraktiv branschen är i termer av 
företagets möjlighet att uppnå långsiktig lönsamhet, dels företagets position 
i branschen relativt konkurrenterna (Porter, 1985).  
 
Hur attraktiv en bransch är för ett företag beror på branschens 
konkurrenssituation, vilken enligt Porter (1980) bestäms utifrån fem 
krafter: rivalitet mellan företag i branschen, hot om nyetablering i 
branschen, hot från substitutprodukter samt leverantörers och kunders 
förhandlingsstyrka (se figur 3). Företag kan således använda Porters (1980) 
modell för att identifiera sina styrkor och svagheter i förhållande till de 
olika konkurrenskrafterna och som utgångspunkt för formulering av sin 
konkurrensstrategi. Målet med en konkurrensstrategi är att finna en 
position, utifrån vilken företaget kan försvara sig mot konkurrenskrafterna 

                                           
17 SWOT-analysen (Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats) innebär att en framgångsrik strategi 
ska matcha företagets styrkor och svagheter med dess möjligheter och hot (de Wit & Meyer, 1998).  
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eller påverka dem i en för företaget positiv riktning. I vår analys avser vi att 
koncentrera oss på de krafter som man inom de studerade företagen anser 
främst inverkar på deras konkurrenssituation inom branschen. 
 

Generiska strategier 
När ett företag har kartlagt konkurrenssituationen är nästa steg att 
bestämma sig för hur det ska positionera sig i förhållande till de andra 
aktörerna i branschen för att skapa konkurrensfördelar (Porter, 1985). 
Porter (1985) har utvecklat tre generiska strategier som företag kan välja 
emellan för att effektivt konkurrera med andra företag i branschen: 
kostnadsledarskap, differentiering eller fokusering (se figur 4).  

Företag som följer en strategi baserad på antingen kostnadsledarskap eller 
differentiering18 söker skapa konkurrensfördelar i hela branschen medan 
företag som väljer en fokuseringsstrategi försöker uppnå 
konkurrensfördelar genom kostnadsledarskap eller differentiering i ett 
särskilt branschsegment (Porter, 1985). Även om Porter (1985) menar att 
företag som satsar på differentiering inte helt kan bortse från kostnaderna 
och vice versa hävdar han att företag måste bestämma sig för vilken typ av 
konkurrensfördelar de vill uppnå och inte försöka konkurrera genom att 

                                           
18 Företag som önskar uppnå konkurrensfördelar genom differentiering eftersträvar att erbjuda produkter 
med egenskaper som är högt värderade av kunderna och som gör företaget unikt i kundens ögon (Porter, 
1985). 
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Figur 4: Generiska strategier (Porter, 1985:12; egen översättning) 

Figur 3: Femkraftsmodellen (Porter, 1980:4; egen översättning) 
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vara ”all things to all people” (Porter, 1985:12), eftersom detta i slutändan 
ofta leder till att företaget förlorar sina konkurrensfördelar.  
 

PIMS 
Viss kritik har dock riktats mot Porters generiska strategier. Buzzell och 
Gale (1987) har sammanfattat den så kallade PIMS-studien19 och menar 
bland annat att det finns ett samband mellan stor marknadsandel och hög 
lönsamhet. Vi är medvetna om att PIMS inte är någon egentlig teori, men 
skälet till att ändå ta med den i vår teoretiska referensram är att den 
diskuterar faktorer som utelämnas av Porter och att vi med hjälp av de 
samband den presenterar bättre kan redogöra för vad företagen i vår studie 
anser skapar konkurrensfördelar. Buzzell och Gale (1987) menar att då 
PIMS-studien visar att stor marknadsandel, överlägsen kvalitet och låga 
kostnader ofta går hand i hand, kan Porters generiska strategier där låga 
kostnader inte är förenliga med differentiering ifrågasättas. Porter har 
emellertid fortfarande ett mycket stort inflytande på strategiområdets 
utveckling (Hoskisson et al, 1999; de Wit & Meyer, 1998) och därför anser 
vi det vara motiverat att låta honom dominera som förespråkare för det 
externa synsättet trots att hans teorier har utsatts för viss kritik.   
 

3.1.2 Det interna synsättet 
Det interna synsättet framhåller att strategier bör byggas utifrån ett företags 
inre styrkor snarare än utifrån yttre möjligheter, varvid företag bör utveckla 
kompetenser som är svåra för konkurrenter att imitera och/eller anskaffa 
unika tillgångar (de Wit & Meyer, 1998). Därmed hävdar det interna 
perspektivets förespråkare att företag bör välja, anpassa eller till och med 
skapa marknader där deras styrkor kan leda till konkurrensfördelar och 
marknadspositionen väljs således för att passa företagets interna styrkor.  
 
Många av de författare som utgår från det interna perspektivet framhäver 
företags kompetenser framför deras fysiska tillgångar (de Wit & Meyer, 
1998). Några av de mest framträdande av dessa synsätt presenteras nedan, 
däribland Prahalad och Hamels (1990) kärnkompetensbaserade synsätt, 
Stalk et als (1992) synsätt baserat på förmågor samt det resursbaserade 
synsättet, vilket förespråkas av bland andra Barney (1991; 1995), Collis 
och Montgomery (1995) och Grant (1991). 

                                           
19 PIMS = Profit Impact of Market Strategy (de Wit & Meyer, 1998:342). PIMS är resultatet av en 15 år 
lång kvantitativ studie baserad på över 3000 affärsenheters försäljning, kostnader, investeringar och 
marknadsandelar.  
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Kärnkompetens som källa till konkurrensfördelar 
Då det ofta sätts likhetstecken mellan att outsourca och att fokusera på sin 
kärnkompetens väljer vi att börja presentationen av det interna perspektivet 
med en diskussion kring begreppet kärnkompetens. 
 
Enligt Prahalad och Hamel (1990) ska företag byggas runt en kärna av 
delade kompetenser. Kärnkompetens beskrivs som ”konkurrenskraftens 
rötter” (Prahalad och Hamel, 1994:208), det vill säga de färdigheter som 
krävs för att ett företag ska bli ledande inom en viss varu- eller 
tjänstekategori (Prahalad & Hamel, 1994). För att klassificeras som en 
kärnkompetens måste en kompetens uppfylla tre kriterier (Prahalad & 
Hamel, 1990; 1994): 
• En kärnkompetens ska möjliggöra tillgång till ett flertal olika 

marknader, det vill säga kunna användas i flera nya varor och tjänster. 
• Den ska ge ett tydligt bidrag till den upplevda kundnyttan av 

slutprodukten.  
• Den ska vara svår för konkurrenterna att imitera.  
 
Prahalad och Hamel (1990) är av åsikten att ett företag på kort sikt kan ha 
konkurrenskraftiga produkter trots att det inte självt utvecklar någon 
kärnkompetens, exempelvis genom att köpa in delar från en tillverkare av 
originalutrustning. På längre sikt utvecklas dock teknologin och gör företag 
utan kärnkompetens sårbara och oförmögna att i framtiden skapa 
konkurrenskraftiga produkter. Författarna kritiserar även outsourcing, 
något som de på kort sikt menar kan skapa en mer konkurrenskraftig 
produkt, men sällan bygger upp långsiktiga konkurrensfördelar.  
 
Grant (1991) liknar företags kärnkompetens vid strategiska förmågor som 
uppstått genom integration av individuella funktionella förmågor och 
likställer denna definition med Prahalad och Hamels (1990) syn på 
kärnkompetens. Vi menar dock att Grants (1991) resonemang även 
uppvisar likheter med flera andra författares diskussion kring vikten av att 
integrera värdekedjans olika aktiviteter20. Trots likheterna kritiserar 
emellertid dessa författare begreppet kärnkompetens då de anser det vara 
alltför smalt för att förklara hur konkurrensfördelar skapas. Vi menar därför 
att det finns en risk att Grants (1991) definition ger upphov till viss 
förvirring. Följaktligen har vi valt att endast använda Prahalad och Hamels 
(1990) kärnkompetensbegrepp, vilken enligt Axelsson (1998) också är den 
mest använda definitionen.  

                                           
20 Se stycke ”Förmågor som källor till konkurrensfördelar” i den teoretiska referensramen.  
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Förmågor som källor till konkurrensfördelar 
I nära anslutning till diskussionen om kärnkompetens har vi valt att placera 
förespråkare för det interna perspektivet som i stället framhäver ett företags 
förmågor21 och som också jämför dessa med kärnkompetensbegreppet.  
 
Stalk et al (1992a) presenterar förmågor, det vill säga en uppsättning 
affärsprocesser, som en källa till konkurrensfördelar. Företag ska därmed 
identifiera och utveckla organisatoriska förmågor som i kundens ögon 
skiljer företaget från dess konkurrenter (Stalk et al, 1992a). Stalk et al 
(1992b) diskuterar även förmågor i förhållande till kärnkompetens. De 
anser att kärnkompetens innebär teknisk och produktionsmässig expertis 
vid specifika punkter längs värdekedjan22. Förmågor är dock enligt 
författarna ett vidare begrepp som omfattar hela värdekedjan och de menar 
att det är förmågorna och inte kärnkompetensen som skiljer företag från 
varandra.  
 
Ett skäl till varför vi finner Stalk et als (1992a) resonemang kring förmågor 
viktigt för vår frågeställning är att författarna är kritiska till fokusering på 
kärnkompetens och i likhet med Prahalad och Hamel (1990) motsätter sig 
outsourcing av alltför många av företagets funktioner. Trots att många 
företag väljer att outsourca allt fler aktiviteter, gör företag som konkurrerar 
med hjälp av förmågor det motsatta och integrerar vertikalt för att själva 
kunna kontrollera företagets kritiska affärsprocesser (Stalk et al, 1992a).  
 

Värdekedjan 
I anslutning till Stalk et als (1992a; 1992b) resonemang har vi också valt att 
diskutera Porters (1985) värdekedja23. Vi är medvetna om att Porter 
egentligen företräder det externa synsättet men samtidigt finner vi en 
intressant koppling mellan värdekedjan och förmågor då Porter i en artikel i 
Harvard Business Review från 1996 menar att det kan vara missledande att 
förklara ett företags framgång utifrån en kärnkompetens eller en kritisk 
resurs. Dessutom speglar Porters (1985) värdekedja enligt vår uppfattning 
ett processtänkande liknande de förmågor (affärsprocesser) som diskuteras 
av Stalk et al (1992a; 1992b) ovan och vi har därför valt att placera teorin 
under det interna synsättet. Enligt Porter (1996) är kärnan i strategi att 
genomföra aktiviteter annorlunda eller genomföra annorlunda aktiviteter än 
                                           
21 Vi avser med begreppet förmåga det engelska uttrycket capability.  
22 Se stycke ”Värdekedjan” i den teoretiska referensramen. 
23 Porter (1985) hävdar att företags konkurrensfördelar skapas utifrån de olika aktiviteter som företaget 
utför för att designa, producera, marknadsföra, leverera och stödja sin produkt. Dessa aktiviteter 
återspeglas i företagets värdekedja, vilken definierar företagets värdeskapande aktiviteter och hur dessa 
samverkar (Porter, 1985). 
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sina konkurrenter. Med hjälp av värdekedjan kan företag analysera sina 
olika aktiviteter samt hur dessa samverkar för att därigenom kunna 
identifiera källorna till konkurrensfördelar (Porter, 1985). Porter (1996) 
påpekar också att ”Overall advantage or disadvantage results from all a 
company’s activities, not only a few.” (Porter, 1996:62), varvid 
konkurrensfördelar skapas utifrån ett helt system av integrerade aktiviteter.  
 

Resurser som källor till konkurrensfördelar 
Kärnkompetens, förmågor och aktiviteter kan alla ses som källor till 
konkurrensfördelar inom det interna synsättet. Dock har sedan början av 
1990-talet det resursbaserade synsättet (RBV24) allt mer kommit att 
dominera strategiområdet (Hoskisson et al, 1999). En av dess främsta 
förespråkare25 Barney (1995) menar att en analys av externa möjligheter 
förvisso är viktig, men att denna endast resulterar i en halv SWOT-analys. 
För att förstå källan till konkurrensfördelar måste därför även företagets 
interna styrkor och svagheter, det vill säga dess resurser, analyseras.  
 
I begreppet resurser inkluderar Barney (1991) exempelvis alla tillgångar, 
förmågor, organisatoriska processer samt all information och kunskap som 
kontrolleras av ett företag. Här vill vi göra läsaren uppmärksam på att 
författaren alltså inkluderar förmågor i resursbegreppet, men samtidigt 
menar att resurser är ett vidare begrepp. Han delar också in resurser i tre 
kategorier: materiella, mänskliga och organisatoriska samt anser att en 
resurs, för att vara värdefull, måste ta tillvara på möjligheter i företagets 
omgivning samt neutralisera yttre hot. Collis och Montgomery (1995) 
använder emellertid begreppet immateriella resurser i stället för mänskliga 
resurser och då vi ser detta som ett vidare begrepp kommer vi 
fortsättningsvis att använda detta. 
 
Även om Barney (1991; 1995) gör anspråk på att integrera det interna och 
externa synsättet råder det enligt vår uppfattning inget tvivel om att han 
huvudsakligen är internt inriktad. Detta stödjs av att hans argument (1991) 
att RBV innebär att konkurrensfördelar inte kan anskaffas på öppna 
marknader, utan att de återfinns i företagets interna resurser. Vidare menar 
de Wit och Meyer (1998) att även om Barney inte förkastar yttre 
förklaringar, så är hans främsta avsikt att undersöka hur de interna 
resurserna påverkar ett företags konkurrensfördelar.  
 
                                           
24 RBV är en förkortning av engelskans resource-based view.  
25 Vi är medvetna om att det finns en stor mängd litteratur skriven om RBV, men vi har valt att ta med de 
bidrag som bäst hjälper oss att besvara våra problemfrågor.  
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Två andra förespråkare av RBV är Collis och Montgomery (1995), vilka 
för ett till stora delar liknande resonemang som Barney (1991; 1995). 
Motiveringen till att ha med Collis och Montgomery (1995) i vår teoretiska 
referensram är att de gör en i vår mening intressant reflektion kring 
kärnkompetens och förmågor. Författarna menar att värdefulla resurser 
visserligen kan utgöras av kärnkompetens eller av ett företags förmågor, 
men i likhet med Barney (1991) anser de att begreppet resurser är vidare än 
så. Enligt dem återfinns ett företags värdefulla resurser i dess rutiner, 
processer och kultur och de understryker att värdet på en resurs bestäms av 
dess relation med marknaden, ett värde som bland annat kan bedömas 
utifrån hur lätt resursen är att kopiera och hur bra den är i förhållande till 
konkurrenterna. Collis och Montgomery (1995) hävdar med andra ord att 
RBV binder samman ett företags interna förmågor, det vill säga vad det gör 
bra, med dess externa omgivning, det vill säga vad marknaden kräver och 
vad konkurrenterna erbjuder. Denna enligt vår mening tydliga koppling 
mellan intern och extern kontext gör att vi ser Collis och Montgomerys 
(1995) diskussion kring RBV som något mer integrerad än Barneys (1991; 
1995), men då även Collis och Montgomery (1995) utgår från de interna 
resurserna betraktar vi ändå teorin som främst internt inriktad. 
 
Grant (1991) är ytterligare en förespråkare av RBV. Då hans resonemang 
emellertid mynnar ut i en definition av kärnkompetens som vi menar skapar 
mer förvirring än klarhet26, har vi valt att utelämna en diskussion kring 
hans synsätt från vår teoretiska referensram. 
 

3.2 Logistikens strategiska betydelse 
Vi har i denna uppsats för avsikt att som en del av våra problemfrågor 
analysera vilka viktigaste argument som ligger bakom företagens val att 
inte outsourca hela eller delar av den fysiska distributionen. I uppsatsens 
inledande kapitel påtalade vi att logistiken ur ett strategiskt perspektiv blir 
allt viktigare (Foster, 1994; i Razzaque & Sheng, 1998). I likhet med 
Fosters (1994; i Razzaque & Sheng, 1998) resonemang kring betydelsen av 
effektiva leveransprocesser för skapandet av konkurrensfördelar hävdar 
dessutom Christopher (1998) att företag som endast konkurrerar med sin 
produkt och dess egenskaper har en konkurrensnackdel gentemot de företag 
som också erbjuder värdeskapande kringtjänster som fysisk distribution.  
 

                                           
26 Se diskussionen i stycke ”Kärnkompetens som källa till konkurrensfördelar” i den teoretiska 
referensramen. 
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Persson (2003; i Björnland et al, 2003) menar att ju större betydelse 
logistikprestationen har för företagets konkurrenskraft och/eller ju större 
andel av de totala kostnaderna logistiken utgör, desto större är dess 
strategiska betydelse. Detta innebär att företag ständigt måste förbättra sina 
logistikprestationer och reducera sina logistikkostnader för att vara 
konkurrenskraftiga. Sheffi (1990) påpekar exempelvis att företag som en 
följd av det ökade konkurrenstrycket tvingas överväga huruvida de själva 
ska bygga en överlägsen logistikorganisation eller outsourca denna 
funktion till en tredje part. Möjligheterna för företag att outsourca hela eller 
delar av logistikverksamheten också har ökat i takt med att 
tjänsteproducenterna27 erbjuder allt mer avancerade logistiktjänster 
exempelvis i form av tredjepartslogistik (TPL)28. 
 

3.2.1 Definition av outsourcing 
Outsourcing handlar om huruvida ett företag ska köpa en produkt/tjänst 
eller utföra den i egen regi, en fråga som ofta betraktas ur ett strategiskt 
perspektiv (Axelsson, 1998). CLM definierar outsourcing enligt följande: 
 
”To utilize a third-party provider to perform services previously performed 
in-house.” (www.clm1.org) 
 
Van Weele (1994; i Axelsson, 1998) delar upp outsourcing i två typer: 
• Integerad (sammansatt) outsourcing som innebär att företaget lägger ut 

en hel funktion till en leverantör. 
• Splittrad (styckad, partiell) outsourcing i vilken endast en del av en 

sammansatt funktion läggs ut samtidigt som koordineringen av 
funktionen fortfarande sköts av det köpande företaget. 

 
3.2.2 Definition av fysisk distribution 

Beträffande outsourcing av ett företags logistikverksamhet är det enligt 
Christopher (1998) främst den fysiska distributionen som är föremål för 
outsourcing, något som också nämndes i uppsatsens inledande kapitel. Den 
fysiska distributionens uppgift är att se till att varor är tillgängliga på rätt 
plats, i rätt tid och i rätt mängd för att tillfredsställa kundens behov 
(Andersson, 1995). Det finns emellertid olika uppfattningar om vad som 

                                           
27 Tjänsteproducenter avser de företag som säljer logistiktjänster. 
28 Berglund et al (1999) definierar TPL som ”activities carried out by a logistics service provider on 
behalf of a shipper and consisting of at least management and execution of transportation and 
warehousing (if warehousing is part of the process)” (Berglund et al, 1999:59).  
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menas med begreppet fysisk distribution och vi anser det därför vara viktigt 
att för läsaren redogöra för vår egen syn på begreppet.  
 
Vissa författare inkluderar både inflödet av råmaterial och utflödet av 
färdiga varor i fysisk distribution medan andra endast avser utflödet från 
produktion till kunder (Abrahamsson, 1992; Virum, 2003; i Björnland et al, 
2003). Enligt Abrahamsson (1992) är fysisk distribution ”den del av 
materialflödet som sträcker sig från produktion till slutkund” 
(Abrahamsson, 1992:18), vilken är den definition som vi ansluter oss till. 
Då vi fokuserar på enskilda företag definierar vi vidare slutkunden som den 
på de studerade företagens närmast följande aktören i försörjningskedjan29. 
 
Den fysiska distributionen består av fysiska och administrativa aktiviteter 
(Virum, 2003; i Björnland et al, 2003; Andersson, 1995). Enligt Davis 
(1987; i Andersson, 1995) utgörs de fysiska aktiviteterna av lagring 
(mottagning, hantering och plockning) samt transport och de administrativa 
aktiviteterna av lagerstyrning och orderhantering (se figur 5).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.2.3 Outsourcing av den fysiska distributionen 

Det finns flera argument som talar för eller emot outsourcing av den 
fysiska distributionen, vilka vi diskuterar nedan under beteckningarna 
drivkrafter bakom och hinder för outsourcing av den fysiska distributionen. 
Då vi emellertid främst är intresserade av hindren för outsourcing, kommer 
vi inte att vidare analysera drivkrafterna bakom outsourcing. Skälet till 
varför denna diskussion ändå finns med i vår teoretiska referensram är att 
                                           
29 Med försörjningskedjan avser vi materialflödet från råvaruleverantör till slutlig förbrukare. 
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(Davis, 1978; i Andersson, 1995; egen översättning) 
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vi därigenom önskar ge läsaren möjligheten att bilda sig en egen 
uppfattning om fenomenet outsourcing.  
 
För att fördjupa förståelsen kring varför företag väljer att inte outsourca 
hela eller delar av sin fysiska distribution har vi också valt att behandla 
transaktionskostnadsteorin (Coase, 1937; i Williamson & Winter, 1991; 
Williamson, 1975) och teorin ”Total Cost of Relationship” (Maltz & 
Ellram, 1994), vilka diskuterar faktorer som leder till att företag antingen 
väljer att själva utföra aktiviteter eller att köpa in dem från en extern aktör. 
Dessa teorier kan därför användas för att söka ytterligare förklaringar till 
varför företag väljer att behålla hela eller delar av den fysiska 
distributionen i egen regi. 
 

Drivkrafter bakom outsourcing av den fysiska distributionen 
Enligt Heywood (2001) är vanliga motiv till outsourcing bland annat att 
företaget vill frigöra kapital till andra delar av verksamheten, att det önskar 
koncentrera sig på sin kärnkompetens eller saknar kunnande inom området. 
Vidare diskuterar han att outsourcing kan vara ett sätt för företag att minska 
risker och i stället låta tjänsteproducenten, som lättare kan sprida sin risker, 
bära dem. Jonsson (1997) för ett liknande resonemang och menar dessutom 
att orsakerna till att välja outsourcing kan vara att företaget saknar kapital 
och/eller teknologi för att driva funktionen i egen regi eller önskar uppnå 
förbättrad konkurrenskraft genom ökad effektivitet och högre kundservice.  
 
Bagchi och Virums (1998) resonemang kring fördelarna med outsourcing 
av logistikfunktionen uppvisar flera likheter med diskussionen ovan. 
Författarna menar att tjänsteköparen30 genom outsourcing kan fokusera på 
sin kärnkompetens, få tillgång till kontraktpartnerns specialistkunskaper 
och erfarenheter, sänka kostnaderna, förbättra kundservicen och således 
erhålla en förbättrad konkurrensposition. Även Wandel et al (1999) och 
Andersson (1997a) menar att förväntade kostnadsreduktioner och 
serviceförbättringar är mycket viktiga drivkrafter bakom anlitandet av en 
tredje part. En annan viktig drivkraft bakom outsourcing är enligt 
Andersson (1997a) företags behov av att förändra sin distributionsstruktur 
eller förbättra sin flexibilitet.  
 

Hinder för outsourcing av den fysiska distributionen 
Heywood (2001) menar att outsourcing inte automatiskt leder till förbättrad 
service och minskade kostnader. Författaren hävdar också att outsourcing 

                                           
30 Tjänsteköpare avser de företag som köper in logistiktjänster från tjänsteproducenter. 
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kan innebära en risk31 och framhåller vikten av noggrann specificering av 
kontraktsvillkoren mellan tjänsteköpare och tjänsteproducent. Han varnar 
också för att tjänsteproducentens anställda inte alltid har samma kunskap 
om och engagemang för kunderna som tjänsteköparens samt att det 
outsourcande företaget kan förlora värdefull kunskap.  
 
Ett problem med outsourcing av ett företags logistikverksamhet är att 
många tjänsteproducenter inte besitter tillräcklig kunskap (Berglund et al, 
1999; Virum, 1993). Denna uppfattning delas av Andersson och Norrman 
(2002), vilka menar att det i nuläget endast finns ett fåtal tjänsteproducenter 
med tillräckliga förmågor och erfarenheter och de hävdar vidare att de 
flesta tjänsteproducenter har mycket liten erfarenhet av den service de 
tillhandahåller. Andersson (1997a) påpekar också att tjänsteköparen vid 
outsourcing kan förlora kontroll över verksamheten. 
 
Andersson och Norrman (2002) är av uppfattningen att i takt med att allt 
mer komplicerade tjänster outsourcas, ställs det också mycket högre krav 
på förhållandet mellan tjänsteköpare och tjänsteproducent och därmed 
också på välformulerade kontrakt. Författarna framhåller också att 
konkurrensen bland tjänsteproducenterna minskar och att det blir allt större 
men färre aktörer på marknaden. Även Bagchi och Virum (1996) diskuterar 
förhållandet mellan tjänsteköpare och tjänsteproducent och menar att 
etablerandet av ett framgångsrikt samarbete är en svår process, där bland 
annat organisatoriska skillnader, avstånd, komplicerad kommunikation och 
tidigare negativa erfarenheter kan utgöra hinder. 
 

Transaktionskostnadsteorin 
Enligt Aertsen (1993) har det gjorts få försök att teoretisera olika faktorer 
som påverkar beslutet om ett företag ska outsourca sin fysiska distribution. 
Författaren menar dock att transaktionskostnadsteorin, vilken baseras på 
arbete av Coase (1937; i Williamson, 1975) och som utvecklades av 
Williamson (1975), är en lämplig utgångspunkt för att utveckla en teoretisk 
grund för detta outsourcingbeslut.  
 
Williamson (1975) hävdar att marknader och företag är två alternativa sätt 
att utföra olika transaktionstyper. Transaktionskostnaden varierar med val 
av struktur och om en transaktion ska utföras via marknaden eller inom ett 

                                           
31 Heywood (2001) nämner bland annat att tjänsteköparen kan komma att vilja ta tillbaka verksamheten 
samt att tjänsteproducenten kan gå i konkurs.  
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företag bestäms av det alternativ som innebär att transaktionen utförs till 
lägst kostnad (Williamson, 1975).  
 
