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SAMMANFATTNING 

Nyckelord: Tredjepartslogistik, 3PL, tredjepartslogistiker, e-handel, e-handelsföretag, värde, 

försäljningsprocess.  

Under de senaste fem åren har e-handlare börjat att outsourca sina lager och sin logistik till 

tredjepartslogistiker. E-handlarna vill kunna skräddarsy en lager och logistiklösning som uppfyller 

verksamhetens krav tillsammans med bolag som är experter på lager och logistik. Uppgiften är 

däremot komplicerad på grund av att e-handlare inte alltid vet vilken lösning som är bäst för deras 

verksamhet och har svårt att specificera vad som är deras behov. Dessutom har e-handlare ofta svårt 

att lära sig om tredjepartslogistikers roll i verksamheten och dra maximal nytta av samarbetet när 

tredjepartslogistiker väl har tagit över. E-handlares önskan om skräddarsydda lösningar ställer dock 

stora krav på tredjepartslogistiker på grund av att de måste anpassa sina verksamheter till många 

unika kunder, vilket kräver mycket kunskap och resurser. Uppgiften kompliceras ytterligare på grund 

av att tredjepartslogistiker, som är vana vid industrikunder, är osäkra på vad e-handelsföretag 

egentligen värdesätter och hur de skall arbeta värdeskapande från den initiala kontakten tills dess 

att någon part väljer att avsluta samarbetet. I dagsläget ställs det således stora krav på 

tredjepartslogistiker som arbetar mot e-handlare och författarna har därför valt att undersöka 

processen. Mer specifikt handlar examensarbetets syfte om att besvara med vilka aktiviteter som 

tredjepartslogistiker kan öka e-handelsföretagens upplevda värde, i försäljningsprocessens olika 

faser.  

För att besvara syftet används först och främst teori kring värde, värdeskapande och 

försäljningsprocesser, vilket ligger till grund för en analysmodell och examensarbetets huvudstudie. 

Genom att konstruera en workshop där e-handlare får placera ut kort som representerar fördelar i 

en försäljningsprocess med fem faser, får författarna underlag för att kunna sluta sig till vilka 

fördelar e-handlare anser vara värdeskapande i de olika faserna. Varje fas analyseras sedan var för 

sig för att matcha fördelarna till aktiviteter hämtade från teorin om försäljningsprocesser. Genom att 

justera aktiviteterna med hänsyn till underlaget från huvudstudien resulterar varje analys i 

aktiviteter som en tredjepartslogistiker kan utföra för att öka e-handelskundernas upplevda värde. 

Analyserna har resulterat i ett ramverk av aktiviteter som strukturerar upp hur tredjepartslogistiker 

bör fokusera sina resurser och strukturera sina aktiviteter i försäljningsprocessens faser. Tillsammans 

med författarnas rekommendationer ger ramverket en struktur för hur tredjepartslogistiker bör 

arbeta om de vill öka e-handelskunders upplevda värde.  

 

 

  



 
 

ABSTRAKT 

Keywords: Third-party logistics, 3PL, third-party logistic provider, e-commerce, online retailer, value, 

sales process.  

During the past five year online retailers have started to outsource their warehouse and logistics to 

third-party logistic providers. Online retailers’ reason for outsourcing are the possibility to develop a 

tailored solution, with regards to their businesses’ needs, as well as doing it together with a partner 

whom is an expert on warehouse management and logistics. However, outsourcing is a problematic 

and major decision for online retailers to make. Especially since they do not necessarily know how to 

specify their needs and select the best possible solution for their businesses. Additionally, online 

retailers find it challenging to incorporate third-party logistic providers and use their abilities and 

expertise optimally. Online retailers’ demand for tailored solutions stresses third-party logistic 

providers’ operations since they have to adapt their offering to multiple customers, which requires 

flexibility, resources, and knowledge. In addition, third-party logistic providers are accustomed to 

traditional industries. Therefore, they lack understanding of online retailers’ preferences and does 

not know how to create value in the process from an initial contact to an ongoing relationship.  

In summary, there are huge demands on third-party logistic providers that have chosen to focus on 

online retailers. Therefore, the authors of this thesis have decided to investigate the process. More 

specifically the purpose of this thesis is to investigate by which activities third-party logistic providers 

can effectively increase online retailers perceived value in the sales process’ phases.  

In order to achieve the purpose of this thesis the authors have applied theory of value, value-

creation, and sales processes to design a model of analysis and develop the main study. With respect 

to the model of analysis a workshop was used, where online retailers got to place cards 

(representing benefits) in a sales process with five phases (representing the relation between online 

retailers and third-party logistic providers) to give the authors a basis for analysis. The online 

retailers had to select if they perceived a benefit to be of importance during different phases. 

Thereafter, each phase was analysed to pair benefits with activities that was found in theory about 

sales processes. By adjusting each activity with respect to data from the main study, each analysis 

resulted in activities that can be performed by third-party logistic providers in order to increase 

online retailers perceived value. Conclusions from the assays were then used to build a framework, 

structuring how third-party logistic providers should focus its resources and organize its activities in 

the phases of the sales process. Along with the authors’ recommendations the framework provides a 

structure for third-party logistics providers to be used in order to increase online retailers perceived 

value.   
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FÖRKORTNINGAR OCH DEFINITIONER 

WMS – Warehouse management system. Ett warehouse management system är en mjukvara för att 

supporta lager och distributionscenter genom att assistera den dagliga planeringen av exempelvis 

bemanning, resursutnyttjande och varuflöden. Ongoing är ett exempel på ett WMS. 

Tullager – Ett tullager är en plats där kunder kan lagra sina oförtullade varor. Fördelen med ett 

tullager är att tullkostnader betalas först vid försäljning av varor och inte vid införsel i landet.  

Plockhastighet – Med plockhastighet anges hur många order (vanligen per dag) en 

tredjepartslogistiker klarar av att plocka och packa. 

Plocksäkerhet – Med plocksäkerhet anges hur stor andel order som packas korrekt och skickas till 

rätt konsument.  

B2B – Business-to-business – Med B2B menas företag som säljer till andra företag. 

B2C – Business-to-consumer – Med B2C menas företag som säljer till konsumenter.  

Dropshipping – Dropshipping är en lösning där företaget agerar som en mäklare och marknadsför 

produkter från olika producenter. När en slutkund köper av företaget skickas varorna direkt från 

producenten, det vill säga företaget har inget eget varulager. 

Outsourcing – Outsourcing innebär en utläggning av verksamhet på entreprenad, det vill säga att ett 

annat företag utför en eller flera av företagets processer. 

KPI – Key performance indicator eller på svenska nyckeltal, är olika typer av mätetal som används för 

att övervaka en verksamhet och dess processer. Vanliga nyckeltal är exempelvis ett företags 

soliditet, vinstmarginal eller kan vara av helt annan karaktär såsom hur länge en order har legat i 

väntan på att plockas och packas.  
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1 INTRODUKTION 

Detta kapitel skall beskriva tredjepartslogistikbranschens möjligheter och utmaningar, ur 

tredjepartslogistikers och e-handlares perspektiv, med grund i explorativa intervjuer.  

Detta examensarbete kommer att handla om tredjepartslogistik och de svårigheter som 

tredjepartslogistiker upplever i sin ambition att skapa ett högt kundvärde för e-handelsbolag. I Figur 

1 nedan visas en översiktsbild över en tredjepartslogistikers roll mellan e-handlare och konsumenter. 

En tredjepartslogistiker agerar således som en mellanhand och övertar lagerfunktionen samt alla 

eller vissa logistiska funktioner mellan ett e-handelsföretag och konsumenter.  

 

Figur 1: Förklaring av en tredjepartslogistikers roll mellan e-handlare och konsumenter 

Innan examensarbetet startade var författarnas tanke att hitta en förhållandevis omogen men 

snabbt växande bransch, eller branschnisch, och komma i kontakt med bolag som verkade i denna 

kontext. Tredjepartslogistik är ett gammalt fenomen och likaså e-handel. Däremot framkom det i 

diskussioner med en tredjepartslogistiker att e-handlare som outsourcar sitt lager och sin logistiska 

funktion är förhållandevis modernt och det är först de senaste fem åren som branschen har sett en 

ordentlig tillströmning av e-handelskunder. Med denna vetskap var författarnas tanke att även om 

de båda branscherna är förhållandevis mogna borde det som tredjepartslogistiker finnas problem att 

optimera verksamheten för att möta e-handlarnas behov som till följd av att de säljer vitt skilda 

produkter omöjligen kan vara identiska. I linje med problematiken presenterade författarna tre olika 

problemområden för en tredjepartslogistiker, som fick kommentera författarnas olika tankar. Efter 

diskussioner stod det framförallt klart att…  

… e-handlare ställer skilda krav på tredjepartslogistiker och det är problematiskt att på ett 

strukturerat sätt arbeta med e-handelskunder från initialt intresse till en pågående relation. 

Introduktionskapitlet kommer därför först att beskriva det företag dit författarna har fått tillgång för 

att till fullo förstå och känna på en tredjepartslogistikers verksamhet. Sedan kommer 

introduktionskapitlet redovisa en förstudie som avser att ge insikt i hur tredjepartslogistiker och e-

handlare ser på branschen samt eventuella utmaningar och möjligheter ur respektive perspektiv. Sist 

kommer kapitlet presentera en process som författarna har identifierat från det att e-handlare har 

fått ett intresse för tredjepartslogistik tills dess att deras lager- och logistikfunktion har tagits över av 

en tredjepartslogistiker. Författarnas tanke är att förstudien gör att det går att se om det problem 

som beskrevs i de inledande diskussionerna med tredjepartslogistikern är generellt, vilket gör att det 
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tydligt går att formulera ett problem som examensarbetet avser undersöka. Samtidigt tror 

författarna att det inledande kapitlet ger läsaren en god introduktion till examensarbetets kontext.  

1.1 FÖRETAGSBESKRIVNING – ALMROTHS EXPRESS & ÅKERI AB 
Detta avsnitt syftar till att ge läsaren en översiktlig beskrivning av det företag dit författarna har fått 

tillgång för att förstå och skapa erfarenhet av en tredjepartslogistikers verksamhet.  

Författarna har under examensarbetet haft tillgång till företaget Almroths Express & Åkeri AB 

(fortsättningsvis Almroths) som arbetar med tredjepartslogistik och har därigenom fått en känsla för 

yrket, vad som händer i branschen, tredjepartslogistikens olika moment, flöden och kunder, vilket 

har varit ovärderlig erfarenhet för examensarbetet. För att läsaren skall kunna bilda sig en 

uppfattning om hur denna kontakt har bidragit till, eller eventuellt färgat, författarnas kunskap, 

kommer företaget kort att beskrivas.  

 

Almroths grundades 1930 som en flytt- och distributionsfirma men 1998 utvecklades verksamheten 

till logistikföretag. Idag erbjuder företaget tjänster inom tredjepartslogistik, spedition, lager, förråd 

och transporter med allt från cykelbud till bygglogistik. Tredjepartslogistiken började tillhandahållas 

redan 2006 men avsåg då industrikunder och det var först 2013 som bolaget började arbeta med e-

handelskunder, vilka de hoppas skall bli ett av företagets framtida huvudsegment. Almroths 

tredjepartslogistik utvecklas i takt med kunderna och täcker idag hela spektret ifrån att ta hand om 

inflöden, plock och pack till utflöden. Tjänsten anpassas efter kundens behov med bland annat låga 

till höga hyllor, varmt till kallt lager och med hänsyn till de typer av produkter kunden säljer, det 

personalbehov som behövs och systemkrav. (Svensson, 2016) 

 

Almroths omsättning har ökat från 40 miljoner 2010 till 116 miljoner 2015, vilket tillsammans med 

god lönsamhet medförde att de 2014 utsågs till årets tillväxtföretag i Norrköping. Företaget befinner 

sig i en expansionsfas och har visionen att bli regionens främsta självständiga logistikbolag, där 

regionen avser området mellan Jönköping och Stockholm. Almroths fokuserar på att växa inom 

området tredjepartslogistik men till följd av att företaget inte själva kan styra över kundernas behov 

eller arbeta med utbredd ”merförsäljning” (Almroths växer om deras kunder växer) måste tillväxten 

ske organiskt. För Almroths handlar organisk tillväxt om att sälja sina tjänster till nya kunder inom 

industrin och att nå nya marknadssegment där de i dagsläget inte är verksamma. Målet är att 

etableras som en pålitlig och trygg partner för e-handelsföretag, då de ser stor potential i 

segmentets framtida utveckling. (Svensson, 2016) 

1.2 FÖRSTUDIE FÖR ATT FÖRSTÅ MARKNADEN 
Detta avsnitt syftar till att ge läsaren en grundlig förståelse för examensarbetets kontext och en 

insikt i branschen för tredjepartslogistik åt e-handelsföretag. Dessutom skall avsnittet, med grund i 

en explorativ förstudie, ge läsaren inblick i e-handlares och tredjepartslogistikers perspektiv på 

branschen.  

För att få en förståelse för tredjepartslogistikers och e-handlares perspektiv på branschen valde 

författarna att genomföra en förstudie och intervjua fyra tredjepartslogistiker och fyra e-handlare. 

Tredjepartslogistikerna intervjuades om deras verksamhet, branschens tillväxt samt möjligheter och 

utmaningar kopplat till att arbeta mot e-handlare. E-handlarna intervjuades om deras verksamhet 

och utveckling. Specifikt ställdes frågor om varför de valt att outsourca sitt lager och sin logistiska 

funktion, vilka aspekter som var viktiga i valet av tredjepartslogistiker samt möjligheter och 
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utmaningar kopplat till tredjepartslogistik. Förstudien genomfördes genom åtta telefonintervjuer 

och det exakta tillvägagångssättet finns att läsa i Appendix 1 - Förstudiens metod. Resultatet av 

förstudien presenterats i sammanfattad form nedan.  

1.2.1 TREDJEPARTSLOGISTIKERNAS PERSPEKTIV PÅ BRANSCHEN 

Följande avsnitt behandlar de fyra tredjepartslogistiker som ingick i förstudien, deras syn på 

branschens utveckling, deras erbjudande samt de utmaningar och möjligheter som de ställs inför när 

de arbetar med e-handlare. 

1.2.1.1 TREDJEPARTSLOGISTIKER OCH DERAS ERBJUDANDE  

De intervjuade tredjepartslogistikerna är dels nystartade, renodlade tredjepartslogistikbolag, men 

också äldre företag sprungna ur åkeribranschen. För de äldre företagen har ofta de låga 

marginalerna från transportsektorn tvingat bolagen att hitta nya avsättningar för kunskap kring lager 

och logistik. Tredjepartslogistik är ett exempel på en lösning som bättre passar dagens flöden inom 

industri och handel. Tredjepartslogistikerna går att dela upp i olika segment där det finns ett övre 

skikt innehållandes stora aktörer som PostNord, Schenker och DHL, ett mellanskikt som konkurrerar 

om att bli bäst under de stora aktörerna och ett segment med fåmansföretag som drivs mer på 

hobby-nivå. Den stora skillnaden mellan segmenten är parametrar som exempelvis omsättning, 

lageryta, system samt personalstyrka och därigenom storleken på de kunder som de primärt 

fokuserar på.  

Fördelen tredjepartslogistiker erbjuder sina kunder är, förutom en ofta gedigen kunskap kring 

lagerdrift och logistik, en övergång från fasta till rörliga kostnader i form av personal och ytor. 

Dessutom har tredjepartslogistiker ofta möjlighet att erbjuda sina kunder gedigen kunskap kring 

tilläggstjänster. Ett grunderbjudande går att se i Figur 2 och innefattar inleverans, lagring, plock och 

pack av varor, samt utleverans till kund. För att möjliggöra integration av tredjepartslogistikern och 

kunden görs en systemintegration där tredjepartslogistikerns Warehouse Management System 

(WMS) och kundens affärssystem kopplas ihop.  

 

Figur 2: Ett grunderbjudande inom tredjepartslogistik 

Utöver grunderbjudandet erbjuder olika aktörer variationer av tilläggstjänster. De tilläggstjänster 

som nämns i förstudien går att se i Tabell 1 på nästa sida. 

  

Grunderbjudande

Inleverans Lagring Plock & pack
Utleverans till 

kund

Systemintegration
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Tabell 1: Tilläggstjänster hos tredjepartslogistiker 

Tilläggstjänst Förklaring 

E-handelsplattform Hjälp att starta en hemsida med webbshop. 

Emballage  Upphandling av exempelvis kartong, vilka varor packas i. 

Etikettering Ansvar för artikelnummer och streckkoder samt indexering av varor. 

Fakturering Ansvar för fakturering till slutkonsument. 

Flytt från tidigare lager Administration av flytt från tidigare lager. 

Förädling Exempelvis aktivering av tjänst eller montering av delar. 

Inbound Ansvar för varor på väg till tredjepartslogistikern. 

Kundtjänst Drift av e-handelsföretagets kundtjänst. 

Lageroptimering Ansvar för lagersaldo, orderpunkter och orderkvantiteter. 

Ompackning Exempelvis uppdelning eller hopslagning av kollin. 

Outbound Ansvar för varor från tredjepartslogistikern till konsument/grossist. 

Sourcing Ansvar för att leta producenter och upphandla produkter. 

Tullager och tulltjänster Ansvar för tullager och tullhantering.  

Upphandling av avtal Upphandling av exempelvis transportavtal. 

Varumärkeskonsulting Utveckling av e-handlarens varumärke. 

1.2.1.2 BRANSCHSITUATION – MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR FÖR TREDJEPARTSLOGISTIKER 

När tredjepartslogistikerna får frågan kring branschens utveckling nämner en tredjepartslogistiker 

att förändringar inom handeln, där företag ville sälja dels över internet men också i butik har lett 

fram till att tjänster som tredjepartslogistik har utvecklats. En annan anser istället att utvecklingen är 

en naturlig följd av att företag som tidigare har agerat lagerhotell förädlar sina tjänster. Det 

framkommer också att industrin länge har jobbat med outsourcing av sina lager- och 

logistikfunktioner men att tredjepartslogistik även har växt bland mindre företag, med mindre 

flöden. Detta har lett till att mindre företag, redan i designen av affärsverksamheten, planerar för en 

tredjepartslogistiker. En annan tredjepartslogistiker anser att det har varit en god utveckling på 

marknaden för tredjepartslogistik och menar att detta är en följd av att outsourcing, generellt, blivit 

mer populärt i hela affärsvärlden. 

Alla tredjepartslogistiker är samstämmiga kring att branschen för tredjepartslogistik växer kraftigt 

och att det finns stora möjligheter för företag som arbetar mot e-handlare till följd av att det de 

senaste fem åren framförallt är mycket e-handelsföretag som efterfrågar tjänsten. 

En tredjepartslogistiker nämner till exempel att branschen växer med cirka 10 % årligen och att 

andelen varuägare som outsourcar trots att de skulle kunna ha ett eget lager är ca 15 %, vilket 

ytterligare ökar efterfrågan. Enligt tredjepartslogistikern innebär detta att det finns stor potential 

kvar i branschen och att framförallt e-handlare är inne i en mognadsprocess kring att outsourca lager 

och logistik. Att marknaden har stor potential även framöver styrks av flera tredjepartslogistiker som 

menar att efterfrågan av tredjepartslogistik är mycket större än vad de kan leverera och att 

branschen aldrig varit mer positiv än vad den är just nu. Exempelvis utnyttjar ingen av 

tredjepartslogistikerna någon egentlig marknadsföring eftersom efterfrågan på tredjepartslogistik är 

så pass stor att potentiella kunder hela tiden hör av sig för att komma i kontakt. Alla 

tredjepartslogistiker är överens om att e-handlarna ofta hittar till deras verksamhet via internet, 

men att rekommendationer från befintliga kunder är det vanligaste sättet för säljarna att komma i 

kontakt med nya kunder. Att tredjepartslogistik har blivit populärt hos specifikt e-handelsföretag 

menar en tredjepartslogistiker beror på många svenskar i dagsläget vill starta e-handelsbutik men 

saknar kunskap kring hjärtat i verksamheten – lager och logistik. Tredjepartslogistikern anser att om 

de funktionerna inte fungerar går e-handelsbolaget under. Andra tredjepartslogistiker är 

samstämmiga och menar att e-handelskunder först senare kommer till insikt i att hyra eget lager och 
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att ha egen fast anställd personal är dyrt. De påpekar att ett bolag som inte är specialiserat på 

tredjepartslogistik har sämre möjligheter att vara flexibel med personal vilket skapar stora 

kostnadsposter. Exempelvis blir det olönsamt att ha en anställd som plockar varor 50 % av 

arbetstiden och sedan inte har andra uppgifter att göra. En tredjepartslogistiker anser dessutom att 

en möjlighet för tredjepartslogistiker, förutom en växande marknad, är att det är lättare att få en bra 

kontakt med ägaren hos e-handelsbolag än på andra typer av bolag, vilket bidrar till en pålitlig 

relation. I kontrast nämns industriföretag där samma typ av kontakt sällan existerar, vilket gör att 

kunden snabbt kan försvinna om någonting förändras i dess verksamhet.  

Vid frågor som rör utmaningar är alla tredjepartslogistiker överens om att varje lösning behöver vara 

förhållandevis unik för e-handlare och att det är problematiskt att de vill ha väldigt anpassade 

lösningar trots att de inte nödvändigtvis vet vad som är bäst för deras egen verksamhet eller vad 

som skapar den största nyttan.  

På grund av att varje e-handlare vill ha en unik lösning måste tredjepartslogistiker anpassa sina 

verksamheter mycket utan att de egentligen vet vad som är värdeskapande för e-handlaren.  

Svårigheten att standardisera medför att det kan vara besvärligt att uppnå stordriftsfördelar och att 

processen tar mycket resurser i anspråk. Speciellt på grund av att e-handelsföretagens verksamheter 

ställer höga krav på tredjepartslogistikerna, med varierande flöden och hantering av olika produkter.  

1.2.2 E-HANDLARNAS PERSPEKTIV PÅ BRANSCHEN 

Följande avsnitt belyser hur de fyra e-handlare som ingick i förstudien ser på tredjepartslogistik, 

varför de valt att outsourca sin lager- och logistikfunktion, vad som drev beslutet och hur e-

handlarna ser på framtida möjligheter och utmaningar med tredjepartslogistik. 

1.2.2.1 E-HANDLARE OCH DERAS ERFARENHET AV TREDJEPARTSLOGISTIK 

E-handlarna är relativt nystartade bolag, där det äldsta startades 2007 och det yngsta 2012. Två av 

bolagen hade tidigare egen lagerdrift och två hade tidigare en annan tredjepartslogistiker. 

Gemensamt för de två bolag som har bedrivit lager i egen regi var att en övergång till 

tredjepartslogistik genomfördes som ett sätt att undvika egen fastanställd personal. De bolag som 

har bytt tredjepartslogistiker kommer från tredjepartslogistiker som misskött leveranstider, 

leveranssäkerhet eller inte haft tillräckligt med kunskap för att kunna möta företagens krav.  

1.2.2.2 HUR E-HANDLARNA HITTAR TREDJEPARTSLOGISTIKER OCH DE VIKTIGA ASPEKTERNA I VALET 

När e-handlarna fick frågan om hur de hittade information om vilka aktörer som fanns på 

marknaden svarade alla att de söker på internet, exempelvis Google eller forum, men att kontakt 

med majoriteten av tredjepartslogistikerna sker efter rekommendationer från andra e-handlare eller 

styrelsemedlemmar.  

Vid frågorna kring hur de e-handlarna sorterade mellan olika tredjepartslogistiker och vilka aspekter 

som var viktiga i valet svarade alla att en viktig aspekt var plocksäkerheten, alltså att leverantören 

plockar och packar rätt produkter till rätt kund. Mer specifikt nämner två e-handlare att 

tredjepartslogistikerns WMS var avgörande, då det väsentligt ökar plocksäkerheten och automatiskt 

optimerar plockslingor. Alla e-handlare är också överens om att de vill vara en av de större kunderna 

hos tredjepartslogistikern eftersom det påverkar hur mycket uppmärksamhet de kan få som kund. 

Däremot nämns det också att det inte skall spela någon roll hur stor man är som kund utan att de 

förväntar sig samma service oavsett, vilket är mycket viktigt. Tre av fyra företag nämner att 

avståndet till lagret är betydande. Detta för att de smidigt och tidseffektivt skall kunna besöka lagret 

ifall det uppstår problem. Utöver plocksäkerhet, uppmärksamhet och avstånd till lagret nämnde de 
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intervjuade e-handlarna mer specifika krav, vilka kan ses i Appendix 2 – Viktiga aspekter i valet av 

tredjepartslogistiker. Sammanfattat kan dock aspekterna som var viktiga i valet av 

tredjepartslogistiker delas upp i kvalitet, prestanda, flexibilitet och kostnadseffektivitet.  

1.2.2.3 UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER I DEN FRAMTIDA UTVECKLINGEN 

Vid frågor som rör möjligheter med tredjepartslogistik nämner alla e-handlare att något av det 

viktigaste är att kunna bygga en långsiktig relation för att tillsammans lösa problem effektivt och 

spara pengar. Däremot anses den största möjligheten med tredjepartslogistik vara… 

… att tillsammans, med ett bolag som är expert på lager och logistik, skräddarsy en lösning som 

uppfyller den egna verksamhetens krav. 

En e-handlare nämner även att det finns mycket potential i klustret av bolag som byggs upp hos en 

tredjepartslogistiker, vilket möjliggör lärande och gemensam utveckling av e-handlarens verksamhet 

samt effektivisering av lösningar. E-handlaren tillägger specifikt att det kan finnas möjlighet till 

samarbeten i klustret där olika e-handelsbolag, som inte konkurrerar, kan nå varandras kunder. 

Rörande branschens framtida utveckling tror en e-handlare att det inte finns någon annan väg än 

tredjepartslogistik för att kunna konkurrera effektivt. På ett liknande sätt anser en annan e-handlare 

att så länge tredjepartslogistikern kan mäta samma KPI:er (Key Performance Indicator) som en egen 

lagerchef är tredjepartslogistik det samma som att driva i egen regi, fast företaget får möjlighet att 

fokusera på sin kärnkompetens.  

Vid frågor som rör utmaningar med tredjepartslogistik nämner e-handlarna att det kan vara 

problematiskt att till fullo utnyttja och lära sig om tredjepartslogistikers roll i den egna verksamheten 

när de väl har tagit över lager och logistiken. Slutligen är alla e-handlare överens om att den största 

utmaningen är att… 

… säkerställa en smidig övergång från den egna lagerdriften eller en tidigare tredjepartslogistiker 

utan att kundnöjdheten hos slutkunden påverkas. 

1.2.3 SKILLNADER I PERSPEKTIV SKAPAR PROBLEM I BRANSCHEN 

Författarna tycker att det går att göra intressanta iakttagelser när tredjepartslogistikernas och e-

handlarnas syn på branschens möjligheter och utmaningar jämförs. Framförallt har författarna 

uppmärksammat att e-handlarna är överens om att den största möjligheten med tredjepartslogistik 

anses vara att de kan skräddarsy en lösning som uppfyller verksamhetens krav, tillsammans med ett 

bolag som är experter på lager och logistik. Däremot vill de att övergången till, och användandet av, 

tredjepartslogistik skall vara problemfritt för att inte påverka slutkunderna. Uppgiften är däremot 

komplicerad på grund av att e-handlarna inte alltid vet vilken lösning som är bäst för deras egen 

verksamhet och att de har svårt att specificera vad som är deras egentliga behov. Dessutom har e-

handlarna ofta svårt att lära sig om tredjepartslogistikerns roll i verksamheten och dra maximal nytta 

av dem när tredjepartslogistikern väl har tagit över. E-handlarnas perspektiv kan jämföras med 

tredjepartslogistikernas som till skillnad från e-handlarna ser det som en stor utmaning att behöva 

skräddarsy unika lösningar i stället för att standardisera. Skräddarsydda lösningar ställer stora krav 

på verksamheten och kräver mycket kunskap. Tredjepartslogistikerna söker sig mot segmentet e-

handlare på grund av att branschen har stor potential men får i övergången problem med att de 

saknar erfarenheten som ofta krävs, då det endast är de senaste fem åren som e-handlare har börjat 

efterfråga tjänsten. Uppgiften kompliceras ytterligare på grund av att tredjepartslogistikerna, som är 

vana vid industrikunder, är osäkra på vad e-handelsföretagen egentligen värdesätter. I dagsläget 

ställs det således stora krav på tredjepartslogistiker som arbetar mot e-handlare och författarna 

anser att det således finns ett behov av att undersöka processen som e-handlare och 
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tredjepartslogistiker går igenom. Författarna tror att om processen skulle kunna kartläggas och 

optimeras med hänsyn till det e-handlare värdesätter, borde sannolikheten öka för att parterna kan 

dra maximal nytta av relationen samtidigt som eventuella problem eller utmaningar minskar i 

betydelse.  

1.2.4 MÖNSTER I HUR TREDJEPARTSLOGISTIK SÄLJS OCH KÖPS 

Genom att använda förstudien som underlag anser författarna att det delvis går att beskriva den 

process som e-handlarna och tredjepartslogistikerna går igenom (från det att ett behov uppstår hos 

e-handlaren till dess att tredjepartslogistikern har tagit över ansvaret för lagret och logistiken) i fem 

olika faser. Författarna anser att e-handlarna och tredjepartslogistikerna beskriver väldigt snarlika 

processer och att de olika faserna kan identifieras genom att fokusera på vad de olika aktörerna gör i 

varje fas. Författarna har valt att sätta fasernas gränser när de anser att det blir tydligt att e-

handlaren har tagit ett steg närmre att helt outsourca sin lager och logistikverksamhet. 

 

I den första fasen, som kan kallas Sökfasen, har e-handlaren ofta insett att lager och logistik påverkar 

kundnöjdheten i bolaget och att dåligt utförande kan stjälpa företaget. De söker därför en aktör som 

kan ta ett större ansvar för processen och ser fördelar med att slippa ha egen personal, kunna ställa 

krav på en tredje part och fokusera på sina produkter och affärsutveckling. De börjar ofta sin sökning 

via internet (Google) men lägger stor vikt vid rekommendationer från andra e-handlare. 

Tredjepartslogistikerna å andra sidan upplever en viss osäkerhet. De har en hemsida och behöver, till 

följd av mun-till-mun marknadsföring, inte jobba med uppsökande försäljning. Däremot måste de ha 

många offerter ute och vet inte riktigt hur mycket eller vilken information e-handlare vill ha.  

 

I den andra fasen, som kan kallas Sortering & Urval, sorterar e-handlaren mellan potentiella 

tredjepartslogistiker för att kunna närma sig ett val om vilka de skall kontakta. Urvalet kan vara rent 

praktiskt (exempelvis ett behov av en viss typ av lokaler eller en viss tjänst), geografiskt (exempelvis 

ett specifikt avstånd för att kunna besöka lagret eller ett område med vissa hyresnivåer), relationellt 

(där magkänslan och personalen hos tredjepartslogistikern spelar stor roll) eller ett urval baserat på 

tredjepartslogistikerns storlek (för att e-handlaren skall vara en kund av betydelse eller för att det 

ställs stora krav på flexibilitet med personal under högsäsong). Tredjepartslogistikern å andra sidan 

sorterar och väljer bland förfrågningar från potentiella kunder. För tredjepartslogistikern handlar det 

om att göra ett urval som är baserat på tillgänglig yta (för att kunna optimera lager, behandla särskilt 

gods eller ta ett beslut kring att hyra eller bygga mer yta), flödesoptimerande (avvägning mellan 

handels och industriflöden, jämnt över veckor och månader, stordriftsfördelar beroende på om 

produkterna skall levereras till butik, konsument eller båda) eller baserat på segment (för att kunna 

förädla tjänsterna mot vissa typer av bolag eller välja branscher som passar verksamheten).  

 

Den tredje fasen, som kan kallas Vägen till avtal, är utmärkande för att det beskriver vad parterna 

tycker är viktigt eller vad som sker under mötet med sin motpart (inte nödvändigtvis fysiskt). E-

handlarna anser att det är viktigt med hjärta och engagemang, att lösningen men också potentiella 

problem klargörs samt att tredjepartslogistikern kan bevisa kvaliteten i sina tjänster snarare än att 

erbjuda ett lågt pris. Tredjepartslogistikern försöker å andra sidan förstå e-handlarens problem 

(verksamheten och vem som är beslutsfattare) och utveckla en lösning baserat på kundens krav. 

Däremot har tredjepartslogistikern även ett pedagogiskt problem i att förhålla sig till kundens 

logistikmognad, övertyga kunden om att de föreslagna lösningarna oftast är det som i slutändan blir 

bäst och förklara att kunden inte behöver "klämma och känna på produkterna". Detta gör det 

problematiskt för tredjepartslogistiker att upprätthålla sitt ansvar för tjänsten.  
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Den fjärde fasen, som kan kallas Avtal, är utmärkande på grund av att det är i denna fas som kunden 

väljer en aktör och tredjepartslogistikern tar ställning till grad av kundanpassning men också vad 

tjänsten skall bestå av. E-handlaren har framförallt tre parametrar som avgör vid valet och dessa går 

att dela upp i transportnätverk (att tredjepartslogistikern erbjuder en hubb av transportörer för 

flexibilitet och har avtal med de stora transportörerna), leveranssäkerhet (att tredjepartslogistikern 

har system som säkerställer och underlättar plock och pack så att rätt produkter packas och skickas 

till rätt slutkonsument) men också personalflexibilitet (att bemanningen är flexibel och att det är 

tredjepartslogistikerns egen kunniga personal som sköter plock och pack). För tredjepartslogistikern 

handlar den fjärde fasen om att ta ställning till vilken grad av kundanpassning som är rimlig men 

också vilka tilläggstjänster som skall erbjudas för att möta e-handlarens behov. Speciellt e-

handelsbolag kräver mycket anpassning och det är därför frågan vid vilken grad av anpassning som 

det inte längre går att uppnå synergier med befintliga kunder.  

 

Den femte och sista fasen, som kan kallas Uppföljning & Effektivisering, utmärker sig på grund av att 

den innefattar hur parterna arbetar i en pågående relation. E-handlaren förväntar sig engagemang 

och framtidstro men också att tredjepartslogistikern investerar i verksamheten och att det finns 

möjlighet att tillsammans utveckla och förändra tjänsten i takt med att behov förändras. E-

handlarens förhoppningar handlar framförallt om att på olika sätt kunna dra nytta av andra aktörer 

som är kunder till tredjepartslogistikern och således växa sin egen affär. När det gäller resultat och 

krav kräver e-handlarna att det finns möjlighet till att tillåta variationer i säsong och personal samt 

att det går att få information om nyckeltal men också att leveranser och returer sköts smidigt. 

Tredjepartslogistikerna å andra sidan försöker i den sista fasen arbeta mer med relationer till kunden 

(knyta kunderna till företaget snarare än individer), relationer till den egna personalen (nöjd 

personal som stannar kvar så att kunskap bevaras), verksamhetsutveckling (exempelvis automatisera 

funktioner, utveckla IT-system och säkerställa tredjepartslogistikerns ansvar för korrekt 

informationsflöden och saldo) och flödes- samt kundstocksoptimering för att kunna hitta synergier 

mellan kunderna och få balans i verksamheten mellan veckodagar, månader och år. Den 

identifierade processen finns sammanfattad i Tabell 2 på nästa sida. 
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Tabell 2: Processen från behov till pågående affärsrelation 

Faser 
Fas 1: 

Sökfasen 
Fas 2: 

Sortering & Urval 
Fas 3: 

Vägen till avtal 
Fas 4: 
Avtal 

Fas 5: 
Uppföljning & 
Effektivisering 

Tredjeparts-
logistiker 

• Behöver inte 
arbeta med 
uppsökande 
försäljning. 

• Måste ha många 
offerter ute och 
vet inte riktigt hur 
mycket 
information e-
handlarna vill ha. 

• Sorterar och väljer 
bland 
förfrågningar från 
potentiella 
kunder. 

• Behöver göra ett 
urval baserat på 
tillgänglig yta, 
flödesoptimering, 
stordriftsfördelar 
eller på segment. 

• Försöker förstå e-
handlarens 
problem och 
utveckla en 
lösning baserat på 
kundens krav. 

• Pedagogiskt 
problem i att 
förhålla sig till 
kundens 
logistikmognad. 

• Avgör vilken grad 
av 
kundanpassning 
som är rimlig. 

• Avgör vilka 
tilläggstjänster 
som skall 
erbjudas. 

• Arbetar med 
relationen till 
kunden och den 
egna personalen, 
verksamhets-
utveckling och 
flödes- samt 
kundstocks-
optimering. 

E-handlare 

• Söker en aktör 
som kan ta ansvar 
för lager och 
logistik. 

• Sökningen sker 
via internet och 
rekommendation
er från andra e-
handlare. 

• Sorterar mellan 
potentiella 
tredjeparts-
logistiker baserat 
på praktiska, 
geografiska, 
relationella eller 
storleksmässiga 
aspekter. 

• Anser att det är 
viktigt med hjärta 
och engagemang, 
att lösningen men 
också potentiella 
problem klargörs 
samt att 
tredjeparts-
logistikern kan 
bevisa kvaliteten i 
sina tjänster. 

• Tre parametrar 
som avgör vid 
valet: 
transportnätverk, 
leveranssäkerhet 
och personal-
flexibilitet.  

• Förväntar sig 
engagemang och 
framtidstro men 
också att 
tredjeparts-
logistikern 
investerar i 
verksamheten. 

• Växa sin egen 
affär genom 
andra kunder hos 
tredjeparts-
logistikern. 

 

Efter förstudien är det möjligt att sluta sig till att de steg som e-handlare tar från att de bestämmer 

sig för att köpa tredjepartslogistik och de steg som tredjepartslogistikerna tar för att möta sina 

kunders behov inte är helt koordinerade och att utfallet men även värdet av tjänsten är svårt att 

förutspå i förväg. Det finns en diskrepans mellan e-handlares behov och hur tredjepartslogistiker 

arbetar med sitt erbjudande och sina relationella processer. Varje tredjepartslogistiker 

tillhandahåller ett visst erbjudande och upplever dels generella men också skilda utmaningar i 

relationen med e-handlarna. Detsamma går att säga för e-handlarna, där behoven och processen 

från intresse till att tredjepartslogistikern har tagit över lager- och logistikfunktionen inte 

nödvändigtvis är generell, men där det finns likheter och samstämmighet. Om tredjepartslogistiker 

skulle kunna arbeta mer fokuserat mot e-handlarnas behov i försäljningsprocessen borde det 

innebära att e-handlarnas upplevda värde av tredjepartslogistikernas helhetsåtagande ökar. För att 

det skall vara möjligt att undersöka vad som är värdefullt och sedan ge förslag på hur 

tredjepartslogistiker skulle kunna arbeta med sitt helhetsåtagande på ett mer värdeskapande sätt i 

processen, behöver det empiriska problemet först beskrivas teoretiskt.  
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2 PROBLEMATISERING 

Detta kapitel skall ge en teoretisk bild över processen och situationen som beskrevs i 

introduktionen men syftar även till att operationalisera begrepp som värdeskapande samt 

värde för att kunna fastställa ett övergripande syfte och konstruera ett embryo till 

analysmodell. 

I föregående kapitel använde författarna det empiriska underlaget från förstudien till att beskriva en 

försäljningsprocess och identifierade fem faser som e-handlare och tredjepartslogistiker går igenom 

när e-handlare bestämmer sig för att köpa tredjepartslogistik. Författarna konstaterade också att det 

ställs stora krav på tredjepartslogistiker för att utveckla skräddarsydda lösningar till e-handlare men 

att tredjepartslogistiker har en okunskap kring vad e-handelsföretagen upplever vara 

värdeskapande, vilket är ett problem. Genom förstudien fick författarna däremot inte svar på hur 

värde skapas i försäljningsprocessen, vad som driver värde och om den identifierade 

försäljningsprocessen är korrekt eller saknar delar som inte visade sig i förstudien. 

Därför anser författarna att det krävs en generell teoretisk översikt av försäljningsprocesser och hur 

kunders upplevda värde skapas för att läsaren skall få ett komplement till informationen från 

förstudien. Ett teoretisk komplement gör det också möjligt att säkerställa att inga vitala delar, för att 

undersöka problemet närmre, har missats i förstudien. Det är författarnas avsikt att med detta 

kapitel påvisa att det branschspecifika, empiriska, problemet som uppmärksammades i det 

inledande kapitlet även ur en teoretisk synvinkel är ett intressant problem för examensarbetet. 

Författarnas tanke är att lyfta problemet som uppmärksammats i förstudien till en teoretisk nivå och 

att det efter genomgången skall vara möjligt att ställa upp ett syfte som examensarbetet avser 

uppfylla. Därför kommer detta kapitel att teoretiskt behandla områdena försäljningsprocessen av ett 

helhetserbjudande, värde och värdeskapande.  

För att få en logisk struktur på kapitlet kommer det att starta med en beskrivning av 

försäljningsprocessen av ett helhetserbjudande, där författarna empiriskt har sett att kundens värde 

skapas. Dessutom är försäljningsprocessen författarnas sätt att beskriva relationen mellan e-

handlare och tredjepartslogistiker på grund av att författarna anser att det är tydligt att det är detta 

mönster som relationen följer. Därtill tycker författarna att det känns intuitiv att beskriva relationen 

mellan en tredjepartslogistiker och en e-handlare som en försäljningsprocess. Efter detta kommer 

författarna att behandla begreppen värde och värdeskapande. Begreppen upplevs vara centrala för 

att kunna ta reda på vad e-handlare upplever är värdeskapande och hur tredjepartslogistiker skall 

kunna arbeta med sitt helhetserbjudande för att möta e-handlarnas behov. Ambitionen är att 

operationalisera och förklara begreppen ytterligare och slutligen kunna ta fram ett embryo till en 

analysmodell som skall användas för att stödja författarna i deras teorisökande.  
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2.1 FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN AV ETT HELHETSERBJUDANDE 
Detta avsnitt syftar till att ge läsaren en övergripande beskrivning av försäljningsprocessen och ge 

läsaren en bild av vad som definierar ett helhetserbjudande och hur begreppet kommer användas i 

fortsättningen av rapporten. 

Säljarnas perspektiv och de aktiviteter som en säljare genomför när de säljer tjänster och/eller 

produkter har beskrivits grundligt av Dubinsky (1981). Dubinsky menar att det, även om överlapp 

existerar, handlar om att se försäljning uppdelat i tydliga sekvenser. Moncrief och Marshall (2005) 

har utvecklat och moderniserat Dubinskys modell och tagit hänsyn till faktorer, exempelvis 

försäljningens ökade strategiska vikt, som de anser gör Dubinskys (1981) modell inaktuell. Moncrief 

och Marshall (2005) väljer till skillnad från Dubinsky (1981) att se säljarnas perspektiv som en 

process, vilken i huvudsak inte är sekventiell men innefattar aktiviteter som till viss del, eller inte alls, 

genomförs vid försäljning. Aarikka-Stenroos och Jaakkola (2012) ser istället försäljningsaktiviteterna 

som två sammanflätade processer, problemlösningsprocessen och processen för samskapande av 

värde, där värdet skapas tillsammans mellan kund och leverantör. När Aarikka-Stenroos och Jaakkola 

(2012) pratar om sammanflätade processer menar de att processens faser inte alltid är linjära och 

följer varandra utan att de också kan vara parallella eller iterativa, vilket får stöd av Moncrief och 

Marshall (2005). Att försäljningsprocessen innehåller faser som kan vara dels linjära men också 

parallella eller iterativa stödjer författarnas bild från förstudien.  

 

Den teoretiska bilden av en försäljningsprocess är således en process med säljare och köpare, 

innehållandes ett antal aktiviteter och faser. Däremot behöver inte processens faser alltid vara 

sekventiella utan kan vara parallella eller iterativa. Parterna kan alltså flytta sig både framåt och 

bakåt i försäljningsprocessen.  