Enligt Coase (1937; i Williamson & Winter, 1991) bildas en organisation 
därför att den på marknaden styrande prismekanismen medför sök- och 
kontraktskostnader. Sökkostnader följer av att köparen måste hitta en 
lämplig säljare samt rätt pris, medan kontraktskostnader uppstår då varje 
transaktion måste förhandlas fram och specificeras. Williamson (1975; 
1991) bygger vidare på detta resonemang och hävdar att kostnaden för 
transaktionen beror av fem faktorer vilka kan delas in i två grupper. Till de 
mänskliga faktorerna hör människans begränsade rationalitet samt 
opportunistiska beteende32 och till omvärldsfaktorerna hör graden av 
osäkerhet i transaktionen, hur ofta transaktionen utförs samt huruvida det 
rör sig om en för transaktionen specifik tillgång33 eller inte. Dessa faktorer 
avgör hur kostsamt det är att skriva och verkställa kontrakt. Williamson 
(1975) hävdar att vid begränsad rationalitet och osäkerhet i kombination 
med opportunism, litet antal transaktioner och en specifik tillgång är en 
organisationslösning, vilken inte kräver detaljerade kontrakt, att föredra 
framför en marknadslösning. Vidare anser han att organisationens 
överlägsna möjlighet till kontroll och styrning av transaktioner är dess 
viktigaste fördel gentemot marknaden (Williamson, 1991). 
 
Aertsen (1993) diskuterar transaktionskostnadsteorin utifrån ett fysiskt 
distributionsperspektiv och fokuserar på betydelsen av specifika tillgångar. 
Författaren hävdar att om den fysiska distributionen inte kräver specifika 
investeringar kan den bli föremål för outsourcing. Vidare redogör han för 
Williamsons (1985) definition av olika typer av specifika tillgångar, varav 
de två nedanstående är relevanta för vår studie: 
• mänskliga: exempelvis specifika kunskaper om företagets produkter, 

transporter, service och kunder,  
• fysiska: exempelvis speciella fordon. 
 
Aertsen (1993) hävdar dock att förekomsten av specifika tillgångar inte är 
tillräcklig för att förklara varför företag väljer att behålla den fysiska 
distributionen i egen regi, utan att man även måste ta hänsyn till hur svårt 
det är att mäta den fysiska distributionens prestation. Utifrån detta 

                                           
32 Begränsad rationalitet avser människans begränsade förmåga att formulera och lösa komplexa problem 
(Simon, 1957; i Williamson, 1975). Opportunistiskt beteende innebär att människan agerar i eget intresse 
på någon annans bekostnad (Williamson, 1975). 
33 Med begreppet specifik tillgång avses i vilken utsträckning en tillgång kan användas i situationer utöver 
den specifika transaktionen utan att förlora i värde (Williamson, 1991). 
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resonemang påstår Aertsen (1993) att ”a high degree of asset specificity 
and difficult performance measurement leads to own-account distribution” 
(Aertsen, 1993:27). Även Andersson (1997b) diskuterar mätbarhet och 
menar att svårigheten att bedöma värdet på olika tjänster är ett vanligt 
problem vid outsourcingbeslut inom logistikområdet. 
 
Enligt Andersson (1997b) handlar transaktionskostnadsanalysen om att 
minimera summan av produktions- och styrkostnader34. 
Produktionskostnader är kostnaderna för att producera en produkt/tjänst, 
medan styrkostnader består av såväl interna organisationskostnader som 
externa transaktionskostnader (Andersson, 1997b). Inom 
transaktionskostnadsteorin är stordriftsfördelar basen för en diskussion 
kring produktionskostnader. Att outsourcing av den fysiska distributionen 
ofta leder till sänkta kostnader grundar sig exempelvis på att 
tjänsteproducenten har möjlighet att uppnå stordriftsfördelar genom att 
erbjuda sina tjänster till fler tjänsteköpare. Vidare hävdar Williamson 
(1981; i Andersson, 1997b) att outsourcing, på grund av möjligheten till 
stordriftsfördelar, speciellt är att föredra i de situationer då det inte handlar 
om specifika tillgångar. 
 

Total Cost of Relationship 
En del av Coases (1937; i Williamson & Winter, 1991) och Williamsons 
(1975; 1991) transaktionskostnadsresonemang återfinns även indirekt hos 
Maltz och Ellram (1997). Dessa författare hävdar att en ren kostnadsanalys, 
där företagets interna distributionskostnader jämförs med den externa 
distributörens kostnader, inte täcker in alla de aspekter som företag måste 
beakta när de ska fatta beslut om huruvida de ska outsourca sin fysiska 
distribution eller inte. De motiverar detta med att den fysiska distributionen 
huvudsakligen förknippas med externa kunder och service, i stället för med 
interna kunder och produkter och menar att företag vid ett 
outsourcingbeslut även måste ta hänsyn till hur de ska sköta relationen till 
den externa aktören som ska ansvara för distributionen. Maltz och Ellram 
(1997) har därför utvecklat teorin ”Total Cost of Relationship” (TCR) som 
inkluderar dessa faktorer i outsourcingbeslutet. 
 
Via sin fysiska distribution har företag direktkontakt med sina kunder och 
beslutet att outsourca denna funktion har därmed inverkan på företagets 
kundrelationer (Maltz & Ellram, 1997). Att styra och kontrollera den 
direkta kundkontakten, oavsett om den sker via företagets egen personal 

                                           
34 Vi avser med begreppet styrkostnad det engelska uttrycket governance cost. 
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eller en tredje part, har hög prioritet för alla företag. Maltz och Ellram 
(1997) påpekar exempelvis vikten av att företag får tillgång till snabb och 
tillförlitlig information om kundernas syn på företagets service. Inget 
företag vill vara utan denna feedback och ett outsourcingbeslut måste 
därför inkludera kostnaderna för att kontrollera den tredje partens service 
till slutkunden då denna kommer att hålla det säljande företaget och inte 
den tredje parten ansvarig för kundservicen. Exempelvis måste den externa 
aktören kunna anpassa leveransscheman och tilläggstjänster så att de 
uppfyller de krav som det tjänsteköpande företagets kunder har. 
 
Ytterligare ett viktigt område är kvaliteten på de tjänster som den externa 
aktören utför (Maltz & Ellram, 1997). Servicekvalitet innefattar ”hårda” 
mått som leveranspålitilighet och servicenivå, men också ”mjuka” mått 
såsom kundnöjdhet och personalens engagemang, vilka är viktiga aspekter 
av outsourcingbeslutet, trots att de kan vara svåra att mäta. Om ett företag 
använder en extern aktör för sin fysiska distribution sker kundens sista 
kontakt med företaget via den externa aktören och inte med företagets 
anställda. Detta medför med andra ord att om företaget outsourcar 
distributionsfunktionen sker den dagliga kontakten med kunderna antingen 
via den externa aktören eller exempelvis med företagets säljavdelning. 
Detta innebär sämre möjligheter för det tjänsteköpande företaget att bland 
annat kontrollera om konkurrenter håller på att etablera sig hos kunden.  
 
Även om kostnadskontroll är viktigt betraktas den fysiska 
distributionsfunktionen ofta som skapare av kundservice och Maltz och 
Ellram (1997) hävdar att flertalet studier visar att man på företag ser 
kundservicen som viktigare än kostnaderna när de fattar beslut om denna 
funktion ska outsourcas. Om man har problem med sin fysiska 
distributionsfunktion kan detta leda till att företaget förlorar kunder och just 
därför menar Maltz och Ellram (1997) att företaget måste beakta fler 
faktorer än enbart interna kostnader, såsom kundnöjdhet och 
leveransservice, vid beslutet huruvida de ska outsourca den fysiska 
distributionen eller inte. 
 

Outsourcing för mindre och större företag 
Som vi tidigare nämnt är företagen i vår studie av varierande storlek och vi 
har därför för avsikt att i analysen diskutera om mindre och större företag 
skiljer sig åt i synen på outsourcing av den fysiska distributionen. Detta är 
även intressant av det skälet att det pågår en debatt inom logistikområdet 
kring huruvida det är viktigt att ta hänsyn till företagsstorleken eller inte då 
man diskuterar nyttan med att outsourca den fysiska distributionen. Enligt 
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Sheffi (1990) har mycket små respektive mycket stora företag mindre att 
tjäna på att outsourca sin logistikverksamhet. Författaren förklarar detta 
med att små företag ofta har en relativt enkel logistikfunktion, medan stora 
företag har resurser att själva hålla sig med logistikspecialister. Christopher 
(1985; i Andersson, 1991) hävdar emellertid att specialisering genom 
outsourcing är ett lämpligt alternativ för små företag som inte har resurser 
att upprätthålla ett stort distributionssystem. Vidare påpekar Andersson 
(1991) att det inte finns några entydiga svar på om små och stora företag 
kan ha nytta av outsourcing, något som bland annat beror på att det saknas 
klara definitioner på vad som menas med små och stora företag35. 
Andersson (1991) menar i stället att det kan vara lämpligt att utgå från 
storleken på företagets resurser eller distributionsverksamhet för att avgöra 
om outsourcing kan vara ett fördelaktigt alternativ. Författaren hävdar att 
företag med små materialflödesvolymer ur såväl ett kostnads- som 
serviceperspektiv ofta har mycket att tjäna på ett samarbete med en tredje 
part på grund av möjligheten till stordriftsfördelar (Andersson, 1997a). 
 

3.2.4 Kostnader och service 
Persson (2003; i Björnland et al, 2003) hävdar, vilket tidigare nämnts, att 
logistikens strategiska betydelse beror av dess inverkan på företagets 
konkurrenskraft samt av hur stor andel kostnaderna för logistiken utgör av 
företagets totala kostnader. Detta innebär att företag för att vara 
konkurrenskraftiga måste vara effektiva vad avser såväl service som 
kostnader (Persson, 2003; i Björnland et al, 2003). Ett liknande resonemang 
förs av Christopher (1998) som menar att målet med logistik är att planera 
och koordinera hela materialflödesprocessen på ett sådant sätt att företaget 
kan erbjuda hög kundservice till en låg kostnad. Även Abrahamsson (1992) 
anser att ”kostnadseffektivitet i kombination med flexibilitet och 
kundanpassning kommer att bli en viktig konkurrensfördel" (Abrahamsson, 
1992:9).  
 
Diskussionen kring outsourcing i stycke 3.2.3 visar att argumenten för 
outsourcing ofta handlar om kostnadsbesparingar och serviceförbättringar, 
varvid vi i denna del av den teoretiska referensramen redogör för 
logistikteorier inom såväl kostnads- som serviceområdet. Tanken med detta 
avsnitt är att det ska hjälpa oss att analysera hur dessa två områden 
påverkas av företags val att inte outsourca hela eller delar av den fysiska 
distributionen. Detta resonemang ligger sedan till grund för den teoretiska 
referensramens avslutande del där vi redogör för de faktorer som kan ge 
                                           
35 Med avseende på antalet anställda. 
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upphov till konkurrensfördelar inom den fysiska distributionen och även 
gör en återkoppling till vår tidigare diskussion kring hur konkurrensfördelar 
skapas. Syftet med denna del är således att vi ska kunna analysera om ett 
företags förmåga att skapa konkurrensfördelar påverkas av valet att inte 
outsourca hela eller delar av den fysiska distributionen och i så fall hur. 
 

Totalkostnadsmodellen 
Kostnaderna för företags fysiska distribution representerar dess inre 
effektivitet (Persson, 2003; i Björnland et al, 2003). Enligt Abrahamsson 
(1992) utgår den traditionella logistiklitteraturen från ett 
totalkostnadsresonemang, vilket medför att den fysiska distributionens 
utformning bestäms utifrån dess totalkostnad. Totalkostnadsresonemanget 
innebär att företaget, vid en given kundservicenivå, ska försöka minimera 
den totala logistikkostnaden genom att väga olika kostnadsbesparingar mot 
varandra (Lambert & Stock, 1993).  
 
Lambert och Stock (1993) inkluderar kostnaderna för lagerföring, 
produktion, orderbehandling, lagerhållning och transport i de totala 
logistikkostnaderna (se figur 6). Totalkostnadsmodellen är emellertid inte 
någon fast modell med givna kostnadsposter utan bör enligt Aronsson et al 
(2003) anpassas efter situationen. Då vi i denna uppsats fokuserar på den 
fysiska distributionen omfattas exempelvis inte produktionskostnaderna av 
vår analys.  

Figur 6 visar även på sambandet mellan kund- eller leveransservice och 
kostnaderna för aktiviteterna i materialflödet (Persson, 2003; i Björnland et 
al, 2003). Syftet med modellen är att skapa ett effektivt materialflöde 
genom att hitta en balans mellan hög leveransservice och låga 
logistikkostnader. Christopher (1998) hävdar att det är svårt att mäta olika 

orderbehandling/
information

lagerföring

produktion lagerhållning

transport

kundservice

Figur 6: Totalkostnadsmodellen 
(Lambert & Stock, 1993:585; egen bearbetning och översättning) 
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logistikkostnader då logistik ofta spänner över flera olika funktioner. 
Anderssons (1997b) avhandling visar emellertid att outsourcing av den 
fysiska distributionen ofta leder till att de kostnader som Lambert och 
Stock (1993) diskuterar i totalkostnadsmodellen sänks eller helt 
försvinner36. Företag som outsourcar hela eller delar av sin fysiska 
distribution kan därför enligt detta resonemang ha en kostnadsfördel 
gentemot de konkurrenter som inte har valt detta alternativ. Det är därför av 
intresse för vår studie att undersöka hur man på företag som valt den senare 
vägen resonerar kring avvägningen mellan hög kund- eller leveransservice 
och låga kostnader och om man ur ett kostnadsperspektiv påverkas negativt 
av att inte outsourca sin fysiska distribution. 
 

Leveransservice 
Som redan nämnts är det dock inte tillräckligt för ett företag att sänka 
kostnaderna för den fysiska distributionen för att vara konkurrenskraftigt. 
Företaget måste också erbjuda god leveransservice37, det vill säga uppnå 
yttre effektivitet (Persson, 2003; i Björnland et al, 2003) och vi är därmed 
också intresserade av hur valet att inte outsourca hela eller delar av den 
fysiska distributionen påverkar företags förmåga att erbjuda sina kunder en 
god servicenivå. Enligt Morash (1990) innefattar leveransservice de viktiga 
kundserviceelementen leveranstid, snabbhet och flexibilitet, reducering av 
förluster och skador, och information om leveransstatus. Dessa återfinns 
även i Perssons (2003; i Björnland et al, 2003) sju så kallade 
serviceelement vilka tillsammans definierar vad leveransservice innebär (se 
tabell 1). Författaren påpekar dock att vilka serviceelement som är viktigast 
varierar mellan olika branscher. Vi kommer således i vår analys att 
fokusera på de serviceelement som är relevanta för företagen i vår studie. 
 
Servicegrad  Sannolikheten att produkten finns i lager när den efterfrågas. 
Leveranstid/ledtid Den tid som förlöper från order till leverans. 
Leveranspålitlighet Tillförlitligheten i leveranstiden (förmågan att leverera i 

exakt rätt tid); tenderar att bli viktigare än leveranstiden. 
Leveranssäkerhet Att rätt vara levereras i rätt kvantitet och utan skador. 
Informationsutbyte Informationsutbyte i båda riktningarna (leverantör och kund).
Kundanpassning Förmågan att leva upp till kundens önskemål. 
Flexibilitet Anpassningsförmåga till förändrade förutsättningar. 

 Tabell 1 : Serviceelementen (Persson, 2003; i Björnland et al, 2003:58; egen konstruktion) 

                                           
36 Andersson (1997) diskuterar inte outsourcingens inverkan på produktionskostnaderna, men detta saknar 
relevans för vår uppsats då fysisk distribution inte omfattar produktion. 
37 Leveransservice är en sammanfattning på kundens uppfattning om kvaliteten på företagets 
logistikverksamhet (Persson, 2003; i Björnland et al, 2003). 
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3.2.5 Konkurrensfördelsmodellen 
Diskussionen ovan visar att såväl kostnader som service är viktiga faktorer 
som företag måste ta hänsyn till när de utvärderar sin fysiska distribution. I 
likhet med det resonemang som fördes i stycke 3.2 hävdar Persson (2003; i 
Björnland et al, 2003) att logistikens strategiska betydelse i ett 
materialflödessegment bestäms av dess roll dels som cost driver, det vill 
säga logistikens andel av de totala kostnaderna, dels som unique driver, det 
vill säga i vilken grad logistiken skapar en differentierad konkurrensfördel. 
Abrahamsson (1992) har vidareutvecklat detta resonemang och anpassat 
den till den fysiska distributionen, men använder i stället begreppen 
logistiska kostnadsfördelar och logistiskt mervärde. Med utgångspunkt från 
totalkostnadsresonemanget, leveransserviceelementen och Abrahamssons 
(1992) konkurrensfördelsmodell avser vi att analysera om ett företags 
förmåga att skapa konkurrensfördelar påverkas av valet att inte outsourca 
hela eller delar av den fysiska distributionen och i så fall hur. I enlighet 
med Abrahamsson (1992) kommer vi att identifiera effekterna av detta val 
som konkurrensfördelar om de överensstämmer med någon av variablerna i 
figur 7 och 8. 
 
Logistiska kostnadsfördelar följer vid en effektivisering av materialflödet 
vilket innebär lägre kostnader. Enligt Abrahamsson (1992) finns det fyra 
variabler som beskriver logistiska kostnadsfördelar (se figur 7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abrahamsson (1992) har även utvecklat en modell som beskriver fyra 
variabler som skapar logistiskt mervärde för kunden (se figur 8). 
Författaren hänvisar även till Porter (1985; i Abrahamsson, 1992) som 
menar att mervärde för kunden skapas då den fysiska distributionen 
integreras med kundens värdekedja. Enligt Porter (1985; i Abrahamsson, 
1992) leder mervärde som sänker kundens kostnader respektive ökar 
kundens prestation till konkurrensfördelar för det levererande företaget. 
 

Fasta distributionskostnader

Konkurrensfördelar till följd av stordrift i 
distributionen med lägre personal-, kapital-
och administrationskostnader som följd.

Integrations/separationsvinster

Kostnadsfördelar till följd av integrering 
och/eller separering av funktioner i 
materialflödet.

Inlärningskostnader

Reducerade kostnader till följd av snabbare 
inlärning och anpassning till förändringar 
på marknaden.

Rörliga distributionskostnader

Reducerade kostnader i form av lägre 
kapitalbindning, inkurrens mm för varor i 
lager samt lägre kostnader för transporter.

Fasta distributionskostnader

Konkurrensfördelar till följd av stordrift i 
distributionen med lägre personal-, kapital-
och administrationskostnader som följd.

Integrations/separationsvinster

Kostnadsfördelar till följd av integrering 
och/eller separering av funktioner i 
materialflödet.

Inlärningskostnader

Reducerade kostnader till följd av snabbare 
inlärning och anpassning till förändringar 
på marknaden.

Rörliga distributionskostnader

Reducerade kostnader i form av lägre 
kapitalbindning, inkurrens mm för varor i 
lager samt lägre kostnader för transporter.

Figur 7 : Logistiska kostnadsfördelar (Abrahamsson, 1992:147) 



TEORETISK REFERENSRAM 
 

 
 -41-

3.3 Källor till konkurrensfördelar                       
och outsourcing 

I debatten kring outsourcing diskuteras att företag bör fokusera på sin 
kärnkompetens för att skapa konkurrensfördelar. Diskussionen i den första 
delen av den teoretiska referensramen visar emellertid att det finns olika 
synsätt på hur företag kan uppnå konkurrensfördelar. Flera författare inom 
logistikområdet menar också, vilket tidigare diskuterats, att företag måste 
beakta såväl kostnads- som serviceaspekten när de bedömer den fysiska 
distributionens förmåga att skapa konkurrensfördelar. Dessa resonemang 
återspeglas i nedanstående teori av Insinga och Werle (2000) som vi 
betraktar som ett alternativ till fokuseringen på kärnkompetensen för att 
skapa konkurrensfördelar. Med hjälp av denna teori avser vi att knyta 
samman den teoretiska referensramens strategi- och logistikdel och 
därigenom också skapa underlag för en diskussion i analysen och 
slutsatserna kring vår uppsats teoretiska bidrag till outsourcingdebatten. 
 
Insinga och Werle (2000) har utvecklat en teori som företag kan använda 
för att fastställa vilka delar av verksamheten de ska fortsätta att driva i egen 
regi och vilka som bör outsourcas. Författarna använder två parametrar; 
aktiviteternas potential att skapa konkurrensfördelar och företagets interna 
förmåga att utföra aktiviteterna effektivt, för att bedöma huruvida 
aktiviteten bör outsourcas eller inte. De hävdar att värdet på en aktivitet, 
det vill säga dess förmåga att skapa konkurrensfördelar, måste bedömas 
utifrån hur väl aktiviteten bidrar till att uppfylla kundernas behov. 
Aktiviteter som ger företaget en konkurrensfördel bör behållas inom 
företaget, oavsett företagets förmåga att utföra aktiviteten effektivt, medan 
aktiviteter som inte ger upphov till konkurrensfördelar och som företaget 
inte kan sköta effektivt bör outsourcas. 
 
 

Ledtid
Med ledtid avses tiden från kundens 
beställning till  dess att kunden har fått 
varan levererad. Kort och säker ledtid 
medför mervärde för kunden

Differentiering
Anpassning av den fysiska distributionen till 
olika kunder avseende  flexibilitet och
kringtjänster. Hög differentieringsförmåga
hos säljaren medför mervärde för kunden.

Kundinformation
Information till kunden före, under och efter 
leverans om avvikelser i leveransprecision 
och ledtid. Snabb och rätt information från 
säljaren medför mervärde för kunden.

Leveransprecision
Avvikelse från utlovad leverans i termer av 
tid och innehåll i ordern. Liten avvikelse 
från säljaren medför mervärde för kunden.

Ledtid
Med ledtid avses tiden från kundens 
beställning till  dess att kunden har fått 
varan levererad. Kort och säker ledtid 
medför mervärde för kunden

Differentiering
Anpassning av den fysiska distributionen till 
olika kunder avseende  flexibilitet och
kringtjänster. Hög differentieringsförmåga
hos säljaren medför mervärde för kunden.

Kundinformation
Information till kunden före, under och efter 
leverans om avvikelser i leveransprecision 
och ledtid. Snabb och rätt information från 
säljaren medför mervärde för kunden.

Leveransprecision
Avvikelse från utlovad leverans i termer av 
tid och innehåll i ordern. Liten avvikelse 
från säljaren medför mervärde för kunden.

Figur 8: Logistiskt mervärde (Abrahamsson, 1992:148) 
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3.4 Sammanfattning av teoretisk referensram 
För att läsaren inför de följande empiri- och analyskapitlen ska ha en god 
överblick över vår teoretiska referensram har vi valt att sammanfatta den i 
en modell (se figur 9), i vilken vi redogör för hur vi har tänkt använda den 
teoretiska referensramens olika delar för att besvara våra problemfrågor 
och därigenom uppfylla uppsatsens syfte. 
 

 
 

För att kunna besvara problemfråga ett, det vill säga vilka faktorer de 
studerade företagen generellt anser vara de främsta källorna till 
konkurrensfördelar, presenterade vi i den teoretiska referensramens 
inledande del teorier inom det externa och interna synsättet på strategi.  
 
För att kunna besvara problemfråga två, det vill säga vilka viktigaste 
argument som ligger bakom de studerade företagens val att inte outsourca 
hela eller delar av den fysiska distributionen, redogjorde vi för drivkrafter 
bakom och hinder för outsourcing av den fysiska distributionen. För att 
fördjupa förståelsen kring detta fenomen valde vi att använda 
transaktionskostnadsteorin och ”Total Cost of Relationship”. Vidare 
diskuterade vi outsourcing ur mindre och större företags perspektiv. 
 
För att kunna besvara problemfråga tre, det vill säga om valet att inte 
outsourca hela eller delar av den fysiska distributionen inverkar på 
företagens förmåga att skapa konkurrensfördelar och i så fall hur, 
redogjorde vi för logistikteorier inom såväl kostnads- som serviceområdet. 
Dessa utgjorde sedan grunden för vårt resonemang kring de faktorer som 
kan ge upphov till konkurrensfördelar inom den fysiska distributionen. I 
den teoretiska referensramens avslutande del gjorde vi sedan en 
återkoppling till vår tidigare diskussion kring källorna till 
konkurrensfördelar genom att presentera teorier som knyter samman källor 
till konkurrensfördelar och outsourcing. Avsikten med detta är att vi i 
analysen ska använda diskussionen under problemfråga ett som en del av 
svaret på problemfråga tre.  

Figur 9: Sammanfattande modell av den teoretiska referensramen 

Källor till 
konkurrens-
fördelar och 
outsourcing

Källor till konkurrensfördelar

Det externa synsättet      Det interna synsättet

Logistikens strategiska betydelse
•Outsourcing

•Outsourcing av den 
fysiska distributionen

•Kostnader och service

•Konkurrensfördels-
modellen

Källor till 
konkurrens-
fördelar och 
outsourcing

Källor till konkurrensfördelar

Det externa synsättet      Det interna synsättet

Logistikens strategiska betydelse
•Outsourcing

•Outsourcing av den 
fysiska distributionen

•Kostnader och service

•Konkurrensfördels-
modellen
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4 EMPIRI 
 detta kapitel redogör vi för det empiriska material som vi har samlat in 
genom våra intervjuer. Vi har valt att, med utgångspunkt från vår 

teoretiska referensram och våra problemfrågor, dela upp informationen 
utifrån de olika ämnesområden som behandlas i uppsatsen. I kapitlet 
redovisas likheter och skillnader mellan intervjusvaren, vilket vi anser ger 
en överskådlig bild av vårt empiriska material och underlättar för oss som 
forskare att förstå hur delarna kan relateras till varandra. Vi vill dock 
poängtera att detta inte utgör vår analys, utan att denna återfinns först i 
nästa kapitel där vi kopplar samman vårt empiriska material med de 
teorier och modeller som vi diskuterade i den teoretiska referensramen.  
 
Beträffande källhänvisningarna baseras informationen om Jönköpings 
Kanalprodukter AB uteslutande på en intervju genomförd med företagets 
vice VD Eva Grune och detsamma gäller för Alfa, där informationskällan 
är företagets VD. Vi har därför valt att inte hänvisa till dessa varje gång vi 
presenterar information om dessa båda företag. Vad gäller respondenterna 
på de övriga företagen har vi valt att enbart nämna deras titel första gången 
vi hänvisar till dem. 
 

4.1 Företagspresentationer 
Denna inledande del av empirikapitlet syftar främst till att ge läsaren en 
introduktion till de studerade företagen och all information i detta avsnitt 
kommer således inte att ligga till grund för vår analys. 
 

4.1.1 Jönköpings Kanalprodukter AB 
Jönköpings Kanalprodukter38 är underleverantör till byggbranschen och har 
specialiserat sig på industriell tillverkning av rektangulära 
ventilationskanaler och detaljer. Sedan JKP köpte upp ett företag i Järna 
2002 sker produktionen på två orter, Jönköping och Järna och företaget har 
idag 24 anställda. Omsättningen uppgick 2003 till 18 mkr39 och företaget är 
marknadsledande inom den rektangulära ventilationskanalsmarknaden. JKP 
är det enda rikstäckande företaget inom branschen och kunderna utgörs av 
ventilationsmontörer som Skanska och Bravida. 
 