 

Tuli, Kohli och Bharadwaj (2007) vidhåller också vikten av att se processen som ett samskapande 

mellan kund och leverantör speciellt för komplexa och strategiskt viktiga erbjudanden. De menar att 

det ofta finns en skillnad i hur de olika parterna ser på ett erbjudande och att det finns en okunskap 

kring köparnas syn hos säljarna, vilket styrker författarnas bild från förstudien. Tuli et al. (2007) 

menar att säljarna vanligen ser sin lösning som en kombination av varor och tjänster för att uppfylla 

köpares behov. Köpare å andra sidan ser det snarare som en relationsprocess som syftar till att möta 

deras behov. Tuli et al. (2007) menar därför att om säljarna inte uppmärksammar köparnas 

processorienterade synsätt kan det resultera i missade försäljningsmöjligheter, missnöjda kunder 

och lägre lönsamhet. Att köpare söker en relationsprocess ligger i linje med Moncrief och Marshall 

(2005) som också menar att relationer har blivit allt viktigare för att bygga och upprätthålla kunders 

affärer. Även Brown, Gustafsson och Witell (2009) framhåller vikten av relationer och menar att… 

  

…säljare som har relationsfokus på försäljning och försöker förstå kunders verksamhet för att 

utveckla erbjudanden som hjälper kundens kund är extra framgångsrika. 

 

Brown et al. (2009) anser även att ett större grepp, ett helhetsåtagande, om kundernas affär kan 

leda till mer framgång hos det säljande företaget. I förstudien nämnde e-handlarna vikten av 

trygghet i övergången till tredjepartslogistik och att deras kunder inte fick påverkas av att de började 

använda tredjepartslogistik. Brown et al. (2009) styrker författarnas uppfattning från förstudien om 

att det är viktigt att tredjepartslogistikerna förstår vad som är värdeskapande för e-handlarna och 

kan använda detta i sitt erbjudande. Vidare beskriver exempelvis Kindström, Kowalkowski och 

Parment (2012b), Nordin och Kowalkowski (2010) samt Brady, Davies och Gann (2005) utvecklingen i 

affärsrelationen mellan säljande och köpande företag som att säljare idag skiftar från att fokusera på 
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försäljning av enstaka produkter och tjänster till att försöka leverera värdebaserade tjänster och 

helhetserbjudanden. Detta gäller även för tredjepartslogistiker, vilka har börjat differentiera sig 

genom att erbjuda värdeadderande tjänster och strävar efter att leverera helhetserbjudanden där 

köpare kan få alla sina behov uppfyllda (Mitra & Bagchi, 2008). Utöver denna 

erbjudandedifferentiering menar Butner och Lieb (2007) att tredjepartslogistiker, för att vara 

framgångsrika, bör utveckla samarbetsrelationer med kunder. Att utveckla relationen till kunden 

ligger, som tidigare nämnt, i linje med Moncrief och Marshalls (2005) samt Brown et al.:s (2009) 

rekommendationer. Däremot menar Butner och Lieb (2007) att det kan vara svårt att lyckas med 

relationsutvecklandet i kontexten tredjepartslogistik. I deras studie visade det sig att kunder som 

köper tredjepartslogistik ofta saknade engagemanget för den typen av samarbetsrelationer på grund 

av att de inte uppfattade tredjepartslogistikern som en leverantör av strategiska samarbeten. Detta 

styrker författarnas uppfattning från förstudien då det visade sig att e-handlarna hade svårt att lära 

sig om tredjepartslogistikerns roll i verksamheten och dra maximal nytta av dem när 

tredjepartslogistikern väl har tagit över. 

 

Trots att flera företag i dag fokuserar på att bygga relationer till sina kunder och leverera 

helhetserbjudanden finns det många olika definitioner kring vad som egentligen karaktäriserar ett 

helhetserbjudande. Nordin och Kowalkowski (2010) drar i sin granskande studie av 28 

forskningsrapporter slutsatsen att det saknas en specifik definition och att begreppen kan användas 

för att beskriva flera olika typer av erbjudanden. Exempelvis definierar Miller, Hope, Eisenstat, Foote 

och Galbraith (2002) ett helhetserbjudande som en integrerad kombination av produkter och/eller 

tjänster, vilket är särskilt skräddarsytt för att skapa önskat utfall för specifika kunder eller kundtyper. 

Sawhney (2006) refererad i Nordin och Kowalkowski (2010) definierar å andra sidan ett 

helhetserbjudande som en integrerad kombination av produkter och tjänster, skräddarsydda för en 

uppsättning kunder, vilken ger kunderna möjligheten att uppnå bättre resultat än från summan av 

de individuella komponenterna. En definition som skiljer sig i sitt sätt att inte benämna de ingående 

komponenterna är Tuli et al. (2007) som menar att ett helhetserbjudande är en fortlöpande 

relationsprocess där det handlar om att definiera, möta och stötta en kunds föränderliga behov. På 

grund av att det inte finns en entydig definition av vad som utgör ett helhetserbjudande kommer 

begreppet ett helhetserbjudande definieras som en syntetiserad version av nämnda författare. 

Förstudien har visat att tredjepartslogistikers helhetsåtagande består av en integrerad kombination 

av produkter och tjänster, vilka anpassas till varje kund och utformas och utvecklas i en 

försäljningsprocess. Författarna anser därför att den definition som bäst speglar ett 

helhetserbjudande i examensarbetets kontext är att… 

…ett helhetserbjudande är en integrerad kombination av produkter och tjänster som anpassas till 

varje kund och handlar om att definiera, möta och stötta en kunds föränderliga behov under en 

relation.  

Synsättet på vad som är ett helhetserbjudande styrker författarnas uppfattning om att det är viktigt 

för tredjepartslogistiker att veta vad e-handelskunderna värdesätter så att de kan arbeta med sitt 

erbjudande för att tillgodose e-handlarnas föränderliga behov under försäljningsprocessen. Den 

redovisade litteraturen säger att det i försäljningsprocessen av ett helhetserbjudande, likt 

tredjepartslogistik, genomförs aktiviteter som skapar det värde kunder upplever. För att kunna 

föreslå för tredjepartslogistiker hur de skall arbeta mer värdeskapande mot e-handlarna i 

försäljningsprocessen anser författarna att det därför behövs en bättre förståelse för begreppet 

värde men också en uppfattning om hur värdet egentligen skapas. Författarnas tankar styrks av 

Ulaga och Chacour (2001) samt Eggert, Ulaga och Schultz (2006) som menar att leveransen av 

överlägset värde är nyckeln till att skapa nya försäljningar och bibehålla långa relationer. Dessutom 
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anser Woodruff (1997) att det är nödvändigt för ett företags fortsatta överlevnad och framgång att 

kunna skapa och leverera överlägset värde. Vill tredjepartslogistiker lyckas i sin satsning mot e-

handelsbranschen måste de således ha en förståelse för vad som är värdeskapande och vart värdet 

skapas. Följaktligen kommer begreppen värde och värdeskapande operationaliseras i nästa avsnitt 

för att ge en grundläggande förståelse för begreppen. 

2.2 BEGREPPEN VÄRDE OCH VÄRDESKAPANDE 
Detta avsnitt syftar till att ge läsaren en definition av det värde som en kund upplever i ett 

helhetserbjudande men också när och hur värde skapas.  

Det finns olika definitioner av värde men en vanlig och välanvänd definition som författarna låter 

ligga till grund för begreppet i rapporten är att värde definieras som nettot av de fördelar och 

uppoffringar som kunder upplever i en leverantörs erbjudande. (Ulaga & Chacour, 2001; Anderson & 

Narus, 1998; Zeithaml, 1988; Töytäri & Rajala, 2015). För att tredjepartslogistiker skall kunna skapa 

värde för e-handlarna gäller det alltså att de ökar de fördelar som en e-handlare upplever i deras 

erbjudande och minskar uppoffringarna.  

Det finns flera olika synsätt på hur och när värde skapas. Terho, Haas, Eggert och Ulaga (2012) gör i 

sin studie en genomgång av befintlig litteratur och sätter upp tre perspektiv samt underområden 

genom vilka forskningen har analyserat värde. Terho et al. (2012) menar att de tre perspektiven 

genom vilka forskningen analyserat värde är: Försäljarens perspektiv, vilket är inriktat mot att förstå 

hur företag kan skapa, öka och fånga värde för att maximera nyttan av sina aktiviteter. Kundens 

perspektiv, vilket är inriktat mot att förstå det värde som kunder erhåller genom transaktioner. 

Slutligen ett gemensamt perspektiv som är en kombination av de båda andra. Perspektiven och 

deras underområden går att se i Tabell 3 nedan. Tabellen är översatt från engelska till svenska och 

inspirerad av Terho et al. (2012). 

Tabell 3: Perspektiv och underområden genom vilka forskningen har analyserat värde 

Säljarens perspektiv Gemensamt perspektiv Köparens perspektiv 

• Hur företag skapar värde för sig 
själva genom att hantera interna 
aktiviteter. 

• Huruvida kundens värde för 
företaget skiljer sig mellan olika 
segment. 

• Hur företaget skapar värde för 
intressenter 

• Hur bra företaget levererar värde 
som kunden vill ha. 

• Hur värde fördelas mellan köpare 
och säljare. 

• Relationella aspekter av värde. 

• Värde i en samskapande process. 

• Värdet som kunden får av 
egenskaperna hos en anskaffad 
produkt. 

• Hur värdet av en leverantörs 
erbjudande bestäms av kunden. 

 

Detta examensarbete ligger i linje med det gemensamma perspektivet för hur och när värde skapas i 

en försäljningsprocess. Framförallt på grund av att försäljningsprocessen, i enlighet med avsnitt 2.1, 

bör ses som en process mellan köpande och säljande företag och att det finns en relation mellan e-

handlaren och tredjepartslogistikern genom processen. Detta ligger i linje med Grönroos (2009) 

samt Kowalkowskis (2011) syn på värdeskapande, vilka menar att synsättet på hur värde skapas och 

realiseras har gått från ett produktfokuserat och transaktionsbaserat synsätt (Kundens perspektiv), 

till ett tjänstemarknadsföringssynsätt. Alltså att kundvärde skapas i användarfasen mellan kund och 

leverantör (Gemensamt perspektiv). Vidare menar Grönroos (2009) att det är leverantörers uppgift 

att skapa ett potentiellt värde genom att utveckla helhetslösningar eller värdeerbjudanden men att 

det riktiga värdet skapas av kunden själv i kundens vardagliga processer tillsammans med 

leverantören. Vargo och Lusch (2006) styrker att värde skapas vid användning tillsammans med 
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leverantörer men menar också att kunden är med i skapandet av värdet under utvecklingen av 

erbjudandet, vilket ligger i linje med författarnas uppfattning från förstudien. Oavsett var och när 

kundvärde framställs är det individuellt för varje kund med anledning av att det skapas tillsammans 

med en leverantör och anpassas efter kundens specifika processer (Woodruff, 1997; Ulaga & 

Chacour, 2001; Kindström, et al., 2012b). Det betyder inte att det som är värdeskapande är unikt för 

varje kund utan bara att det slutgiltiga upplevda kundvärdet är unikt och beroende på kundens 

verksamhet. Detta styrker att tredjepartslogistiker behöver ha en uppfattning om vad som är 

värdeskapande för e-handlare och sedan utnyttja denna kunskap för att utveckla erbjudanden till 

varje kund. Sammanfattningsvis går det… 

 

…att sluta sig till att värdet, vilket skapas mellan leverantörer och dess kunder, är skillnaden mellan 

de fördelar och uppoffringar som en kund upplever i försäljningsprocessens olika faser.  

 

Det finns författare som anser att examensarbetets perspektiv är för smalt. Ett exempel på detta är 

Spencer och Cova (2012) som anser att värdeskapande i ett helhetserbjudande inte bara innefattar 

köpare och säljare utan hela marknaden via köparens och säljarens nätverk. Ett bredare perspektiv 

speglar dock inte det empiriska problem som beskrevs i förstudien och författarna har därför valt att 

endast ta hänsyn till att värde skapas i relationen mellan en leverantör och dess kund.  

2.3 ÖVERGRIPANDE SYFTE 
Detta avsnitt syftar till att förklara för läsaren varför denna studie är intressant att genomföra och 

vilket gap i den vetenskapliga litteraturen examensarbetet ämnar fylla. Dessutom presenterar 

avsnittet ett övergripande syfte och ger läsaren en förklaring till varför studiens övergripande syfte 

ser ut som det gör.  

Det finns stöd för att helhetslösningar generellt skapar ett ökat värde i förhållande till att bara 

fokusera på att sälja produkter och/eller tjänster separat (Brady, et al., 2005; Töytäri & Rajala, 2015; 

Davies, et al., 2006; Windahl & Lakemond, 2010). På grund av att marknaden för 

tredjepartslogistiker växer, och att det är mycket e-handlare som efterfrågar tjänsten, anser 

författarna att det finns ett ökat värde för e-handlarna i att utnyttja tredjepartslogistik till skillnad 

från att hålla kvar hanteringen i den egna verksamheten. Under förstudien identifierade dock 

författarna att det finns problem för tredjepartslogistiker som vänder sig mot e-handelssegmentet 

till följd av att de har lite erfarenhet från e-handelskunder och inte vet vad e-handelsföretagen 

värdesätter i deras erbjudande. Detta problem påpekas även av Tuli et al. (2007) som i sin studie om 

samskapande mellan kund och leverantör för komplexa och strategiskt viktiga erbjudanden märkte 

att det fanns en okunskap kring vad köpare värderar hos säljare, alltså att säljare inte förstår vad 

köpare värdesätter. Att värdet av helhetserbjudandet är skillnaden mellan de fördelar och 

uppoffringar som en kund upplever beskrivs väl i teorin (Ulaga & Chacour, 2001; Anderson & Narus, 

1998; Zeithaml, 1988; Töytäri & Rajala, 2015). Däremot anser författarna med stöd av förstudien att 

det finns en kunskapslucka kring vilka fördelar och uppoffringar som finns, och värdesätts, av e-

handelskunder för helhetserbjudandet tredjepartslogistik. Från teorin anser författarna att det går 

att sluta sig till att värdet, vilket skapas mellan leverantören och dess kunder, upplevs i 

försäljningsprocessens olika faser. Däremot visade förstudien att tredjepartslogistikerna inte vet hur 

de skall arbeta med sitt erbjudande för att skapa detta värde. Den visade också att e-handlarna hade 

svårt att lära sig om tredjepartslogistikerns roll i verksamheten och dra maximal nytta av dem när 

tredjepartslogistikern väl har tagit över. Problemen i relationen mellan tredjepartslogistiker och dess 

kunder påpekades även av Butner och Lieb (2007) som ansåg att det kan vara svårt att lyckas med 
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relationsutvecklandet i kontexten tredjepartslogistik. Med grund i problemet och de möjligheter 

som författarna har presenterat anser de att det är av intresse att genomföra denna studie. Med 

hjälp av underlaget från den empiriska och teoretiska genomgången går det att formulera ett 

övergripande syfte likt:  

Syftet med denna studie är att undersöka med vilka aktiviteter, i försäljningsprocessens olika faser, 

som tredjepartslogistiker kan öka e-handelsföretagens upplevda värde vid försäljningen av 

tredjepartslogistik. 

Författarnas ambition har varit att visa läsaren att problemet som uppmärksammades i förstudien är 

intressant att undersöka även ur ett teoretiskt perspektiv, vilket de nu anser sig ha motiverat. 

Författarna tror att de med detta syfte kan fylla en kunskapslucka och bidra med mer kunskap på 

området.  

2.4 EMBRYO TILL ANALYSMODELL 
Detta avsnitt skall ge läsaren en förståelse för hur problematiseringen har använts till att sätta upp 

ett embryo till analysmodell, vilket skall användas för att stödja författarna i deras teorisökande.  

Tidigare i kapitlet fördes en diskussion som beskrev värde och värdeskapande, relationen mellan 

tredjepartslogistiker och e-handlare samt processen och dess olika faser som aktörerna går igenom 

vid försäljningen av helhetserbjudandet tredjepartslogistik. Informationen gör att det går att sätta 

upp ett embryo till analysmodell som kommer att användas för att stödja författarna i deras 

fortsatta teorisökande. Embryot presenteras i Figur 3 nedan och beskriver en grov struktur som 

fortsättningsvis kommer att användas för att analysera med vilka aktiviteter en tredjepartslogistiker 

kan öka e-handlarnas upplevda värde i försäljningsprocessens olika faser.  

 

Figur 3: Embryo till analysmodell 

Modellen har ett processorienterat synsätt med aktiviteter som inte nödvändigtvis måste vara 

sekventiella, vilket rekommenderas av Moncrief och Marshall (2005), Brown et al. (2009), Aarikka-

Stenroos och Jaakkola (2012) samt Tuli et al. (2007). Dessutom antyder modellen att värde skapas 

tillsammans mellan köpare och säljaren av helhetserbjudandet, vilket styrks av Grönroos (2009), 

Vargo och Lusch (2006) samt Kowalkowski (2011).  

Det är detta embryo som ligger till grund för strukturen på den kommande referensramen som 

inleds med en definition av samskapande av värde och fortsätter med att ytterligare bryta ner och 

beskriva försäljningsprocesser samt vad som egentligen bygger värde. Författarnas ambition är att, 

genom en ytterligare nedbrytning av begreppen, kunna ta fram en detaljerad analysmodell som kan 

användas för att analysera insamlad data och slutligen besvara examensarbetets syfte.   
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3 REFERENSRAM  

Detta kapitel behandlar vetenskaplig teori som ligger till grund för att konstruera en 

analysmodell. I kommande avsnitt definierar författarna samskapande av värde i 

examensarbetes kontext och behandlar försäljningsprocesser samt fördelar som är 

värdeskapande i ett helhetserbjudande.  

 
I föregående kapitel presenterades det syfte som examensarbetet skall besvara samt ett embryo till 

analysmodell. Det är med detta embryo som författarna avser strukturera upp följande referensram. 

Kapitlet inleds med ett kort avsnitt om hur författarna definierar samskapande av värde i 

examensarbetets kontext och fortsätter sedan med att beskriva i vilka faser och genom vilka 

aktiviteter som värdet skapas i en försäljningsprocess. Slutligen kommer kapitlet, efter en teoretisk 

granskning av försäljningsprocesser, fortsätta med en genomgång av de fördelar som kan skapa ett 

ökat värde i ett helhetserbjudande.  

 

Författarnas ambition är att detta kapitel skall ge läsaren en djup teoretisk kunskap inom valda 

områden och göra läsaren bekant med välkända forskares olika synsätt och forskningsresultat. 

Författarna anser att en djupare kunskap inom dessa områden innebär att det finns en tillräcklig 

grund för att konstruera en användbar analysmodell. Mer kunskap innebär också att författarna med 

större säkerhet kan komma till problemets kärna under intervjuer med aktörer i branschen, vilket 

innebär ett bättre dataunderlag för fortsatta analyser. 

3.1 SAMSKAPANDE AV VÄRDE 
Detta avsnitt syftar till att ge läsaren en teoretisk förståelse för hur värde skapas tillsammans i en 

försäljningsprocess men även en definition på hur samskapande av värde används i examensarbetet.  

I föregående kapitel redovisade författarna sin syn på samskapande av värde och att 

examensarbetet endast kommer ta hänsyn till det värde som skapas mellan säljare och köpare. 

Innan teorin om försäljningsprocesser och värde presenteras vill författarna ge läsaren en definition, 

strukturerad av teori, för samskapande av värde som kommer att gälla för examensarbetets kontext. 

Saarijärvi, Kannan och Kuusela (2013) anser att det är viktigt att definiera begreppet för varje 

kontext på grund av att värde i en samskapande process (från engelska: Value co-creation) används i 

vitt skilda sammanhang. De menar att varje del av begreppet bör definieras enskilt och börjar med 

ordet ”value” som innefattar vilken typ och vems värde det är som behandlas. För examensarbetets 

kontext går det endast grundligt att besvara vilken typ av värde som behandlas, vilket är det 

upplevda värdet uppdelat i fördelar och uppoffringar. Det går dock att besvara vems värde det är 

som behandlas, nämligen e-handlares värde och examensarbetet kommer således inte ta hänsyn till 

det värde en tredjepartslogistiker upplever. Det andra ordet ”co” inbegriper vilka parter som är 

inblandade i värdesamskapandeprocessen (Saarijärvi, et al., 2013) vilket i examensarbetet kontext är 

tredjepartslogistiker och e-handlare. Det sista ordet ”creation” behandlar hur och genom vilka 

aktiviteter som de olika parternas resurser integreras till skapandet av värdet (Saarijärvi, et al., 

2013). För examensarbetets kontext går det i nuläget endast att grundligt besvara hur värdet skapas, 

vilket är i försäljningsprocessens faser mellan e-handlaren och tredjepartslogistikern. Likaså går det i 

nuläget endast grundligt beskriva genom vilka aktiviteter som värdet skapas, vilket är i 

försäljningsprocessens aktiviteter. För att kunna specificera i vilka faser och genom vilka aktiviteter 

som värdet skapas behöver försäljningsprocessen beskrivas utförligare med hjälp av teori. För att 
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även kunna specificera vilken typ av värde som behandlas kommer olika fördelar och uppoffringar 

som e-handlaren kan uppleva i tredjepartslogistikerns helhetserbjudande operationaliseras. 

3.2 FÖRSÄLJNINGSPROCESSER 
Detta avsnitt syftar till att ge läsaren en teoretisk förståelse för försäljningsprocesser, dess olika faser 

och de aktiviteter som typiskt utförs i faserna.  