                                           
38 Fortsättningsvis förkortas Jönköpings Kanalprodukter JKP. 
39 Denna siffra uppgavs vid intervjutillfället den 27/11-03 komma att gälla för 2003. 

I 
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4.1.2 Alfa 
Alfa40 är ett grossistföretag med ett brett sortiment och försörjer en kategori 
serviceföretag med cirka 95 procent av deras totala råvarubehov. Företaget 
har färre än 100 anställda och är delägare i en frivillig kedjebildning 
bestående av andra grossister. Alfa är marknadsledare på den privata 
marknaden inom den region i vilken de verkar och kunderna utgörs av små 
och medelstora serviceföretag.  
 

4.1.3 Flextronics Enclosure Systems AB 
Flextronics Enclosure Systems AB har 400 anställda och ingår sedan år 
2000 i den globala Flextronics-koncernen41 med runt 100 000 anställda 
(Göransson, marknadschef, Flextronics). Företaget är en så kallad 
outsourcingmottagare, varvid de uteslutande producerar på uppdrag av 
andra företag. Verksamheten utgörs främst av tunnplåtsbearbetning och de 
tillverkar exempelvis bankomater och dryckesautomater. Huvudkontoret 
ligger i Vaggeryd och omsättningen varierar mellan 500 miljoner och 1 
miljard. Marknadsandelen uppgår till mellan 15 och 20 procent och 
exempel på viktiga kunder är SAAB och Atlas Copco.  
 

4.1.4 Carlsberg Sverige 
Carlsberg Sverige med 2041 anställda ingår i den internationella 
koncernern Carlsberg Breweries42. Företaget producerar öl, läsk43 och 
vatten och är efter en sammanslagning av Spendrups och Falcon 2001 
Sveriges ledande bryggeriföretag (Adnell, projektledare TEAM Carlsberg). 
Produktionen äger rum i Stockholm, där även huvudkontoret ligger, samt i 
Falkenberg och Ramlösa. Carlsberg står dock inför stora förändringar, 
varav bland annat all öl- och läskproduktion kommer att flyttas till 
Falkenberg och eventuellt även huvudkontoret. Företagets omsättning 
uppgick år 2002 till 3698 mkr (Carlsberg Sveriges Årspresentation, 2003). 
Marknadsandelen var år 2002 49 % för öl, 22 % för läsk och 50 % för 
vatten. Kunderna utgörs av dagligvaruhandeln, restauranger samt 
Systembolaget (Adnell, Carlsberg). 
                                           
40 Namnet Alfa är en pseudonym då företagets VD önskar vara anonym i vår studie. Vi har därför i 
samråd med VD valt att utelämna viss företagsinformation. 
41 Fortsättningsvis förkortas Flextronics Enclosure Systems AB Flextronics. Då detta dotterbolag har stor 
självständighet gentemot moderbolaget, kan de själva fatta beslut om sin fysiska distribution (Olofsson, 
transportchef, Flextronics). 
42 Fortsättningsvis förkortas Carlsberg Sverige Carlsberg. Då detta dotterbolag har stor självständighet 
gentemot moderbolaget, kan de själva fatta beslut om sin fysiska distribution (Green, 
distributionsutvecklare, Carlsberg). 
43 I läsk ingår kolsyrad läsk, stilldrink, cider, juice och sportdryck (Adnell, projektledare TEAM 
Carlsberg). 
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4.2 Källor till konkurrensfördelar 
I detta stycke presenteras den empiri som vi kommer att använda för att 
besvara problemfråga ett, det vill säga vilka faktorer man på företagen 
generellt anser vara de främsta källorna till konkurrensfördelar. Vi har valt 
att strukturera denna del av empirin utefter de faktorer som diskuterades 
under intervjuerna, varvid vi vill göra läsaren uppmärksam på att strukturen 
bryter av något mot vår referensram.  
 

4.2.1 Externa faktorer 
Branschsituation 

Inom den bransch44 i vilken Alfa verkar har konkurrensen hårdnat som en 
följd av att antalet konkurrenter blivit allt färre men större och att de stora 
dominerar. Vidare har det blivit en mer omfattande prisdiskussion inom 
branschen och såväl branschens som Alfas lönsamhetsutveckling är 
synnerligen svag. 
 
Även på Carlsberg har man märkt av ökad konkurrens, i detta fall från 
såväl övriga bryggeriföretag som dagligvaruhandelns egna varumärken och 
den ökade privatimporten (Adnell, Carlsberg). Företagets lönsamhet är låg, 
något som till stor del beror på att den inhemska försäljningen av öl stadigt 
minskar, delvis som en följd av att konsumenterna köper hem billigare öl 
från utlandet. Lönsamheten diskuteras även av Green 
(distributionsutvecklare, Carlsberg) som menar att det i bryggeribranschen 
för närvarande inte är någon som tjänar speciellt mycket pengar på grund 
av den ökade konkurrensen och den därpå följande starka prispressen. En 
för företaget betydande kund utgörs av Systembolaget och såväl Adnell 
som Green påpekar att Carlsberg i mycket stor utsträckning måste anpassa 
sig efter deras regler. 
 
JKP har till storleken mindre konkurrenter som främst opererar lokalt och 
företaget har därmed ingen konkurrent som i likhet med dem täcker upp 
hela den svenska marknaden. Även i denna bransch förekommer 
omfattande prisdiskussioner och lönsamheten är också ganska låg, vilket 
förklaras med att kunderna pressar priserna.  
 

                                           
44 För ytterligare beskrivningar av företagens branschsituation, se bilaga III ”Källor till 
konkurrensfördelar: Externa faktorer”. 
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Liksom för Alfa och Carlsberg är Flextronics enligt Göransson utsatta för 
stark konkurrens, något som han emellertid anser vara gällande för de flesta 
företag i dagens näringsliv: 
 
”Ja, det finns ingen bransch där det inte är tufft idag, det spelar ingen roll 
om du säljer glass eller bakar pizzor eller gör mobiltelefoner eller 
tillverkar bilar eller kommer med någon tjänst, städbolag eller något, det 
är tufft överallt.” (Göransson, Flextronics) 
 
Flextronics främsta konkurrenter utgörs av andra kontraktstillverkare. Även 
om ingen konkurrent kan erbjuda samma helhetslösning som Flextronics, 
menar Göransson att det ändå är viktigt att bevaka konkurrenterna och 
försöka ligga steget före dem. En annan yttre faktor som påverkar 
Flextronics är att deras krävande kunder motiverar dem att bli ännu bättre, 
men samtidigt har de, i egenskap av att de är en stor aktör på marknaden, 
en fördelaktig förhandlingsposition gentemot viktiga kunder. På en punkt 
skiljer sig Flextronics tydligt från de övriga företagen då Göransson inte 
tror att lönsamheten, om man bortser från toppen under telekom-boomen, 
har blivit speciellt mycket sämre än tidigare. 
  

Positionering 
Företagen uppvisar flera likheter beträffande hur de positionerar sig inom 
sin respektive bransch. Alfa har valt att som ett grossistföretag med brett 
sortiment inom en viss region vända sig till små och medelstora kunder 
som är ointressanta för de stora aktörerna inom branschen:  
 
”Det är ju just det att vi har valt att försöka hålla sortiment som passar just 
de här mindre och är beredda att köra till de geografiskt avlägsna och små 
orterna.” (VD, Alfa) 
 
I stället för att som konkurrenterna bygga verksamheten på stordrift satsar 
företaget således på vad dess VD kallar ”nischanpassad mellandrift”. 
Några kunder hör visserligen till större kedjor, men de flesta kunderna är 
små företag med relativt små inköp.  
 
Carlsberg positionerar sig genom sitt varumärke, vilket enligt Adnell 
innebär ett premium som kunden ska betala lite extra för, något som den 
stora allmänheten emellertid inte är beredd att göra. Företaget erbjuder 
dock en bred produktportfölj och de många olika dryckessorterna och 
prisklasserna riktar sig till olika typer av konsumenter, varvid Adnell 
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jämför Carlsbergs strategi med vissa konkurrenter som har nischat sig i 
högre utsträckning än Carlsberg:   
 
”När du har mycket så kan det finnas en fara i att man tappar fokus, 
medan våra konkurrenter kanske har en något smalare portfölj men kan 
fokusera och argumentera för den, som kan vara en fördel. Så det är både 
en fördel och en nackdel, men vi ser nog mest fördelar i att kunna erbjuda 
allt för alla möjliga tänkbara smaker och tycken.” (Adnell, Carlsberg) 
 
Adnell pekar ändå på att Carlsberg av kostnadsmässiga skäl till viss del 
måste reducera sin breda produktportfölj samt att priset i slutändan är 
avgörande för kunderna. Här gör han en jämförelse med konkurrenterna 
inom dagligvaruhandeln som säljer sina egna märken och enbart 
positionerar sig genom låga priser.  
 
Trots att JKP är ett förhållandevis litet företag är de rikstäckande och det 
som främst skiljer dem från deras konkurrenter är att deras marknad utgörs 
av hela Sverige. I likhet med Carlsberg framhålls även här företagets 
etablerade varumärke och dessutom menar Grune att den höga kvalitet 
företaget tillhandahåller i kombination med flexibilitet och god 
kundkontakt är en viktig konkurrensfaktor. Hon anser dock att företagets 
flexibilitet och kundservice inte är oförenliga med låga kostnader, varvid de 
också erbjuder låga priser.  
 
Flextronics är verksamma inom i stort sett alla segment av branschen 
(Göransson, Flextronics). Deras positionering innebär att de ska kunna 
täcka upp hela värdekedjan och genom en bred kompetens erbjuda 
kunderna en helhetslösning med ”en turboeffekt” som deras lokala 
konkurrenter inte kan. Denna förmåga förklaras av att Flextronics är större 
än konkurrenterna och bland annat kan dra nytta av större inköpsvolymer 
samt få tillgång till kontakter och kompetens som återfinns inom den 
globala Flextronics-koncernen. De kan också, genom att förlägga viss 
produktion i industriparker i lågkostnadregioner vända sig till kunder med 
krav på volym och låga kostnader. Samtidigt är de dock, i egenskap av 
outsourcingmottagare, tvungna att ha de senaste tekniska lösningarna och 
de senaste maskinerna, något som inte alltid innebär att de är billigast: 
 
”Vi måste ju jobba med allting för att vara på topp, annars finns det ju 
ingen anledning för kunderna att komma till oss. Och det innebär inte alltid 
att vi är billigast, men vi kanske är konceptmässigt bäst.” (Göransson, 
Flextronics)  
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4.2.2 Interna faktorer 
Kärnkompetens som en intern styrka 

Då syftet med vår uppsats är att, med utgångspunkt från ett fysiskt 
distributionsperspektiv, utveckla en mer nyanserad bild av debatten kring 
kärnkompetens och outsourcing med avseende på skapandet av 
konkurrensfördelar, anser vi det nödvändigt att redogöra för vad man inom 
företagen ser som sin egentliga kärnkompetens. Företagen tillhör olika 
branscher och är av olika storlek, men när det gäller respondenternas syn på 
kärnkompetens uppvisar de vissa likheter och bland annat ser de flesta 
kunskap om sitt respektive verksamhetsområde som en kärnkompetens. 
Alfa kan som en följd av sin kärnkompetens erbjuda kunderna ett mycket 
brett sortiment, vilket enligt företagets VD är mycket värdefullt eftersom 
detta innebär att kunderna täcker stora delar av sitt råvarubehov även om de 
enbart handlar av Alfa. Till syvende och sist handlar företagets 
kärnkompetens således om service – om att kunna vara på rätt plats i rätt 
tid. Dock poängteras att detta inte handlar om att en kartong på lagret ska 
köras ut till rätt kund i rätt tid, utan att företaget levererar en produkt som 
är anpassad till den enskilda kundens behov: 
 
”/.../ man har känsla för vad som kan gå på marknaden och när man kan 
sälja den och så vidare. Det är väl det här som är vår kompetens, att hitta 
de här produkterna, att sammanställa sortimentet så att kunden blir nöjd 
/…/.” (VD, Alfa) 
 
För att kunna erbjuda denna kundservice krävs följaktligen kunnande och 
erfarenhet, varvid Alfas kärnkompetens är ”råvarukunskap” i förhållande 
till marknaden och vikten av att hålla sig uppdaterad på nyheter och trender 
för att kunna erbjuda ett brett och aktuellt sortiment till olika 
kundkategorier framhålls. VD poängterar dock att det tar tid innan man fått 
den rätta känslan för vad som går hem till olika kunder.  
 
JKPs kärnkompetens är deras kunnande i att tillverka rektangulära 
ventilationskanaler. För att kunna sätt ihop produkten krävs en viss grad av 
hantverk eftersom inte hela processen kan automatiseras, varvid större 
företag drar sig för denna typ av produktion.  
 
På Carlsberg menar alla respondenter att kunskaper i såväl produktion som 
försäljning och distribution är mycket viktiga för företagets verksamhet: 
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”Att komma ut och erbjuda det här är ju så att säga svårslaget i och med 
att vi har denna produktionsapparat, distributionsapparat och 
försäljningsapparat i ryggen /.../.” (Adnell, Carlsberg) 
 
Green påpekar dock att det är kunskapen om att brygga öl som är unikt för 
Carlsberg och att han därmed ser detta som företagets kärna. Även om det 
finns många företag som tillhandahåller drycker menar han att Carlsberg 
kan vara marknadsledare och erbjuda ett mycket brett dryckessortiment 
tack vare deras långa erfarenhet:  
 
”Vi har en gedigen kunskap om öl i det här företaget.” (Green, Carlsberg) 
 
Adnell för ett liknande resonemang och menar att det är produktionen som 
är Carlsbergs egentliga kärnkompetens och som skapar störst värde för 
företagets kunder. Vidare hävdar han att Carlsbergs kunskap och förmåga 
gör att de kan ligga i framkant och vara först med att utveckla nya 
produkter så att konkurrenterna får problem med att kopiera dem. Även 
Kudermann (regional distributionschef, Carlsberg) och Strandberg 
(nationell transportchef, Carlsberg) är av uppfattningen att Carlsbergs 
egentliga kärnkompetens är att brygga och tillverka öl.  
 
Flextronics kärnkompetens utgörs enligt Göransson av deras gedigna 
kunskaper i tunnplåtsbearbetning. Han framhåller emellertid att de, för att 
nå ut till befintliga kunder i ett tidigare skede samt för att även kunna vända 
sig till nya kunder, har lagt till en mängd aktiviteter utöver denna 
kärnkompetens och lyfter fram design och utveckling, logistik samt 
kontrollverksamhet som exempel. Göransson anser vidare att det faktum att 
Flextronics valt att till verksamheten lägga till aktiviteter utöver sin 
kärnkompetens gör dem mer konkurrenskraftiga, ett resonemang som 
uppvisar vissa likheter med att man på Carlsberg menar att flera delar av 
verksamheten skapar stort värde för kunden.  
 

Andra interna styrkor 
Utöver vad företagen betecknar som sin kärnkompetens nämner de även 
flera andra interna styrkor som källor till konkurrensfördelar. Alfas VD 
framhåller den geografiska närheten till kunderna samt företagets breda 
produktsortiment som bland annat innehåller lokalt producerade varor som 
den från konkurrenterna främst urskiljande faktorn och menar att denna 
skillnad kommer att bestå då marknadskrafterna leder Alfa och deras 
konkurrenter i olika riktningar. Han anser vidare att Alfa i egenskap av ett 
litet företag inte är lika centralt styrda som större företag och att de därmed 
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är flexibla med korta order- och beslutsvägar. Företagets VD påpekar också 
att det faktum att Alfa är ett litet företag underlättar kommunikationen 
mellan dem och deras små kunder och menar att de genom att vara små kan 
fokusera mer på den enskilde kunden och dennes behov. Följaktligen bidrar 
närheten till och förståelsen för små företag att Alfa lättare kan upprätthålla 
en högre servicegrad än större företag. 
 
Det som tydligast skiljer JKP från deras konkurrenter är, som ovan nämnts, 
att företaget är rikstäckande, och att de har ett etablerat varumärke.  
Ytterligare styrkor är att företaget var det första inom branschen som fick 
sina produkter typgodkända, vilket är ett uttryck för god kvalitet, samt att 
JKP, i likhet med Alfa, är flexibla, kundorienterade och bland annat kan 
ställa upp med kort varsel. En förklaring till flexibiliteten är att företaget 
behållit sina transporter i egen regi samt att de är små och därför lättare kan 
fatta beslut. Vidare anser Grune att det är mycket svårt att förhindra att 
konkurrenterna produktmässigt kopierar JKP och hon nämner i stället 
kundkontakten och flexibiliteten som sätt att skilja sig från mängden: 
 
”/…/ den största grejen är egentligen att ha en nära kontakt med kunderna 
så att man föredrar våra produkter för att man vet att de är lätta att 
montera eller man vet att leveranserna kommer när de ska /…/.” (Grune, 
JKP) 
 
Även på Carlsberg förs varumärket45 fram som en mycket viktig styrka och 
som ett sätt att skilja sig från konkurrenterna:  
 
”Ja, det är ’probably the best’. /…/ det ligger en fruktansvärt stor styrka i 
varumärket Carlsberg, det gör det.” (Adnell, Carlsberg) 
 
Adnell menar vidare att företagets breda produktportfölj bidrar till att det 
därför skulle vara svårt för konkurrenterna att upparbeta ett varumärke som 
är lika starkt. Green för ett liknande resonemang och menar att en av 
Carlsbergs viktigaste interna styrkor är att de är en heltäckande leverantör:  
 
”Man klarar sig ganska bra som krögare eller som butik om man bara 
handlar av oss. Coca Cola kan ju bara erbjuda… de är mycket mer 
begränsade i sitt sortiment. Kopparbergs har ingen läsk egentligen, och 

                                           
45 För fler kommentarer om Carlsbergs varumärke, se bilaga IV ”Källor till konkurrensfördelar: Interna 
faktorer”.  
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några har också ett begränsat sortiment. Spendrups är väl de som mest 
liknar oss, men de har inte de varumärkena /…/.” (Green, Carlsberg) 
 
På Carlsberg ses kundservice som mycket viktigt men Adnell påpekar att 
servicen till restauranger och butiker behöver förbättras. För att bli ännu 
bättre söker företaget öka det interna samarbetet, det vill säga arbeta mer 
över funktionsgränserna och skapa ett omfattande processtänkande inom 
företaget (Adnell, Carlsberg). Ett försök är TEAM Carlsberg, ett projekt 
som syftar till att få medarbetarna inom teknik och service, fältsälj, 
utkörare och telesälj, det vill säga alla som jobbar med kundkontakt ut till 
restaurangerna, att träffas några gånger om året för att få en inblick i 
varandras arbete och utbyta erfarenheter. Enligt Kudermann är helheten 
viktig för Carlsberg och han påpekar att TEAM Carlsberg underlättar 
samarbetet och kommunikationen inom företaget och således även kan 
förklara varför de lyckas bättre än sina konkurrenter med kundservicen. 
Adnell för ett liknande resonemang och menar att Carlsberg, genom att 
behålla alla delar som innefattar kundkontakt inom företaget, lättare kan 
vara flexibla samt skapa en kultur kring hur man ska arbeta, som 
medarbetarna är stolta över och som även skapar värde för kunden. 
 
En annan intern styrka är enligt Green att man på Carlsberg kan ta hjälp av 
varandra inom koncernen. Detta diskuteras även av Kudermann som är av 
uppfattningen att en stor skillnad mellan Carlsberg och deras konkurrenter 
är att de är större och därmed har mer resurser och bättre kan uppnå 
stordriftsfördelar för att öka kundnöjheten. 
 
Det som främst skiljer Flextronics från deras konkurrenter är deras storlek 
samt deras förmåga att som en del i en stor koncern arbeta globalt 
(Göransson, Flextronics). Företaget kan således, i likhet med Carlsberg, 
erhålla samordningseffekter samt även få bättre inköpspriser än vad deras 
kunder skulle få om de köpte in komponenter på egen hand:  
 
”Ja, vår fördel är just storleken som jag sa innan och att vi därigenom då 
kan hjälpa folk till andra marknader och att vi oftast kan göra kostnaden 
lägre för kunden.” (Göransson, Flextronics) 
 
Göransson menar vidare att det som Flextronics huvudsakligen vill 
förknippas med är att de erbjuder och kontrollerar en hel värdekedja och 
han påpekar att deras helhetslösning är unik. Värdekedjan innefattas av allt 
från design, till produktion, produktintroduktion och logistik och företaget 
kan erbjuda en så kallad ”value-added service”, där de kan ställa upp med 
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konsultverksamhet, logistiklösningar, nätverksservice, reparationer och så 
vidare för att därigenom bli en komplett leverantör som kan ansvara för 
produktens alla faser. Detta processtänkande är enligt Göransson en av 
företagets konkurrensfördelar och kan till viss del jämföras med Carlsberg, 
där man också anser det vara betydelsefullt att behålla kundservicen inom 
företaget. Följaktligen, och i likhet med de andra företagen, är det även för 
Flextronics viktigt med flexibilitet: 
 
”/…/ vi är inte bara konsulterna i början, eller vi är inte bara den som gör 
plåtbitar eller vi är bara den som skickar den, som ett logistikföretag, utan 
vi har så att säga hela produktens livscykel och då måste man ju också 
vara flexibel, så det sätter ju krav på oss också.” (Göransson, Flextronics)  
 
Som en följd av att Flextronics är en del i en större koncern är de också 
ensamma om att ha tillgång till en speciell sorts industriparker46 med 
möjlighet att producera vissa varor till låga arbetskostnader. (Göransson, 
Flextronics). Generellt menar också Göransson att man på Flextronics 
arbetar mycket hårt med att vara bäst och samtidigt försöka utföra arbetet 
så billigt som möjligt för kunderna. Att vara bättre än konkurrenterna 
kräver emellertid nyinvesteringar i den senaste tekniken, något som av 
Göransson beskrivs som Flextronics främsta konkurrensfördel och som kan 
jämföras med Carlsbergs strävan efter att vara innovativa. Precis som 
Grune på JKP anser Göransson att det är mycket svårt att förhindra att 
konkurrenterna imiterar dem, vilket ställer ytterligare krav på att vara först 
med nya tillverkningsmetoder och övrig teknisk utveckling.  
 

4.2.3 Förhållande till omgivningen 
Beträffande relationen till omgivningen anser man på alla företag i vår 
studie att de vid utarbetandet av strategier för sin verksamhet till stor del får 
anpassa sig efter vad som sker på marknaden och inom branschen. Alfas 
VD menar att företaget ur ett större perspektiv endast kan reagera på den 
ekonomiska utvecklingen, men påpekar att de kan agera lokalt genom att 
vara aktiva och lyssna på marknadens krav och därigenom vara först ut 
med nyheter och handla snabbare än sina konkurrenter. Även JKP måste 
till stor del anpassa sig till vad som sker i deras externa omgivning, som 
exempelvis till det stora antal standards som finns inom branschen och vad 
kunderna efterfrågar. Grune menar dock att de till viss del kan påverka sina 
kunder genom att komma med förslag på alternativa och mer 

                                           
46 För en ytterligare kommentar kring var Flextronics väljer att förlägga sin produktion, se bilaga IV 
”Källor till konkurrensfördelar: Interna faktorer”. 
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kostnadseffektiva utföranden, något som hon menar kan underlättas av att 
man har en god relation med dem.  
 
Ett liknande resonemang förs på Carlsberg, där Adnell menar att det 
visserligen handlar om en samklang mellan vad de kan och marknaden 
kräver, men att Carlsberg, liksom alla företag inom branschen, får anpassa 
sig efter konsumenterna. Han framhåller vikten av att hitta vägar att nå 
konsumenterna vid köptillfället och att ”hela tiden försöka fånga kunden i 
butiken eller ute på restaurangen”. Inom företaget arbetar man mycket 
med research beträffande vad konsumenterna tycker om produkterna, 
smakerna, designen på flaskor och så vidare, för att noggrant testa allting 
innan produkten börjar säljas på marknaden: 
 
”/.../ självklart så måste vi titta på yttre faktorer först tror jag för det är 
efter det som vi kan gå in och försöka vara experter på det vi kan, vi måste 
se vad vill de, vad är trenderna.” (Adnell, Carlsberg) 
 
Göransson på Flextronics är av uppfattningen att företaget och dess 
omgivning på intet sätt är oberoende av varandra och han menar att det för 
dem är en kombination av att de anpassar sig och att de kan påverka vad 
som sker i den yttre miljön och vad kunderna efterfrågar. Han påpekar dock 
att Flextronics som underleverantörer till stora företag i branschen påverkas 
mycket av hur deras kunder agerar och sammanfattningsvis menar han 
därför att det främst är Flextronics som får anpassa sig: 
 
”Men om jag skulle säga så här, så är det nog så att är vi anpassar oss till 
vad som sker i vår bransch mer än att vi styr, för vi styr inte, för vi är ju 
den som egentligen folk kommer till. Vi får hänga med och vara så duktiga 
som möjligt på att hänga med.” (Göransson) 
 

4.3 Outsourcing 
I detta stycke presenterar vi den empiri som vi avser att använda för att 
besvara problemfråga två, det vill säga vilka viktigaste argument som 
ligger bakom företagens val att inte outsourca hela eller delar av den 
fysiska distributionen47. Vi har valt att gruppera respondenternas svar 

                                           
47 Alfas VD inkluderar inte lagerverksamheten i företagets fysiska distribution. Då vi emellertid har valt 
att utgå från den definition av fysisk distribution som presenteras i stycke 3.2.2 ”Definition av fysisk 
distribution” har vi även valt att se Alfas lagerverksamhet som en del av företagets fysiska distribution. 
Beträffande JKP har företaget inget lager, varvid diskussionen om deras fysiska distribution endast berör 
transporter. 
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utifrån de olika argument mot outsourcing som framkom under våra 
intervjuer.   

 
4.3.1 Förekomsten av outsourcing i de studerade företagen 

Fenomenet outsourcing diskuteras i mindre eller större utsträckning inom 
företagen och vissa aktiviteter outsourcas, men det rör sig dock främst om 
enklare aktiviteter48. Vad avser den fysiska distributionen anlitar man på 
Flextronics externa speditörer49 för sina transporter, men man sköter det 
mesta av administrationen kring transporterna själva (Olofsson, 
transportchef, Flextronics). Vidare har man på Carlsberg valt att outsourca 
de transporter50 som inte är kostnadseffektiva, men dessa utgör emellertid 
en mycket liten del av de totala transporterna (Green & Strandberg, 
Carlsberg). Generellt är man på alla företag av åsikten att helheten i 
verksamheten är viktig och att det därför kan vara svårt att outsourca alltför 
många aktiviteter (Adnell & Kudermann, Carlsberg; Göransson, 
Flextronics; VD, Alfa; Grune, JKP). 
 