Examensarbetet syftar till att besvara hur tredjepartslogistiker (säljare) skall kunna arbeta med e-

handlare (köpare) i försäljningsprocessen av ett helhetserbjudande. Därför tror författarna att det är 

viktigt att beskriva försäljningsprocessen med teori från forskare som analyserat 

försäljningsprocesser med data från köpare respektive säljare, men också med teori från forskare 

som har använt data från både säljare och köpare i sina studier. Författarna anser att det krävs för 

att till fullo förstå vilka faser som finns i processen och vad de innehåller för aktiviteter. Denna tanke 

styrks av Viio och Grönroos (2014) som bland annat menar att det krävs kunskap om en köpares 

process för att kunna anpassa en säljarens process. För att få en struktur som är enkel att följa 

kommer därför följande avsnitt att behandla processen sett ur köpares-, sedan säljares-, och 

slutligen ett gemensamt perspektiv. Författarna som används för att ge en bild av de olika 

perspektiven har valts med kriterierna att de diskuterar en försäljningsprocess med tydliga 

sekvenser och ser processen som en relation mellan säljare och köpare. Till följd av att processerna 

beskrivs bäst i sin helhet kommer de först att behandlas enskilt. Avsnittet avslutas sedan med en 

syntetisering av den behandlade litteraturen där en sammanställd försäljningsprocess med distinkta 

faser och aktiviteter redovisas. De framtagna faserna och aktiviteterna ämnar författarna att 

använda i en slutgiltig analysmodell.  

3.2.1 FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN BASERAD PÅ DATA FRÅN SÄLJANDE FÖRETAG 

Moncrief och Marshalls (2005) försäljningsprocess, innehållande sju faser, är en moderniserad 

version av Dubinskys (1981) klassiska Seven Steps of Selling. Den moderniserade 

försäljningsprocessen har influerats av övergången mot en mer relationsbaserad 

försäljningsapproach men också att det har skett en förflyttning från en traditionell sekventiell 

försäljning till en icke sekventiell process. Moncrief och Marshalls (2005) process är uppdelad i 

faserna: 

1. Val av kunder (fritt översatt från Customer retention and deletion) 

Det säljande företaget fokuserar på att bibehålla och öka värdet hos nyckelkunder istället 

för att fokusera på att hitta nya kunder. De ökar befintliga kunders värde genom att erbjuda 

tjänster eller värdeadderande tillgångar men avslutar eller outsourcar också olönsamma 

kundrelationer.  

2. Databas och kunskapshantering (fritt översatt från Database and knowledge management) 

Det säljande företaget jobbar med att bygga upp kunskap om köparen för att bättre förstå 

deras verksamhet och framtida behov. Kunskapen kan bestå av köparens köphistorik samt 

deras historiska och nutida behov.  

3. Vård av kundrelation (fritt översatt från Nurturing the relationship)  

Det säljande företaget arbetar med långsiktigt kundfokus från den första kontakten med 

köparen. Säljaren fokuserar på att värna om en långsiktig relation snarare än att få till en 

omedelbar försäljning.  
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4. Marknadsföring av erbjudande (fritt översatt från Marketing the product or service) 

Det säljande företaget arbetar via olika kommunikationskanaler med att ge information om 

deras erbjudande och samla in information om köparens behov och diskutera dessa med 

olika människor inom det köpande företaget. 

5. Problemlösning (fritt översatt från Problem solving)  

Det säljande företaget hjälper köparen att identifiera problem och bestämma behov, men 

även stärka relationen till köparen genom att ta fram och implementera win-win lösningar.  

6. Anpassning av erbjudande (fritt översatt från Adding value/satisfying needs) 

I takt med att nya problem uppstår hos köparen arbetar det säljande företaget med att 

tillfredsställa nya behov som uppstår. Säljaren och köparen identifierar tillsammans 

fortsatta mål och strävar efter att uppfylla dessa. 

7. Underhåll av relation (fritt översatt från Customer relationship maintenance) 

Det säljande företaget jobbar med att investera i och underhålla alla delar av 

affärsrelationen men även erbjuda kontinuerlig service och rådgivande samtal till det 

köpande företaget. 

Terho et al. (2012) har också studerat försäljningsprocessen genom säljarens perspektiv, men 

fokuserat på värdebaserad försäljning. Målet med värdebaserad försäljning är enligt Terho et al 

(2012) att med hjälp av en djup förståelse för kundens affärsmodell ta fram ett erbjudande som 

översätter fördelar i monetära termer och bidrar till kundens lönsamhet. Värdebaserad försäljning 

har enligt författarna stora likheter med försäljning av helhetserbjudanden men där det är ett extra 

fokus på att ta fram och demonstrera det potentiella värdet. Terho et al. (2012) menar, i relation till 

Moncrief och Marshall (2005), att ett fokus på det potentiella värdet som kunden kan ta nytta av i 

användandet är ett bredare perspektiv än försäljning av produktegenskaper eller kundfördelar. 

Terho et al. (2012) delar upp processen för värdebaserad försäljning i tre dimensioner: 

1. Förstå affärsmodell (fritt översatt från Understanding the customer´s business model)  

Det säljande företaget arbetar med att förstå köparens affärsmodell (mål, intäktsmodell och 

kunder), och därigenom identifiera de viktigaste värdedrivarna för att kunna skapa ett ökat 

värde hos köparen.  

2. Skapa helhetserbjudandet (fritt översatt från Crafting the value proposition) 

Det säljande företaget arbetar tillsammans med köparen för att skapa ett 

helhetserbjudande som påverkar köparens lönsamhet positivt. Det säljande företaget 

synliggör och kvantifierar även värdet av helhetserbjudandet med hjälp av erfarenhet från 

branschen och information från köparens verksamhet. 

3. Kommunicera värdet (fritt översatt från Communicating the value) 

Det säljande företaget arbetar med att demonstrera helhetserbjudandets värde och 

potentiella effekt på köparens verksamhet. För att minska köparens upplevda risk av 

implementation använder säljaren exempelvis referenskunder eller riskdelningsmodeller. 

3.2.2 FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN BASERAD PÅ DATA FRÅN KÖPANDE FÖRETAG 

Tuli et al. (2007) har studerat försäljningsprocessen av komplexa tjänster och helhetserbjudanden 

men baserat på data från köpande företag och ett fokus på vilka aktiviteter som ett köpande företag 

vanligen kräver att säljande företag utför. Tuli et al. (2007) menar att det köpande företaget 

förväntar sig att försäljningsprocessen innehåller aktiviteter som hjälper säljaren att förstå köparens 

krav, men även aktiviteter som säkerställer anpassning och integration av produkter, leverans samt 

ett löpande stöd. Ett säljande företag måste enligt Tuli et al. (2007) genomföra alla faser väl för att 

en köpare skall anse att helhetserbjudandet är effektivt. Tuli et al. (2007) delar upp processen i 

faserna: 
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1. Behovsdefiniering (fritt översatt från Requirements definition) 

Det köpande företaget kräver att det säljande företaget grundligt förstår deras krav. För att 

lyckas förstå köparens verksamhet krävs det att det säljande företaget pratar med rätt folk 

och ställer rätt frågor men även arbetar med att förutspå köparens framtida behov.  

2. Anpassning och integration (fritt översatt från Customization and integration)  

Det köpande företaget förväntar sig, men kontrollerar, att den lösning som det säljande 

företaget erbjuder passar med deras befintliga lösningar samt att komponenterna av 

helhetserbjudandet fungerar med varandra. 

3. Leverans (fritt översatt från Deployment)  

Det köpande företaget kräver att leveransen av erbjudandet blir korrekt men också att det 

säljande företaget kan hantera nya krav som uppkommer i samband med leveransen. Det 

köpande företaget vill dessutom få rätt träning och information kring lösningen av det 

säljande företaget.  

4. Support efter leverans (fritt översatt från Post deployment support) 

Utifall det köpande företagets krav förändras efter leveransen kräver köparen att säljaren 

kan göra förändringar i helhetserbjudandet. Det köpande företaget kräver också att det 

säljande företaget fortsätter att investera i förhållandet och ser det som en pågående 

relation snarare än ett engångsprojekt.  

 

Lindberg och Nordin (2008) har också studerat försäljningsprocessen med data från köpande företag 

och med ett fokus på komplexa tjänster och helhetslösningar. Lindberg och Nordin (2008) påpekar 

att försäljningsprocessen behöver justeras efter den specifika tjänst som köparen skall anskaffa. 

Exempelvis kräver komplexa erbjudanden med strategisk vikt en nära och lång relation mellan det 

köpande och säljande företaget. Lindberg och Nordin (2008) delar upp försäljningsprocess i faserna: 

1. Uppdragsspecifikation (fritt översatt från Assignment specification) 

Det köpande företaget identifierar behovet av en tjänst eller helhetserbjudande och arbetar 

med att specificera behovet. Beroende på vilken typ av erbjudande som skall inhandlas har 

specifikationen olika grad av detaljnivå, där utvecklingen av specifikationer åt mer komplexa 

helhetserbjudanden kan vara tidskrävande och komplicerad.  

2. Val av leverantör (fritt översatt från Supplier selection) 

Det köpande företaget överväger och utvärderar potentiella leverantörer baserat på 

utvärderingskriterium. Utvärderingskriterierna är anpassade beroende på vilken typ av 

erbjudande som skall köpas och har olika mycket fokus på kostnad och värde. Erbjudanden 

med strategisk vikt (som är associerade med högre risk) utvärderas vanligen på värde med 

parametrar som kreativitet, flexibilitet och förmåga att samarbeta. Mer standardiserade 

erbjudanden utvärderas vanligen på kostnad.  

3. Sökt typ av relation (fritt översatt från Contract implementation) 

Det köpande företaget överväger vilken typ av relation som skall finnas till det säljande 

företaget, det finns både transaktions- och relationsorienterade relationer. För mer 

komplexa erbjudanden som ligger nära köparens kärnkompetens föredras långa 

relationsorienterade förhållanden. För enklare och mindre komplexa erbjudanden 

eftersträvas transaktionsorienterade relationer på grund av att långa relationsorienterade 

förhållanden kan vara dyra att upprätthålla. 
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4. Utvärdering (fritt översatt från Outcome and evaluation) 

Vid köp av helhetserbjudanden arbetar köparen med uppföljning och utvärdering av köpet. 

Framförallt med anledning av att ett helhetserbjudande ofta är komplext och det därför blir 

viktigt att säkerställa lönsamheten av investeringen.  

3.2.3 FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN BASERAD PÅ DATA FRÅN SÄLJANDE OCH KÖPANDE FÖRETAG 

Aarikka-Stenroos och Jaakkola (2012) har studerat processen då köpare och säljare skapar värde 

tillsammans under utvecklandet av ett helhetserbjudande, vilket i sin struktur är likt övriga 

försäljningsprocesser. Processen sträcker sig från att behoven identifieras till att ett 

helhetserbjudande implementerats och kräver köpares och säljares gemensamma resurser för att 

skapa ett högt värde. Aarikka-Stenroos och Jaakkola (2012) delar upp processen i faserna: 

 

1. Behovsidentifiering (fritt översatt från Diagnosing needs) 

Det säljande och köpande företaget identifierar gemensamt behoven och målet med köpet, 

där det säljande företaget använder sin kunskap och erfarenhet för att hjälpa kunden att 

specificera problemet. Köparen bidrar med information om exempelvis behov, budget, 

schema och tänkt användningsområde. 

2. Design och skapande av erbjudande (fritt översatt från Designing and Producing the 

solution) 

Efter att behoven är fastställda påbörjas en förhandlingsprocess där säljaren föreslår och 

köparen utvärderar värdet av olika lösningar, i termer av dess fördelar och uppoffringar, och 

resurserna det tar i anspråk. För att fram det optimala helhetserbjudandet för det 

specificerade problemet krävs det att båda parter har en förmåga att kommunicera det 

förväntade och potentiella värdet av olika lösningar. 

3. Strukturering av processen och resurser (fritt översatt från Organizing the process and 

resources) 

För att möjliggöra värdeskapande arbetar det säljande företaget med att strukturera 

värdeskapandeprocessen och identifierar, aktiverar, samlar in och integrerar de relevanta 

resurserna. Det köpande företaget bidrar med information och resurser, men vet inte alltid 

vilken information eller vilka resurser som är användbara för att möjliggöra värdeskapandet.  

4. Hantering av värdekonflikter (fritt översatt från Managing value conflicts) 

När det optimala helhetserbjudandet skall tas fram kan det uppstå skilda åsikter, vilket kan 

leda till konflikter som kräver ansträngningar från både köpande och säljande företag för att 

lösas. Exempelvis kan det köpande företaget känna att säljaren inte uppskattar köparens 

bidrag utan istället tar fram helhetserbjudandet på egen hand. Samtidigt kan leverantören 

känna att det köpande företaget har orealistiska förväntningar på vilka fördelar som kan 

uppnås i förhållande till tillgängliga resurser. 

5. Implementation (fritt översatt från Implementing the solution) 

Vid implementationen av helhetserbjudandet kan både det säljande och köpande företaget 

vara den part som ansvarar för genomförandet. Säljande företag som är engagerade i 

implementationen kan hjälpa kunden att få ut ett större värde i användarfasen. 
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3.2.4 SYNTES AV FÖRSÄLJNINGSPROCESSER 

Författarna anser att det utifrån de fem försäljningsprocesser som har presenterats ovan går att 

sluta sig till att försäljningsprocessernas faser, oavsett perspektiv, har likheter och skillnader. Varje 

process är förhållandevis unik till följd av att de behandlar olika typer av försäljningar, från en mer 

produktbaserad försäljning med relationsfokus till en mer värdebaserad försäljning av komplexa 

erbjudanden. Däremot är flera av aktiviteterna väldigt snarlika och för att kunna utnyttja 

försäljningsprocessen i den analyserande delen av examenarbetet anser författarna att den samlade 

teorin behöver syntetiseras. Författarna har därför gått igenom de fem försäljningsprocessernas 

olika faser och sammanfört alla processfaser som har liknande aktiviteter men samtidigt skiljer sig 

mot övriga, vilket har resulterat i en syntetiserad försäljningsprocess. En sammanfattning av 

syntetiseringen presenteras i Tabell 9 och Tabell 10, men nedan följer processen steg för steg.  

3.2.4.1 FÖRSTA FASEN: SORTERING & URVAL  

Författarna anser att det går att urskilja en första fas där det köpande och säljande företaget agerar 

på egen hand med ingen eller ytlig kontakt sinsemellan. Både Moncrief och Marshalls (2005) första 

och andra fas innehåller aktiviteter som säljaren utför på egen hand. Säljaren arbetar med att 

identifiera vilka köpare de skall fokuseras på, samla in information om köparna samt urskilja vad 

köparnas framtida behov kan vara. Lindberg och Nordins (2008) första och andra faser innehåller 

istället aktiviteter som utförs av köparen på egen hand eller med ytlig kontakt till det säljande 

företaget. Köparen identifierar och specificerar sitt behov samt kontaktar och jämför flera 

helhetserbjudanden baserat på utvärderingskriterium. I Tabell 4 nedan visas vilka faser och 

aktiviteter som bygger upp den initiala fasen, vilken kommer i fortsättningen benämnas fas 1: 

Sortering & Urval. 

Tabell 4: Faser och aktiviteter inkluderade i Sortering & Urval 

Författare Moncrief och Marshall (2005) Lindberg och Nordin (2008) 

Faser 
1. Val av kunder 
2. Databas och kunskapshantering 

1. Uppdragsspecifikation 
2. Val av leverantör 

Aktiviteter 

• Erbjuda tjänster eller värdeadderande 
tillgångar för att öka värdet på befintliga 
kunder. 

• Avsluta olönsamma kundrelationer. 

• Bygga upp kunskap om köparen genom att 
förstå köparens köphistorik samt deras 
historiska och nutida behov, vilket möjliggör 
en bättre förståelse för köparens verksamhet 
och framtida behov. 

• Identifiera och specificera behovet av en 
tjänst eller ett helhetserbjudande. 

• Överväga och utvärdera potentiella 
leverantörer baserat på utvärderings-
kriterium. 

3.2.4.2 ANDRA FASEN: BEHOVSSPECIFICERING 

Författarna anser att det går att urskilja en andra fas som sträcker sig från att en inledande kontakt 

har upprättats mellan det köpande och säljande företaget till dess att köparens behov har 

specificerats och förståtts av det säljande företaget. Både Moncrief och Marshalls (2005) samt 

Lindberg och Nordins (2008) tredje fas i processen behandlar vilken typ av relation som köpare och 

säljare söker. Det säljande företaget arbetar med att bygga upp en långsiktig relation, vilket också 

föredras av det köpande företaget när det inhandlas komplexa erbjudanden och tjänster som ligger 

nära köparens kärnkompetens. Moncrief och Marshalls (2005) fjärde och femte fas samt Terho et 

al.:s (2012), Tuli et al.:s (2007) och Aarikka-Stenroos och Jaakkolas (2012) första fas i processen 

behandlar aktiviteter som syftar till att de köpande företagets behov och verksamhet (affärsmodell) 

skall förstås av det säljande företaget. Dessutom arbetar både säljande och köpande företag med att 

specificera behovet och sätta upp gemensamma mål. I Tabell 5 på nästa sida visas vilka faser och 
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aktiviteter som bygger upp den andra fasen, vilken i fortsättningen kommer att benämnas fas 2: 

Behovsspecificering. 
Tabell 5: Faser och aktiviteter inkluderade i Behovsspecificering 

Författare 
Moncrief och 

Marshall (2005) 
Lindberg och 
Nordin (2008) 

Terho et al. 
(2012) 

Tuli et al. 
(2007) 

Aarikka-Stenroos och 
Jaakkola (2012) 

Faser 

3. Vård av 
kundrelation. 
4. Marknadsföring 
av erbjudande. 
5. Problemlösning. 

3. Sökt typ av 
relation. 
 

1. Förstå 
affärsmodellen. 

1. Behovs-
definiering. 

1. Behovsidentifiering. 

Aktiviteter 

• Värna om och 
stärka relationen 
till köparen. 

• Arbeta med att 
ge information 
om erbjudandet 
och samla in 
information om 
köparens behov. 

• Bestämma 
vilken typ av 
relation som 
eftertraktas 
med 
leverantören. 

• Förstå köparens 
affärsmodell och 
därigenom 
identifiera de 
viktigaste 
värdedrivarna. 

 

• Arbeta med 
att grundligt 
förstå 
köparens krav 
och 
verksamhet 
genom att 
prata med 
rätt folk och 
ställa rätt 
frågor. 

• Hjälpa köparen att 
identifiera och 
specificera 
problemet. 

• Bidra med 
information om 
behov, budget, 
schema och 
användningsområde. 

• Identifiera 
gemensamma mål. 

3.2.4.3 TREDJE FASEN: UTVECKLING AV ERBJUDANDET  

Författarna anser att det går att urskilja en tredje fas som börjar när behoven är fastställda och 

slutar när det säljande och köpande företaget har tagit fram det helhetserbjudande som skall 

uppfylla de fastställda behoven. Moncrief och Marshalls (2005) sjätte samt Terho et al.:s (2012), Tuli 

et al.:s (2007) respektive Aarikka-Stenroos och Jaakkolas (2012) andra fas i processen behandlar alla 

aktiviteter som syftar till att ta fram erbjudandet. Det säljande företaget arbetar med att ta fram ett 

erbjudande som uppfyller köparens behov och har potential att påverka köparens lönsamhet 

positivt. Det köpande företaget utvärderar olika lösningar och kontrollerar att de passar med 

befintliga lösningar som köparen använder. Terho et al.:s (2012) tredje och Aarikka-Stenroos och 

Jaakkolas (2012) tredje och fjärde fas i processen innehåller aktiviteter som säljaren och köparen 

utför för att lyckas med värdeskapandet. Det säljande företaget strukturerar 

värdeskapandeprocessen medan det köpande företaget bidrar med information och resurser. När 

det optimala helhetserbjudandet skall tas fram kan det finnas skilda åsikter, vilket kan leda till 

konflikter som kräver aktivitet från både köpande och säljande företag för att lösas. Det säljande 

företaget arbetar även med att kommunicera värdet av erbjudandet och dess potentiella effekt på 

köparens verksamhet. I Tabell 6 på nästa sida visas vilka faser och aktiviteter som bygger upp den 

tredje fasen, vilken i fortsättningen kommer att benämnas fas 3: Utveckling av erbjudandet. 
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Tabell 6: Faser och aktiviteter inkluderade i Utveckling av erbjudandet 

Författare 
Moncrief och 

Marshall (2005) 
Terho et al. (2012) Tuli et al. (2007) Aarikka-Stenroos och  

Jaakkola (2012) 

Faser 

6. Anpassning 
av erbjudande. 

2. Skapa 
helhetserbjudande. 
3. Kommunicera värdet. 

2. Anpassning 
och integration. 

2. Design och skapande av 
erbjudande. 
3. Strukturering av processen 
och resurser. 
4. Hantering av 
värdekonflikter. 

Aktiviteter 

• Tillfredsställa 
nya behov som 
uppstår. 

• Identifiera nya 
gemensamma 
mål 
tillsammans 
med köparen. 

 

• Ta fram ett 
helhetserbjudande som 
potentiellt påverkar 
kundens lönsamhet 
positivt. 

• Kvantifiera och 
demonstrera värdet av 
erbjudandet genom att 
använda kunskap och 
erfarenhet från 
branschen. 

• Reducera köparens 
upplevda risk genom att 
använd referenskunder 
eller 
riskdelningsmodeller. 

• Kontrollera att 
den framtagna 
lösningen 
passar med 
verksamheten. 

 

• Strukturera 
värdeskapandeprocessen 
och integrera de relevanta 
resurserna. 

• Motverka värdekonflikter. 

• Kommunicera det 
förväntade och potentiella 
värdet av olika lösningar, i 
termer av dess fördelar och 
uppoffringar.  

• Bidra med information och 
resurser. 

• Motverka värdekonflikter. 

• Utvärdera och kommunicera 
det förväntande och 
potentiella värdet. 

3.2.4.4 FJÄRDE FASEN: LEVERANS & IMPLEMENTATION 

Författarna anser att det går att urskilja en fjärde fas som sträcker sig från att helhetserbjudandet är 

framtaget tills att det är implementerat. Tuli et al.:s (2007) tredje och Aarikka-Stenroos och Jaakkolas 

(2012) femte fas i processen innehåller aktiviteter som behandlar implementationen av erbjudandet. 