4.3.2 Svårigheten att hitta en samarbetspartner 
På Carlsberg (Green, Kudermann & Strandberg, Carlsberg), Alfa och JKP 
menar man att ett stort hinder för att outsourca hela eller delar av den 
fysiska distributionen är svårigheten att hitta en lämplig samarbetspartner. 
Detta kan bland annat förklaras med att företagen tillverkar alternativt 
säljer produkter som kräver speciell hantering och som ställer höga krav på 
den fysiska distributionen som externa distributörer kan ha svårt att 
uppfylla51 (Kudermann, Carlsberg; VD, Alfa; Grune, JKP), något som är 
speciellt framträdande på Alfa, vars produkter är mycket känsliga för 
felaktig hantering. Beträffande Flextronics är företagets produkter enligt 
Olofsson emellertid inte särskilt ömtåliga och kräver därför inte någon 
speciell typ av transport. Han menar vidare att det finns många kompetenta 
speditörer att välja bland då Flextronics ligger i en del av Sverige där 
åkerinäringen erbjuder en mycket god transportservice. Även om de flesta 
större logistikföretag enligt Olofsson också erbjuder lagerhantering har 
företaget emellertid inte outsourcat sin lagerverksamhet. Skälet till detta är 

                                           
48 För en utförligare beskrivning av vilka aktiviteter de studerade företagen outsourcar, se bilaga V 
”Outsourcing: Förekomsten av outsourcing i de studerade företagen”. 
49 Speditörer är specialister på planering, administration och organisation av transportstjänster (Virum, 
2003; i Björnland et al, 2003).  
50 Detta gäller större delen av företagets fjärrtransporter samt vissa transporter mellan lager och 
omlastningsorter. Dessa står för fem procent av företagets totala transportverksamhet. 
51 För en utförligare beskrivning av de krav som produkterna ställer på lager- och transporthantering, se 
bilaga V ”Outsourcing: Lager- och transporthantering”. 
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enligt Olofsson att dessa företag, särskilt initialt, skulle sakna tillräcklig 
produkt- och kundkännedom för att kunna ansvara för lagringen av de 
produkter som Flextronics tillverkar. 
 
Grune på JKP nämner dålig erfarenhet som ett skäl till att inte outsourca 
den fysiska distributionen. Företaget har vid vissa tillfällen anlitat externa 
speditörer, men detta har ofta vållat problem då produkterna vid ankomsten 
till kunden har haft mindre transportskador. Hon framhåller också vikten av 
att chaufförerna hjälper kunden att lasta av och placera produkterna på rätt 
plats, men att JKPs erfarenhet är att transportfirmorna ofta endast lossar 
godset och att kunden sedan själv får ta hand om det. Även på Carlsberg 
påtalar man problemet med bristande engagemang hos den externa 
distributören: 
 
”/.../ det är svårt att hitta någon som förstår att när vi kommer med vår 
dryck så kommer vi inte bara med godset, utan vi kommer ju med 
varumärken, vi kommer med Carlsbergprofilering, vi kommer med en 
servicekänsla och så vidare.” (Kudermann, Carlsberg) 
 

Företagsstorlekens betydelse 
Såväl på Alfa som på JKP menar man att det faktum att man är ett mindre 
företag också bidrar till svårigheten att hitta en lämplig samarbetspartner. 
Alfas VD förklarar detta med att mindre företag ofta har lättare att 
samarbeta med företag av samma storlek: 
 
”/.../ så det har lite grann [att göra] med att lika barn leka bäst /.../.” (VD, 
Alfa) 
 
Alfas VD hävdar att om ett stort företag sköter distributionen åt ett mindre 
företag blir relationen opersonlig. I stället menar han att förhållandet blir 
bättre om distributören också är liten och det tjänsteköpande företag kan 
vara en kund av betydelse. Att distributionsföretagen tenderar att bli allt 
större anser VD därför skulle kunna utvecklas till ett problem för de mindre 
företag som överväger att outsourca sin fysiska distribution. Även Grune på 
JKP diskuterar vikten av att vara en betydande kund och menar att det 
faktum att företaget tillverkar skrymmande produkter som ställer höga krav 
på transporten förmodligen skulle kräva att företaget, om de beslöt sig för 
att outsourca, skulle vara tvungna att finna ett distributionsföretag vars 
största kund skulle utgöras av JKP. Detta förklaras med att företagets 
produkter inte alltid går att lasta på pallar, vilket kan orsaka problem för 
distributören om gods från många olika kunder ska levereras med samma 
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bil samtidigt som JKP, då kunden kräver exakta leveranstider, måste vara 
prioriterade hos distributören, något som är svårt då företaget är litet.  
 
På Carlsberg har man i stället problem med att hitta en samarbetspartner 
som är rikstäckande och dessutom tillräckligt stor för att kunna hantera de 
omfattande volymer som företaget distribuerar (Kudermann, Carlsberg). 
Alternativet är att gå in i flera olika samarbeten med lokala distributörer, 
men på Carlsberg är man ”inte intresserade av att ha ett lapptäcke över 
hela Sverige med små lokala aktörer” (Kudermann, Carlsberg).  
 

4.3.3 Förlorad kontroll 
Risken för att outsourcing ska leda till förlorad kontroll över den fysiska 
distributionen är ett återkommande argument bland respondenterna för att 
inte outsourca. Såväl Adnell som Green på Carlsberg diskuterar faran i att 
företaget genom outsourcing riskerar att inte kunna kontrollera 
verksamheten i samma utsträckning som om de har den i egen regi. Green 
anser därför att det i de fall företaget anlitar externa speditörer är viktigt att 
man fortsätter att styra verksamheten. Detta innebär att det fortfarande är 
Carlsberg som ska ha ansvaret för att verksamheten sköts på ett bra sätt, 
även om själva arbetet utförs av en extern part. Han påpekar dock att det 
inte fungerar att anlita en extern part under endast några veckor om året, 
utan hävdar att det är nödvändigt att man bygger upp en långsiktig relation 
med de åkerier vilkas tjänster man köper. Detta kan innebära att åkeriet 
måste få köra för Carlsberg mer regelbundet.  
 
Alfas VD menar att företaget själva vill ha kontroll över den fysiska 
distributionsprocessen eftersom företagets produkter kräver speciella 
förvaringsformer och mycket snabb hantering. Vidare påpekar Olofsson på 
Flextronics att orsaken till varför företaget valde att reducera antalet 
speditörer som de tidigare anlitade för sina utrikestransporter var att det 
blev för många aktörer att följa upp. Han betonar också att det är viktigt att 
Flextronics lagerpersonal har bra kontakt med den externa speditören för 
att kunna kontrollera att denna utför arbetet väl. Även Grune på JKP menar 
att outsourcing kan leda till förlorad kontroll och hon påpekar dessutom att 
man vid outsourcing kan gå miste om kompetens, vilket kan innebära att 
företaget inte har möjlighet att ta tillbaka den verksamhet som 
outsourcades. Dessutom menar Grune att outsourcing kräver att man, för 
att få rätt pris, måste ha möjlighet att jämföra priser mellan olika 
distributörer.  
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4.3.4 Outsourcingens inverkan på kostnader 
Varken på Carlsberg (Green, Kudermann & Strandberg, Carlsberg), Alfa 
eller JKP tror man att företagets fysiska distribution ur ett 
kostnadsperspektiv skulle kunna bli mycket mer effektiv genom 
outsourcing. Alfas VD påpekar exempelvis att jämförelser med andra 
företag inom den frivilliga kedjebildningen som har outsourcat sin fysiska 
distribution visar att Alfa inte har en sämre kostnadsbild och på JKP är 
erfarenheten att transportkostnaden blir alltför hög i de fall företagen anlitar 
externa speditörer. Grune på JKP menar vidare att outsourcing kan medföra 
merarbete då kunskap som finns i företaget måste överföras till den externa 
parten, något som tar tid och som följaktligen kan innebära att outsourcing i 
slutändan blir dyrare. 
 
Kudermann och Strandberg på Carlsberg menar att företaget har en 
kostnadsfördel tack vare att det är så stort, vilket gör att det är få 
distributörer som skulle kunna driva den fysiska distributionen mer 
effektivt. Dessutom kan företaget pressa priserna vad gäller exempelvis 
serviceavtal på bilar och drivmedel på ett annat sätt när de är stora. Även 
Green påpekar att Carlsberg har fördelar av att de är stora då det blir dyrt 
att ha egen fysisk distribution om man endast hanterar små volymer. Att 
Carlsberg har reducerat antalet lagerpunkter runt om i landet har vidare 
radikalt reducerat de fasta kostnaderna (Kudermann, Carlsberg).  
 
Flextronics har alltid outsourcat större delen av sina transporter, men valde 
att även sälja av sina sista lastbilar under 2002, då de levererade volymerna 
sjönk som en följd av företagets fabrik i Skillingaryd lades ned52 och 
kostnaden för att ha egna fordon blev för hög. Olofsson på Flextronics 
menar dock att det finns en skillnad i att outsourca transporterna och att 
lägga ut lagerverksamheten. Han hävdar att det är enkelt att följa upp 
kostnaderna när man outsourcar transporten men att detta kan vara svårare 
vid outsourcing av lagerverksamheten. Även om man inte har gjort några 
kostnadsjämförelser är Olofsson dessutom tveksam till att logistikföretagen 
skulle sköta lagret mer effektivt än vad Flextronics gör själva.  
 

4.3.5 Försämrad kundservice 
På alla företag anser man att chaufförernas kunskap, engagemang och 
attityd gentemot kunden är en viktig faktor för kundservicen. Enligt 
Olofsson på Flextronics är detta emellertid inget egentligt hinder för att 
                                           
52 Vid nedläggningen av fabriken i Skillingaryd minskade Flextronics sin arbetsstyrka från 1500 till 400 
anställda. 
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outsourca transporterna, medan respondenterna på Carlsberg, Alfa och JKP 
ser detta som ytterligare en förklaring till varför företagen väljer att själva 
stå för leveranserna till kunden. Ett exempel på detta är Alfas VD 
påpekande att den fysiska distributionen ses som företagets ”förlängda 
servicearm” Eftersom chaufförerna är de enda personerna på företaget som 
regelbundet träffar kunden är denna kontakt mycket viktig, bland annat då 
chaufförerna har god kännedom om vad som händer hos kunden och 
exempelvis kan rapportera om denna även handlar av Alfas konkurrenter. 
Beträffande outsourcing av lagerverksamheten menar Alfas VD att även 
detta sannolikt skulle försämra kundservicen. 
 
Enligt Kudermann på Carlsberg underlättas den interna kommunikationen i 
företaget av att även lagerverksamheten behålls i egen regi. Detta medför 
snabbare informationsflöden och gör det lättare att korrigera avvikelser i 
leveransen som annars skulle påverka kunden. På Carlsberg hävdar man 
vidare att:  
 
”/.../ det finns en stolthet i att jobba på Carlsberg, att ha Carlsberg på 
väskan eller overallen och visar man upp med rak rygg när man kommer 
och bär på det här märket, det speglar och det blir ett arbetssätt och ett 
möte med kunden som präglas av stolthet, ’jag tillhör Carlsberg, jag är 
inte någon underleverantör eller någon inhyrd’, utan avsändaren är 
Carlsberg.” (Adnell, Carlsberg) 
 
Även om Olofsson på Flextronics inte ser några problem med att outsourca 
transporterna, är han mer tveksam till att lämna över ansvaret för företagets 
lager till en extern distributör, bland annat då det kan vara svårt för denna 
att bedöma huruvida det är rätt produkter som lagras eller inte. Med detta 
åsyftar han att det varje vecka händer att lagret får artiklar från 
produktionen som är felmärkta, men då lagerpersonalen har god kännedom 
om de produkter som ska levereras, kan de förhindra att fel produkter 
skickas ut till kunden. Detta ”skyddsnät” tror Olofsson kan försämras om 
företaget skulle outsourca lagerverksamheten. I likhet med Kudermann på 
Carlsberg påpekar dessutom Olofsson att det går snabbare att få fram 
information till kunden om leveranser och dylikt om man inte outsourcar. 
 

4.3.6 Vikten av flexibilitet 
Ett vanligt argument bland respondenterna för att inte outsourca den 
fysiska distributionen är vikten av flexibilitet. På Carlsberg (Green & 
Adnell, Carlsberg), Alfa och JKP menar man att flexibilitet är mycket 
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viktigt för företagets konkurrenskraft och att den ökar som en följd av att 
den fysiska distributionen finns inom företaget. På Carlsberg hävdar man 
exempelvis att den fysiska distributionen skapar konkurrensfördelar då:  
 
”Vi har direktkontakt med kunden, de som säljer våra produkter ut till 
konsumenterna. Vi får mycket snabbare information när det händer saker, 
vi styr det här på ett bättre sätt tror vi.” (Green, Carlsberg) 
 
Att egen fysisk distribution ökar flexibiliteten förklaras av Alfas VD bland 
annat med att man på företaget själva styr över lastbilsturerna och 
därigenom kan ha en bättre beredskap. Eftersom företagets kunder har små 
lagringsutrymmen är det viktigt att Alfa kan leverera i rätt tid och dessutom 
snabbt om kunden skulle sakna något och därmed kan de inte förlita sig på 
en extern distributör: 
 
”Och så snabba uttryckningar när man har distributionen, vi behöver inte 
ringa till någon och så säger de att nej, vi är upptagna just nu, men i 
eftermiddag. Nej, då har kunden redan ’dött’.” (VD, Alfa) 
 
Även Grune på JKP påtalar problemet med att anpassa sig till den externa 
speditören. Om företaget skulle ha problem med att leverera produkterna 
beror detta i dag främst på produktionen och inte på transporten. Därför ser 
även Grune ett hinder i att JKP, om de skulle anlita en extern speditör, 
måste rätta sig efter dennes schema. En av JKPs styrkor är att man kan 
leverera med kort varsel och vid exakt rätt tidpunkt. Detta är dock något 
som externa speditörer inte alltid klarar av:  
 
”/…/ usch, det är hopplöst, man får hålla på att jaga godset och man kan 
inte lita på att det kommer precis den tiden de säger, för de ska lasta om, 
de gångerna vi skickar så är det ofta något problem.” (Grune, JKP)  
 
Olofsson på Flextronics diskuterar också vem som anpassar sig till vems 
körschema, men menar att det i deras fall både är ett givande och tagande 
från såväl företagets som speditörernas sida, varvid de hjälper varandra. 
Dessutom påpekar han att det finns gott om speditörer i företagets 
omgivning som man kan anlita om det skulle uppstå problem med 
leveranserna.  
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4.3.7 Avvägningen mellan kostnader och service  
Generellt har man på företagen uppfattningen att kundservicen i de flesta 
fall är viktigare än kostnaderna (Adnell, Kudermann & Strandberg, 
Carlsberg; VD, Alfa; Grune, JKP; Göransson, Flextronics)53. Det faktum 
att den fysiska distributionen ger upphov till konkurrensfördelar är 
exempelvis skälet till varför Alfa har valt att behålla den i egen regi. De är 
därför beredda att till en viss gräns acceptera en högre kostnad för den 
fysiska distributionen för att därigenom ha den under egen kontroll och 
kunna hålla en högre servicegrad:  
 
”Det viktigaste är ju egentligen servicen och inte att distributionen är så 
billig som möjligt.” (VD, Alfa)  
 
Även på Carlsberg menar respondenterna på logistikavdelningen att mindre 
kostnadsbesparingar inte är tillräckliga för att överväga outsourcing. Det 
finns enligt Kudermann och Strandberg en policy att Carlsberg självt ska 
möta kunden, vilket kan medföra att man accepterar högre kostnader för att 
upprätthålla servicen54. Vidare menar de att de ekonomiska fördelarna med 
att outsourca måste vara så stora att de överväger nackdelarna:  
 
”Det är ju en avvägningsfråga, [det] är det ju. Är det små pengar så är det 
knappast troligt att vi gör det, för då väger ju kundkontakten tyngre, vi har 
ju inte satt en peng på det, men det finns ju i alla fall en tänkt peng på vad 
kundkontakten är värd egentligen.” (Strandberg, Carlsberg) 
 
I likhet med respondenterna på Alfa och Carlsberg, påpekar även Grune på 
JKP att företaget har egen fysisk distribution främst för att kunna erbjuda 
kunderna hög service. Hon menar dock att JKP i framtiden skulle kunna 
hamna i en situation då de av kostnadsskäl tvingas överväga ett samarbete 
med en extern part. Exempel på detta skulle kunna vara om det faktum att 
kunderna har en allt kortare framförhållning vad gäller leveranser skulle 
tvinga JKP att investera i en ny lastbil som kanske inte får full beläggning. 
Att köpa nya lastbilar med släp kostar flera miljoner och om företaget 
behöver förnya vagnparken, exempelvis om det växer kraftigt, måste 
kostnaden för att skaffa nya bilar jämföras med alternativet att anlita en 
extern speditör.  
 
                                           
53 För en utförligare beskrivning av Alfas VDs resonemang kring kostnader och service, se bilaga V 
”Outsourcing: Att balansera kostnader och service”. 
54 Se bilaga V ”Outsourcing: Gamla Stan” för ett exempel på en situation där Carlsberg valde att behålla 
de egna transporterna även om detta innebar högre kostnader. 
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4.3.8 Traditionens betydelse 
På Alfa, JKP och Carlsberg har den fysiska distributionen alltid varit en del 
av den egna verksamheten. Av dessa är det dock på Carlsberg som man 
särskilt starkt betonar att det är tradition i deras bransch att ha egen fysisk 
distribution och att detta skulle kunna ses som ett hinder för outsourcing:  
 
”Bryggeribranschen har av tradition alltid haft egen distribution och… ja, 
det är ingen som vill ge upp den kan man säga.” (Green, Carlsberg) 
 
Det påpekas dock att detta kan komma att ändras:  
 
”/…/ om man tittar på människor som jobbar i bryggeribranschen har de 
ofta jobbat väldigt länge och man är invand vid att ’det är klart att vi har 
egen distribution’ – det är en stolthet, en tradition. Nu börjar det ju komma 
in lite nytt blod, lite nytt folk, jag själv är ganska ny på Carlsberg och har 
kanske inte samma, vad ska man säga, ’protektionistiska synsätt’, utan 
borde kanske kunna se [det ur ett] lite större perspektiv.” (Kudermann, 
Carlsberg) 
 

4.4 Kostnader och service 
I detta stycke presenterar vi delar av den empiri som vi ska använda för att 
besvara problemfråga tre, det vill säga om valet att inte outsourca hela eller 
delar av den fysiska distributionen inverkar på företagens förmåga att skapa 
konkurrensfördelar och i så fall hur. Då avsikten är att vi genom denna 
fråga ska knyta samman de resonemang som vi fört under övriga 
problemfrågor kommer svaret på denna fråga dock även att stödjas på den 
empiri som vi har använt för att besvara övriga problemfrågor. Vi har valt 
att gruppera respondenternas svar utifrån de olika aspekter på kostnader 
och service som har diskuterats under våra intervjuer. Då en del av 
respondenternas resonemang kring dessa aspekter hänger nära samman 
med deras argument varför företagen har valt att inte outsourca hela eller 
delar av den fysiska distributionen, bygger nedanstående redogörelse i 
vissa delar vidare på den empiri som presenterades i styckena 4.3.1 – 4.3.8.  
 

4.4.1 Kostnader för den fysiska distributionen 
De olika företagen specificerar kostnaden för den fysiska distributionen på 
olika sätt. Vilka kostnadsposter som inkluderas beror bland annat på hur 
man definierar begreppet fysisk distribution. På Carlsberg (Green, 
Carlsberg) och Flextronics (Olofsson, Flextronics) består kostnadsposterna 
främst av lager- och transportkostnader, på JKP endast av 
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transportkostnader då företaget inte har någon lagerverksamhet och Alfas 
VD menar att den fysiska distributionen endast omfattar 
transportkostnaden. På Carlsberg och Flextronics anser man även att den 
fysiska distributionen omfattar administrativa kostnader i form av bland 
annat orderbehandling och fakturering (Green, Carlsberg) samt planering 
(Olofsson, Flextronics). Oavsett om lager inkluderas i den fysiska 
distributionen eller inte utgör emellertid kostnaderna för den fysiska 
distributionen en förhållandevis liten andel av företagens totala kostnader, 
förutom på Carlsberg där den fysiska distributionen står för cirka 20 
procent av företagets totala kostnader55.  
 
På Alfa, Carlsberg (Kudermann, Carlsberg) och JKP menar man att 
kunderna har blivit allt mer priskänsliga och att kostnadseffektivitet därmed 
har stor inverkan på företagens konkurrenskraft. Enligt Green på Carlsberg 
har kostnaden för den fysiska distributionen minskat i absoluta tal, men 
uttryckt som krona per levererad liter dryck är den oförändrad. För de andra 
företagen har kostnaderna för den fysiska distributionen ökat. Olofsson på 
Flextronics uppger exempelvis att kostnaderna för såväl lagerverksamheten 
som transporterna har stigit något, men påpekar samtidigt att 
kostnadsutvecklingen är speciellt tydlig för transporterna, vilket delvis 
förklaras av minskad transportvolym: 
 
”När vi var som störst hade vi ju naturligtvis de bästa fraktpriserna helt 
klart. Stora volymer ger ju bättre fraktpriser.” (Olofsson, Flextronics) 
 

4.4.2 Returgods 
Ett sätt att sänka kostnaderna för den fysiska distributionen är att undvika 
att lastbilarna går tomma tillbaka från kund. På Alfa och JKP menar man 
dock att detta är en omständlig process som ofta kostar mer än det smakar. 
Alfas VD påpekar exempelvis att lastbilschaufförerna redan har ett så 
pressat schema att tiden gör det svårt att finna utrymme för returfrakter. 
JKP har ett par gånger kört åt andra företag, men detta tar enligt Grune 
alltför mycket tid i anspråk för att det ska vara ett alternativ. Även om JKPs 
lastbilar går tomma tillbaka från kunden, står de i stort sett aldrig stilla. 
Detta innebär att om företaget ska köra returfrakter åt andra samtidigt som 
de ska klara sina egna åtaganden måste de investera i fler lastbilar, varvid 
returgods skulle innebära en dyrare lösning i slutändan.   
 

                                           
55 För en utförligare beskrivning av respektive företags fysiska distribution se bilaga VI ”Kostnader och 
service: Beskrivning av de studerade företagens fysiska distribution”. 
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Även på Carlsberg har man svårt att hantera returfrakter, men av andra skäl 
än på Alfa och JKP. Enligt respondenterna på Carlsbergs logistikavdelning 
har bryggeribranschen något unikt i sitt returemballage. Detta innebär att de 
hämtar tomgods hos kunderna, vilket medför att lastbilarna ofta är fyllda 
när de går tillbaka från kunden och följaktligen finns det inte mycket 
utrymme för att transportera returgods åt andra företag. I samband med 
detta påpekar Kudermann att det också är svårt att samlasta drycker med 
andra typer av produkter. Beträffande hämtning av returemballage är detta 
enligt Green emellertid en viktig del av Carlsbergs kundservice.  
 

4.4.3 Anlitande av externa speditörer 
Carlsberg och Flextronics anlitar externa speditörer i de fall då de själva 
har svårt att utföra transporten på ett kostnadseffektivt sätt. För Flextronics 
innebar detta att de som en följd av den tidigare nämnda nedläggningen av 
fabriken i Skillingaryd valde att sälja sina kvarvarande lastbilar då de 
minskade volymerna gjorde det olönsamt att äga egna fordon (Olofsson, 
Flextronics).  
 
På Carlsberg är policyn att transporten ska outsourcas om det rör sig om 
enkelturer eller längre avstånd eller då man inte kan fylla en lastbil med 
fullgods ut till en omlastningsort och tomgods tillbaka (Green, Carlsberg). 
Det kan också vara svårt att få ekonomisk hållbarhet i områden med 
extrema säsongsvariationer, något som kan leda till outsourcing om man 
hittar en bra samarbetspartner (Kudermann, Carlsberg)56.  
 
JKP anlitar också externa speditörer, men endast i enstaka fall då det rör sig 
om mindre gods som ska transportas långa sträckor eller i de fall då 
företaget inte kan fylla en lastbil som ska gå till kunder som befinner sig 
långt norrut. 
 

4.4.4 Servicenivå 
Vilken servicenivå, i termer av antalet leveranser, företagen måste hålla 
gentemot sina kunder bestäms enligt flera respondenter till stor del av 
kundens krav. Alfas VD menar exempelvis att:  
 
”Det är ju kundens lagringsmöjligheter, kundens behov som styr det här 
lite grann hur ofta man kan komma och sedan får man lägga 

                                           
56 Se bilaga VI ”Kostnader och service: Visby” för exempel på en situation där Carlsberg valde att 
outsourca på grund av att extrema säsongsvariationer gjorde det omöjligt att uppnå kostnadseffektivitet i 
den fysiska distributionen. 
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distributionsturen efter det. Annars kunde vi ju lätt både med datan och 
genom huvudräkning räkna ut att effektivast är att köra så här och sedan 
kör man bara den kortaste sträckan och sedan är det klart, men det 
accepterar inte kunden och har du inte servicenivån, då är du inget 
alternativ.” (VD, Alfa) 
 
Samtidigt påpekar Alfas VD att även om kunden kräver täta leveranser och 
förhandlingsutrymmet gentemot kunden är begränsat, styrs företagets 
leveransmöjligheter också av distributionsturerna. Detta innebär att Alfa 
inte kan sälja till de kunder som inte kan acceptera företagets 
leveransdagar. 
  
Leveransfrekvensen diskuteras även av respondenterna på Carlsberg, där 
många kunder vill ha tätare leveranser, något som bland annat kan förklaras 
med att de försöker minska sina lagernivåer (Green, Carlsberg). Trenden är 
att leveransstorleken sjunker och antalet leveranser ökar:  
 
”/…/ vi går mot en marknad där just leveransfrekvensen blir mer och mer 
viktig, vi får mindre och mindre order och får köra fler gånger till samma 
kunder för en mindre volym.” (Kudermann, Carlsberg) 
 
Samtidigt med denna utveckling vill kunderna enligt Kudermann pressa 
priset, vilket ställer stora krav på Carlsberg att finna en ekonomiskt hållbar 
distributionslösning. Detta arbete har dock underlättats av att man har infört 
en internprislista för logistiktjänster genom vilken marknadsavdelningen 
har fått en bättre förståelse för vad det kostar att leverera och därför kan 
arbeta för att kunden, utifrån Carlsbergs perspektiv, ska välja en mer 
effektiv distributionslösning (Green, Carlsberg). Logistikavdelningen har 
också satt en minimigräns för hur mycket kunderna måste beställa per 
leverans för att slippa betala leveransavgift (Kudermann & Strandberg, 
Carlsberg).  
 

4.4.5 Kundrelationer 
Relationen mellan företagets chaufförer och kunden är enligt Alfas VD en 
viktig aspekt av den fysiska distributionen då chauffören är företagets 
ansikte utåt. Liknande resonemang återkommer även hos de andra 
respondenterna. Green poängterar exempelvis att Carlsberg genom sin 
fysiska distribution är en del av kundens verksamhet, det vill säga att de 
inte är lika anonyma ute hos kunden som många andra leverantörer. Även 
Kudermann gör en reflektion kring kundrelationen och menar att många av 
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Carlsbergs chaufförer har en mycket god relation med sina kunder, något 
som bygger förtroende och en långsiktig affärsverksamhet. Att 
chaufförerna uppträder på ett positivt och trevligt sätt är enligt Green en del 
av företagets kundservice, vilken ur ett fysiskt distributionsperspektiv 
också omfattar att företaget levererar i tid och att de har med sig det som 
kunden har beställt. Kundundersökningar visar även att Carlsberg i många 
delar av kundservicen, exempelvis vad gäller leveransprecision, presterar 
bättre än sina konkurrenter (Kudermann, Carlsberg). Strandberg påpekar 
dock att det kan vara svårt att bedöma betydelsen av en god kundrelation. 
För vissa kunder är relationen med Carlsberg mycket viktig, men framför 
allt i service- och dagligvaruhandeln är den av mindre betydelse då dessa 
kunder i större utsträckning är intresserade av priset. I framtiden skulle 
detta enligt Kudermann kunna leda till att Carlsberg försöker segmentera 
sina kunder för att satsa mer på dem som är intresserade av det mervärde 
som följer av att Carlsberg själva står för den fysiska distributionen.  
 
Grune på JKP menar också att en viktig del av företagets verksamhet är de 
egna chaufförerna, vilka inte enbart kan arbeta med den fysiska 
distributionen, utan även har erfarenhet från produktionen. Detta innebär att 
de har kunskap om produkten de levererar och kan diskutera denna med 
kunden, vilket är viktigt främst med tanke på att den som tar emot 
produkten oftast också är den som ska installera den. Då personalen som 
har tillverkat produkten vanligen är med och lastar bilarna kan de även tala 
om för chauffören om det är något speciellt som denne ska tänka på vid 
avlastningen. Vidare hjälps chaufförerna och kunden åt vid avlastningen av 
godset och ser också till att produkten kommer på plats. 
 
Även om Flextronics har outsourcat sina transporter är Olofsson också av 
åsikten att relationen mellan chaufförer och kunder är viktig och han 
påpekar därför att det är av stor betydelse att kontakten mellan de externa 
chaufförerna och Flextronics egna lagerpersonal fungerar bra för att arbetet 
som den externa speditören utför ska hålla god kvalitet. Företaget ställer 
olika krav på sina distributörer, exempelvis att de ska köra lagligt och att 
bilarna ska vara i bra skick och samarbetet underlättas av att Olofsson själv 
har varit delaktig i att bygga upp chartertrafiken57, vilken är den externa 
spedition som företaget anlitar mest. Vidare menar Olofsson att företaget, 
för att kunna hålla en hög kundservice, måste ha mycket goda kontakter 
med kundernas godsmottagning och inköpsavdelning för att de på ett bra 

                                           
57 Chartertrafik innebär enligt Olofsson på Flextronics att lastbilen ägs av en grupp kunder och att den 
utnyttjas regelbundet för transport av deras gods enligt en bestämd distributionstur. 



EMPIRI 
 

-66- 
 

sätt ska kunna hjälpa kunden och se till att leveranserna blir rätt, 
exempelvis att det blir rätt emballage på produkterna.  
 

4.4.6 Samarbete mellan marknads- och logistikavdelningarna 
Respondenterna på Carlsberg och Alfa menar att samarbete mellan 
marknads- och logistikavdelningarna är av stor betydelse för effektiviteten i 
den fysiska distributionen. Detta är enligt Alfas VD viktigt dels för att 
marknad ska skaffa kunder inom de geografiska områden där det ur en 
fysisk distributionssynpunkt finns ett behov av fler kunder, dels för att den 
fysiska distributionen ska få möjlighet att planera för fler kunder på olika 
distributionsturer. Om detta samarbete fungerar väl har företaget goda 
möjligheter att nå den optimala punkten där de både kan ge god service och 
fylla bilarna. Vidare hävdar VD att det med datorns hjälp skulle vara 
möjligt att planera de snabbaste distributionsturerna, men att denna metod 
inte skulle ta hänsyn till olika kunders behov:  
 
”Så rent teoretiskt är det lätt att lägga upp de effektivaste körturerna, men 
kunden, som ändå är i centrum, det är den vi lever på, varom kring allt 
cirklar, har också sitt ord med i laget. Och då så, som jag brukar säga, när 
inte karta och verkligheten stämmer överens med varandra, då är det 
verkligheten som gäller och verkligheten det är kunden. Då kostar det 
kanske några hundra tiondelar på distributionskostnaden.” (VD, Alfa) 
 
På Carlsberg används, vilket tidigare nämnts, en internprislista58 för 
logistiktjänster för att skapa en dialog mellan marknads- och 
logistikavdelningarna, något som enligt Green på logistik och Adnell på 
marknadsavdelningen har gett goda resultat i form av reducerade kostnader 
och förbättrad internkommunikation. 
 

4.4.7 Kompetens 
På Flextronics och JKP menar man att även erfarenhet och kompetens är 
mycket viktigt för förmågan att kunna skapa en effektiv fysisk distribution. 
En stor del av arbetet med den fysiska distributionen hos JKP sköts av 
företagets VD, som enligt Grune besitter en kunskap om företagets 
transporter som skulle vara svår att datorisera. Det kan exempelvis gälla 
saker som att VD direkt kan avgöra hur stor plats en produkt tar på 
lastbilsflaket och vilka produkter som kan levereras med samma lastbil 
samt ge information till chaufförerna om avlastning och dylikt. Utöver VD 
                                           
58 För en utförligare beskrivning av Carlsbergs interna logistikprislista, se bilaga VI ”Kostnader och 
service: Intern logistikprislista”. 
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finns det emellertid flera personer med goda kunskaper om den fysiska 
distributionen och skulle denna kompetens inte räcka till finns det hjälp att 
tillgå. Företaget hyr exempelvis ut en del av sina lokaler i Jönköping till 
transportföretag, vilket innebär att de har god uppfattning om hur dessa 
arbetar och det finns också en möjlighet att JKP skulle kunna samarbeta 
med dem. Grune menar dock att ett samarbete med en extern speditör 
skulle innebära kostnader som kunden inte är beredd att betala. Att JKP 
täcker hela Sverige ser hon enbart som en fördel, men i vissa fall kan det 
bli mycket höga transportkostnader som företaget idag kan fördela mellan 
olika kunder. Vidare anser Grune att JKPs långa erfarenhet av fysisk 
distribution är en av orsakerna till att de kan täcka hela landet.  
 
Även Olofsson på Flextronics menar att företaget genom sin långa 
erfarenhet av distribution har goda förutsättningar för att kunna 
samleverera med andra industrier och därigenom skapa ett effektivt flöde. 
Vidare påpekar han att det krävs en hög kompetens för att lasta gods, något 
som Flextronics gör själva och som han betecknar som en av styrkorna med 
deras fysiska distribution59. 
 
 

                                           
59 För en utförligare beskrivning av den kompetens som krävs för att lasta Flextronics produkter, se bilaga 
VI ”Kostnader och service: Lastning av transport”. 
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5 ANALYS 
 detta kapitel använder vi vår teoretiska referensram för att analysera 
resultatet av vår empiriska undersökning, vilket presenterades i 

föregående kapitel. Vi har valt att strukturera vår analys med utgångspunkt 
från våra problemfrågor och vår teoretiska referensram.  
 

5.1 Källor till konkurrensfördelar 
5.1.1 Det externa synsättet 

Femkraftsmodellen 
På de studerade företagen relateras de faktorer som betraktas som källor till 
konkurrensfördelar till deras externa omgivning och man hävdar att man i 
stor utsträckning måste anpassa sig till vad som sker i den yttre miljön. 
Detta anser vi tyder på att företagens förmåga att skapa konkurrensfördelar 
påverkas av den konkurrenssituation de befinner sig i. Porter (1980) hävdar 
att en branschs attraktivitet och lönsamhet beror på dess 
konkurrenssituation, vilken i sin tur bestäms utifrån fem faktorer. Vi har 
således valt att utifrån Porters (1980) konkurrenskrafter kortfattat illustrera 
vilka faktorer man inom företagen främst anser inverkar på den egna 
konkurrenssituationen. Alla företag i vår studie är utsatta för konkurrens, 
men rivaliteten mellan företag inom branschen (Porter, 1980) yttrar sig på 
olika sätt. Alfa påverkas som ett litet företag av tilltagande konkurrens 
genom att antalet konkurrenter blivit färre men större och i Carlsbergs fall 
kommer den ökade konkurrensen från såväl andra bryggeriföretag som 
dagligvaruhandeln och den tilltagande privatimporten. På JKP och 
Flextronics diskuterar man visserligen konkurrens och Göransson på 
Flextronics påpekar också att företaget, i likhet med de flesta andra, är 
utsatta för hård konkurrens. Samtidigt ger man på dessa båda företag, enligt 
vår uppfattning, inte uttryck för att man skulle påverkas i lika stor 
utsträckning av rivalitet som Alfa och Carlsberg. På JKP framhålls i stället 
att de är det enda rikstäckande företaget inom branschen medan man på 
Flextronics påpekar att deras helhetslösning inte återfinns hos några av 
deras konkurrenter. 
 
För majoriteten av företagen är lönsamheten låg, något som vi utifrån 
Porters (1980) resonemang menar delvis är en följd av den starka 
rivaliteten inom branschen. Vår studie visar dock att även kunderna bidrar 
till att pressa priserna, något som är särskilt tydligt på JKP där man 
uttryckligen säger att kunderna utövar stark prispress samt även på 
Carlsberg, där kunderna i allt större utsträckning väljer att köpa hem billig 

I 
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öl från utlandet. Vidare måste man på Carlsberg i stor utsträckning rätta sig 
efter Systembolagets regler. Utifrån dessa resonemang hävdar vi att 
företagen också påverkas av vad Porter (1980) benämner kundernas 
förhandlingsstyrka. Beträffande lönsamheten skiljer sig Flextronics från 
övriga företag då man menar att denna inte blivit speciellt mycket sämre än 
tidigare och man diskuterar inte heller låga priser. I stället framhålls att 
Flextronics utvecklas av att ha krävande kunder. I egenskap av ett stort 
företag har de dock en fördelaktig förhandlingsposition gentemot dessa, 
varvid vi anser att deras kunders förhandlingsstyrka är något svagare än för 
de övriga företagen. Sammantaget ser vi därför att de av Porters (1980) fem 
konkurrenskrafter som man inom företagen främst anser påverkar 
konkurrenssituationen och som man därför måste ta hänsyn till är 
rivaliteten mellan företag samt kundernas förhandlingsstyrka. Följaktligen 
har vi valt att utelämna en diskussion kring övriga faktorer i 
femkraftsmodellen.  
 

Generiska strategier 
Vi kan se flera likheter mellan företagens sätt att positionera sig i 
förhållande till sina konkurrenter inom branschen då alla söker erhålla 
konkurrensfördelar genom det som Porter (1985) benämner differentiering. 
På Alfa handlar positioneringen om att tillhandahålla ett brett sortiment av 
råvaror, något som kan liknas vid att Flextronics erbjuder kunderna en 
helhetslösning innefattande hela värdekedjan. Carlsberg differentierar sig 
genom sitt varumärke samt företagets breda produktportfölj och även på 
JKP är det etablerade varumärket, här i kombination med hög kvalitet och 
service, viktiga för differentieringen.  
 
Samtidigt menar man på alla företag att kostnaderna också spelar in samt 
att det, vilket även nämnts ovan, inom flera branscher förekommer 
omfattande prisdiskussioner med kunderna. Ett i vår mening tydligt 
exempel är att man på Carlsberg hävdar att även om företaget har ett 
väletablerat varumärke, är det ändå priset som i slutändan avgör vad 
kunderna väljer. Detta resonemang kan jämföras med Porter (1985) som 
menar att företag som söker differentiera sig inte helt kan bortse från 
kostnaderna. Porter (1985) varnar dock för att företag, om de inte beslutar 
sig för om de satsa på differentiering eller kostnadsledarskap, riskerar att 
förlora konkurrensfördelar. Flera av de studerade företagen tar emellertid 
inte klart ställning beträffande detta, utan menar att såväl differentiering 
som kostnader är viktiga, ett resonemang som stödjs av PIMS-studien 
(Buzzell & Gale, 1987) som visar att en differentieringsstrategi inte 
behöver vara oförenlig med låga kostnader. Vidare menar man på såväl 
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Flextronics som Carlsberg att företagen skiljer sig från sina konkurrenter 
genom att de är större än dem och därmed kan uppnå stordriftsfördelar. 
Detta stämmer enligt vår uppfattning också överens med PIMS-studien 
(Buzzell & Gale, 1987), vilken pekar på sambandet mellan stor 
marknadsandel, effektiv produktion och högre lönsamhet.  
 
Trots likheter angående hur de ska positionera sig skiljer sig företagen 
emellertid åt beträffande vad Porter (1985) benämner konkurrensmålet. 
JKP, Flextronics och Carlsberg riktar sig mot breda målgrupper och således 
hela branschen. Alfa har i stället valt att inom en viss region fokusera på 
mindre och i vissa fall även geografiskt svårtillgängliga kunder inom 
branschen, varvid vi anser att deras positioneringsstrategi kan jämföras 
med vad Porter (1985) kallar fokuserad differentiering.  
 

5.1.2 Det interna synsättet 
Kärnkompetens som källa till konkurrensfördelar 

Inom företagen ser man kunskap om sitt respektive verksamhetsområde 
som sin egentliga kärnkompetens. För att kunna avgöra om det enligt den 
teoretiska definitionen verkligen rör sig om kärnkompetenser har vi valt att 
jämföra dessa kompetenser med Prahalad och Hamels (1990) tre kriterier 
som en kärnkompetens ska uppfylla.   
 
Det första kriteriet handlar om att en kärnkompetens ska ge tillgång till 
flera olika marknader (Prahalad och Hamel, 1990). På Carlsberg är man 
exempelvis av uppfattningen att man med hjälp av sin kärnkompetens, det 
vill säga kunskapen om att brygga öl, kan utveckla många andra drycker, 
varvid vi anser att Carlsberg med hjälp av nya produkter lättare kan nå ut 
till nya kundgrupper. Man påpekar också på företagen att det inte räcker 
med att ha kunskaper om något, utan att dessa även måste sättas i relation 
till vad som efterfrågas på marknaden. Bland annat diskuterar Alfas VD att 
det krävs en slags ”råvarukunskap” i förhållande till marknaden och då 
företagen relaterar sin kärnkompetens till vad som sker på marknaden 
menar vi att de är rustade för att med hjälp av sina kärnkompetenser även 
etablera sig på nya marknader.  
 
Vidare menar Prahalad och Hamel (1990) att en kärnkompetens ska ge ett 
tydligt bidrag till den upplevda kundnyttan av produkten, något som man 
på alla företag hävdar att deras kärnkompetens gör. Vi tror inte att det finns 
något företag där man anser att deras kärnkompetens inte skulle vara 
värdefull för kunderna, men vi finner det desto mer intressant att man på 
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företagen i vår studie inte verkar anse att kärnkompetensen är tillräcklig för 
att skapa värde för kunden. Två exempel är att man på Carlsberg hävdar att 
den fysiska distributionen är mycket betydelsefull i mötet med kunden och 
att man på Flextronics har lagt till flera viktiga aktiviteter som logistik runt 
sin kärnkompetens för att lättare kunna nå kunderna.  
 
Enligt Prahalad och Hamel (1990) ska en kärnkompetens även vara svår för 
konkurrenterna att imitera. I vår studie är det endast på Carlsberg som man 
tydligt uttrycker att kärnkompetensen, som en följd av företagets kunskap 
och innovationsförmåga, är svår att kopiera. Alfas VD är dock av 
uppfattningen att företagets långa erfarenhet och kunskap om råvarorna i 
förhållande till marknaden tar tid att bygga upp, något som vi menar tyder 
på att även deras kärnkompetens är svår för konkurrenterna att imitera. Ett 
liknande resonemang kan föras för Flextronics, då man visserligen menar 
att deras tillverkning kan kopieras, men att detta kan motarbetas genom att 
ständigt ligga i framkant på utvecklingen. JKP kan produktmässigt 
kopieras, varvid man försöker utarbeta goda relationer med kunderna så att 
dessa ändå väljer JKP.  
 
Baserat på att det som företagen uppger utgör deras kärnkompetens också 
till stora delar uppfyller Prahalad och Hamels (1990) krav, anser vi att 
deras kärnkompetens är en viktig, om än inte tillräcklig, källa till 
konkurrensfördelar.  
 

Förmågor som källor till konkurrensfördelar 
Inom företagen diskuteras inte enbart kärnkompetens som en källa till 
konkurrensfördelar och som även antytts ovan, menar flera respondenter att 
kärnkompetens inte räcker till för att skapa värde för kunden. Som 
diskuterats i vår teoretiska referensram är också flera författare kritiska till 
en alltför stark fokusering på kärnkompetens och exempelvis framhåller 
Stalk et al (1992a; 1992b) i stället förmågor som källor till 
konkurrensfördelar. Av de studerade företagen är vi av uppfattningen att 
det främst är Flextronics och Carlsberg som kan sägas diskutera förmågor. 
På Carlsberg försöker man genom projektet TEAM Carlsberg skapa ett 
ökat processtänkande och man anser att det faktum att man behållit alla 
delar som har med kundkontakt att göra inom företaget bidrar till en 
förbättrad kundservice. Ett liknande diskussion förs av Flextronics 
marknadschef som menar att företaget genom erbjuda kunden fler 
aktiviteter utöver sin kärnkompetens gör dem mer konkurrenskraftiga.  
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Det Flextronics främst vill vara kända för är enligt företagets marknadschef 
att de kan erbjuda en hel värdekedja och företagets processtänkande är 
enligt honom en av deras konkurrensfördelar. Även Carlsberg uttrycker, 
som ovan nämnts, betydelsen av att behålla för kundservicen viktiga delar 
inom företaget och därmed behövs kunskaper både i att brygga, sälja och 
distribuera öl. Dessa uppfattningar anser vi stämma väl överens med 
Porters (1985; 1996) diskussion om att ett företags framgång inte enbart 
kan förklaras utifrån en enstaka kärnkompetens, utan att konkurrensfördelar 
skapas utifrån ett helt system av aktiviteter i ett företags värdekedja. Även 
om dessa frågor inte uttryckligen diskuteras på JKP, menar man att 
kunderna föredrar deras produkter bland annat därför att JKP är flexibla 
och kan erbjuda en omfattande kundkontakt med egna leveranser. Detta 
uttalande hävdar vi visar på att man inom företaget ser till en större del än 
bara kärnkompetensen när man bedömer vad som är viktigt för kunderna 
och således ser vi tecken på ett processtänkande även inom JKP. Inte heller 
på Alfa nämndes någon intern styrka som direkt skulle kunna ses som en 
förmåga, men stycke 4.3.1 visar dock att man på alla företag i vår studie 
anser att helheten i verksamheten är viktig och därför ser vi att man även 
betraktar en grupp affärsprocesser i likhet med Stalks (1992a; 1992b) 
förmågor som källor till konkurrensfördelar.  
 

Resurser som källor till konkurrensfördelar 
Med förmågornas och värdekedjans hjälp kan man förvisso visa på att flera 
olika aktiviteter i ett företag kan skapa konkurrensfördelar. Utöver 
kärnkompetens och det som vi ovan beskrev som förmågor besitter 
företagen dock andra interna källor till konkurrensfördelar som vi utifrån 
Barneys (1991; 1995) och Collis och Montgomerys (1995) resonemang har 
valt att se som resurser.  
 
Vi diskuterade i den teoretiska referensramen att resurser kan delas in i 
kategorierna materiella, immateriella och organisatoriska (Barney, 1991; 
1995 & Collis & Montgomery, 1995). Exempel på organisatoriska resurser 
är enligt vår uppfattning det som ovan diskuterats som förmågor. Såväl 
Barney (1991) som Collis och Montgomery (1995) betraktar också 
förmågor som en del av ett företags resurser och då resursbegreppet är 
mycket brett anser vi det svårt, och inte heller nödvändigt, att fullt ut skilja 
mellan förmågor och resurser. Vi är således av uppfattningen att 
Flextronics förmåga att kunna erbjuda aktiviteter från i stort sett hela 
värdekedjan samt att även tillhandahålla billig produktion i låglöneländer är 
viktiga organisatoriska resurser. Ett liknande resonemang kan föras för 
Carlsberg, där det ses som viktigt att bedriva den största delen av 
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verksamheten i egen regi för att kunna förbättra flexibiliteten och 
kundservicen. Även på JKP betraktas företagets flexibilitet som en styrka 
som bottnar i att man, vilket även nämnts tidigare, lägger stor vikt vid 
kundkontakt och bland annat erbjuder transport i egen regi, varvid vi även i 
detta fall ser denna som en organisatorisk resurs.  
 
Andra exempel på organisatoriska resurser är att man på alla företag uppger 
företagsstorleken som en betydelsefull intern styrka. I Carlsbergs och 
Flextronics fall handlar det om att de genom att vara stora kan uppnå 
stordriftsfördelar och inom koncernen ta hjälp av varandra. På Alfa ses det i 
stället som viktigt att vara liten i samarbetet och kommunikation med de 
små kunderna och på JKP hävdar man att det faktum att företaget är litet 
innebär att man kan vara mer flexibel vad gäller exempelvis 
beslutsfattandet. Vidare uppger två av företagen att geografiska faktorer 
spelar in; JKP är rikstäckande och Alfa är beläget geografiskt nära sina 
kunder, något som vi också betraktar som organisatoriska resurser.  
 
Mindre tydligt framhålls materiella resurser som interna styrkor, men några 
exempel är JKPs typgodkända produkter, Alfas och Carlsbergs breda 
produktsortiment samt det faktum att Flextronics, för att kunna erbjuda den 
senaste tekniken, gör omfattande investeringar i ny teknik. De immateriella 
resurser som vi ser hos företagen anser vi till största del innefattas av det 
som tidigare beskrivits som deras kärnkompetens60, det vill säga den 
kunskap och erfarenhet som finns inom företagen. Detta stödjs av Barney 
(1991) som menar att all kunskap som finns inom ett företag hör till dess 
resurser och Collis och Montgomery (1995) som är tydliga med att en 
kärnkompetens också kan ses som en resurs.  
 
På såväl Carlsberg som JKP anser man att varumärket är en mycket viktig 
intern styrka som vi ser som en immateriell (Collis & Montgomery, 1995) 
resurs. Enligt vår uppfattning ska ett varumärke spegla ett företags identitet 
och därmed sammanfatta vad företaget står för, varvid vi hävdar att det 
finns flera bakomliggande faktorer till företagens väletablerade 
varumärken. I Carlsbergs fall handlar det främst om att man som en följd 
av den kunskap och innovationsförmåga som finns inom hela koncernen, 
något som vi också betraktar som en immateriell resurs, gör det möjligt för 
företaget att erbjuda en bred produktportfölj och därigenom skapa ett starkt 
varumärke. På JKP hävdar vi att det etablerade varumärket dels kan 

                                           
60 För tydlighetens skull kommer vi emellertid att använda begreppet immateriella resurser i denna 
diskussion. 
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förklaras utifrån de organisatoriska resurserna flexibilitet, kundkontakt och 
kundservice som är tillskrivs stor betydelse inom företaget, dels genom 
deras typgodkända produkter. Då JKPs vice VD dessutom menar att 
produktionen kräver viss grad av hantverk, ser vi även här tecken på en 
immateriell resurs. Utifrån detta resonemang har vi således funnit att det 
som företagen betraktar som sin kärnkompetens i själva verket också kan 
ses som bakomliggande förklaringar till andra källor till 
konkurrensfördelar.  
 
Även om man på alla företag nämner flera olika interna styrkor som källor 
till konkurrensfördelar visar vår studie att de flesta av deras interna styrkor 
kan hänföras till de organisatoriska resurserna. En tänkbar förklaring till 
varför just denna resurstyp överväger, menar vi kan vara att man på alla 
företagen betonar helheten i verksamheten, något som är särskilt tydligt på 
Carlsberg där man påpekar att man, genom att behålla alla delar som 
innefattar kundkontakt inom företaget, lättare kan skapa en kultur kring hur 
man ska arbeta och som medarbetarna är stolta över. Följaktligen ser vi 
tecken på en helhetssyn som sitter djupt rotad inom företagen och således 
kan utgöra en del av organisationskulturen, en tolkning som stödjs av 
Collis och Montgomerys (1995) påpekande att ett företags värdefulla 
resurser återfinns i dess rutiner, processer och kultur.  
  
Företagen uppgav alla flera olika interna styrkor, men för att vara värdefull 
ska en resurs enligt Barney (1991; 1995) ta yttre möjligheter och hot i 
beaktande. Detta förtydligas av Collis och Montgomery (1995), vilka 
hävdar att värdet på en resurs bland annat bestäms av hur bra den är i 
förhållande till konkurrenterna samt hur lätt resursen är att kopiera. Alla 
företag i vår studie besitter resurser som man inom företagen menar skiljer 
dem från konkurrenterna och enligt vår mening därför kan ses som unika 
och värdefulla. Exempel på detta är Carlsberg breda sortiment, Flextronics 
helhetslösning, JKPs rikstäckning och det faktum att Alfa som litet företag 
har god förståelse för sina till storleken små kunder.  
 
Beträffande hur lätt företagets resurser kan kopieras, har vi funnit att 
företagens kärnkompetens till viss del kan imiteras61. I samband med vårt 
resonemang kring resurser önskar vi dock framhålla att det faktum att 
företagen bedriver en stor del av verksamheten i egen regi och har ett i våra 
ögon mycket värdefullt ”helhetstänk” kan försvåra för andra företag att 
kopiera dem och därmed också skydda kärnkompetensen från att urholkas.   