Det säljande företaget skall hantera nya krav som uppkommer i samband med implementationen 

och om säljaren engagerar sig och hjälper köparen i implementationen kan köparen få ut ett större 

värde i användarfasen. Det köpande företaget kan vara en del av implementationen och behöver få 

rätt träning och information om erbjudandet. I Tabell 7 nedan visas vilka faser och aktiviteter som 

bygger upp den fjärde fasen, vilken i fortsättningen benämnas fas 4: Leverans & Implementation. 
Tabell 7: Faser och aktiviteter inkluderade i Leverans & Implementation 

Författare Tuli et al (2007) Aarikka-Stenroos och Jaakkola (2012) 

Faser 3. Leverans. 5. Implementation. 

Aktiviteter 

• Hantera nya krav som uppkommer i samband 
med leveransen. 

• Ge rätt träning och information kring 
erbjudandet. 

• Arbeta med implementationen av 
erbjudandet. 

3.2.4.5 FEMTE FASEN: UPPFÖLJNING & EFFEKTIVISERING 

Författarna anser att det går att urskilja en femte fas som har en början då erbjudandet är 

implementerat. Fasen fortsätter till dess att relationen mellan det köpande och säljande företaget 

upphör, vilket kan variera väsentligt. Moncrief och Marshalls (2005) sjunde samt Tuli et al.:s (2007) 

och Lindberg och Nordins (2008) fjärde fas i processen innehåller aktiviteter som det köpande och 

säljande företaget utför efter att erbjudandet är implementerat. Det säljande företaget fokuserar på 

att underhålla relationen genom att erbjuda kontinuerlig service och rådgivande samtal till köparen 

men måste även vara beredd på att göra ändringar i helhetserbjudandet om köparens krav ändras. 

Det köpande företaget arbetar med uppföljning och utvärdering av helhetserbjudandet för att 



24 
 

säkerställa lönsamheten av investeringen. I Tabell 8 nedan visas de faser och aktiviteter som bygger 

upp den sista fasen, vilken i fortsättningen kommer att benämnas fas 5: Uppföljning & 

Effektivisering. 
Tabell 8: Faser och aktiviteter inkluderade i Uppföljning & Effektivisering 

Författare Moncrief och Marshall (2005) Tuli et al. (2007) Lindberg och Nordin (2008) 

Faser 7. Underhåll av relation. 4. Support efter leverans. 4. Utvärdering. 

Aktiviteter 

• Erbjud kontinuerlig service 
och rådgivande samtal till 
köparen. 

• Investera i och underhåll alla 
delar av affärsrelationen. 

• Gör förändringar i 
helhetserbjudandet om 
köparens krav ändras. 

• Uppföljning och utvärdering 
av det implementerade 
erbjudandet. 

3.2.4.6 SAMMANSTÄLLNING 

I Tabell 9 nedan sammanfattas den syntetiserade försäljningsprocessen. Tabellen är baserad på 

syntesen och beskriver vilka författare som stödjer varje individuell fas.  

Tabell 9: Syntes av processfaser i försäljningsprocessen 

Faser 
Fas 1:  

Sortering & Urval 
Fas 2:  

Behovs-
specificering 

Fas 3:  
Utveckling av 
erbjudandet 

Fas 4: 
 Leverans & 

Implementation 

Fas 5:  
Uppföljning & 
Effektivisering 

Stöd 
 

1. Moncrief och 
Marshall (2005) 

2. Lindberg och 
Nordin (2008) 

1. Moncrief och 
Marshall (2005) 

2. Tuli et al. (2007) 
3. Aarikka–

Stenroos och 
Jaakkola (2012) 

4. Lindberg och 
Nordin (2008) 

5. Terho, et al. 
(2012) 

1. Moncrief och 
Marshall (2005) 

2. Tuli et al. (2007) 
3. Aarikka-

Stenroos och 
Jaakkola (2012) 

4. Terho et al. 
(2012) 

1. Tuli et al. (2007) 
2. Aarikka-

Stenroos och 
Jaakkola (2012) 
 

1. Moncrief och 
Marshall (2005) 

2. Tuli et al. (2007) 
3. Lindberg och 

Nordin (2008) 
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I Tabell 10 nedan sammanfattas de aktiviteter som identifierades under de olika faserna av 

försäljningsprocessen.  

Tabell 10: Typiska aktiviteter under varje fas i försäljningsprocessen 

Parter Säljares aktiviteter Köpares aktiviteter 

Sortering & 
Urval 

• Erbjuda tjänster eller värdeadderande tillgångar för att öka värdet på 
befintliga kunder. 

• Avsluta olönsamma kundrelationer. 

• Bygga upp kunskap om köparen genom att förstå köparens köphistorik samt 
deras historiska och nutida behov, vilket möjliggör en bättre förståelse för 
köparens verksamhet och framtida behov. 

• Identifiera och specificera 
behovet av en tjänst eller ett 
helhetserbjudande. 

• Överväga och utvärdera 
potentiella leverantörer 
baserat på utvärderings-
kriterium. 

Behovs-
specificering 

• Värna om och stärka relationen till köparen. 

• Arbeta med att ge information om erbjudandet och samla in information om 
köparens behov. 

• Förstå köparens affärsmodell och därigenom identifiera de viktigaste 
värdedrivarna. 

• Arbeta med att grundligt förstå köparens krav och verksamhet genom att 
prata med rätt folk och ställa rätt frågor. 

• Hjälpa köparen att identifiera och specificera problemet. 

• Identifiera gemensamma mål. 

• Bestämma vilken typ av 
relation som eftertraktas med 
leverantören. 

• Bidra med information om 
behov, budget, schema och 
användningsområde. 

• Identifiera gemensamma mål. 

Utveckling av 
erbjudandet 

• Strukturera processen och integrera de relevanta resurserna. 

• Motverka värdekonflikter. 

• Tillfredsställa nya behov som uppstår. 

• Identifiera nya gemensamma mål tillsammans med köparen. 

• Kommunicera det förväntade och potentiella värdet av olika lösningar, i 
termer av dess fördelar och uppoffringar.  

• Kontrollera att det framtagna erbjudandet passar med köparens befintliga 
lösningar. 

• Ta fram ett helhetserbjudande som potentiellt påverkar kundens lönsamhet 
positivt. 

• Kvantifiera och demonstrera värdet av erbjudandet genom att använda 
kunskap och erfarenhet från branschen. 

• Reducera köparens upplevda risk genom att använd referenskunder eller 
riskdelningsmodeller. 

• Kontrollera att den framtagna 
lösningen passar med 
verksamheten. 

• Bidra med information och 
resurser. 

• Motverka värdekonflikter. 

• Utvärdera och kommunicera 
det förväntande och 
potentiella värdet. 

Leverans & 
Implementation 

• Arbeta med implementationen av erbjudandet. 

• Hantera nya krav som uppkommer i samband med leveransen. 

• Ge rätt träning och information kring erbjudandet. 

• Arbeta med 
implementationen av 
erbjudandet. 

Uppföljning & 
Effektivisering 

• Erbjud kontinuerlig service och rådgivande samtal till köparen. 

• Gör förändringar i helhetserbjudandet om köparens krav ändras. 

• Investera i och underhåll alla delar av affärsrelationen. 

• Uppföljning och utvärdering 
av det implementerade 
erbjudandet. 

I avsnitt 3.1 konstaterades att det endast grundligt gick att besvara hur och genom vilka aktiviteter 

som värde skapas. Efter den teoretiska genomgången och syntetiseringen av försäljningsprocesserna 

kan författarna nu specificera att värdet skapas i de fem distinkta faserna av försäljningsprocessen 

som presenterades i Tabell 9 ovan. Det går också att specificera att värdet skapas genom de 

identifierade aktiviteterna som presenterades i Tabell 10 ovan. Författarna anser dock fortfarande 

att det endast grundligt går att besvara vilken typ av värde som e-handlaren upplever, uppdelat i 

fördelar och uppoffringar. Därför kommer nästa avsnitt att operationalisera de fördelar och 

uppoffringar som e-handlaren kan uppleva i tredjepartslogistikerns erbjudande. Fördelarna och 

uppoffringarna operationaliseras för att det senare skall vara möjligt att analysera vilka av 

aktiviteterna som tredjepartslogistikern bör utföra i de olika faserna av försäljningsprocessen för att 

möta olika typer av fördelar som e-handlaren värderar.  
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3.3 HELHETSERBJUDANDE OCH VÄRDE 
Detta avsnitt syftar till att ge läsaren en teoretisk förståelse för fördelar och uppoffringar i ett 

helhetserbjudande. Dessutom, med ett fokus på fördelar, beskriva värdeskapande i dimensionerna 

produktrelaterade-, servicerelaterade- och relationsrelaterade fördelar.  

Detta avsnitt kommer att operationalisera de fördelar och uppoffringar som en köpare kan uppleva i 

en säljares helhetserbjudande. Författarna har börjat med att ge läsaren en individuell beskrivning 

av olika forskares syn på området för att sedan syntetisera ihop teorin till dimensioner där värde kan 

skapas. Författarna har sedan behandlat varje dimension djupgående och presenterar flera fördelar 

som teoretiskt anses vara värdeskapande. I samband med operationaliseringen har författarna valt 

att avgränsa bort de uppoffringar som skulle kunna påverka summan av värdet en köpare upplever i 

en säljares helhetserbjudande. Därför kommer avsnittet endast kort att behandla uppoffringar och 

sedan förklara varför de har avgränsats bort.  

Teorin som har legat till grund för avsnittet har valts med kriterierna att den bakomliggande 

forskningen skall vara riktad mot helhetserbjudanden eller helhetslösningar, vilket författarna har 

valt att likställa. Dessutom skall de vara publicerade i erkända journaler eller tidskrifter och 

presentera resultat som är baserade på data från företag som säljer till andra företag, även kallat 

B2B, då det bäst stämmer överens med examensarbetets kontext.  

3.3.1 FÖRDELAR I ETT HELHETSERBJUDANDE 

Tredjepartslogistiker har ofta gått från att vara ett traditionellt logistikbolag till att addera mer 

service och anpassning till sina kunder. Detta har lett till att tredjepartslogistiker idag befinner sig i 

en situation där de har ansvar för och utvecklar kundernas logistiska processer samt levererar en viss 

funktion snarare än rena produkter eller tjänster. Den roll som tredjepartslogistiker tar mot sina 

kunder kallar Matthyssens och Vandenbempt (2010) för att vara en värdepartner och menar att 

utvecklingen ofta kommer från en ambition om att kunna leverera överlägset värde och differentiera 

bolaget. I avsnitt 2.2 definierades begreppet värde som nettot av de fördelar och uppoffringar 

kunder upplever i en leverantörs erbjudande. För att nettot skall kunna öka är det således viktigt för 

tredjepartslogistiker att förstå i vilka dimensioner värde skapas och vilka fördelar som bygger upp de 

olika dimensionerna.  

Lapierre (2000) anser att fördelarna en kund upplever går att dela upp i produkt-, service- och 

relationsrelaterade fördelar. I examensarbetets kontext anser författarna att produktrelaterade 

fördelar knyter till det grundläggande erbjudandet innehållandes: inleverans, lagring, plockning och 

packning samt utleverans. Servicerelaterade fördelar relaterar till alla tilläggstjänster som 

leverantören kan arbeta med, men som ligger utanför det ursprungliga grunderbjudandet. 

Relationsrelaterade fördelar relaterar till relationen mellan säljaren och köparen samt 

upprätthållandet av relationen. De produktrelaterade, servicerelaterade och de relationsrelaterade 

fördelarna bygger tillsammans upp fördelarna i helhetserbjudandet tredjepartslogistik. Lapierres 

(2000) uppdelning ligger väl i linje med Kindström, Kowalkowski och Nordin (2012a) vilka också anser 

att det värde en kund upplever kan vara produkt-, service- eller relationsbaserat. Även Ulaga och 

Chacour (2001) berör värdeskapande som en funktion av fördelar och uppoffringar, men istället för 

att rakt av dela upp fördelarna i olika dimensioner anser de att alla fördelar en kund upplever i ett 

erbjudande relaterar till kvalitet. Ulaga och Chacour (2001) operationaliserar dock begreppet kvalitet 

vidare och presenterar kvalitet som en konstruktion av produkt-, service- och 

marknadsföringsrelaterade komponenter. Den marknadsföringsrelaterade komponenten i Ulaga och 

Chacours (2001) operationalisering innehåller däremot fördelar som knyter till relationen mellan 

köparen och säljaren. Därför är de väldigt snarlika Lapierres (2000) samt Kindström et al.:s (2012a) 
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dimension relationer och på grund av deras likheter har författarna således valt att tolka dem som 

samma dimension. 

Ulaga (2003) beskriver upplevda fördelar något mer detaljerat och väljer att dela upp fördelarna i 

dimensionerna: produktkvalitet, erbjudandesupport, leveranssäkerhet, leverantörskunskap, time-to-

market, personlig interaktion, pris samt processkostnader. Det är viktigt att påpeka att Ulagas (2003) 

dimensioner pris och likaså processkostnader inte avser monetära fördelar utan upplevda fördelar i 

att leverantören exempelvis kan leverera helhetserbjudandet till en prisnivå som kunden anser 

rimlig respektive säkerställer att en process inte står stilla eller hjälper till att göra processer billigare. 

De upplevda fördelar som Ulaga (2003) beskriver har klara likheter med de tidigare nämnda 

dimensionerna produkt, service och relation. Produktkvalitet, pris, leveranssäkert och time-to-

market är alla fördelar som relaterar till grunderbjudandet då de behandlar egenskaper som ingår i 

det grundläggande tredjepartslogistiska erbjudandet. Erbjudandesupport och processkostnader är 

fördelar som normalt relaterar till tjänster vilka ligger utanför grunderbjudandet. Personlig 

interaktion och leverantörskunskap är fördelar som relaterar till relationen mellan köparen och 

säljaren. Detta gör att Ulagas (2003) fördelar går att kategorisera in likt:  

1. Produkt: produktkvalitet, pris, leveranssäkerhet, time-to-market.  

2. Service: erbjudandesupport, processkostnader. 

3. Relation: personlig interaktion, leverantörskunskap. 

Anderson och Narus (1998) samt Anderson, Kumar och Narus (2007) har liknande dimensioner i sitt 

sätt att se på fördelar men väljer istället att se på det totala värdet i strikt monetära termer, alltså 

det monetära nettot av fördelar och uppoffringar. Anderson och Narus (1998) samt Anderson et al. 

(2007) beskriver fördelar i dimensionerna: tekniska-, service-, sociala- och ekonomiska 

beståndsdelar. Även fast de väljer att se fördelar och uppoffringar ur monetära termer anser 

examensarbetets författare att alla dimensioner är väldigt lika de som tidigare har beskrivits. Viktigt 

att påpeka är att ekonomiska beståndsdelar inte avser fördelar till följd av ett lägre transaktionspris. 

Anderson och Narus (1998) samt Anderson et al. (2007) anser att transaktionspriset över huvud 

taget inte påverkar värdet i ett erbjudande, utan endast köparens köpvilja. Detta sätt att se på ett 

ekonomiskt värde ligger i linje med Kindström et al. (2012a), Ulaga (2003) och O’Cass och Ngo (2011) 

som anser att det ekonomiska värdet ett företag skapar snarare handlar om att kunna leverera ett 

erbjudande till en prisnivå som kunderna upplever fördelaktig. På grund av detta anser 

examensarbetets författare att det går att slå samman ekonomiska- och produktdimensionen. 

O’Cass och Ngo (2011) väljer, till skillnad från tidigare nämnda forskare, att se på värde ur 

perspektivet: det värde ett företag kan skapa åt sina kunder med hänsyn till vad kunder önskar av ett 

erbjudande. I sin studie tar de, utöver ekonomiskt värde, upp att företag bör ha en strategi av att 

skapa fördelar i dimensioner relaterade till erbjudandet samt genom relationer och samskapande. 

Både det ekonomiska- och produktrelaterade värdet knyter till grunderbjudandet och att leverera 

erbjudandet till ett pris som kunder upplever fördelaktigt. Därför anser examensarbetets författare 

att det går att knyta till dimensionen produkt. Relations- och samskapandevärdet relaterar till 

upprätthållandet och skapandet av en bra relation mellan säljare och köpare. Därför anser 

examensarbetes författare att de går att knyta till dimensionen relation. Sammanfattat går det att 

göra en sammanslagning i tre dimensioner där fördelar skapas. De tre dimensionerna summeras i 

Tabell 11 på nästa sida.  
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Tabell 11: Dimensioner där värde skapas 

Dimension Författare 1 Författare 2 Författare 3 Författare 4 Författare 5 Författare 6 Författare 7 

Produkt 

Anderson och 
Narus (1998) 

Lapierre 
(2000) 

Ulaga och 
Chacour 
(2001) 

Ulaga  
(2003) 

Anderson  
et al.  

(2007) 

Kindström et 
al.  

(2012a) 

O’Cass och 
Ngo (2011) 

Service 
Anderson och 
Narus (1998) 

Lapierre 
(2000) 

Ulaga och 
Chacour 
(2001) 

Ulaga  
(2003) 

Anderson  
et al.  

(2007) 

Kindström et 
al.  

(2012a) 

 

Relation 
Anderson och 
Narus (1998) 

Lapierre 
(2000) 

Ulaga och 
Chacour 
(2001) 

Ulaga  
(2003) 

Anderson  
et al. 

 (2007) 

Kindström et 
al.  

(2012a) 

O’Cass och 
Ngo (2011) 

 

När det handlar om uppoffringar finns det dels de författare som väljer att se uppoffringar i 

monetära kostnader exempelvis (Ulaga & Chacour, 2001; Lapierre, 2000), mer med fokus på 

transaktionspris (Anderson, et al., 2007) som uppoffringar i relationer (Ulaga & Chacour, 2001) med 

fokus på tid, ansträngningar, energi och konflikter i relationer (Lapierre, 2000). Även fast vissa 

forskare (exempelvis Monroe (1991) i Ulaga och Chacour (2001)) argumenterar för att mindre 

uppoffringar jämfört med ökade fördelar kan anses skapa ett högre nettovärde kommer denna 

studie fokusera på att öka kundens upplevda fördelar. Alltså att nettovärdet av ett erbjudande ökas 

genom att arbeta med de fördelar som kunden upplever i ett erbjudande. Författarna anser att det 

ligger mer i linje med examensarbetets syfte att fokusera på att öka fördelarna istället för att 

minimera uppoffringarna och därför kommer inte begreppet uppoffringar att operationaliseras 

vidare. Däremot kommer författarna nu, mer djupgående, att gå igenom alla de tre dimensionerna 

som presenterades i Tabell 11 och introducera fördelar som teoretiskt anses vara värdeskapande. 

Även fast ett antal fördelar endast stöds av enstaka eller ett fåtal forskare kommer de att användas i 

examensarbetets huvudstudie på grund av att författarna anser att det är upp till e-handelsbolagen 

att avgöra vilka fördelar som är värdeskapande i deras kontext. Författarna kommer därför redogöra 

för alla fördelar som de utvalda forskarna anser vara värdeskapande.  

3.3.1.1 VÄRDESKAPANDE I DIMENSIONEN PRODUKTRELATERADE FÖRDELAR 

Anderson och Narus (1998) samt Anderson et al. (2007) anser att de fördelar som kunder upplever i 

ett erbjudande framförallt rör dess tekniska egenskaper och relaterar till de fysiska produkterna 

och/eller tjänsterna. Lapierre (2000) berör också erbjudandets tekniska egenskaper genom att 

diskutera vikten av hållbarhet, pålitlighet, prestanda och möjligheten till uppgraderingar men 

nämner också vikten av alternativa lösningar samt möjligheten till anpassning av erbjudandet. Mer 

specifikt kan det innebära att säljaren har förmågan att kunna anpassa erbjudandet, hjälpa kunden 

att lösa problem (vilket även O’cass och Ngo (2011) nämner vikten av) och tillhandahålla alternativa 

lösningar. Dessutom att leverantören har förmåga att leverera unika lösningar som andra 

leverantörer inte har förmågan att leverera eller som uppfyller krav som är unika för den specifika 

kunden. Även Ulaga och Chacour (2001) tar upp erbjudandets tekniska egenskaper men fokuserar 

då, till skillnad mot Anderson et al. (2007), Anderson och Narus (1998) samt Lapierre (2000), mer på 

prestanda över tid, användarvänlighet, erbjudandets karaktäristik och den image kunden får av att 

välja ett specifikt erbjudande. Även O’cass och Ngo (2011) framhåller vikten av image men också hur 

det går att skapa fördelar genom innovativa funktioner i erbjudandet. Kindström et al. (2012a) samt 

Ulaga (2003) diskuterar också tekniska- och kvalitetsegenskaper men framhäver även att en klar 

fördel är att erbjudandet har en prisnivå som kunden anser vara skälig och är villig att betala för, 

vilket styrks av Anderson och Narus (1998), Anderson et al. (2007), samt O’cass och Ngo (2011). 

Ulaga (2003) påpekar även vikten av leveranssäkerhet som att leverantören uppfyller tidskrav, 
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snabbt kan möta nya specifikationer och kontinuerligt gör rätt sak. Dessutom anser Ulaga (2003), till 

skillnad från tidigare nämnda författare, att leverantören kan skapa fördelar genom att ta en aktiv 

del i den fortlöpande utvecklingen av erbjudandet. Exempelvis genom att sätta upp processer för att 

säkerställa leveranskvalitet eller snabba på och hjälpa till vid kunddrivna förändringar som gör att 

kunder snabbare kan leverera till sina egna kunder. De värdeskapande fördelar som har diskuterats i 

detta avsnitt sammanfattas i Tabell 12 nedan. 

Tabell 12: Produktrelaterade fördelar 

Fördelar Författare 1 Författare 2 Författare 3 Författare 4 Författare 5 Författare 6 Författare 7 

Kvalitet 
Anderson och 
Narus (1998) 

Anderson 
et al. 

(2007) 

Lapierre 
(2000) 

Kindström et 
al. 

(2012a) 

Ulaga och 
Chacour 
(2001) 

O’Cass och 
Ngo (2011) 

Ulaga  
(2003) 

Prestanda 
Anderson och 
Narus (1998) 

Anderson 
et al. 

(2007) 

Lapierre 
(2000) 

Kindström et 
al. 