                                           
61 Se diskussionen i stycke ”Kärnkompetens som källa till konkurrensfördelar” i analysen. 
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Med hjälp av RBV görs således vissa kopplingar till den externa miljön, 
men vi är, i enlighet med de Wit och Meyer (1998), av uppfattningen att 
dessa kopplingar är otillräckliga för att kunna beskriva vad som skapar 
konkurrensfördelar för ett företag. Följaktligen anser vi att Barneys (1991; 
1995) och även Collis och Montgomerys (1995) RBV huvudsakligen 
handlar om att identifiera interna styrkor och alldeles för lite om att 
utvärdera den yttre omgivningen. Även om vår studie visar att företagens 
interna styrkor är mycket viktiga källor till konkurrensfördelar och man 
menar att omgivningen till viss del kan påverkas genom dessa, exempelvis 
genom att som JKP ha en god relation med kunderna, är man också av 
uppfattningen att man i stor utsträckning påverkas av vad som händer i den 
externa miljön. Det allra tydligaste exemplet på detta är att alla företagen 
vid utarbetandet av strategier för verksamheten måste anpassa sig efter 
kunderna och man även hävdar att kärnkompetensen måste utvecklas i 
förhållande till vad marknaden efterfrågar, varvid vår studie visar att såväl 
externa som interna faktorer ses som viktiga källor till konkurrensfördelar 
för de studerade företagen. 
 

5.2 Outsourcing 
Vår studie visar att även om fenomenet outsourcing diskuteras på 
företagen, är det främst enklare aktiviteter som outsourcas. Detta i 
kombination med att man på alla företag påpekar att helheten i 
verksamheten är viktig och att outsourcing av olika aktiviteter därför inte 
alltid är lämpligt, menar vi visar att företagen inte har någon 
”outsourcingkultur” och att man överlag är tveksam till outsourcing. Även 
om Flextronics outsourcar sina transporter, framhäver man exempelvis att 
företaget fortfarande sköter en stor del av det administrativa arbetet kring 
den outsourcade verksamheten. Detta handlar således enligt van Weeles 
(1994) definition om splittrad outsourcing, i vilken företagen behåller en 
stor del av kontrollen av de outsourcade aktiviteterna. Företagens 
inställning till outsourcing anser vi vara viktig att bära med sig i den 
fortsatta analysen, då vi ser denna som en del av förklaringen till varför 
man har valt att inte outsourca hela eller delar av sin fysiska distribution. 
 

5.2.1 Outsourcing av den fysiska distributionen 
För att ge läsaren en övergripande bild av vilka faktorer man på de 
studerade företagen identifierar som hinder för outsourcing redogör vi 
nedan för dessa faktorer. Därefter analyserar vi mer ingående de viktigaste 
argumenten till varför man har valt att inte outsourca hela eller delar av sin 
fysiska distribution. 
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Hinder för outsourcing av den fysiska distributionen 
Respondenterna på de olika företagen för fram en rad olika argument för att 
inte outsourca hela eller delar av den fysiska distributionen, där de mest 
framträdande är att outsourcing riskerar att försämra företagets service 
gentemot kunderna samt att det i dagsläget inte skulle leda till 
kostnadsreduceringar. Dessa argument återspeglas i Heywoods (2001) 
påstående att outsourcing inte automatiskt leder till bättre service eller lägre 
kostnader. Vad avser kundservicen menar man på en majoritet av företagen 
att det skulle vara svårt för en extern distributör att få samma känsla för 
produkterna och kunderna som företagets egna personal, något som de, i 
likhet med Heywood (2001), därför ser som ett hinder för outsourcing. 
Ytterligare en förklaring till varför man inte outsourcar hela eller delar av 
den fysiska distributionen är enligt respondenterna de externa 
distributörernas bristande kompetens i att exempelvis lagra och/eller 
transportera företagets produkter. Detta stämmer väl överens med såväl 
Berglund et als (1999) som Virums (1993) och Andersson och Norrmans 
(2002) uppfattning att tjänsteproducenterna idag inte har tillräckligt bred 
kunskap om de tjänster de utför.  
 
På Alfa och JKP upplever man att outsourcing av den fysiska distributionen 
förhindras av att företaget är så litet att de har svårt att hitta en extern 
distributör för vilken de kan vara en betydande kund. Att konkurrensen 
bland tjänsteproducenterna enligt Andersson och Norrman (2002) minskar 
och att antalet aktörer på marknaden blir färre men större menar vi därför 
kan vara en ofördelaktig utveckling för mindre företag, en uppfattning som 
delas av Alfas VD. Vi hävdar att denna utveckling skulle kunna ge upphov 
till en organisatorisk skillnad mellan tjänsteköpare och tjänsteproducent 
och också försvåra kommunikationen parterna emellan, något som i 
enlighet med Bagchi och Virums (1996) resonemang skulle kunna försämra 
möjligheterna för mindre företag att outsourca sin fysiska distribution.  
 
Vidare anser man på alla företag, i likhet med Andersson (1997a), att man 
genom outsourcing riskerar att förlora kontrollen över verksamheten. 
Andra motiv till att inte outsourca den fysiska distributionen är enligt 
Grune på JKP att det finns en risk att man går miste om värdefull 
kompetens och att det därför kan vara svårt att ta tillbaka tjänsten, något 
som även Heywood diskuterar (2001). Hon påpekar också att företaget har 
dålig erfarenhet av externa speditörer, något som Bagchi och Virum (1996) 
menar kan vara en förklaring till varför företag väljer att inte outsourca.  
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Transaktionskostnadsteorin 
På en majoritet av företagen i vår studie anser man att det är svårt att hitta 
lämpliga samarbetspartners för outsourcing av den fysiska distributionen, 
något som vi hävdar kan jämföras med Coases (1937; i Williamson & 
Winter, 1991) sökkostnader, vilka således utgör en förklaring till varför 
man väljer att inte outsourca. För företagen uppstår de höga sökkostnaderna 
som en följd av att deras lager- och/eller transporthantering kräver speciella 
kunskaper om produkterna och i vissa fall även speciell utrustning. 
Exempelvis är Alfas produkter känsliga och fordrar därför, både med 
avseende på lager och transporter, en speciell typ av distribution och på 
Flextronics menar man att externa distributörer, åtminstone initialt, skulle 
sakna tillräcklig produktkännedom för att kunna sköta företagets 
lagerverksamhet. Enligt Williamsons (1985; i Aertsen, 1993) definition är 
detta exempel på såväl fysiska som mänskliga specifika tillgångar, vilkas 
förekomst enligt författaren utgör hinder för outsourcing.  
 
På Flextronics är man som enda företag dock av uppfattningen att det inte 
är svårt att hitta speditörer som kan ansvara för företagets transporter, 
vilket bland annat förklaras med att produkterna inte kräver någon särskild 
form av transport och att utbudet på speditörer är stort. I enlighet med 
Coases (1937; i Williamson & Winter, 1991) resonemang om sökkostnader 
anser vi följaktligen att Flextronics har låga sökkostnader för den fysiska 
distributionens transportdel, vilket kan ses som en förklaring till varför 
företaget har valt att outsourca sina transporter. Att transporterna är 
lämpliga att outsourca då de inte kräver investeringar i specifika tillgångar 
stödjs också av såväl Williamsons (1975) som Aertsens (1993) uppfattning 
att förekomsten av icke-specifika tillgångar innebär att transaktionen kan 
genomföras på marknaden.  
 
Enligt Aertsen (1993) är emellertid inte förekomsten av specifika tillgångar 
tillräcklig för att förklara varför företag väljer att inte outsourca sin fysiska 
distribution, utan man måste även beakta hur svårt det är att mäta dess 
prestation. Även om mätproblem inte explicit diskuteras av respondenterna, 
menar man på JKP att outsourcing kräver att man, för att hitta rätt pris, har 
möjlighet att jämföra priser mellan olika externa speditörer och på 
Flextronics anser man att det är svårt att exakt bedöma kostnaderna för 
lagerverksamheten, vilket ses som ett hinder för outsourcing. Dessa 
resonemang menar vi tyder på vissa svårigheter att mäta värdet på den 
fysiska distributionens aktiviteter, något som enligt Aertsen (1993) medför 
att företag väljer att inte outsourca. Vidare är detta enligt Coases (1937; i 
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Williamson & Winter, 1991) definition exempel på sökkostnader som även 
de innebär att företag föredrar en organisationslösning.  
 
På Carlsberg menar man att outsourcing av den fysiska distributionen 
skulle kräva att företaget anlitade flera olika distributörer, men man hävdar 
att detta inte är något önskvärt alternativ. Även på Flextronics har man valt 
att reducera antalet speditörer som man anlitar för sina utrikestransporter, 
då det tidigare var alltför många relationer att följa upp. Att man på dessa 
företag inte anser det önskvärt med många externa relationer menar vi kan 
bero på att det finns en gräns för hur många relationer man effektivt kan 
hantera och kontrollera. Detta kan till viss del förklaras utifrån människans 
begränsade förmåga att hantera alltför komplexa problem, något som 
Williamson (1975) betecknar som människans begränsade rationalitet. Vi 
tror därför att det faktum att outsourcing av den fysiska distributionen 
ibland kräver att det tjänsteköpande företaget upprätthåller relationer med 
många externa distributörer skulle kunna vara ett argument för att inte 
outsourca. Att man på de flesta företag hävdar att outsourcing skulle kunna 
skada kundrelationen då en extern part förmodligen inte uppvisar samma 
engagemang för produkterna och kunderna som företagets egen personal, 
anser vi också tyder på en oro hos företagen att anlitandet av en extern part 
skulle kunna inverka negativt på företagets kundrelation, något som vi 
menar uppvisar likheter med Williamsons (1975) resonemang om 
opportunism. Vi menar därför att risken för opportunism delvis förklarar 
varför man på de företag som outsourcar en del av sin fysiska distribution 
anser att det är mycket viktigt att ha kontroll över denna.  
 
Vikten av att behålla kontrollen över verksamheten återkommer i olika 
sammanhang hos de flesta respondenter som ett argument att inte outsourca 
hela eller delar av den fysiska distributionen. Detta stämmer väl överens 
med Williamsons (1991) påstående att organisationens överlägsna 
möjlighet att kontrollera och styra olika transaktioner är dess viktigaste 
fördel gentemot marknaden. Argument bland respondenterna för att inte 
outsourca hela eller delar av den fysiska distributionen är exempelvis att 
företaget därigenom förlorar kontrollen över kundrelationen och/eller den 
fysiska hanteringen av produkten. På Carlsberg och Flextronics är man 
också av uppfattningen att även om man outsourcar är det viktigt att man 
fortfarande styr verksamheten. Flextronics sköter exempelvis större delen 
av det administrativa arbetet kring transporterna själva och man valde 
också, vilket redan diskuterats, att reducera antalet speditörer för 
utrikestransporterna för att kunna följa upp denna verksamhet bättre. 
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På Carlsberg påpekar man som enda företag att outsourcing kräver en 
långsiktig relation med det företag vars tjänster man köper, vilket 
exempelvis innebär att man inte kan anlita en speditör endast för enstaka 
turer utan att denna måste få köra mer regelbundet för företaget. Detta 
resonemang stämmer väl överens med Williamsons (1975) uppfattning att 
transaktioner som utförs mer sällan inte lämpar sig för outsourcing. Med 
hänsyn tagen till att denna aspekt endast diskuteras på ett av företagen, 
menar vi att en del av de argument som framförs mot outsourcing grundar 
sig på att några av företagen endast anlitar externa distributörer i mycket 
begränsad omfattning och att de därför inte har utvecklat en långsiktig 
relation med dessa. Vi håller det således för sannolikt att ett djupare 
samarbete mellan tjänsteköpare och tjänsteproducent skulle kunna lösa en 
del av de problem som man på företagen idag ser som hinder för 
outsourcing, exempelvis vad gäller mänskliga och fysiska specifika 
tillgångar.  
 
Coase (1937; i Williamson & Winter, 1991) diskuterar kontraktskostnader 
som ytterligare ett skäl att välja en organisationslösning. Denna faktor 
nämns inte uttryckligen av respondenterna, men det faktum att vår analys 
indikerar förekomsten av begränsad rationalitet och opportunistiskt 
beteende samt identifierar förekomsten av specifika tillgångar innebär 
enligt Williamsons (1975) resonemang att outsourcing av företagens 
fysiska distribution skulle kräva noggrant specificerade kontrakt, något som 
skulle kunna försvåra outsourcing. 
 
De kostnader som företagen i vår studie har för sin fysiska distribution 
utgör en form av produktionskostnader62, vilka Andersson (1997b) hävdar 
är en viktig del att beakta i en transaktionskostnadsanalys. Detta påstående 
menar vi stödjs av att ett av de mest framträdande argumenten hos 
respondenterna för att inte outsourca hela eller delar av den fysiska 
distributionen är att denna redan är så kostnadseffektiv att outsourcing 
förmodligen inte skulle leda till några större kostnadsreduceringar. Enligt 
Andersson (1997b) baseras diskussionen kring produktionskostnader i en 
transaktionskostnadsanalys på att dessa kostnader kan sänkas genom 
outsourcing eftersom tjänsteproducenten kan uppnå stordriftsfördelar som 
tjänsteköparen inte kan skapa på egen hand. Detta resonemang går dock 
inte att fullt ut applicera på företagen i vår studie, då den omfattar såväl 
mindre som större företag som, oavsett storleken på den fysiska 

                                           
62 Fysisk distribution handlar om att utföra olika tjänster, varvid produktionskostnaderna i detta fall skiljer 
sig från de produktionskostnader som Lambert och Stock (1993) diskuterar i totalkostnadsmodellen. 
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distributionen, alla menar att de är kostnadseffektiva. Dessutom anser man 
på alla företag att det först och främst inte är kostnaderna för den fysiska 
distributionen som står i fokus vid ett outsourcingbeslut utan att andra 
faktorer, som exempelvis outsourcingens inverkan på kontrollen av 
verksamheten, ofta är mycket viktigare att beakta. Även om Andersson 
(1997b) hävdar att en transaktionskostnadsanalys handlar om att minimera 
summan av produktions- och styrkostnader, visar vår studie att så länge 
kostnaderna för den fysiska distributionen inte överstiger en viss gräns, är 
det styrkostnaderna som har störst betydelse för de studerade företagens val 
att inte outsourca hela eller delar av den fysiska distributionen.  
 

Total Cost of Relationship 
Att vår studie visar att det finns fler faktorer utöver kostnadseffektivitet 
som är viktiga att ta hänsyn till vid ett outsourcingbeslut överensstämmer 
med Maltz och Ellrams (1997) påstående att en ren kostnadsanalys inte 
täcker in alla aspekter som måste beaktas vid outsourcing. I likhet med 
Maltz och Ellram (1997) påpekar flera respondenter att företaget via sin 
fysiska distribution har direktkontakt med kunderna, en relation som de 
flesta respondenter anser vara mycket viktig för företaget. Alfas VD ser 
exempelvis chaufförerna som företagets ”förlängda servicearm”. Ett av de 
mest framträdande argumenten bland företagen att inte outsourca hela eller 
delar av den fysiska distributionen är därför att detta skulle ha en negativ 
inverkan på kundrelationen och den erbjudna servicen. På Flextronics 
hävdar man exempelvis att företagets lagerpersonal, vilka har god 
kännedom om företagets produkter, kan förhindra att felmärkta produkter 
levereras till kunden men att det finns en risk för att detta ”skyddsnät” 
försämras om lagerverksamheten i stället hanteras av en extern distributör. 
 
På en majoritet av företagen i vår studie är man också av uppfattningen att 
flexibiliteten gentemot kunderna skulle försämras om man outsourcade 
hela eller delar av den fysiska distributionen, något som vi anser är 
intressant med tanke på att ökad flexibilitet ofta förs fram som ett motiv till 
outsourcing (se exempelvis Andersson, 1997a). På Carlsberg menar man 
exempelvis att chaufförernas direktkontakt med kunderna innebär att 
företaget snabbare får information när det händer saker ute på fältet och 
därigenom kan man styra verksamheten bättre, en faktor som också 
diskuteras av Maltz och Ellram (1997). På Alfa och JKP påpekar man 
vidare att flexibiliteten och således också kundservicen skulle försämras av 
att företaget vid outsourcing skulle vara tvungen att inrätta sig efter den 
externa speditörens schema. Detta tas även upp av Maltz och Ellram (1997) 
som framhåller att en viktig aspekt av outsourcingbeslutet är 
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tjänsteproducentens förmåga att uppfylla tjänsteköparens krav på 
leveransscheman och olika tilläggstjänster. På Flextronics, där man har 
outsourcat sina transporter, verkar dock detta samarbete fungera väl då man 
är av uppfattningen att företaget och dess speditörer försöker hjälpa 
varandra om problem uppstår med körscheman och dylikt. 
 
På alla företag är man, i likhet med Maltz och Ellram (1997), av åsikten att 
chaufförernas kunskap, engagemang och attityd gentemot kunderna är 
viktig för kundservicen. Detta är enligt Maltz och Ellrams (1997) definition 
exempel på ”mjuka” mått som således, enligt majoriteten av 
respondenterna, kan ses som mycket starka argument mot outsourcing, 
särskilt då många respondenter menar att det är svårt att hitta externa 
distributörer som förstår betydelsen av bland annat personalens 
engagemang. På JKP har man exempelvis haft problem med att externa 
speditören inte har ägnat kunden tillräcklig tid och uppmärksamhet vid 
lossning av godset. Även om man på Flextronics inte ser de mjuka måtten 
som ett hinder för outsourcing hävdar man att kundrelationen är viktig och 
poängterar därför, i likhet med Maltz och Ellram (1997), att outsourcing 
kräver att företaget har en god relation med sina speditörer för att 
därigenom kunna kontrollera servicen gentemot kunden. 
 
Alfas VD menar att chaufförernas relation med kunderna är av stor 
betydelse av det skälet att de är de enda på företaget som regelbundet 
träffar kunderna, en aspekt som även lyfts fram i Maltz och Ellrams (1997) 
resonemang. VD betonar också vikten av att företaget genom sina 
chaufförer får återrapporter om vad som händer ute på marknaden, 
exempelvis om kunden har börjat handla av någon konkurrent,  något som 
VD, i likhet med Maltz och Ellram (1997), menar skulle vara svårare om 
man outsourcade den fysiska distributionen.  
 
På de flesta företag i vår studie anser man att servicen gentemot kunden är 
viktigare än låga kostnader, vilket är helt i linje med Maltz och Ellrams 
(1997) uppfattning att service väger tyngre än kostnader. På Carlsberg 
hävdar man exempelvis att de ekonomiska fördelarna med att outsourca 
den fysiska distributionen måste vara så stora att de överväger nackdelarna 
med att outsourca. Vi vill dock i detta sammanhang framhålla att det enligt 
de flesta respondenter finns en övre gräns för hur mycket den fysiska 
distributionen får kosta. Höga kostnader medförde exempelvis att 
Flextronics valde att lägga ut sina resterande transporter på externa 
speditörer och på JKP menar man att om företaget i framtiden måste utöka 
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sin vagnpark, vilket är mycket kostsamt, kan de tvingas överväga 
outsourcing. 
 

Tradition 
En i vår mening viktig aspekt på outsourcing, som inte diskuteras av teorin, 
men som hänger nära samman med vårt resonemang att företagen i vår 
studie inte har någon outsourcingkultur, är att man på en majoritet av 
företagen alltid har haft hela den fysiska distributionen i egen regi. Även 
om detta inte är ett argument mot outsourcing, anser vi att det kan vara en 
viktig förklaring till varför företagen i fråga inte har outsourcat den fysiska 
distributionen. Det tar tid att förändra gamla tankesätt och vi menar att det 
kan vara svårt att göra sig av med något som alltid varit en del av företaget. 
Vårt resonemang stödjs av flera respondenter på Carlsberg, vilka hävdar att 
det är tradition i bryggeribranschen att ha egen fysisk distribution och att 
detta skulle kunna vara ett hinder för outsourcing. Kudermann menar dock 
att vindarna så sakteliga kan komma att vända i och med att nya människor 
anställs på företaget. 
 

Mindre och större företag 
När vi diskuterade hinder bakom outsourcing av den fysiska distributionen 
nämnde vi att man på Alfa och JKP anser att det kan vara svårt för dem i 
egenskap av små företag att hitta en extern distributör för vilken de kan 
vara en kund av betydelse, något som enligt Coases (1937; i Williamson & 
Winter, 1991) resonemang är exempel på sökkostnader. Att mindre företag 
kan uppleva det problematiskt för relationen att tjänsteproducenten är 
mycket större och att det därför uppstår ett ojämnt beroendeförhållande 
dem emellan är emellertid inte något som uttryckligen diskuteras i teorin 
när det gäller outsourcing för mindre och större företag. Teorin fokuserar i 
stället på möjligheterna till stordriftsfördelar för mindre företag (se 
exempelvis Andersson, 1997a), men detta nämns varken på Alfa eller på 
JKP som en möjlig effekt av outsourcing. På JKP påpekar man dock att 
begränsade resurser vid kraftig expansion kan tvinga företaget att outsourca 
sin fysiska distribution. Detta resonemang är i linje med Christophers 
(1985; i Andersson, 1991) uppfattning att outsourcing kan vara ett lämpligt 
alternativ för små företag som inte har tillräckligt med resurser för att 
upprätthålla ett stort distributionssystem.  
 
Ovanstående situation kommer troligtvis inte Carlsberg, som i jämförelse 
med Alfa och JKP är ett mycket stort företag, att hamna i. Flera av 
respondenterna på Carlsberg hävdar nämligen att företaget, på grund av sin 
storlek, har sådana kostnadsfördelar att få distributörer skulle kunna utföra 
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den fysiska distributionen mer effektivt än vad företaget gör själva. Denna 
uppfattning återspeglas i Sheffis (1990) påstående att stora företag har 
mindre att tjäna på outsourcing, då de själva har tillräckligt med resurser. 
Att den fysiska distributionen är så omfattande utgör dock ett problem om 
man på Carlsberg skulle vilja outsourca hela den fysiska distributionen, 
eftersom det finns få externa distributörer att tillgå som både är 
rikstäckande och som klarar av att hantera företagets stora volymer. I likhet 
med Alfa och JKP är företagsstorleken för Carlsberg därför en förklaring 
till varför man har svårt att hitta lämpliga samarbetspartners, även om 
orsaken till problematiken är det motsatta, det vill säga att företaget är för 
stort snarare än för litet för att outsourca sin fysiska distribution till en eller 
ett fåtal externa distributörer. 
 
Flextronics är det enda företag där man av egen erfarenhet, med avseende 
på den fysiska distributionen, kan jämföra skillnaderna mellan att vara ett 
stort eller ett mindre företag. Nedläggningen av fabriken i Skillingaryd 
innebar att företagets leveransvolymer minskade kraftigt, något som fick 
till följd att man idag får sämre fraktpriser av sina speditörer än tidigare. 
Även om detta inte är något som diskuteras av respondenterna som ett 
argument mot outsourcing, menar vi att sämre fraktpriser skulle kunna vara 
ytterligare ett hinder för mindre företag med små leveransvolymer att 
outsourca sin fysiska distribution. Vi tror också att detta i viss utsträckning 
skulle kunna motverka de stordriftsfördelar som outsourcing av den fysiska 
distributionen kan leda till för mindre företag.  
 
Förutom de skillnader i argumenten mot outsourcing mellan mindre och 
större företag som har lyfts fram ovan, tyder vår empiriska undersökning på 
att företagsstorleken inte har en avgörande betydelse för huruvida företagen 
väljer att outsourca hela eller delar av sin fysiska distribution eller inte. Vad 
gäller vår studie ansluter vi oss därför till Anderssons (1991) påpekande att 
det inte finns några entydiga svar på vilken nytta små och stora företag kan 
ha av outsourcing. Vi hävdar att det i stället är av större intresse att 
företagen i vår studie, trots deras olika storlek, uppvisar stora likheter i sina 
argument mot outsouring av hela eller delar av den fysiska distributionen.  
 

5.3 Kostnader och service 
Totalkostnadsmodellen 

Att företagen inte definierar begreppet fysisk distribution på samma sätt 
innebär att man inkluderar olika kostnadsposter i totalkostnaden för den 
fysiska distributionen, där den största skillnaden ligger i huruvida lager- 
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och/eller administrationskostnader anses vara en del av den fysiska 
distributionen eller inte. Detta överensstämmer med Christophers (1998) 
påstående att logistikkostnader ofta är svåra att mäta eftersom de omfattar 
flera olika funktioner, något som i vårt fall innebär att 
totalkostnadsmodellen (Lambert & Stock, 1993), i likhet med Aronsson et 
als (2003) resonemang om att denna modell måste anpassas till situationen, 
får olika utseenden för de olika företagen. För en mer hanterbar analys 
utgår vi dock från vår definition av fysisk distribution och lägger ihop 
kostnaderna för lager och transport, vilket visar att en majoritet av 
företagen i vår studie har relativt låga kostnader för sin fysiska distribution. 
 
På Alfa, JKP och Carlsberg ger man tydligt uttryck för att man är beredd att 
till en viss gräns acceptera högre kostnader för den fysiska distributionen 
om detta medför högre kundservice. Man fäster med andra ord i många fall 
större vikt vid den yttre effektiviteten (Persson, 2003; i Björnland et al, 
2003) än vid den inre. På dessa företag hävdar man dessutom att kunderna 
kräver allt tätare leveranser eller kortare leveranstid, något som vi ser som 
krav på en allt högre service. Sammantaget tyder detta enligt vår 
uppfattning på att man på en majoritet av företagen har satt en 
förhållandevis hög nivå på kundservicen i totalkostnadsmodellen och att 
kundernas ökade krav dessutom kan leda till att denna i framtiden måste 
sättas ännu högre. Samtidigt har kostnaderna för den fysiska distributionen 
ökat på de flesta företag, i vissa fall i kombination med att kunderna har 
blivit mer priskänsliga, varvid kostnadseffektivitet är mycket viktigt för att 
företagen inte ska slås ut från marknaden. Detta menar vi tyder på att även 
den inre effektiviteten (Persson, 2003; i Björnland et al, 2003) kommer att 
få en allt större betydelse, något som stämmer överens med Perssons (2003; 
i Björnland et al, 2003) påstående att företag måste uppnå såväl yttre som 
inre effektivitet för att vara konkurrenskraftiga. Syftet med 
totalkostnadsmodellen är att hitta balansen mellan hög leveransservice och 
låga kostnader (Persson 2003; i Björnland et al, 2003), något som enligt vår 
mening förmodligen kommer att bli svårare i takt med att betydelsen av 
både den yttre och inre effektiviteten ökar.  
 
Man hävdar på företagen, vilket tidigare nämnts, att man har en effektiv 
fysisk distribution eller att man åtminstone inte skulle bli mer effektiva 
genom outsourcing, något som skulle innebära att företagen i dagsläget 
uppfyller kravet på inre effektivitet och därmed ur kostnadssynpunkt är 
konkurrenskraftiga. Vi menar emellertid att den förutspådda utvecklingen 
med högre krav på såväl yttre som inre effektivitet i framtiden kan komma 
att tvinga företagen att av konkurrenskraftiga skäl överväga outsourcing, 
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särskilt då Anderssons (1997b) studie visar att de flesta kostnader i 
totalkostnadsmodellen kan sänkas genom outsourcing. Detta resonemang 
anser vi stödjs av det faktum att såväl Carlsberg som Flextronics, som en 
följd av alltför höga kostnader, outsourcar en del av sin fysiska distribution 
och att man på JKP menar att stora investeringar kan leda till att man i 
framtiden tvingas anlita externa speditörer.  
 
Att företagen i vår studie främst fokuserar på den yttre effektiviteten menar 
vi till viss del kan förklaras av det faktum att kostnaderna för den fysiska 
distributionen enligt respondenterna i dag utgör en relativt liten andel av 
företagets totala kostnader. Persson (2003; i Björnland et al, 2003) hävdar 
att logistikens strategiska betydelse delvis beror på hur stor andel 
kostnaderna för denna utgör av företagets totala kostnader. Utifrån detta 
menar vi att den fysiska distributionens strategiska betydelse ur 
kostnadssynpunkt torde vara ganska låg för majoriteten av företagen i vår 
studie och att de därför i dagsläget till viss del kan bortse från kostnaderna 
till förmån för kundservicen utan att detta inverkar negativt på deras 
konkurrensförmåga. Det enda undantaget är Carlsberg, vars kostnader för 
den fysiska distributionen är högre än för de andra företagen, men i detta 
fall betonas också kostnadernas betydelse i större utsträckning. 
 

Leveransservice 
Ett av respondenternas främsta argument för att inte outsourca hela eller 
delar av den fysiska distributionen är att detta skulle ha en negativ inverkan 
på den yttre effektiviteten63, vilken enligt Persson (2003; i Björnland et al, 
2003) tillgodoses genom företagets leveransservice. Respondenternas 
uppfattning baseras bland annat på att outsourcing skulle göra den fysiska 
distributionen mindre flexibel. Att flexibilitet är viktigt stödjs av att Morash 
(1990) och Persson (2003; i Björnland et al, 2003) inkluderar denna faktor i 
serviceelementen. Att man på Flextronics däremot är av uppfattningen att 
outsourcing inte leder till sämre flexibilitet menar vi till viss del kan 
förklaras av att företaget skiljer sig från de övriga företagen då transporten 
av företagets produkter inte kräver speciell hantering och att det finns ett 
stort utbud av speditörer som företaget kan anlita för sina transporter. Vi 
hävdar därför att risken för att inte kunna leverera enligt kundens önskemål 
på grund av att man måste anpassa sig till den externa speditörens schema 
är lägre för Flextronics än vad den skulle vara för de andra företagen om de 
outsourcade sina transporter.  
 

                                           
63 Se diskussionen i stycke ”Total Cost of Relationship” i analysen. 
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Begreppet kundanpassning, vilken Persson (2003; i Björnland et al, 2003) 
definierar som ett viktigt serviceelement, diskuteras inte uttryckligen på de 
olika företagen. Vi hävdar emellertid att flexibiliteten gentemot kunden är 
en viktig del av kundanpassningen och ser därför inte en tydlig skillnad 
mellan dessa båda begrepp. Däremot är vi av uppfattningen att dessa 
serviceelement i viss utsträckning torde kunna påverkas negativt av att man 
har egen fysisk distribution. I enlighet med den diskussion som vi förde 
tidigare om inre effektivitet finns det ur ett kostnadsperspektiv en gräns för 
hur tillmötesgående man kan vara vad gäller kundens olika önskemål. För 
att kunna ha en effektiv fysisk distribution har exempelvis Alfa bestämda 
leveransdagar, vilka kunden måste acceptera och Carlsberg har satt en 
minimigräns för det antal kolli som man levererar till kunden utan att denna 
måste betala leveransavgift. Detta är exempel på begränsningar som vi tror 
till viss del kan undvikas vid anlitade av en extern speditör som kan 
kombinera leveranser från flera företag. 
 
En viktig del av kundanpassningen för flera företag är även kundernas krav 
på tätare leveranser. För Alfa och Carlsberg är leveransfrekvensen ett 
mycket tydligt exempel på en situation där den inre effektiviteten måste 
balanseras mot den yttre. Vi hävdar därför att de ökade kraven på tätare 
leveranser på sikt skulle kunna leda till att leveransservicen försämras som 
en följd av att man har den fysiska distributionen i egen regi. På Alfa 
diskuterar man även ledtiden som viktig för servicen, då företagets kunder 
ofta har mycket kort framförhållning och kräver leverans av varor 
omgående. Om företaget outsourcade sin fysiska distribution skulle detta 
enligt Alfas VD leda till att man inte kan garantera kunden omgående 
leverans, varvid detta torde ha negativ inverkan på ledtiden. 
 
Ett hinder för att outsourca hela eller delar av den fysiska distributionen är 
på alla företag att en extern distributör inte skulle klara av att lagra 
och/eller transportera de produkter som företaget säljer. På Flextronics 
menar man exempelvis att outsourcing av lagret skulle kunna leda till att 
fel produkter levereras till kund samt att det, för att undvika fel vid 
lastningen av produkterna, är viktigt att det är företagets egen personal som 
ansvarar för denna och på JKP har man erfarenhet av att extern distribution 
ofta leder till transportskador. Detta hävdar vi tyder på att 
leveranssäkerheten, enligt företagens uppfattning, torde påverkas positivt 
av att de har kontroll över en stor del av sin fysiska distribution.  
 
På Carlsberg, Alfa och JKP menar man att även leveranspålitligheten 
påverkas positivt av att företaget styr över den fysiska distributionen. 
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Kundundersökningar visar exempelvis att Carlsberg, med avseende på 
leveransprecision, presterar bättre än många av sina konkurrenter. På JKP 
hävdar man vidare att företagets förmåga att leverera i exakt rätt tid skulle 
försämras vid outsourcing, då företagets erfarenhet är att det kan vara svårt 
att förlita sig på att externa speditörer levererar i rätt tid. Vi menar att det 
faktum att externa speditörer har flera kunders leveranser och behov att ta 
hänsyn till när de distribuerar olika gods torde kunna orsaka situationer då 
de tvingas göra prioriteringar bland sina kunder som leder till att en enskild 
kunds gods inte levereras vid rätt tidpunkt, medan man på JKP endast 
behöver fokusera på sina egna kunder och leveranser. Med hänsyn tagen 
till att detta endast diskuteras på ett av företagen, menar vi att 
leveranspålitligheten i vissa situationer tillgodoses bättre om företaget har 
egen fysiska distribution. Vidare menar vi, i likhet med Grune på JKP, att 
det med avseende på leveranspålitligheten är viktigt att vara en för den 
externa speditören betydande kund, då detta förmodligen innebär en lägre 
risk för att bli bortprioriterad om distributören har problem med att leverera 
gods i rätt tid. 
 
Beträffande information mellan företagen och deras kunder menar vi att det 
faktum att den fysiska distributionen finns inom företaget torde underlätta 
kommunikationen med andra avdelningar, exempelvis 
marknadsavdelningen, och att detta i slutändan borde leda till bättre 
kundservice. Detta resonemang stödjs av att man på såväl Carlsberg som 
Flextronics menar att kunden, som en följd av att av att företaget har hela 
eller delar av den fysiska distributionen i egen regi, kan informeras 
snabbare om något händer. 
  

Konkurrensfördelsmodellen 
Diskussionen ovan visar att valet att inte outsourca hela eller delar av den 
fysiska distributionen kan ge upphov till såväl positiva som negativa 
effekter. I det följande resonemanget ska vi, genom att jämföra de mest 
framträdande av dessa effekter med de olika variablerna i Abrahamssons 
(1992) konkurrensfördelsmodell, analysera om, och i så fall hur, detta val 
påverkar ett företags förmåga att skapa konkurrensfördelar.  
 
Ett vanligt argument för outsourcing är att detta ofta leder till lägre 
kostnader för den fysiska distributionen (se exempelvis Bagchi & Virum, 
1998; Wandel et al, 1999; Andersson, 1997a). Detta skulle enligt 
Abrahamssons (1992) terminologi innebära att företag som outsourcar sin 
fysiska distribution skulle få logistiska kostnadsfördelar. Då en majoritet 
av företagen i vår studie emellertid redan har en effektiv fysisk distribution  



ANALYS 
 

-88- 
 

skulle outsourcing förmodligen inte leda till omfattande 
kostnadsreduceringar. På Carlsberg menar man exempelvis att det faktum 
att man är stora innebär att det är få externa distributörer som skulle kunna 
utföra företagets fysiska distribution mer effektivt än vad man gör på egen 
hand. Vi menar därför att stordriften i den fysiska distributionen innebär att 
företaget kan sägas ha en konkurrensfördel vad gäller de fasta 
distributionskostnaderna (Abrahamsson, 1992). Avsaknaden av 
stordriftsfördelar i den fysiska distributionen var dock skälet till att 
Flextronics valde att outsourca sina sista transporter och på JKP framhålls 
att man kan tvingas outsourca om man inte kan finansiera anskaffandet av 
fler lastbilar. Detta hävdar vi visar att mindre företag, med avseende på de 
fasta distributionskostnaderna, kan ha en konkurrensnackdel om de inte 
outsourcar.  
 
Att man på JKP har erfarenheten att extern distribution är dyrare än egen 
leverans av varorna innebär att företaget idag har lägre rörliga 
distributionskostnader (Abrahamsson, 1992) än om de skulle outsourca. På 
såväl JKP som Alfa har man på grund av tidspress emellertid svårt att fylla 
lastbilarna med returfrakter på vägen tillbaka från kund och därigenom 
utnyttjar man inte alltid sin fulla lastbilskapacitet, något som vi menar 
skulle kunna ha en negativ påverkan på de rörliga distributionskostnaderna. 
Vidare hävdar vi att detta i viss mån även gäller för Carlsberg, där företaget 
förvisso fyller sina lastbilar på hemvägen, men det gods som transporteras 
utgörs av returemballage som kunden inte betalar för att få bortforslat. 
Detta innebär att Carlsberg transporterar gods som de inte tjänar några 
pengar på och dessutom inte har utrymme i sina lastbilar att frakta gods åt 
andra, betalande företag. Samtidigt skulle outsourcing medföra att företaget 
tvingades betala en extern speditör för att denna hämtar returemballaget 
hos kunden, vilket skulle leda till högre rörliga kostnader. Det är därför 
svårt att med avseende på returfrakter bedöma vilken effekt outsourcing 
skulle ge totalt på Carlsbergs rörliga kostnader. En majoritet av företagen i 
vår studie anlitar, i mindre eller större utsträckning, emellertid externa 
speditörer för de transporter som de inte själva kan utföra på ett 
kostnadseffektivt sätt. Detta är enligt vår uppfattning en möjlighet att 
undvika vissa konkurrensnackdelar, i form av för höga rörliga 
distributionskostnader och till viss del också för höga fasta 
distributionskostnader, som annars skulle uppstå som en följd av att man 
inte outsourcar hela eller delar av den fysiska distributionen. 
 
Vad gäller lager menar man på Flextronics att man har bättre kontroll över 
lagret om detta drivs i egen regi och att det finns en risk för att outsourcing 
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av lagerverksamheten skulle medföra problem med lagersaldon och dylikt, 
särskilt om outsourcingen medför att lagret förläggs någon annanstans än i 
Flextronics egna lokaler. Vi menar följaktligen att valet att inte outsourca 
lagret torde påverka företagets rörliga distributionskostnader positivt.  
 
Att man på flera företag anser att den interna kommunikationen underlättas 
av att man behåller den fysiska distributionen i egen regi hävdar vi är en 
form av integrationsvinst (Abrahamsson, 1992), som kan ge logistiska 
kostnadsfördelar. På såväl Alfa som på Carlsberg påpekar man bland annat 
att samarbete mellan marknads- och logistikavdelningarna är en viktig 
faktor för att man ska kunna bedriva en fysisk distribution som är effektiv 
ur såväl ett kostnads- som serviceperspektiv. Ett mycket tydligt exempel på 
detta är den internprislista för logistiktjänster som man har infört på 
Carlsberg, vilken har medfört att marknadsavdelningen idag har en bättre 
förståelse för vad olika logistiktjänster kostar att utföra och kan agera 
därefter, vilket har gett goda resultat i form av minskade kostnader. Att 
företagen, genom att behålla hela eller delar av den fysiska distributionen i 
egen regi, inte behöver ägna tid åt att söka efter lämpliga samarbetspartners 
eller kontrollera en extern relation leder dessutom till lägre 
transaktionskostnader, vilket vi hävdar också kan ses som en 
integrationsvinst. 
 
På JKP och Flextronics ser man vidare den erfarenhet och kompetens som 
finns inom företaget som en av förutsättningarna för att kunna skapa en 
effektiv fysisk distribution. Detta menar vi är exempel på låga 
inlärningskostnader (Abrahamsson, 1992), då erfarenheten och 
kompetensen, enligt respondenterna, bland annat innebär att man snabbt 
kan bedöma med vilken transport godset ska gå eller hur olika gods kan 
samlastas. På JKP hävdar man att outsourcing, bland annat eftersom det 
kräver att den kunskap som idag finns inom företaget måste överföras till 
den externa distributören, skulle leda till högre kostnader. Detta stärker vår 
uppfattning att företagen, som en följd av att de alltid har haft hela eller 
delar av den fysiska distributionen inom företaget, har en gedigen kunskap 
om hur de på bästa sätt ska distribuera sina produkter till kunderna och 
därigenom en konkurrensfördel som åtminstone i ett inledningsskede skulle 
kunna försämras om de outsourcade.  
 
Den diskussion som fördes om leveransserviceelementen visar att såväl 
leveranssäkerheten som leveranspålitligheten påverkas positivt av att 
företagen inte har outsourcat hela sin fysiska distribution. Dessa faktorer 
överensstämmer med begreppet leveranssprecision (Abrahamsson, 1992) i 
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konkurrensfördelsmodellen. Även kundinformationen torde enligt tidigare 
diskussion till stor del förbättras av att man behåller den fysiska 
distributionen i egen regi. Vidare påverkas företagens flexibilitet och 
kundanpassning, vilka Abrahamsson (1992) menar omfattas av variabeln 
differentiering i konkurrensfördelsmodellen, till största delen positivt av att 
inte outsourca. På Carlsberg hävdar man exempelvis att det faktum att man 
tar hand om returemballaget ibland är det som kunden värderar högst, 
något som vi hävdar är exempel på en kringtjänst, som även om den inte 
ger Carlsberg en konkurrensfördel, då detta är en service som även 
företagets konkurrenter erbjuder, i alla fall innebär att företaget i detta 
avseende inte har en konkurrensnackdel. 
 
I enlighet med den diskussion vi förde om betydelsen av ”mjuka” mått för 
kundservicen64 hävdar vi emellertid även att den personliga relationen 
mellan företagets chaufförer och kunden är en viktig del av 
differentieringen. På Carlsberg påpekar man exempelvis att de egna 
chaufförerna innebär att man inte är lika anonym hos kunden som en del 
andra leverantörer och att man genom sin fysiska distribution därför är en 
del av kundens verksamhet. En annan, i vår mening mycket viktig aspekt 
av kontakten mellan chaufförer och kund, lyfts fram av Grune på JKP som 
menar att de egna chaufförerna är mycket viktiga då dessa antingen själva 
har erfarenhet från produktionen eller arbetar nära produktionspersonalen 
och därför har kunskaper om produkten som gör att de kan vara kunden 
behjälplig vid avlastning och installation av produkten. Att den egna 
personalen har kunskaper om det de levererar som kan vara svåra eller 
åtminstone ta lång tid för en extern aktör att skaffa sig, anser vi kan vara en 
viktig del av förklaringen till varför företag inte outsourcar hela eller delar 
av sin fysiska distribution eller väljer att vid outsourcing behålla en stor del 
av kontrollen över verksamheten. Detta resonemang stärks av att man på 
Flextronics, trots att man har outsourcat sina transporter, själva ansvarar för 
lastningen av produkterna samt att man hävdar att kundrelationen kräver att 
man har mycket goda kontakter med kundernas godsmottagningar och 
inköpsavdelningar, dels för att man ska kunna hjälpa kunden på bästa sätt, 
dels för att säkerställa att leveranserna blir rätt utförda.  
 
Det finns emellertid kostnadsbegränsningar för de konkurrensfördelar som 
företag kan skaffa sig genom differentiering65. På Carlsberg påpekar man 
exempelvis att det kan vara svårt att bedöma betydelsen av en god 

                                           
64 Se stycke ”Total Cost of Relationship” i analysen. 
65 Se stycke ”Totalkostnadsmodellen” i analysen. 
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kundrelation och att det för vissa kunder är viktigare att man kan erbjuda 
låga priser. Detta skulle i framtiden kunna leda till att Carlsberg försöker 
segmentera sina kunder och söka konkurrensfördelar genom differentiering 
endast hos de kunder som är intresserade av det mervärde som följer av att 
det är Carlsbergs personal som kommer med leveranserna.  
 
5.4 Källor till konkurrensfördelar och outsourcing 
Diskussionen ovan visar att valet att inte outsourca hela eller delar av den 
fysiska distributionen enligt Abrahamssons (1992) modell ger företagen i 
vår studie konkurrensfördelar ur såväl ett kostnads- som serviceperspektiv. 
Detta är också enligt vår uppfattning den främsta förklaringen till varför de 
har valt att inte outsourca hela eller delar av sin fysiska distribution, även 
om denna inte är en del av den egentliga kärnkompetensen. Vår studie visar 
också att företagen dessutom är beredda att, i jämförelse med 
outsourcingalternativet, till en viss gräns acceptera högre kostnader för att 
behålla den fysiska distributionen i egen regi, då denna är mycket viktig för 
företagets kundservice. Detta resonemang stämmer väl överens med 
Insinga och Werles (2000) uppfattning att företag inte bör outsourca de 
aktiviteter som bidrar till att företaget kan uppfylla kundens behov och som 
därmed kan ge upphov till konkurrensfördelar, även om företagets förmåga 
att utföra aktiviteten effektivt är begränsad.  
 
Baserat på ovanstående resonemang om att den fysiska distributionen är 
viktig för de studerade företagens förmåga att skapa konkurrensfördelar 
samt den diskussion som vi förde i stycke 5.1 om att företagen ser helheten 
i verksamheten som mycket viktig för deras konkurrensförmåga, hävdar vi 
att kärnkompetensen inte bör stå i centrum för beslutet vilka aktiviteter ett 
företag ska outsourca. Med detta menar vi inte att företagens 
kärnkompetens är oviktig, utan snarare att kärnkompetensbegreppet är för 
smalt för att kunna förklara alla de faktorer som bidrar till att företaget kan 
uppfylla kundens behov och därigenom vara en källa till 
konkurrensfördelar, något som vår analys av vilka faktorer man på 
företagen generellt anser vara de främsta källorna till konkurrensfördelar 
tydligt visar. Vår uppfattning stödjs också av det faktum att flera författare 
inom strategiområdet kritiserar kärnkompetensbegreppet (Stalk et al, 
1992a; Porter, 1996) som alltför begränsat för att förklara företags 
framgång. Följaktligen hävdar vi att det finns en risk för att en alltför stark 
fokusering på kärnkompetensen leder till att företag outsourcar delar av 
verksamheten som i själva verket är mycket viktiga för deras 
konkurrenskraft. Vi är därför av åsikten att debatten om kärnkompetens och 
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outsourcing, i enlighet med vad Insinga och Werle (2000) förespråkar, i 
stället bör fokusera på att företag inte ska outsourca de aktiviteter som är 
källor till konkurrensfördelar, vilka vi genom vår studie har funnit beror av 
såväl externa som ett flertal interna faktorer.  
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6 SLUTSATSER 
vsikten med detta kapitel är att  utifrån analysen i föregående kapitel 
redogöra för svaren på våra problemfrågor för att därigenom visa att 

vi har uppfyllt uppsatsens syfte. 
 
1. Vilka faktorer anser man på företagen generellt vara de främsta 
källorna till konkurrensfördelar? 

Vår studie visar att man på företagen anser att det finns flera såväl externa 
som interna källor till konkurrensfördelar. Beträffande den yttre 
omgivningen påverkas företagen främst av den hårda rivaliteten mellan 
företag samt kundernas krav på lägre priser. Detta leder till att även om 
man huvudsakligen söker hantera den ökade konkurrensen genom att, med 
utgångspunkt från sina interna styrkor, differentiera sig i förhållande till 
sina konkurrenter, är en viktig del i skapandet av konkurrensfördelar även 
att kunna erbjuda låga priser.  
 
Beträffande inre källor till konkurrensfördelar är en mycket viktig del av 
dessa företags kärnkompetens, vilken för alla företag i vår studie ses som 
den kunskap man har inom sitt respektive verksamhetsområde. Vi önskar 
emellertid påtala att man inte anser kärnkompetensen vara tillräcklig för att 
skapa värde för kunden och att vi har funnit att det inom företagen finns 
andra interna styrkor som upplevs som källor till konkurrensfördelar. Alla 
företag uppvisar ett processtänkande där flera aktiviteter i värdekedjan 
bidrar till framgång, något som vi hävdar symboliserar en helhetssyn som 
visar att även förmågor är betydande källor till konkurrensfördelar för dem. 
Vi anser emellertid att företagen, utöver kärnkompetensen och det som vi 
benämner förmågor, även besitter andra interna styrkor, vilka kan hänföras 
till resursbegreppet och som bidrar till denna helhet. Följaktligen har vi 
funnit att företagens källor till konkurrensfördelar måste ses utifrån ett 
vidare perspektiv än enbart deras kärnkompetens. 
 
I uppsatsens inledande kapitel efterfrågade vi en integration av teorier som 
behandlar både det externa och interna synsättet på strategi. På alla företag 
i vår studie är man av uppfattningen att man främst måste anpassa sig till 
vad som sker i deras externa omgivning, men samtidigt är företagens 
interna styrkor mycket framträdande. Vår analys visar således på att man 
inom företagen anser att det finns flera faktorer som skapar 
konkurrensfördelar samt att de olika källorna inte existerar oberoende av 
varandra. Inom teorin återfinns dock många olika uppfattningar om vad 
som skapar konkurrensfördelar och vi hävdar därför att det finns ett tydligt 

A 
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behov av en vedertagen begreppsapparat som kombinerar dessa. En 
lämplig utgångspunkt skulle enligt vår uppfattning kunna vara RBV. 
Resurser är ett vidare begrepp än, och kan även innefatta, kärnkompetens 
och förmågor och därmed kan vi med deras hjälp lättare beskriva det som 
vi funnit varit fallet hos företagen, nämligen att helheten är mycket viktig 
för skapandet av konkurrensfördelar. Företagen påverkas dock samtidigt till 
stor del av sin yttre miljö, varvid vår studie visar att såväl interna som 
externa faktorer är viktiga källor till konkurrensfördelar. Även om vi 
utifrån RBV kan göra vissa kopplingar till den externa omgivningen, 
efterfrågar vi en teori som bättre hjälper företag att utvärdera sina interna 
styrkor gentemot den yttre omgivningen. Utifrån detta anser vi slutligen att 
det behövs ett verkligt integrerat synsätt på vad som skapar 
konkurrensfördelar där betydelsen av olika interna styrkor klargörs 
samtidigt som de sätts i relation till en grundlig analys av den externa 
omgivningen. 
 
2. Vilka viktigaste argument ligger bakom företagens val att inte 
outsourca hela eller delar av den fysiska distributionen? 
Företagen i vår studie lyfter fram flera olika argument mot att outsourca 
hela eller delar av den fysiska distributionen. Ett av de mest framträdande 
av dessa, vilket framförs på en majoritet av företagen, är att anlitandet av 
en extern distributör skulle inverka negativt på kundrelationen och den 
erbjudna servicen, bland annat som en följd av försämrad flexibilitet. Vi är 
av åsikten att detta argument främst baseras på uppfattningen att den 
externa distributören inte skulle visa samma engagemang för produkten och 
kunden som den egna personalen och att man, genom outsourcing, skulle 
förlora kontrollen över verksamheten. Att kontrollfrågan är en viktig faktor 
att ta hänsyn till vid outsourcing stödjs även av att man på de företag som 
outsourcar hela eller delar av sina transporter, anser det vara av stor 
betydelse att man fortfarande styr över verksamheten.  
 
Ytterligare ett tydligt argument mot outsourcing är att man på företagen är 
tveksamma till om outsourcing av hela eller delar av den fysiska 
distributionen skulle medföra omfattande kostnadsreduceringar. Dessutom 
menar man att hög kundservice i de flesta situationer är viktigare än 
kostnaderna, något som innebär att man är beredd att till en viss gräns 
acceptera högre kostnader om detta leder till en högre servicenivå. Vidare 
visar vår studie att även höga sökkostnader är ett viktigt argument mot 
outsourcing hos flera av företagen. Dessa sökkostnader beror främst på att 
företagens fysiska distribution ställer krav på specifika tillgångar i form av 
speciella transporter och/eller lagerhållning, något som gör det svårt att 
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finna samarbetspartners som kan utföra arbetet med företagets fysiska 
distribution på ett tillfredsställande sätt. 
 
Utöver de argument mot outsourcing av den fysiska distributionen som 
framhölls ovan finns det även andra faktorer som vi menar kan ses som 
förklaringar till varför företagen har valt att behålla hela eller delar av 
denna funktion i egen regi. En sådan faktor är frånvaron av en 
”outsourcingkultur” hos de studerade företagen, då de endast i mycket 
begränsad omfattning anlitar externa aktörer för olika aktiviteter och att de 
dessutom betonar att helheten i verksamheten är viktig för deras 
konkurrensförmåga. Vidare har en majoritet av företagen i vår studie alltid 
haft den fysiska distributionen i egen regi, varvid vi hävdar att tradition är 
ytterligare en förklaring till varför man inte outsourcar denna funktion. En 
intressant aspekt i detta sammanhang är också att de företag som ser flest 
problem med att outsourca den fysiska distributionen är de som endast 
anlitar externa distributörer vid enstaka tillfällen och som därför inte 
utvecklar en djupare relation med dessa, något som vi menar kan utgöra ett 
hinder för ett lyckat outsourcingsamarbete. Vi vill också påpeka att med 
undantag av vissa kostnadsaspekter och ett ojämnt beroendeförhållande 
mellan tjänsteköpare och tjänsteproducent, skiljer sig inte de mindre och 
större företagen i vår studie åt i sina argument mot outsourcing.  
 