(2012a) 

Ulaga och 
Chacour 
(2001) 

Ulaga 
(2003) 

 

Pålitlighet och hållbarhet 
Lapierre 
(2000) 

Ulaga och 
Chacour 
(2001) 

Ulaga 
(2003) 

    

Användarvänlighet/ 
enkelhet 

Ulaga och 
Chacour 
(2001) 

      

Innovativa funktioner/ 
komponenter 

Lapierre 
(2000) 

O’Cass och 
Ngo (2011) 

     

Förbättringar/ 
Uppgraderingar 

Lapierre 
(2000) 

Ulaga  
(2003) 

     

Image av erbjudandet 
Ulaga och 
Chacour 
(2001) 

O’Cass och 
Ngo (2011) 

     

Anpassningsbart 
standarderbjudande 

Lapierre 
(2000) 

      

Alternativa erbjudanden 
Lapierre 
(2000) 

Ulaga och 
Chacour 
(2001) 

     

Erbjudandet är unikt 
Lapierre 
(2000) 

      

Uppfylla krav, unika för 
kunden 

Lapierre 
(2000) 

      

Hjälpsamhet vid 
problemlösning 

Lapierre 
(2000) 

O’Cass och 
Ngo (2011) 

     

Flexibilitet vid nya krav i 
pågående relation 

Ulaga  
(2003) 

      

Aktiv del i utvecklandet 
av nya erbjudanden 

Ulaga  
(2003) 

      

Prisnivå 
Anderson och 
Narus (1998) 

Anderson 
et al. (2007) 

Kindström et 
al. (2012a) 

O’Cass och 
Ngo (2011) 

Ulaga  
(2003) 
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3.3.1.2 VÄRDESKAPANDE I DIMENSIONEN SERVICERELATERADE FÖRDELAR 

Anderson och Narus (1998) samt Anderson et al. (2007) anser att värde i dimensionen service 

framförallt skapas genom att leverantören av ett erbjudande tar en aktiv roll i att underlätta 

kundens processer eller fysiskt tar över/hjälper till med delar av kundens processer. Även Ulaga 

(2003) anser att outsourcingrelaterade aktiviteter kan skapa distinkta fördelar. Mer specifikt anser 

Ulaga (2003) att om leverantören tar över eller hjälper till med delar av kundens processer kan 

kunden uppleva fördelar som frigjord yta, enkelheten i att köpa en lösning istället för flera men 

också mer optimerade flöden till följd av att leverantören bättre kan matcha sin leveranskapacitet 

mot kundens behov. Vidare menar Ulaga (2003) att de aktiviteter som leverantören tar över även 

kan generera fördelar ut ett mer supportande och ekonomisk perspektiv. Exempelvis genom att 

minska inköpskostnader (hantera orders, transporter, ta över lager, etc.), driftskostnader (handha 

garantier, optimera arbetstid, etc.) men också genom att se till att kostnader minskar för mer 

produkt- eller tjänsterelaterade komponenter av erbjudandet. Kindström et al. (2012b) anser också 

att viktiga fördelar nås genom att se till att kundens driftskostnader minskar, men även genom att se 

till att kundens förväntningar uppfylls följdriktigt (leveranser håller en hög standard varje gång).  

Ulaga och Chacour (2001) anser att servicerelaterade fördelar framförallt är sådana som relaterar till 

tjänster associerade med ett erbjudande. De anser att tjänstefördelar framförallt skapas i tjänster 

som avser ren support kring erbjudandet, att kunder säkerställs snabba svar vid kontakt, men också 

att tjänster utförs korrekt och snabbt. Ulaga (2003) nämner också vikten av support och anser att 

det utöver tjänster relaterade till fysiska aspekter av erbjudandet och outsourcing är viktigt med 

information. Ulaga (2003) anser, vilket stöds av Lapierre (2000) samt O’cass och Ngo (2011), att det 

är viktigt att en leverantör är tillgänglig och konstant kan tillhandahålla rätt samt lämplig information 

när kunden vill ha den. Att kunna leverera när kunden vill innebär enligt Lapierre (2000) att 

leverantören måste ha en viss flexibilitet, klara av att hantera oförutsedda behov, lyssna, ge snabba 

svar, hålla löften och lösa problem på kort tid men också att nya krav inte leder till konflikt. Vidare 

anser Lapierre (2000) att leverantörer kan skapa fördelar genom att utveckla förståelse för kunders 

verksamhet och vara kreativa i sin anpassning av erbjudandet baserat på den kunskapen. De 

värdeskapande fördelar som har diskuterats i detta avsnitt sammanfattas i Tabell 13 nedan. 

Tabell 13: Servicerelaterade fördelar 

Fördelar Författare 1 Författare 2 Författare 3 Författare 4 

Underlättar/effektiviserar 
kundens processer 

Anderson och 
Narus (1998) 

Anderson et al. 
(2007) 

Ulaga  
(2003) 

Kindström et al. 
(2012a) 

Ta över kundens 
processer 

Anderson och 
Narus (1998) 

Anderson et al. 
(2007) 

Ulaga  
(2003) 

Kindström et al. 
(2012a) 

Kontinuerligt hög 
standard på tjänster 

Kindström et al. 
(2012a) 

Ulaga och 
Chacour (2001) 

Lapierre  
(2000) 

 

Support och kunskap 
kring erbjudandet 

Ulaga  
(2003) 

Ulaga och 
Chacour (2001) 

  

Snabba och tillförlitliga 
svar vid kontakt 

Ulaga  
(2003) 

Lapierre  
(2000) 

Ulaga och 
Chacour (2001) 

 

Leverantören är 
kontaktbar 

Ulaga  
(2003) 

Lapierre  
(2000) 

  

Flexibilitet vid 
oförutsedda händelser 

Ulaga 
 (2003) 

Lapierre  
(2000) 

  

Förståelse för kundens 
verksamhet 

Lapierre  
(2000) 
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3.3.1.3 VÄRDESKAPANDE I DIMENSIONEN RELATIONSRELATERADE FÖRDELAR 

För värdeskapandet genom och i relationsdimensionen tar författare olika perspektiv. Anderson och 

Narus (1998) samt Anderson et al. (2007) sätter ingen specifik definition kring vad de avser med 

relationsdimensionen, även om Anderson och Narus (1998) exemplifierar med att hjälpa kunden i 

problemlösningsfasen, men förtydligar att det är aspekter av relationer som påverkar enkelheten vid 

köp. Alltså att värdet och fördelarna i relationer avser någonting som förenklar transaktioner och gör 

kunder mer köpvilliga. Ulaga (2003) anser snarare att relationsrelaterade fördelar går att dela upp i 

fördelar till följd av personlig interaktion (Ulaga & Chacour, 2001) och fördelar som uppkommer 

genom att kunden, till följd av en stark relation, kan nyttja leverantörens ackumulerade kunskap 

(Lapierre, 2000). Mer specifikt anser Ulaga (2003) att välutvecklade relationer, på flera nivåer i 

parternas organisationer, kan leda till positiva effekter i form av exempelvis förbättrad 

kommunikation, snabbare och effektivare problemlösning eller att kunden kan nyttja leverantörens 

kunskap som kunden inte har eller själv vill ha. Oavsett form anser Ulaga (2003) att detta ökar det 

totala värdet i ett erbjudande. O’cass och Ngo (2011) beskriver de relationsrelaterade fördelarna i 

linje med både Anderson och Narus (1998), Anderson et al. (2007) samt Ulaga (2003) och 

sammanfattar dessa som en leverantörs ansträngningar för att skapa och leverera en problemfri 

köpupplevelse och förmånliga relationer. Detta kan uppnås genom att erbjuda kunden tillgång till 

leverantören och dennes verksamhet när kunden önskar (O'cass & Ngo, 2011), erbjuda extra värden 

som erkännande och uppmärksamhet (O'cass & Ngo, 2011) men också genom att investera i att 

upprätthålla relationen över tid (O'cass & Ngo, 2011; Lapierre, 2000). Även Wilson och Jantrania 

(1994) i Kindström et al. (2012b) anser att värde skapas i att upprätthålla relationer över tid och 

menar att detta påverkas av parternas förmåga att visa tillit, ett långsiktigt åtagande samt vara 

proaktiva mot konflikter och problem. Lapierre (2000) samt Ulaga och Chacour (2001) anser också 

att tillit är en fördel och förespråkar transparens, men tillägger också tillit till information som 

leverantören delar med sig av till kunden, tillit till problemlösningsförslag och imagefördelar. Vidare 

beskriver Lapierre (2000) imagefördelar i hur det påverkar kundens rykte att välja en viss leverantör 

och hur det kan påverka det förtroende som kundens kunder upplever. Oavsett hur forskarna som 

nämnts i detta stycke har valt att beskriva relationsfördelar är alla överens om att det är viktigt att 

investera i relationer. Det enda undantaget som görs är av Ulaga (2003) som anser att det är viktigt 

att satsa på relationer, men inte om kunden har ett regelverk som inte tillåter att personliga 

relationer skapas till leverantörer. De värdeskapande fördelar som har diskuterats i detta avsnitt 

sammanfattas i Tabell 14 på nästa sida. 
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Tabell 14: Relationsrelaterade fördelar 

Fördelar Författare 1 Författare 2 Författare 3 

Personlig relation till 
leverantören 

Ulaga och Chacour 
(2001) 

Ulaga 
(2003) 

 

Kan nyttja leverantörens 
ackumulerade kunskap 

Lapierre (2000) Ulaga 
(2003) 

 

Tillgänglighet 
O’Cass och Ngo 

(2011) 
  

Extra värden 
O’Cass och Ngo 

(2011) 
  

Ansträngningar för att 
upprätthålla relationen 

över tid 

Lapierre 
(2000) 

Wilson och Jantrania 
(1994) i Kindström et 

al. (2012a) 

O’Cass och Ngo (2011) 

Tillit 
Lapierre 
(2000) 

Wilson och Jantrania 
(1994) i Kindström et 

al. (2012a) 

Ulaga och Chacour 
(2001) 

Image av relation 
Lapierre 
(2000) 

Ulaga och Chacour 
(2001) 

 

 

I avsnitt 0 konstaterade författarna att värdet skapas mellan e-handlaren och tredjepartslogistikern i 

försäljningsprocessens fem distinkta faser genom de identifierade aktiviteterna. Däremot kunde 

författarna endast besvara att e-handlarnas värde var uppdelat i fördelar och uppoffringar. Efter den 

teoretiska genomgången och operationaliseringen av värde i produkt-, service-, och 

relationsrelaterade fördelar anser författarna att det nu är möjligt att specificera att e-handlarens 

upplevda värde består av de 30 fördelar, vilka sammanfattas i Tabell 12, Tabell 13 och Tabell 14. 

Med hjälp av detta kapitel tror författarna att läsaren har fått en förståelse för hur begreppet 

samskapande av värde används i examensarbetets kontext och en djup teoretisk kunskap inom 

områdena försäljningsprocesser och värdeskapande i ett helhetserbjudande. Nästa kapitel kommer 

därför att beskriva för läsaren hur teorin skall användas till att besvara rapportens övergripande 

syfte.  
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4 ANALYSMODELL 

Detta kapitel sammanför referensramens teoretiska områden i en analysmodell som skall 

användas för att analysera insamlad empiri och således besvara examensarbetets syfte.  
 

I föregående kapitel presenterade författarna den teori som ligger till grund för den fortsatta studien 

och sedermera också den huvudsakliga insamlingen av empiri - huvudstudien. Den första delen av 

referensramen, avsnitt 3.2, beskrev den försäljningsprocess som köpande och säljande företag är en 

del av vid försäljningen av ett helhetserbjudande, vilket också är där det totala värdet skapas. Denna 

teori låg sedan till grund för en syntetiserad försäljningsprocess som fortsättningsvis kommer att 

användas. Försäljningsprocessen är uppdelad i fem olika faser, vilka en säljare respektive köpare 

typiskt går igenom. Den andra delen av referensramen, avsnitt 3.3, fokuserade på de fördelar som 

en e-handlare kan anse vara värdeskapande i ett helhetserbjudande. Efter den teoretiska 

genomgången kunde författarna ställa upp 30 stycken fördelar. Författarna vill med detta kapitel 

presentera en analysmodell som kommer att användas för att analysera underlaget från 

huvudstudien, vilken visas i Figur 4 nedan.  

 

Figur 4: Analysmodell 

Varje unik fördel symboliseras i Figur 4 ovan av en röd cirkel som återfinns i dimensionerna 

produktrelaterade, servicerelaterade och relationsrelaterade fördelar. För att besvara studiens syfte 

(att undersöka med vilka aktiviteter, i försäljningsprocessens olika faser, som tredjepartslogistiker 

kan öka e-handelsföretagens upplevda värde vid försäljningen av tredjepartslogistik) behöver de 

värdeskapande fördelarna först placeras ut i försäljningsprocessen av e-handlare. Samma fördel kan 

upplevas skapa ett ökat värde i flera olika delar av processen, eller kanske inte upplevs som 

värdeskapande över huvud taget av e-handlare. Det är också därför som det i Figur 4 inte skall tolkas 

som att alla fördelar skall placeras ut. När e-handlarna har placerat ut fördelarna i 

försäljningsprocessens olika faser kommer författarna sedan att analysera vilka värdeskapande 

aktiviteter, identifierade i avsnitt 3.2 och sammanfattade i Tabell 10, som tredjepartslogistiker skall 

utföra för att skapa ett ökat värde för e-handlare. Kunskap kring vilka aktiviteter som skapar fördelar 
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medför att tredjepartslogistiker kan fokusera sina resurser och således öka värdet av 

helhetserbjudandet och spara värdefulla tillgångar. Författarna tror nu att läsaren har fått en 

förståelse för hur data skall komma att analyseras och anser därför att det är möjligt att precisera 

ner den faktiska uppgiften som skall utföras för att kunna besvara examensarbetets syfte.   
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5 PRECISERAT SYFTE OCH PRECISERADE FRÅGESTÄLLNINGAR 

Detta kapitel bryter ner examensarbetets syfte i två preciserade delar och behandlar fyra 

preciserade frågeställningar som behöver besvaras för att syftet skall kunna uppfyllas.  
 

För att studien skall kunna genomföras så att det övergripande syftet uppfylls anser författarna att 

syftet behöver preciseras ned till en nivå där det blir möjligt att ta ut riktningen för hur 

datainsamlingsarbetet bör läggas upp och struktureras. Ambitionen med studien är att besvara med 

vilka aktiviteter, i försäljningsprocessens olika faser, som tredjepartslogistiker kan öka e-

handelsföretagens upplevda värde vid försäljningen av tredjepartslogistik. För att det skall vara 

möjligt att besvara syftet tycker författarna att det först och främst blir intressant att undersöka 

vilka fördelar som skapar värde i varje del av försäljningsprocessens fem faser. För att det sedan skall 

vara möjligt att uttala sig om vilka fördelar tredjepartslogistiker skall fokusera på anser författarna 

att det blir intressant att se vilka fördelar och därigenom aktiviteter som kunder värderar högre än 

andra. Om tredjepartslogistiker vet vilka aktiviteter de skall fokusera på får det antas rimligt att det 

totala värdet av helhetserbjudandet blir högre. Författarna tycker därför att det faller sig naturligt 

att syftet kan preciseras ned och formuleras i delarna: 

 

1. Studien syftar till att undersöka vilka fördelar och därigenom aktiviteter som skapar upplevt 

kundvärde i varje del av den identifierade försäljningsprocessens fem faser.  

2. Studien syftar dessutom till att ge indikationer på vilka av de identifierade fördelarna och 

därigenom aktiviteter som tredjepartslogistiker skall fokusera på i varje fas, för att öka kundens 

upplevda värde av helhetserbjudandet. 

För att besvara det första syftet kommer författarna att använda två frågeställningar som berör vilka 

fördelar som anses vara värdeskapande i varje del av försäljningsprocessen och hur dessa skall 

översättas till aktiviteter. Mer specifikt lyder frågeställningarna: 

1. Vilka fördelar anser e-handlare vara värdeskapande i försäljningsprocessens olika faser? 

2. Hur översätts fördelarna till aktiviteter som en tredjepartslogistiker kan utföra för att 

skapa ett ökat värde för e-handlaren?  

För att sedan besvara det andra syftet kommer författarna att använda två frågeställningar som 

synliggör potentiella rangordningar mellan fördelarna och därigenom aktiviteter. Alltså besvara om 

e-handlarna upplever att vissa aktiviteter är viktigare än andra. Mer specifikt lyder 

frågeställningarna: 

3. Hur rangordnar e-handlare de olika fördelarna i försäljningsprocessens olika faser?  

4. Vilka aktiviteter skall tredjepartslogistiker fokusera på i försäljningsprocessens olika 

faser?  

Författarna anser nu att läsaren har fått en förståelse för frågeställningarna som skall besvaras med 

hjälp av huvudstudiens intervjuer och tycker därför att det är genomförbart att ta fram det material 

som kommer användas under intervjuerna. För att läsaren skall få insikt i författarnas 

tillvägagångsätt kommer examensarbetets metod att presenteras i kommande kapitel.   
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6 ANSATS, METOD OCH TROVÄRDIGHET 

Detta kapitel redogör för författarnas tillvägagångsätt, det vill säga hur huvudstudien har 

konstruerats och genomförts. Dessutom behandlas studiens trovärdighet. 

Detta kapitel skall ge läsaren en förståelse för hur författarna har förhållit sig, tagit fram material till 

och genomfört examensarbetets huvudstudie. För att läsa om förstudien hänvisas läsaren till 

Appendix 1 - Förstudiens metod. Kapitlet börjar med en diskussion om examensarbetets 

vetenskapliga perspektiv, och fortsätter sedan med examensarbetets inriktning och ansats, de 

avgränsningar som författarna har behövt genomföra, relationen mellan teori och empiri samt hur 

författarna har tagit fram intervjumaterial, valt respondenter och genomfört intervjuerna. Kapitlet 

avslutas sedan med ESOMARS etiska regler vid undersökningar, hur författarna går från intervjuer till 

analyser och behandlar slutligen examensarbetets trovärdighet. Författarnas ambition är att kapitlet 

skall ge en tydlig bild av hur huvudstudien har utförts och konstruerats.  

6.1 VETENSKAPLIGT PERSPEKTIV 
Detta avsnitt syftar till att ge läsaren en förståelse för rapportens vetenskapliga perspektiv.  

Det finns två skilda perspektiv på vetenskap, ett positivistiskt och ett hermeneutiskt synsätt. Ett 

positivistiskt synsätt präglas av synen att data skall vara konkret och att det bygger på allmängiltiga 

sanningar. Ett hermeneutiskt synsätt utmärks istället av att data tolkas i de händelser där de 

uppträder. (Bryman & Bell, 2011; Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011; Yin, 2011) Författarna har 

samlat in data från tio stycken intervjuer med e-handlare. Varje intervju var uppdelad i en del där 

respondenten fick prata fritt och en del där respondenten fick resonera kring värdet av fördelar i 

försäljningsprocessens olika faser.  

Under den första delen av intervjun fick respondenten öppna frågor om deras verksamhet, 

erfarenhet och förloppet då de skaffade tredjepartslogistik. Syftet med de öppna frågorna var att 

författarna skulle få en uppfattning om respondentens bakgrund och vad som var viktigt i valet av 

tredjepartslogistiker utan att respondenten påverkades. Intervjuerna transkriberades och författarna 

sammanställde och tolkade till viss del de intervjuades svar för att kunna göra en 

bakgrundbeskrivning och få en kontext till varje företag. Under den andra delen av intervjun 

genomfördes en workshop där respondenten fick placera ut fördelar i försäljningsprocessen och 

avgöra om dessa var mycket viktiga, viktiga eller varken viktiga eller oviktiga. Syftet med workshopen 

var att författarna, utan att behöva tolka respondenten, skulle få svar på vilka fördelar som en e-

handlare upplever vara värdeskapande vid olika faser i försäljningsprocessen. Författarnas tanke var 

att tillvägagångssättet skulle minimera behovet av att i ett senare skede tolka hur respondenten 

värderade olika fördelar, vilken fördel de diskuterade och dessutom ge kvalitativa resonemang kring 

varje svar. Materialet som användes under workshopen har sitt ursprung i teorin men syntetiserades 

och tolkades av författarna för att passa i examensarbetets kontext. Efter att workshopen 

genomförts transkriberades och strukturerades det insamlande materialet för att författarna skulle 

ha tillgång till intervjudata kring varje värdeskapande fördel. Författarna tolkade sedan intervjudata 

och analyserade vilka aktiviteter (med ursprung i teorin) tredjepartslogistiker kan genomföra för att 

möta det e-handlarna sa kring de värdeskapande fördelarna.  

Examensarbetet har således inslag av både det hermeneutiska och det positivistiska synsättet, men 

där inget av synsätten dominerar. Den första delen av intervjun ligger mer i linje med det 

hermeneutiska synsättet, där författarna istället för att observera frågade vad e-handlarna 
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värderade vid köpet av tredjepartslogistik. Den andra delen av intervjun har inslag av både det 

hermeneutiska och det positivistiska synsättet. Författarna behövde inte tolka e-handlarnas svar (de 

placerade själva ut korten) men då studien endast innefattar tio e-handlare representerar det inte 

den absoluta sanning som det positivistiska synsättet förespråkar. Författarna anser dock att 

metoden ligger närmare det positivistiska- än det hermeneutiska synsättet då författarna inte har 

behövt tolka vad respondenterna värderar. Under den andra delen av intervjun var författarna även 

intresserade av respondenternas resonemang kring varför och hur en fördel ansågs viktigt, vilket 

ligger mer i linje med det hermeneutiska synsättet. Examensarbetet har således inslag av både det 

hermeneutiska och det positivistiska synsättet. 

6.2 INRIKTNING OCH ANSATS  
Detta avsnitt syftar till att ge läsaren en förståelse för hur examensarbetets syfte har påverkat hur 

huvudstudien har utförts.  