3. Inverkar valet att inte outsourca hela eller delar av den fysiska 
distributionen på företagens förmåga att skapa konkurrensfördelar 
och i så fall hur? 
Vår studie visar att valet att inte outsourca hela eller delar av den fysiska 
distributionsfunktionen kan ge upphov till konkurrensfördelar ur såväl ett 
service- som kostnadsperspektiv. Mest framträdande av dessa aspekter är 
att de studerade företagen, genom att behålla hela eller delar av sin fysiska 
distribution inom företaget, kan skapa ett logistiskt mervärde för kunden i 
form av förbättrad leveransprecision och förbättrade möjligheter till 
differentiering. Vidare är vi av uppfattningen att valet att inte outsourca 
också ger företagen logistiska kostnadsfördelar i form av 
integrationsvinster och lägre inlärningskostnader. Däremot tyder vår studie 
på att effekterna på de fasta och rörliga distributionskostnaderna som följer 
av valet att inte outsourca hela eller delar av den fysiska distributionen 
varierar mellan företagen. På de företag där valet att behålla den fysiska 
distributionen i egen regi leder till högre fasta eller rörliga 
distributionskostnader, har man emellertid totalt sett förhållandevis låga 
kostnader för denna funktion, varvid dessa kostnader inte torde ha en 
avgörande inverkan på företagens förmåga att skapa konkurrensfördelar. 
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Studien visar också att förmågan att skapa konkurrensfördelar genom ett 
logistiskt mervärde för kunden för de flesta av företagen är viktigare än att 
uppnå logistiska kostnadsfördelar. Konkurrensfördelarna som följer av 
logistiskt mervärde baseras till stor del på att företagen via sin fysiska 
distribution har direktkontakt med sina kunder. Följaktligen är vi av 
uppfattningen att vissa av dessa torde vara särskilt svåra att uppnå om man 
outsourcar denna funktion, eftersom detta innebär att företagets kontakt 
med kunden då sker via en tredje part. En viktig aspekt beträffande det 
faktum att logistiskt mervärde prioriteras högre än logistiska 
kostnadsfördelar är dock att en majoritet av företagen, vilket ovan nämnts, 
har relativt låga kostnader för sin fysiska distribution, något som torde 
innebära att man till viss del kan bortse från kostnaderna till förmån för 
kundservicen. Följaktligen menar vi att om kostnaderna för denna funktion 
stiger kan detta innebära att företagen måste omvärdera sin syn på 
outsourcing av den fysiska distributionen för att den inte ska ge upphov till 
logistiska kostnadsnackdelar som inte uppvägs av det mervärde egen fysisk 
distribution skapar för kunden. Denna uppfattning stödjs av att i de 
situationer då kostnaderna har blivit för höga har vissa av företagen i vår 
studie också valt att outsourca delar av sin fysiska distribution. 
 
Syftet med vår uppsats är att med utgångspunkt från ett fysiskt 
distributionsperspektiv, utveckla en mer nyanserad bild av debatten kring 
kärnkompetens och outsourcing med avseende på skapandet av 
konkurrensfördelar. Vår studie visar att det finns flera starka argument mot 
outsourcing av hela eller delar av den fysiska distributionen, varav de 
viktigaste kan sammanfattas med att denna funktion är en källa till 
konkurrensfördelar för de studerade företagen, även om den inte är en del 
av deras egentliga kärnkompetens. På företagen ger man dessutom tydligt 
uttryck för att kärnkompetensen visserligen är viktig, men inte tillräcklig, 
för deras förmåga att skapa konkurrensfördelar. Då vi anser att vår studie 
uppvisar en hög grad av tillförlitlighet samt har ett allmänt värde hävdar vi 
således att det inte är kärnkompetensen som bör stå i fokus vid ett 
outsourcingbeslut. I uppsatsens inledande kapitel påpekade vi också att det 
kan vara svårt att urskilja vad som är företagets kärna, något som vi hävdar 
kan leda till att företagen outsourcar fel aktiviteter. Sammantaget är vi 
därför av uppfattningen att debatten om outsourcing i stället bör fokusera 
på vilka faktorer som är källor till konkurrensfördelar för företag, oavsett 
om dessa är en del av företagets kärnkompetens eller inte. 
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7 REKOMMENDATIONER 
nder arbetet med vår uppsats har, utöver det som behandlas i våra 
problemfrågor, ett flertal intressanta aspekter av vårt valda 

problemområde uppdagats. Syftet med detta kapitel är därför att ge förslag 
på vidare forskning inom detta område. 
 
Vår empiriska undersökning omfattar fyra företag inom olika branscher och 
av varierande storlek med den gemensamma nämnaren att alla har valt att 
behålla hela eller delar av den fysiska distributionen i egen regi även om 
detta inte är en del av deras egentliga kärnkompetens. Trots att vi främst 
har funnit likheter mellan företagen, anser vi det inte möjligt att 
generalisera resultaten av vår studie till att gälla för alla företag som har 
gjort detta val. Vår uppsats kan således ses som en förberedelse inför en 
liknande studie som bygger på ett större urval av företag och som därmed 
kan bli ett bättre underlag för generalisering. 
 
Vidare valde vi i vår studie att utgå från det säljande företagets perspektiv. 
På alla företag framhölls dock betydelsen av anpassning till kunderna för 
skapandet av konkurrensfördelar. En viktig del av en framtida studie skulle 
därför kunna vara att undersöka om kunderna har samma uppfattning om 
det mervärde som man på företagen anser följer av att man inte har 
outsourcat hela eller delar av den fysiska distributionen. 
 
I vår studie behandlar vi företag som har gjort valet att inte outsourca hela 
eller delar av sin fysiska distribution. Anledningen till att vi valde ett 
fysiskt distributionsperspektiv är att outsourcingtrenden varit speciellt 
tydlig inom logistiken i allmänhet och inom den fysiska distributionen i 
synnerhet. Vi vill emellertid påpeka att i takt med att företag outsourcar allt 
fler funktioner av sin verksamhet, vore det också av intresse att studera 
outsourcing och dess konsekvenser även ur andra perspektiv. 
 
I uppsatsens inledande kapitel hävdade vi, baserat på ett teoretiskt 
resonemang, att det finns ett behov av ett integrerat synsätt på vad som 
skapar konkurrensfördelar, en uppfattning som även stödjs av resultatet av 
vår studie. Följaktligen skulle vi se ett stort värde i utvecklandet av en teori 
som tydligt integrerar det externa och interna synsätten på strategi.  
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BILAGA I 
 INTERVJUGUIDE STRATEGI 

 

Företagsbeskrivning 
1. Vilka produkter (produktgrupper) och/eller tjänster erbjuder ni? 

2. Hur stor marknadsandel har ni? 

3. Vilken typ av kunder har ni? 

4. Vilka är era främsta konkurrenter?  

- Är konkurrenterna större, mindre eller lika stora? 

 
Strategi 

5. Av vilka faktorer påverkas er konkurrenssituation? 

- Hur påverkar de? 

6. Hur har konkurrenssituationen i branschen ändrats under senare år?  

- Vad har detta haft för konsekvenser för er verksamhet? 

7. Hur har lönsamhetsutvecklingen varit i branschen under de senaste       

 åren?  

- För er? 

8. Vilka faktorer tar ni hänsyn till när ni utarbetar strategier för företagets    

  verksamhet?  

- Vilken/vilka faktor(er) har störst inflytande av dessa? 

- Upplever ni det som att det främst är ni som anpassar er till det som  

 sker inom branschen eller försöker ni påverka den i en för er positiv  

 riktning? 

9. Hur positionerar ni er i förhållande till andra aktörer i branschen? 

10. Vad hos er är det som främst ger upphov till konkurrensfördelar? 

- Vilka interna styrkor återfinns inom företaget?  

- Vad skiljer er från era konkurrenter?  

- Hur förhindrar ni att konkurrenterna imiterar er?  
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- Kommer skillnaderna mellan er och era konkurrenter att bestå? 

- Vilken del/vilka delar av er verksamhet skapar störst värde för  

 kunderna? 

 
Outsourcing 

11. Vilken är er egentliga kärnkompetens? 

12. Det finns en debatt om att företag bör fokusera på sin kärnkompetens  

 och outsourca andra delar av verksamheten. Är detta något som  

 diskuteras hos er?  

13. Förekommer outsourcing inom företaget? 

- Om ja, vilka funktioner outsourcas?  

- Om nej, vilka är skälen till att företaget väljer att inte outsourca? 

 
Övrigt 

14. Finns det något Du vill tillägga inom ramen för det vi har diskuterat? 

15. Får vi återkomma via e-post eller telefon om någon ytterligare fråga  

 skulle uppstå?
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BILAGA II 
INTERVJUGUIDE FYSISK DISTRIBUTION 

 

Outsourcing 
1. Vilken är er egentliga kärnkompetens? 

2. Det finns en debatt om att företag bör fokusera på sin kärnkompetens 

 och outsourca andra delar av verksamheten. Är detta något som  

 diskuteras hos er?  

3. Förekommer outsourcing inom företaget? 

- Om ja, vilka funktioner outsourcas?  

- Om nej, vilka är skälen till att företaget väljer att inte outsourca? 

 

Den fysiska distributionen 
4. Hur definierar ni begreppet fysisk distribution? 

5. Kan Du ge en kort beskrivning av företagets fysiska distribution? 

6. Har den fysiska distributionen genomgått några stora förändringar  

 under de senaste åren?  

- Om ja, vilka typer av förändringar genomfördes och vilka var  

skälen till förändringarna? 

7. Har ni någon gång funderat över att outsourca den fysiska  

 distributionen?  

- Om ja, vilka var skälen till detta? Om nej, varför inte? 

8. Vilka är de starkaste argumenten för att behålla den fysiska  

 distributionen i egen regi? 

9. Tror ni att ni genom att behålla den fysiska distributionen inom  

 företaget kan uppnå konkurrensfördelar som skulle vara svåra att uppnå  

 om ni outsourcade? 

10. Finns det några nackdelar med att behålla distributionen i egen regi?  

- Om ja, vilka är dessa nackdelar och hur hanteras de?
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11. Hur stor andel av företagets totala kostnader utgörs av kostnader för 

 den fysiska distributionen? 

- Har Du någon uppfattning om huruvida detta är högt eller lågt i  

förhållande till era konkurrenter? 

12. Vilka olika typer av kostnader har företaget för den fysiska  

 distributionen? 

13. Hur har kostnadsutvecklingen för den fysiska distributionen varit under  

 senare år? 

14. Vilken inverkan har enligt Din mening kostnadseffektivitet på er  

 konkurrenskraft? 

15. Hur definierar ni inom företaget hög kundservice?  

16. Är den fysiska distributionen viktig för er förmåga att åstadkomma hög  

 kundservice?  

- Om ja, på vilket sätt? 

17. Hur arbetar ni för att åstadkomma låga kostnader i kombination med  

 hög kundservice? 

18. Vad är viktigast: Att uppnå hög kostnadseffektivitet i den fysiska  

 distributionen eller att erbjuda kunderna hög service? 

19. Vilka är de största utmaningarna när man ska utarbeta en effektiv  

 fysisk distributionsstruktur? 

 

Övrigt 
20. Finns det något Du vill tillägga inom ramen för det vi har diskuterat? 

21. Får vi återkomma via e-post eller telefon om någon ytterligare fråga  

 skulle uppstå?
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BILAGA III 
KÄLLOR TILL KONKURRENSFÖRDELAR: 

EXTERNA FAKTORER  
Alfa 

Alfas huvudkonkurrenter dominerar marknaden då de även vänder sig till 
den offentliga sektorn och i princip har ett duopol när det gäller leveranser 
till stora kommuner. Följaktligen får övriga aktörer inom branschen nöja 
sig med att främst konkurrera om andelar på den privata marknaden. 
Branschen har dessutom mycket små marginaler och någon enstaka 
procents vinst kan betraktas som ett klart godkänt resultat. För att hantera 
detta har man inom företaget sökt rationalisera främst på den administrativa 
sidan och minska på antalet heltidstjänster.  
 

Carlsberg Sverige 
Green lyfter fram den starka prispressen som ett skäl till den minskade 
lönsamheten och såväl Kudermann som Adnell påpekar att Carlsberg har 
alltför höga kostnader. Green och Adnell framhåller dock att företaget 
vidtar åtgärder för att bli lönsammare samt att de i dagsläget har en 
förhållandevis god lönsamhetsutveckling jämfört med sina främsta 
konkurrenter.  
 

Jönköpings Kanalprodukter AB 
Enligt Grune vill företagets kunder ha det bästa och förutsätter därför att 
varorna håller hög kvalitet. Företagets lönsamhet har påverkats  negativt 
som en följd av uppköpet av företaget i Järna 2002, men samtidigt påpekar 
Grune att denna sammanslagning betraktas som en investering inför 
framtiden.  
 

Flextronics Enclosure Systems AB 
Göransson är av uppfattningen att lönsamhetsutvecklingen i branschen har 
stabiliserats något: 
 
”Jag tror man är tillbaka på en sund nivå nu, konkurrensen kanske har 
ökat, men lönsamheten har radikalt förändrats; ökat och minskat, men är 
nu tillbaka på en ganska så sund nivå.” (Göransson, Flextronics)
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BILAGA IV 
KÄLLOR TILL KONKURRENSFÖRDELAR: 

INTERNA FAKTORER 
 

Carlsberg Sverige 
För att etablera sitt varumärke har Carlsberg bland annat en ölskola dit 
kunder och konsumenter bjuds in och de har även en läskskola i Stockholm 
dit många skolklasser kommer, varvid företaget också kan etablera sina 
varumärken hos framtida konsumenter (Adnell, Carlsberg). 
 

Flextronics Enclosure Systems AB 
Vad gäller Flextronics tillverkning i lågkostnadsländer menar Göransson 
att detta inte alltid är det självklara valet och att produktion i Sverige kan 
vara att föredra vid hög mekaniserad tillverkning, då kvaliteten på svensk 
tillverkning är hög. Vidare poängterar han att vissa kunder efterfrågar en 
närhet till produktionen, varvid det skulle bli problematiskt med 
tillverkning exempelvis i Asien. 
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BILAGA V 
OUTSOURCING 

Förekomsten av outsourcing i de studerade företagen 
Jönköpings Kanalprodukter AB 

Grune påpekar att de flesta delarna i verksamheten hänger ihop och att det 
därför kan vara svårt att urskilja aktiviteter som skulle kunna outsourcas. 
Även om företagets fysiska distribution exempelvis skulle kunna vara 
föremål för outsourcing, är den är mycket viktig för företagets flexibilitet 
och således har man valt att behålla den i egen regi. Det enda som JKP idag 
hyr in från externa aktörer är kläder och dylikt.  
 

Alfa 
I likhet med Grune på JKP anser även Alfas VD att det är svårt att 
identifiera aktiviteter som skulle kunna outsourcas. Företaget lägger 
emellertid ut övervakning, drift och underhåll av IT-hårdvaran på en extern 
aktör, samtidigt som en del av dess verksamhet, exempelvis avtal med 
leverantörer, marknadsprogram och IT-utveckling, delvis sköts av den 
kedjebildning av grossister som företaget är en del av.  
 

Flextronics Enclosure Systems AB 
Enligt Göransson outsourcar företaget endast enklare funktioner som 
golvvård och dylikt och de samarbetar med olika företag vid rekrytering av 
personal, något som han menar skulle kunna ses som en form av 
outsourcing. Flextronics anlitar dock externa speditörer för sina transporter, 
men enligt Olofsson är detta en begränsad form av outsourcing då företaget 
fortfarande ansvarar för det administrativa arbetet kring transporterna. 
 

Carlsberg Sverige 
På Carlsberg outsourcar man ölskolan, all hantering av kläder som används 
av krogpersonal samt en del av arbetet ute i butikerna som exempelvis att 
fylla på dryckesavdelningarna (Adnell & Green, Carlsberg). Det har också 
pågått en diskussion om att företaget skulle outsourca sin tekniska support, 
det vill säga driften av fatölsanläggningar, men man valde till slut att ha 
kvar detta i egen regi. Vad gäller den fysiska distributionen outsourcas 
fjärrtransporterna och de transporter mellan lager och omlastningsorter som 
inte är kostnadseffektiva (Green, Carlsberg). Även i glesbygdsområden 
eller i områden där försäljningen är mycket säsongsbetonad, exempelvis på 
Gotland, outsourcas transporterna.  
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Lager- och transporthantering66 
Jönköpings Kanalprodukter AB 

Grune påpekar att JKP tillverkar skrymmande och relativt känsliga 
produkter och att det faktum att det handlar om plåtytor och dylikt innebär 
en risk att dessa blir tillknölade under transporten. Ett skäl till att inte 
outsourca den fysiska distributionen är därför vikten av att produkterna 
kommer fram hela till kunden. 
 

Carlsberg Sverige AB 
Att distribuera dryck är ett mycket tungt arbete och enligt Kudermann är 
detta en av orsakerna till att det kan vara svårt att hitta externa speditörer 
som kan sköta Carlsbergs leveranser. Dessutom har företaget tre olika typer 
av kunder; Systembolaget, dagligvaruhandeln samt restauranger, vilka 
kräver olika typer av distribution (Kudermann, Carlsberg). Att leverera till 
restauranger kan exempelvis vara ett svårt arbete, då de kan vara 
svårtillgängliga med trappor och trånga utrymmen. Detta kräver att man 
hittar samarbetspartner som dels klarar av tungt arbete, dels kan hantera de 
olika typerna av distribution. 
 

Att balansera kostnader och service 
Enligt Alfas VD kan det vara svårt att avgöra vad som är viktigast; att nå 
hög kostnadseffektivitet i den fysiska distributionen eller att åstadkomma 
hög kundservice. Han menar dock att hög service ger de första kunderna på 
en obearbetad marknad och att fler kunder gör det möjligt att bedriva en 
effektiv fysisk distribution. Ju fler kunder, desto billigare blir den fysiska 
distributionen, men det finns en gräns för hur många kunder man klarar av 
att leverera till, varvid det med andra ord gäller att hitta den optimala 
punkten. Han ser ändå servicen som allra viktigast: 
 
”’Brötar’ du in tio kunder till faller allt ihop, då blir han försenad på sina 
ställen, han kommer inte hem i rätt tid, han kommer för sent till kunder och 
allt detta så jag säger ändå att det är servicen som är det viktigaste. För en 
bra service leder till kunder så att du når den optimala massan då du blir 
effektiv, därför är servicen så viktig och den leder i sin tur till att du kan få 
en mycket effektiv distribution.” (VD, Alfa) 
 
Företagets VD hävdar vidare att den fysiska distributionen utgör en viktig 
del av företagets förmåga att åstadkomma hög kundservice och att det 
                                           
66 Då man på Alfa önskar vara anonyma utelämnar vi en beskrivning av de speciella krav som företagets 
produkter ställer på lager- och transporthantering. 
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framför allt i kundens ögon kan ha en avgörande betydelse. Samtidigt är 
kunderna priskänsliga, vilket innebär att om Alfa är för dyra får de inte 
leverera. I dessa lägen hjälper det inte alltid att företaget erbjuder bra 
service, utan det är först i ett senare skede som kunden kanske upptäcker att 
det inte var bra att enbart titta på priset, utan att även servicen de kan få 
från sina leverantörer spelar stor roll. Kostnadseffektivitet har med andra 
ord stor betydelse och Alfa arbetar kontinuerligt med 
kostnadsrationaliseringar för att inte slås ut från marknaden. 
 

Gamla Stan 
Kudermann diskuterar Gamla Stan i Stockholm som exempel på ett område 
där man på Carlsberg har valt att ha kvar distributionen i egen regi, trots att 
detta medför högre kostnader. Gamla Stan belades med ett körförbud på 
fordon som var längre än åtta meter, en förändring som innebar att det för 
Carlsberg skulle bli billigare att anlita en extern speditör än att köra med 
egna lastbilar i denna del av Stockholm. Man gjorde dock bedömningen att 
Gamla Stan ur ett ”synas- och turistperspektiv” är så viktig att Carlsberg 
bör ha egen personal där som syns och sköter sitt arbete väl. Detta 
medförde att man var tvungna att införskaffa en specialbil, något som 
innebar en investering som ska skrivas av under en lång period och att de 
löpande kostnaderna för distributionen i Gamla Stan ökade med 30 000 
kronor per år. 
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BILAGA VI 
KOSTNADER OCH SERVICE 

Beskrivning av de studerade företagens fysiska 
distribution 

Jönköpings Kanalprodukter AB 
Grune menar att fysisk distribution avser hur produkterna flyttas från 
företaget till kunderna. Beroende på vart produkten tillverkas, i Järna eller i 
Jönköping, skiljer sig flödena för företagets distribution åt. Om det 
exempelvis handlar om en order som tillverkas på båda orterna och som 
ska levereras till en kund i Stockholm, transporteras en del av ordern först 
från Jönköping till Järna och sedan samlastas den ut till kunden, vilket 
innebär att den fysiska distributionen omfattar såväl interna som externa 
transporter. Företaget lastar också sina lastbilar i den ordning som godset 
ska lossas, vilket är viktigt då en rutt exempelvis kan omfatta kunder i 
Mjölby, Linköping, Nyköping, Stockholm och Uppsala. Enligt Grune utgör 
de fysiska distributionskostnaderna en mindre andel av företagets totala 
kostnader67. 
 

Alfa 
Alfas VD anser att fysisk distribution omfattar processen från det att 
produkten har lämnat företagets lagerplats till dess att den har lossats på 
kundens lagerplats. Alfas fysiska distribution börjar därmed efter att 
kunden har lagt en order då en plocksedel produceras och ordern lastas på 
en lastbärare. Eftersom lastbärarna lastas på eftermiddagen, men leverans 
sker först morgonen därefter, måste de mellanlagras. Utlastningen från 
lagret och inlastningen i lastbilarna sker cirka halv sex morgonen därefter. 
Därefter transporteras godset till kunden där det lossas och Alfas chaufförer 
ibland också hjälper till med att placera godset på rätt plats.  
 
Kostnaderna för Alfas transporter utgör cirka 4,5 procent av företagets 
totala kostnader. Om även lagerfunktionen inkluderas i den fysiska 
distributionen utgör den cirka 10,5 procent av de totala kostnaderna.

                                           
67 Efter önskemål från JKPs vice VD publicerar vi inte de exakta siffrorna över hur stor andel av de totala 
kostnaderna den fysiska distributionen utgör.  
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Flextronics Enclosure Systems AB 
Enligt Olofsson omfattar den fysiska distributionen såväl lagerhantering 
och transporter som administrationen runt omkring. Företagets fysiska 
distribution börjar därför då produkterna levereras från produktionen till 
färdigvarulagret. I regel är produkterna redo att levereras, det vill säga de 
flesta har redan en försäljningsorder. Flextronics lagerhåller också artiklar 
åt vissa kunder i Sverige, som exempelvis Scania och Ericsson. 
Transporten till kund sker med charterbilar eller speditörer, vilka kan hämta 
gods hos Flextronics mellan halv sex på morgonen och halv elva på 
kvällen. Totalt sett utgör kostnaden för den fysiska distributionen en 
mindre andel av företagets totala kostnader. 
 

Carlsberg Sverige AB 
Enligt Green omfattar fysisk distribution lagerhantering, transporter och 
orderhantering. Ur flödessynpunkt börjar med andra ord Carlsbergs fysiska 
distribution med att man mottar en order, vilken planeras och plockas och 
därefter lastas på en lastbil. I vissa fall är den första transporten en 
mellantransport från lagerorten ut till en omlastningsort, varifrån en 
distributionsbil sedan kör godset till kunden, exempelvis en butik, där 
varorna placeras på lagret68. Chaufförerna hämtar även tomglas och 
fakturerar kunden för varorna.  
 
Eftersom Carlsberg inte producerar mot order är lagerverksamheten en 
viktig del av den fysiska distributionen (Green, Carlsberg). Företagets 
lagerstruktur har dock genomgått stora förändringar under de senaste åren, 
varvid många lager har ersatts med omlastningsorter. Order plockas 
därmed på de olika produktionsorterna och flyttas sedan ut till olika 
omlastningsorter, som sedan försörjer olika delar av Sverige.  
 
På Carlsberg står den fysiska distributionen för cirka 20 procent av 
företagets totala kostnader, varav hälften är lager och hälften transport 
(Green, Carlsberg). Denna siffra inkluderar kostnaderna för 
logistikavdelningens informationsflöde och administrativa kostnader.  
 

                                           
68 På Carlsberg gör man en åtskillnad mellan transport och distribution (Kudermann, Carlsberg). 
Transporter avser leveranser mellan lager- och omlastningsorter, medan distribution avser leveranser till 
kund. 
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Visby 
Visby är ett område med extrema volymsvängningar över sommar- och 
vinterhalvåret, något som gör det svårt att uppnå kostnadseffektivitet i den 
fysiska distributionen (Kudermann, Carlsberg). Att upprätthålla en egen 
fysisk distributionsstruktur i detta område innebar fasta kostnader året om i 
form av personal, lokaler och lastbilar, vilket är mycket dyrare jämfört med 
att låta en tredje part ansvara för den fysiska distributionen. Man beslöt 
därför på Carlsberg att lägga ned den egna verksamheten på Gotland och i 
stället anlita en lokal distributör, vilket innebär att man bara behöver betala 
för den volym som distribueras. Samarbetet med den externa distributören 
har fungerat bra, mycket tack vare att distributören har hög kompetens vad 
gäller leveranser av dryckegods samt en stark lokal förankring. 
 

Intern logistikprislista 
Carlsbergs interna logistikprislista infördes 2002 och innebär att 
marknadsavdelningen internfaktureras för de tjänster som 
logistikavdelningen utför åt dem (Adnell, Carlsberg). Enligt Green infördes 
logistikprislistan för att marknadsavdelningen skulle få en ökad förståelse 
för olika logistikkostnader och därigenom fatta bättre beslut exempelvis 
vad gäller leveransfrekvens. Om marknadsavdelningen lägger en sen order 
till logistikavdelningen måste de betala 350 kronor och om de vill ha en 
order levererad på en annan dag än den som är ordinarie belastas de med 
500 kronor (Adnell, Carlsberg). Detta har enligt Adnell inneburit att 
marknadsavdelningen blivit bättre på att planera leveranserna och dessutom 
blivit mer restriktiva i sina löften till kunderna. Den interna 
logistikprislistan har med andra ord förbättrat internkommunikationen, 
något som i slutändan leder till såväl bättre service gentemot kunden som 
lägre kostnader. 
 

Lastning av transport 
Enligt Olofsson på Flextronics fordras det stor kunskap för att kunna lasta 
en lastbil på rätt sätt och han hävdar därför att det är viktigt att såväl 
transport- som lagerpersonal deltar i lastningen. Vid varje lastning ska cirka 
23 ton gods fördelas på trailern så att inte någon axel överbelastas, 
samtidigt som lastbilens fulla kapacitet ska utnyttjas i så stor utsträckning 
som möjligt. I vissa fall lastar man ända upp till taket och med tanke på att 
produkterna är gjorda i plåt och samtidigt väger mycket krävs det kunskap 
om hur man ska gå tillväga vid lastningen för att inte skada godset och 
denna kunskap är enligt Olofsson en av logistikavdelningens styrkor. 