Detta examensarbete syftar till att undersöka med vilka aktiviteter, i försäljningsprocessens olika 

faser, som tredjepartslogistiker kan öka e-handelsföretagens upplevda värde vid försäljningen av 

tredjepartslogistik. Författarna vill alltså förklara hur tredjepartslogistiker skall arbeta med e-

handelskunder i försäljningsprocessens olika faser. Genom att undersöka vilka fördelar e-handlare 

värdesätter i olika faser av försäljningsprocessen och sedan matcha dessa med aktiviteterna som 

genomförs i en försäljningsprocess, kan författarna dra slutsatser kring vilka aktiviteter 

tredjepartslogistiker bör genomföra för att öka e-handlarnas värde. Studier som syftar till att 

analysera orsakssamband, exempelvis hur en aktivitet tillvaratar en värdedrivande fördel, inom en 

bransch är enligt Lekvall och Wahlbin (2007) samt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) av en 

förklarande inriktning, vilket också anses vara examensarbetets inriktning. För att besvara syftet 

använder författarna djupgående beskrivningar och analyser av tio e-handlare, vilket Bryman och 

Bell (2011) kallar multipel fallstudieansats och Lekvall och Wahlbin (2007) samt Eriksson och 

Wiedersheim-Paul (2011) benämner som en fallstudieansats. Författarna anser att en 

fallstudieansats lämpar sig på grund av att de är intresserade av att göra djupgående beskrivningar 

av varje fall och sedan analysera skillnader och likheter mellan fallen, vilket ligger i linje med vad 

Bryman och Bell (2011) benämner som en jämförande konstruktion (eng. comparative design). 

Bryman och Bell (2011) anser att analyserande av skillnader och likheter mellan fall är en naturlig 

förlängning av en fallstudieansats.  

6.3 AVGRÄNSNINGAR  
Detta avsnitt syftar till att ge läsaren en förståelse för de avgränsningar författarna har behövt 

genomföra för att examensarbetet skulle vara möjligt att utföra.  

För att kunna genomföra examensarbetet har författarna gjort avgränsningar av syftesmässiga-, tids- 

och resursskäl. För att syftet med examensarbetet hela tiden skall vara i fokus har författarna valt att 

inte studera fördelar som skulle kunna påverka värdet men ligger innan eller efter själva 

försäljningsprocessen. Exempelvis har författarna inte valt att fokusera på vad som driver själva 

outsourcingbeslutet från e-handlarens sida eller vad som driver och gör att någon part väljer att 

avsluta en pågående relation. Dessutom har författarna valt att inte ta hänsyn till yttre 

marknadskrafter som konkurrenter, trender eller marknadens kunskap om värde, vilket exempelvis 

Spencer och Cova (2012) anser påverkar värdet i relationen mellan säljare och köpare. Författarna 

har alltså valt att fokusera på att hålla sig till syftet och studera det värde som skapas mellan en 

säljare och köpare utan marknadens påverkan. Då examensarbetet avser att besvara hur 
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tredjepartslogistiker skall arbeta för att öka e-handlares värde diskuteras inte värdets fördelning 

mellan e-handlare och tredjepartslogistiker. Även om fördelning av värde är ett underområde inom 

det gemensamma perspektivet för värdeskapande anses det inte relevant för examensarbetets syfte 

att studera vilket värde tredjepartslogistikerna får av att öka värdet för sina kunder. Författarna tror 

istället att ett ökat värde hos e-handlarna innebär ett ökat värde för tredjepartslogistikerna, till följd 

av att deras verksamheter är tätt sammankopplade. I samband med operationaliseringen av värde 

har författarna också valt att avgränsa bort de uppoffringar som skulle kunna påverka värdet en 

köpare upplever i en säljares helhetserbjudande. Detta beror på att författarna anser att det ligger 

mer i linje med examensarbetets syfte att fokusera på att öka fördelarna istället för att minimera 

uppoffringarna.  

Gällande själva försäljningsprocessen har författarna inte valt att studera vad det är som gör att 

företag flyttar sig framåt i försäljningsprocessen eller vad som driver upp hastigheten från initialt 

intresse till dess att tredjepartslogistikern har tagit över e-handlarens lager och logistik. Författarna 

anser att det ligger utanför studiens syfte och tycker det är tillräckligt att göra läsaren 

uppmärksammad på att aktörerna kan röra sig både framåt och bakåt i processen.  

Författarna har även gjort avgränsningar av resurs och tidsmässiga skäl. De avgränsningar som har 

utförts av resursmässiga skäl kan sammanfattas i att författarna har försökt hålla kostnader nere för 

insamlingen av empiri och exempelvis fokuserat på att endast hålla intervjuer i tre av Sveriges 

största städer. De avgränsningar som har utförts av tidsmässiga skäl kan sammanfattats i att de har 

genomförts för att examensarbetet skall kunna avslutas inom normala terminstider. Exempelvis har 

författarna genomfört tio stycken intervjuer även fast ett större antal hade kunnat ge ett rikare 

empiriunderlag. Författarna anser dock att ingen av avgränsningarna har påverkat examensarbetet 

negativt utan istället gjort att det har varit möjligt att genomföra och höjt kvalitén, till följd av att 

författarna har kunnat fokusera på det som är relevant för syftet.  

6.4 DEDUKTIVT ELLER INDUKTIVT  
Detta avsnitt syftar till att ge läsaren en förståelse för examensarbetes relation mellan teori och 

empiri.  

Bryman och Bell (2011), Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) och Merriam (2014) beskriver två 

typer av relationer mellan teori och empiri, deduktiv och induktiv ansats. I en deduktiv process tas 

en hypotes fram utifrån tillgänglig och tillämpbar teori där hypotesen sedan antigen bekräftas eller 

avvisas i en empirisk studie. En induktiv process å andra sidan drar generella slutsatser utifrån 

observationer. (Bryman & Bell, 2011; Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011; Merriam, 2014).  

 

Figur 5: Examensarbetets relation mellan teori och empiri 

I Figur 5 ovan visas upplägget för det genomförda examensarbetet, där arbetet startar i en empirisk 

förstudie och avslutas med marknadsgenerella slutsatser. Under förstudien identifierades ett 

problem som sedan bekräftades i problematiseringen. Efter att problemet visat sig vara både 

empiriskt och teoretiskt intressant tog författarna fram ett syfte som avsåg att möta detta problem. 

För att besvara syftet operationaliserade författarna teorin ytterligare i referensramen och 

konstruerade intervjuguiden och intervjumaterialet som användes under huvudstudien. Målet med 
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huvudstudien var att samla in data och analysera denna med hjälp av teorin från referensramen och 

således kunna besvara syftet som avsåg att dra generella slutsatser på branschnivå. Examensarbetet 

har därför arbetat med både teori och empiri iterativt men där målet med examensarbetet har varit 

att dra generella slutsatser, vilket tyder på att examensarbetet till största del använder en induktiv 

ansats. 

6.5 DATAINSAMLING 
Detta avsnitt syftar till att ge läsaren en förståelse för hur författarna har samlat in primärdata i 

huvudstudien och sekundärdata till examensarbetets övriga delar.  

I huvudstudien använde författarna uppdelade intervjuer för att samla in primärdata. Primärdata 

innebär att det är författarna som tar fram underlaget istället för att förlita sig på tidigare insamlad 

data, kallad sekundärdata. I intervjuerna hade författarna fokus på att samla in kvalitativa 

beskrivningar istället för kvantitativa svar (även om intervjuns andra del skulle kunna anses ha 

kvantitativa inslag) och samla in respondenternas åsikter kring på förhand bestämda områden. 

Förfarandet är en primärdatainsamling (Lekvall & Wahlbin, 2007; Burns & Bush, 2014; Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 2011) 

Under den första delen av intervjun fick respondenten öppna frågor om deras verksamhet, 

erfarenhet och förloppet då de skaffade tredjepartslogistik. Författarna lät respondenterna prata 

fritt kring övergripande frågor men använde en på förhand bestämd intervjuguide för att ställa 

följdfrågor och kontrollera att respondenten berörde alla områden som författarna ville. Syftet med 

de öppna frågorna var att författarna skulle få en uppfattning om respondentens bakgrund och vad 

som var viktigt i valet av tredjepartslogistiker utan att respondenten påverkades. Under den andra 

delen av intervjun genomfördes en kort workshop där respondenten fick placera ut fördelar, i form 

av laminerade lappar, i en utprintad försäljningsprocess och avgöra om dessa var mycket viktiga, 

viktiga eller varken viktiga eller oviktiga. Innan workshopen startades ombads respondenten att 

”tänka högt” och berätta hur de resonerade när de gjorde sina val. Genom workshopen ställdes 

ibland följdfrågor för att förtydliga eller utveckla respondenternas resonemang men dessa var inte 

förberedda på förhand. Syftet med workshopen var att författarna, utan att behöva tolka 

respondenten, skulle få svar på vilka fördelar som en e-handlare upplever vara värdeskapande vid 

olika faser i försäljningsprocessen. Både den första och andra delen av intervjun spelades in och 

transkriberades för att författarna skulle kunna gå tillbaka och säkerställa vad respondenterna hade 

sagt under intervjuerna.  

Den data som användes för övriga delar av rapporten, och låg till grund för materialet som användes 

i huvudstudien, byggdes upp av akademiska rapporter, forskningsartiklar och böcker. Denna data är 

sekundärdata (Lekvall & Wahlbin, 2007; Burns & Bush, 2014) men det betyder inte att den håller 

lägre kvalité än data som författarna har producerat genom huvudstudien. Författarna valde 

sekundärdata på följande sätt:  

 De böcker som användes har antingen varit en del av kurslitteraturen från kurser inom 

inriktningen Industriell Marknadsföring på programmet för Industriell Ekonomi vid 

Linköpings Universitet, listade som rekommenderad metodlitteratur i examensarbetets 

beskrivning eller lånats från Universitetsbiblioteket vid Linköpings Universitet. 

 De forskningsartiklar som har använts har varit examinationspliktiga eller rekommenderad 

läsning från kurser inom inriktningen Industriell Marknadsföring på programmet för 

Industriell Ekonomi vid Linköpings Universitet. Annars har de varit rekommenderad läsning 

från examensarbetets handledare, listade som källor i andra forskningsartiklar eller 
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områdesartiklar från journaler på Linköpings Universitets elektroniska bibliotek. De sökord 

som användes vid sökandet efter forskningsartiklar i det elektroniska biblioteket var 

exempelvis: tredjepartslogistik, outsourcing, value co-creation, value-added selling, 

customer value, det vill säga områden som är aktuella för att kunna besvara 

examensarbetets syfte. 

6.6 VAL AV INTERVJUOBJEKT 
Detta avsnitt syftar till att ge läsaren en förståelse för hur författarna har valt intervjuobjekt till 

huvudstudien.  

För huvudstudien valde författarna ut företag som drev en e-handel och hade erfarenhet av 

tredjepartslogistik. Respondenten på företaget valdes ut av företaget själva men författarna bad att 

få intervjua den som hade mest erfarenhet av lager och logistiklösningar. För att hitta potentiella e-

handelsföretag användes huvudsakligen företagsdatabasen Retriever Business som listar alla företag 

och koncerner i Sverige, men ett fåtal e-handelsföretag kunde identifieras från 

tredjepartspartslogistikers hemsidor. Typen av urval är vad Bryman och Bell (2011) och Lekvall och 

Wahlbin (2007) benämner som en typ av icke sannolikhetsurval där intervjuobjekten är valda 

eftersom de är relevanta och kan besvara de preciserade frågeställningarna. Denna typ av ett icke 

sannolikhetsurval kallas enligt Lekvall och Wahlbin (2007) för ett bedömningsurval vilket är 

användbart i en fallstudieansats då djupare analyser skall göras på ett fåtal respondenter.  

Sökningen på Retriever Business avgränsades genom att endast leta efter aktiebolag som var 

registrerade med SNI-koden för branschen postorder- och internethandel. För att minimera risken 

att dataunderlaget skulle vara påverkat av geografisk placering eftersträvade författarna att få olika 

geografisk placering på företagen men ville samtidigt ha möjligheten att kunna genomföra flera 

intervjuer under samma dag. Därför smalnades sökningen av till de olika länen Stockholm, Västra 

Götaland, Skåne och Östergötland i tur och ordning. Till följd av att 69 % av de 10 920 företag som är 

registrerade under postorder- och internethandel är registrerade i länen valde författarna att direkt 

sortera bort bolag som låg under cirka en miljon i omsättning.  

De potentiella företagen kontaktades genom att författarna ringde bolagets kundtjänst för att i 

första hand kontrollera utifall företaget hade erfarenhet av tredjepartslogistik eller inte. Hade 

företaget erfarenhet av tredjepartslogistik frågade författarna om kontaktuppgifter till en anställd på 

företaget som hade ansvaret för lager och logistik. Likaså bad författarna om kontaktuppgifter om 

kundtjänsten inte kunde svara på frågan. Om företaget inte hade en kundtjänst, men en mailadress, 

eller om författarna endast fick en mailadress som kontaktuppgift skickades ett mail likt: 

”Hej! Vi är två stycken civilingenjörsstudenter från Linköpings Universitet som i dagsläget skriver vårt 

examensarbete kring tredjepartslogistik eller mer specifikt - vad som skapar kundvärde för e-

handelsföretag vid ett köp av tredjepartslogistik. Vi försöker därför komma i kontakt med e-handlare 

som i dagsläget nyttjar eller tidigare har nyttjat tredjepartslogistik och tycker att det är intressant att 

medverka i vår studie och därigenom bidra till mer kunskap på området. 

Om detta intresserar er (eller om ni endast vill hjälpa två studenter till ett riktigt bra examensarbete) 

är upplägget följande: Vi kommer ut till ert företag och håller under cirka en timma både intervju 

samt en kort workshop tillsammans med den (eller de) som har mest erfarenhet av lager och 

logistiklösningar. Resultatet från studien kommer att publiceras via Linköpings Universitet och 

vara tillgängligt för alla som deltar. Däremot är alla medverkande strikt anonyma (även data 



41 
 

anonymiseras) och vi kommer inte ställa frågor om någonting annat än preferenser på området 

tredjepartslogistik. Vi ser fram emot att träffa er och vill väldigt gärna ha med er i vår studie!” 

Totalt kontaktade författarna 126 stycken företag varav tio stycken ställde upp på en intervju. 

Författarna skrev också en förfrågan, baserat på mailet, på forumet e-handel.se som gav ungefär 

1000 visningar men inte genererade ett enda svar. Sammanlagt intervjuades således tio stycken e-

handelsföretag. 

6.7 HUR INTERVJUUNDERLAGET TOGS FRAM 
Detta avsnitt syftar till att ge läsaren en förståelse för hur författarna gick tillväga för att skapa det 

underlag som användes under huvudstudieintervjuerna.   

Huvudstudien är uppdelad i två delar och därför behövde författarna ta fram två olika 

intervjuunderlag, en intervjuguide till den inledande intervjun men också material till den andra 

delen, workshopen.  

Till den första delen konstruerade författarna en intervjuguide med öppna frågor för att 

respondenten skulle kunna tala fritt utan påverkan från författarna. Frågorna hade även följdfrågor 

utifall det var något som författarna ville belysa men respondenten inte tog upp självmant. Denna 

typ av intervjuguide är vad Merriam (2014) och Bryman och Bell (2011) benämner som en 

semistrukturerad intervjuguide. Den fullständiga intervjuguiden finns att läsa i Appendix 3 – 

Intervjuguide. Intervjuguiden inleds med korta frågor om respondentens roll på företaget, företagets 

produkter och flöden. De inledande frågorna användes för att ge författarna en grundläggande bild 

av företaget och respondenten men också för att kunna säkerställa att bolaget använde 

tredjepartslogistik och att respondenten hade erfarenhet och var väl insatt i ämnet. Efter de 

inledande frågorna ombads respondenten att berätta hur det gick till när de skaffade 

tredjepartslogistik. Om respondenten inte täckte de områden som författarna var intresserade av i 

sin berättelse ställdes följdfrågor om hur behovet uppstod, hur de hittade rätt aktör, vad som var 

avgörande i valet och vilken typ av kontakt företaget hade med tredjepartslogistikern vid tiden för 

intervjun. Frågorna togs fram med hänsyn till teorin om försäljningsprocesser och författarnas 

erfarenhet från förstudien. Svaren från den kvalitativa intervjun användes för att ge författarna en 

bakgrundsbeskrivning av företaget och en känsla för företagets relation till tredjepartslogistikern de 

använde vid tiden för intervjun.  

Till den andra delen av intervjun konstruerade författarna material för att kunna genomföra en 

workshop. Underlaget går att se i Appendix 4 – Fördelar i en tredjepartslogistisk kontext och 

Appendix 5 – Försäljningsprocessen i en tredjepartslogistisk kontext. Materialet består av flera 

uppsättningar laminerade kort som representerar de 30 teoretiska fördelarna från teorin om värde 

och en utprintad försäljningsprocess som representerar försäljningsprocessen från teorin.  

Respondenten fick placera ut korten på olika faser i försäljningsprocessen. För att underlätta för 

respondenten skrev författarna ut hur forskarna förklarar själva faktorn och inte bara hur de 

benämner den. Några av forskarnas förklaringar behövde dock författarna tolka till en 

tredjepartslogistisk kontext för att respondenterna skulle förstå fördelen. Utifall respondenten inte 

skulle förstå fördelen, även om den var beskriven i en tredjepartslogistisk kontext, tog författarna 

fram ett konkret exempel kopplat till fördelen. Varje fördel utgjorde ett kort med fördelen på ena 

sidan och exemplet på den andra. Korten kvalitetskontrollerades med marknadsexperter hos 

Almroths för att ta reda på om de överensstämde med kontexten samt om det var några som var 

otydliga eller lika. När korten hade redigerats, med hänsyn till marknadsexperternas kommentarer, 
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kontrollerades de ytterligare en gång för att utesluta om de fortfarande var otydliga eller lika. 

Författarna byggde upp försäljningsprocessen som den beskrivs i teorin men tog tillsammans med 

marknadsexperter på Almroths fram beskrivningar av de olika faserna för att passa i en 

tredjepartslogistisk kontext och underlätta för respondenten. De olika faserna beskrevs med 

kundens status, kundens aktiviteter, karaktären på kontakten mellan kunden och leverantören och 

slutligen statusen på avtalet mellan kunden och leverantören. När alla kort och 

försäljningsprocessens faser var tydliga, förståeliga och åtskilda från varandra genomfördes hela 

workshopen med marknadsexperter på Almroths för att kontrollera och minimera risken för att 

tillvägagångsättet var oförståeligt.  

6.8 HUR INTERVJUERNA UTFÖRDES 
Detta avsnitt syftar till att ge läsaren en förståelse för hur författarna genomförde huvudstudiens tio 

intervjuer.  

Huvudstudieintervjuerna planerades i förväg med respektive respondent där respondenten fick välja 

plats och tid för intervjun, vilket möjliggjorde att respondenten kunde ta sig tid för intervjun och 

känna sig bekväm. Varje intervju tog i genomsnitt 55 minuter att genomföra. Under intervjuerna 

medverkade båda författarna, där den ena hade ansvaret för intervjun och den andra satt med för 

att säkerställa att ingenting missades. För att alla intervjuer skulle få samma upplägg och minimera 

avvikelser på hur frågor ställdes och hur workshopen förklarades var det alltid samma författare som 

hade ansvaret. Den kvalitativa delen av intervjuerna var av en semistrukturerad karaktär, vilket 

betyder att respondenten fick prata fritt runt öppna frågor men författarna använde en 

intervjuguiden för att säkerställa att alla områden behandlades. Tillvägagångsättet stöds av Merriam 

(2014), Bryman och Bell (2011) samt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011). Innan den andra delen 

av intervjun utfördes förklarade den ansvariga författaren tillvägagångsättet enligt den mall som 

finns i Appendix 3 – Intervjuguide. För att säkerställa att alla respondenter tolkade upplägget på 

samma sätt frågade författarna, efter att tillvägagångsättet var förklarat, om de hade förstått 

upplägget och vad de ombads utföra. 

Alla intervjuer som utfördes i samband med huvudstudien var personliga intervjuer, vilket 

rekommenderas av Lekvall och Wahlbin (2007), Bryman och Bell (2011) och Eriksson och 

Wiedersheim-Paul (2011) när mer omfattande och ingående intervjuer skall genomföras. Personliga 

intervjuer kan även vara att föredra då en fallstudieansats används eftersom författarna kan vara 

flexibla under utfrågningen, ställa följdfrågor och låta intervjun dra ut på tiden (Lekvall & Wahlbin, 

2007). Under intervjuerna spelade författarna in samtalen för att kunna vara fullt fokuserade på 

respondenten, vilket rekommenderas av Merriam (2014) och Lekvall och Wahlbin (2007). Med tanke 

på att intervjuerna spelades in och för att säkerställa att inspelningarna var förståeliga i efterhand, 

kommenterade författarna löpande vilket kort som respondenten diskuterade.  
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6.9 ESOMAR 
Detta avsnitt syftar till att ge läsaren en förståelse för hur författarna har hanterat ESOMARS etiska 

regler i examensarbetets för- och huvudstudie.  

ESOMAR är internationella regler som fastställer en uppförandekod vilken (marknads)undersökare 

bör förhålla sig till när de utför (marknads)undersökningar av kvalitativ och kvantitativ karaktär (ICC 

(International Chamber of Commerce), 2007). Detta arbete ämnar följa de etiska regler som föreslås 

av ICC (2007). Mer specifikt innebär det att författarna har genomfört för- och huvudstudien med 

hänsyn till följande punkter.  

 Respondenternas deltagande var helt frivilligt och författarna gav dem på förhand 

information om intervjuns syfte, hur deras svar skulle användas och möjligheten att vara 

anonyma.  

 Med tanke på att författarna spelade in intervjuerna har detta alltid godkänts av 

respondenten innan intervjun. Författarna säkerställde respondentens medgivande genom 

att fråga respondenten om det var tillåtet att spela in intervjun dels vid första kontakten 

men också precis innan intervjun startade.  

 Utifall respondenten önskade att deras svar inte skulle komma att användas i 

examensarbetet hade författarna tagit bort deras underlag ur rapporten.  

 Författarna presenterar data i examensarbetet på ett sätt som gör att respondentens svar 

inte kan komma att skada dem i ett senare skede.  

 Författarnas åsikter skiljs från respondenternas på ett klart och tydligt sätt i 

sammanställning, rapportering och användning av data.  

 Författarna uppgav vilka de är samt vilka studien utförs åt.  

 Data från respondenterna används uteslutande till arbetet med detta examensarbete och 

kommer inte att spridas vidare i ett senare skede. 

6.10 MÄTTEKNIK, MÄTINSTRUMENT OCH ANALYSTAKTIK 
Detta avsnitt syftar till att ge läsaren en förståelse för hur författarna gick från intervjuer till analyser 

och slutsatser.  

6.10.1 INTERVJUER 

Intervjuerna med respondenterna innehåller som tidigare nämnt två delar, där den första delen av 

intervjun var en kvalitativ intervju. Den kvalitativa intervjun följde en påförhand konstruerad 

intervjuguide med övergripande frågor om respondenten och företaget samt öppna frågor om 

anskaffandet av tredjepartslogistik. Den kvalitativa intervjun användes således inte till att besvara de 

preciserade frågeställningarna utan till att få information om respondenten och företaget. 

Informationen om respondenten och företaget användes till att ge författarna en kontext till hur 

respondenten placerade fördelarna i försäljningsprocessens olika faser under workshopen. Det 

insamlade materialet från de kvalitativa intervjuerna användes även till att se vilka, om det var 

några, variabler som påverkade respondenternas upplevda kundvärde i de olika faserna av 

försäljningsprocessen. Respondenternas svar från den kvalitativa delen av intervjun bygger upp 

inledningen av kapitel 7 och ger en beskrivning av respondenterna. 

6.10.2 WORKSHOP 

Den andra delen av intervjun var som tidigare nämnt en workshop där respondenten placerade ut 

de 30 framtagna fördelarna på försäljningsprocessens faser. De framtagna fördelarna har tolkats i en 

tredjepartslogistisk kontext och även givits ett tredjepartslogistiks exempel för att underlätta för 
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respondenten. Alla fördelar med tillhörande exempel går att se i Appendix 4 – Fördelar i en 

tredjepartslogistisk kontext. Försäljningsprocessen som användes under workshopen går att se i 

Tabell 15 nedan.  

Tabell 15: Mall av försäljningsprocess som används under workshop 

Faser Sortering & Urval 
Behovs-

specificering 
Utveckling av 
erbjudandet 

Leverans & 
Implementation 

Uppföljning & 
Effektivisering 

Mycket viktig 
(2 P) 

     

Viktig 
(1 P) 

     

Varken viktig 
eller oviktig 

(0 P) 

     

 

Om respondenten ansåg att en fördel var mycket viktig lades det kortet som representerade 

fördelen i den eller de faser där den ansågs vara mycket viktig. En fördel som placeras som mycket 

viktig, viktig eller varken viktig eller oviktig fick olika poäng. Placerades den som mycket viktig fick 

fördelen 2 poäng, som viktig 1 poäng samt inga poäng om den placerades som varken viktig eller 

oviktig. Om en respondent ansåg att en fördel var mycket viktig i hela processen lades det ett kort 

som mycket viktig under varje del av processen, och fördelen fick således 2 poäng i varje fas. Då 

respondenten placerade ut ett kort under en eller flera faser ställdes frågorna varför och hur den 

utlagda fördelen ansågs vara mycket viktig, viktig eller varken viktig eller oviktig. Efter att alla 

intervjuer var genomförda sammanställdes de totala poängen för varje fördel under varje fas i 

försäljningsprocessen. Den sammanställda poängställningen användes till att underlätta identifiering 

av de viktigaste fördelarna under varje fas. I Figur 6 nedan visas hur författarna har gått tillväga från 

intervjuer till slutsatser. Avsnittet har hittills behandlat vägen fram till vad e-handelsbolag 

värdesätter i olika faser.  

 

Figur 6: Vägen från intervjuer till besvarat syfte 

För att ta reda på med vilka aktiviteter som tredjepartslogistiker kan öka e-handlarens upplevda 

värde matchade författarna de teoretiska aktiviteterna med de fördelar som minst 60 % av e-

handelsbolagen placerade ut i försäljningsprocessens olika faser. Vid analysen tog författarna hänsyn 

till i vilken fas fördelen var placerad samt vad respondenterna berättade om fördelen under 

workshopen. Författarna försökte först matcha fördelen med en teoretisk aktivitet som fanns i den 

fas där fördelen värdesattes. Om det inte fanns någon teoretisk aktivitet i den fasen som gick att 
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matcha med fördelen använde författarna teoretiska aktiviteter från andra faser. För de fördelar 

som författarna inte kunde matcha med en teoretisk aktivitet använde författarna sin erfarenhet, 

förstudien och huvudstudien för att tolka nya aktiviteter som författarna inte hittade stöd för i 

teorin. Efter det att alla värdedrivande fördelar hade matchats med en aktivitet diskuterades 

matchningarna mellan författarna för säkerställa att bägge författarna gjort samma matchning. 

Fanns det skillnader i matchningarna fick författarna motivera sina matchningar, där den 

matchningen som båda författarna kunde enas om valdes. Efter det att alla värdedrivande fördelar 

hade matchats med en aktivitet analyserade författarna vilka aktiviteter som borde prioriteras med 

tanke på hur mycket poäng fördelarna tilldelats under workshopen. Efter att aktiviteterna 

prioriterats kunde författarna besvara examensarbetets syfte. 

6.11 UNDERSÖKNINGENS TROVÄRDIGHET 
Detta avsnitt syftar till att ge läsaren en förståelse för i vilken utsträckning studien kan motstå 

inflytande av olika tillfälligheter, huruvida mätmetoden verkligen mäter de egenskaper som den 

avser att mäta och huruvida författarna har påverkat resultatet med personliga värderingar eller 

vinklat data. 

6.11.1 RELIABILITET 

Lekvall och Wahlbin (2007) menar att reliabilitet är i vilken utsträckning studien kan motstå 

inflytande av olika tillfälligheter. Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) och Gibbert et al. (2008) 

tillägger att en studie skall vara oberoende av författarna och de undersökta enheterna för att få en 

hög reliabilitet. Intervjuerna utfördes på förhand inbokade tider och platser bestämda av varje 

respondent vilket anses minimera risken för distraktioner i intervjumiljö, trötthet, motivation och 

stress hos respondenten. Detta tillvägagångsätt höjer examensarbetets reliabilitet enligt Lekvall och 

Wahlbin (2007). Båda författarna närvarade under intervjuerna och det var samma författare som 

var ansvarig och följde en på förhand strukturerad intervjuguide, vilket minimerar risken för 

variationer i intervjuerna och således höjer reliabiliteten (Lekvall & Wahlbin, 2007). Intervjuerna 

spelades in och transkriberades, där transkriberingarna kontrollerades av den författare som inte 

genomfört den första transkriberingen. Tillvägagångsättet minimerar risken för inflyttande av en 

individuell författare och risken för feltolkningar av vad respondenten sa, vilket anses öka 

examensarbetets reliabilitet i enlighet med Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) och Gibbert et al. 

(2008).  

Under intervjuerna placerade respondenterna de framtagna fördelarna i försäljningsprocessens olika 

faser som antingen mycket viktiga, viktiga eller varken viktiga eller oviktiga, vilket tar bort risken för 

att författarna misstolkar hur mycket respondenten värderar olika fördelar. De framtagna fördelarna 

var även skrivna i en tredjepartslogistisk kontext med ett tredjepartslogistiks exempel för att 

minimerar risken att respondenterna tolkade fördelarna olika. Tillvägagångssättet anses höja 

examensarbetets reliabilitet men eftersom tolkningen utförts av författarna, med hjälp av 

marknadsexperter, finns det risk att författarna har tolkat fördelarna felaktigt, vilket anses påverka 

reliabiliteten negativt i enlighet med Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) och Gibbert et al. (2008). 

Metoden att låta respondenterna placera ut fördelarna på försäljningsprocessen anses dock i dess 

helhet höja reliabiliteten då det har minskat författarnas tolkningsbehov. För att minska risken att 

studien fångar upp fördelar som e-handlare generellt inte anser vara värdeskapande utan endast 

representerar enskilda bolag, valde författarna att endast behandla fördelar som ansågs 

värdeskapande av minst 60 % av respondenterna i varje fas. Att författarna satte gränsen vid 60 % 

beror även på att de ville säkerställa att en fördel är värdeskapande i majoriteten av fallen. Gibbert 

et al. (2008) anser, som tidigare nämnt, att en studie skall vara oberoende av de undersökta 
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enheterna, vilket författarna anser sig ha säkerställt genom att begränsa vilka fördelar som 

analyseras i varje fas och således höjt reliabiliteten. Överlag anser författarna att examensarbetets 

reliabilitet är hög.  

6.11.2 VALIDITET 

Validitet är enligt Lekvall och Wahlbin (2007), Gibbert et al. (2008) och Eriksson och Wiedersheim-

Paul (2011) huruvida mätmetoden verkligen mäter den egenskap som den avser att mäta. Gibbert et 

al. (2008) delar upp validitet i intern, konstruktions- och extern validitet medan Eriksson och 

Wiedersheim-Paul (2011) endast delar upp det i inre (konstruktions) och yttre (extern) validitet. De 

olika validitetsmåtten är inte fristående vilket innebär att en studie inte kan få hög extern validitet 

utan en hög intern- och konstruktionsvaliditet. (Gibbert, et al., 2008). Författarna kommer i detta 

avsnitt att behandla examensarbetets validitet uppdelat i intern, konstruktions- och extern validitet. 

6.11.2.1 INTERN VALIDITET 

Enligt Gibbert et al. (2008) handlar intern validitet om att frambringa argument med rimlig orsak och 

logiska resonemang som stödjer slutsatserna. Under examensarbetet anser författarna att de har 

arbetat med en logisk följd, struktur och att de tydligt har motiverat gjorda val och hela tiden 

förklarat sina egna och forskares tankar. För att underbygga gjorda val och teoretiska resonemang 

har författarna använt sig av triangulering både i problematiseringen och referensramen. Problemet 

som beskrevs i inledningen låg tillsammans med problematiseringen till grund för ett embryo till 

analysmodell som styrde författarnas teoretiska sökande i arbetet med referensramen. De 

teoretiska koncept som författarna lyfte från referensramen har även åskådliggjorts i en tydlig 

analysmodell, tillsammans med två preciserade syften och undersökningsfrågor, där författarna 

förklarar hur de kommer att analysera insamlad data för att komma fram till examensarbetets 

slutsatser. Författarnas tillvägagångssätt innebär enligt Gibbert et al. (2008) att den interna 

validiteten kan anses vara hög. 

6.11.2.2 KONSTRUKTIONSVALIDITET 

Konstruktionsvaliditet är enligt Gibbert et al. (2008) till vilken utsträckning studien undersöker vad 

den hävdar sig undersöka. Den inre validiteten kan kopplas till konstruktionsvaliditeten då den 

behandlar att begrepp inte används på ett annat sätt än hur de är definierade (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 2011).  

Genom hela examensarbetet har författarna arbetat för att säkerställa att de undersöker det som de 

avser sig att göra. Genom all teoribehandling, som nämndes i diskussionen om den interna 

validiteten, har det eftersträvats att alla teoretiska koncept skall vara underbyggda av minst tre 

forskare (triangulering) och diskuteras med hänsyn till olika perspektiv. Detta säkerställer att 

författarna får en korrekt bild av begreppen vilket leder till att de kan använda begreppen korrekt 

vid konstruktionen, och genomförandet, av huvudstudien. Däremot anser författarna att vissa av 

fördelarna borde vara bättre teoretiskt underbyggda för att säkerställa att de används på rätt sätt. 

Författarna har ansett att det är tillräckligt att en forskare nämner att det finns en värdeskapande 

fördel för att denna skall tas med i huvudstudien. Författarna har inte hittat någon forskare som har 

gjort en studie på en liknande kontext och de har därför velat att respondenterna skall få avgöra 

huruvida en fördel skapar värde eller inte. För att höja konstruktionsvaliditeten skulle 

korrelationstester kunnat utföras på de olika fördelarna för att kontrollera om respondenterna 

upplever vissa fördelar som liknande. Författarna har istället nöjt sig med att upprepade gånger 

kontrollera fördelarna med marknadsexperter, vilket de anser höjer konstruktionsvaliditeten i 

enlighet med Gibbert et al. (2008) och Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011). 
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För att säkerställa att författarna undersöker det som eftersträvas i intervjusituationerna och att 

data inte registreras felaktigt har båda författarna varit närvarande och gått igenom 

transkriberingarna efter intervjuerna. Dessutom har samma författare varit ansvarig för intervjuerna 

och följt en förberedd intervjuguide. Tillvägagångssättet får anses höja konstruktionsvaliditeten i 

enlighet med Gibbert et al. (2008) och Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011). Under intervjuerna 

har författarna däremot märkt att respondenterna i vissa fall har tolkat enstaka fördelar annorlunda 

eller sett dem som lika. Detta är någonting som försämrar konstruktionsvaliditeten då det innebär 

att författarna inte kan säkerställa att respondenten har tolkat fördelen, försäljningsprocessens faser 

och uppgiften korrekt. Däremot tar användandet av en workshop bort författarnas tolkningsbehov 

och författarna får förlita sig på att instruktionerna har varit tillräckligt tydliga för att respondenten 

skall ha förstått uppgiften. Författarna anser att konstruktionsvaliditeten är bra, men att den hade 

kunnat förbättras genom att intervjuerna hade genomförts på ett tydligare sätt.  

6.11.2.3 EXTERN VALIDITET 

Enligt Gibbert et al. (2008) och Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) är extern validitet, yttre 

validitet, eller generaliserbarhet grundat i tanken att fenomen inte bara skall visas i den omgivning 

de är studerade utan också i andra omgivningar. Huvudstudien baseras på en fallstudieansats med 

tio utvalda respondenter vilket sänker graden av generaliserbarhet, jämfört med en kvantitativ 

studie där ett större urval används för att bättre representera målpopulationen. Huvudstudien syftar 

dock till att försöka dra generella slutsatser om vilka aktiviteter tredjepartslogistiker kan genomföra 

för att öka e-handelsföretagens upplevda värde i försäljningsprocessens olika faser, vilket inte kan 

genomföras med låg generaliserbarhet. I huvudstudien användes ändå ett flertal respondenter som 

breddar typen av svar och minskar risken av en enskild respondents påverkan på slutresultatet vilket 

författarna också säkerställde genom att endast analysera fördelar som ansågs värdeskapande av 

mer än 60 % av respondenterna. Tillvägagångssättet ökar generaliserbarheten i enlighet med 

Gibbert et al. (2008) och Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011). Författarna anser även att den 

insamlade data har konvergerat till en viss nivå där ytterligare respondenter inte skulle påverka 

slutsatserna i en stor utsträckning. Författarna anser att konvergensen av data tyder på att 

examensarbetet har en hög grad av generalisbarhet, vilket tillåter författarna att dra generella 

slutsatser för branschen tredjepartslogistik åt e-handelsföretag. 

6.11.3 OBJEKTIVITET 

Objektivitet behandlar enligt Bryman och Bell (2011) hur författarna påverkar resultatet med 

personliga värderingar eller genom att vinkla teori och den insamlade data från de utförda 

intervjuerna. För att minimera risken för att författarna påverkat resultatet med personliga 

värderingar har intervjuerna från förstudien transkriberats av en författare och kontrollerats av den 

andra. Författarna har arbetat tillsammans och varit delaktiga i behandlingen av teorin som ligger till 

grund för problematiseringen och referensramen, vilket minimerar risken för feltolkning eller 

personliga värderingar i enlighet med Bryman och Bell (2011). Trots att författarna har fått tillgång 

till Almroths för att förstå, och lära sig om, tredjepartslogistik har bolaget inte påverkat författarna i 

deras arbete. Författarna har utfört examensarbetet för att besvara ett branschgenerellt syfte och 

har inte tagit hänsyn till eventuella önskemål från Almroths.  

Tillvägagångssättet kombinerat med författarnas integritet gör att författarna anser att de har varit 

objektiva genom examensarbetets utförande.  
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7 BESKRIVNING AV FÖRETAGEN SOM DELTOG I HUVUDSTUDIEN 

Detta kapitel presenterar företagen som har intervjuats under examensarbetets huvudstudie 

och data från intervjuerna, vilket kommer vara grunden för analyser. I kommande avsnitt 

behandlas företagen efter varandra och deras intervjusvar och underlag från workshopen 

presenteras.  
 

I föregående kapitel beskrev och diskuterade författarna huvudstudiens tillvägagångssätt och 

trovärdighet. Författarnas ambition är att detta kapitel skall ge läsaren en översikt av det empiriska 

material som ligger till grund för examensarbetets analyser, slutsatser och rekommendationer. Varje 

avsnitt i kapitlet beskriver kortfattat de olika företagen, vad de säljer och hur deras flöde ser ut. De 

beskriver också hur företagen gick tillväga för att hitta en tredjepartslogistiker, vad som var 

avgörande i valet, hur tredjepartslogistikerna utvärderades och företagens relation till 

tredjepartslogistikern vid tiden för intervjuerna. Författarnas ambition med kapitlet är att göra det 

lättare för läsaren att sätta företagens svar under workshopen i kontext genom att läsaren först ges 

en introduktion till varje bolag och sedan får läsa företagens svar.  

7.1 FÖRETAG 1 
Den intervjuade är delägare och grundare av företaget och ansvarar bland annat för bolagets lager 

och logistik.  

Företaget säljer primärt skor till återförsäljare men har de senaste två åren även börjat sälja skor till 

privatpersoner via sin webbshop. Återförsäljare beställer varor sex månader i förväg, varefter 

företaget tar hem produkterna och lagerför dem hos tredjepartslogistikern. Där blir de sedan låsta 

innan de kan packas och skickas ut till butiker vid starten av säsongen. Privatpersonernas efterfrågan 

prognostiseras och läggs som kompletteringsorder hos tredjepartslogistikern. När beställningarna 

sedan kommer packas och skickas dessa av tredjepartslogistikerns personal. För att återförsäljarna 

inte skall missa sin säsong är det viktigt att de leveranstider som är överenskomna hålls.  

Det grundläggande behovet av en tredjepartslogistiker uppstod på grund av att företagets produkter 

är skrymmande och blev svåra att hantera i egen regi. Dessutom är inte företaget intresserade av att 

anställa egen lagerpersonal. Bolaget har nyttjat två olika tredjepartslogistiker. Den första var en liten 

aktör som arbetade direkt i företagets system, vilket minimerade fördröjningar. Bolaget fick sedan 

en större kund i USA som ställde högre krav på rapportering, lagerflöden och saldon, vilket 

framtvingade ett byte. När företaget letade efter en ny tredjepartslogistiker besökte de ett antal 

aktörer i regionen som ansågs duktiga och lätta att komma i kontakt med. Det som avgjorde i valet 

var att en annan e-handlare, med samma affärssystem, använde den tredjepartslogistiker som 

företaget varit intresserad av. Företaget hade inga specifika utvärderingskriterium men ansåg att det 

måste vara en fördel om referensen var nöjd och dessutom använde samma affärssystem. Den 

andra e-handlaren hade även placerat sin kundtjänst hos tredjepartslogistikern vilket intresserade 

företaget, då de anser att kundtjänst är en bra tilläggstjänst hos en tredjepartslogistiker. 

I efterhand har bytet av tredjepartslogistiker skapat mer problem än möjligheter och bolaget anser 

att det hade varit bättre att byta till en aktör på en bruksort med billigare hyror, lägre 

personalomsättning men ändå inom ett avstånd som gör det möjligt att åka dit och bygga en 

kontakt. Relationen till tredjepartslogistikern har varit ansträngd från början då flytten dit inte var 

tillräckligt förbered vilket gjorde att leveranser blev fördröja. Den systemintegration som används 

har även begränsningar och tidsfördröjningar som orsakat mycket problem. I dagsläget sker 
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kontakten med tredjepartslogistikern över Skype en gång i veckan för att lösa de problem som dykt 

upp. Företaget har besökt tredjepartslogistikern tre gånger. 

Under workshopen placerade företaget de värdeskapande aktiviteterna enligt Tabell 16 nedan. 

Tabell 16: Hur Företag 1 placerade aktiviteter under workshopen 

Faser Fördelen är mycket viktig Fördelen är viktig 

Sortering & 
Urval 

10. Erbjudandet är unikt.  

Behovs-
specificering 

9. Alternativa erbjudanden. 2. Prestanda. 

Utveckling av 
erbjudandet 

4. Användarvänlighet/enkelhet. 
6. Förbättringar/Uppgradering. 

23. Förståelse för kundens verksamhet. 

Leverans & 
Implementation 

  

Uppföljning & 
effektivisering 

3. Pålitlighet och hållbarhet. 
13. Flexibilitet vid nya krav i pågående 
relation. 
16. Underlättar/ effektiviserar kundens 
processer. 

5. Innovativa funktioner/komponenter. 
7. Image av erbjudandet. 
14. Aktiv del i utvecklandet av nya 
erbjudanden. 
17. Ta över kundens processer.  
18. Kontinuerligt hög standard på tjänster. 
22. Flexibilitet vid oförutsedda händelser. 
25. Kan nyttja leverantörens ackumulerade 
kunskap. 
28. Ansträngningar för att upprätthålla 
relationen. 

Hela processen 

1. Kvalitet. 
12. Hjälpsamhet vid problemlösning. 
15. Prisnivå. 
19. Support och kunskap kring 
erbjudandet. 
20. Snabba och tillförlitliga svar vid 
kontakt. 
29. Tillit. 

8. Anpassningsbart standarderbjudande. 
21. Leverantören är kontaktbar. 
24. Personlig relation till leverantören. 
26. Tillgänglighet. 
27. Extra värden. 
30. Image av relation. 

Fördelen är varken viktig eller oviktig 
 11. Uppfylla krav, unika för kunden.  

 

7.1.1 HELA PROCESSEN  

Företaget utrycker genomgående en prismedvetenhet och relaterar detta till parametrar som 

exempelvis kvaliteten på det erbjudande som de köper av tredjepartslogistikern. De anser själva att 

de inte har råd att ta de konsultkostnader som skulle krävas för att få en riktigt bra lösning för 

verksamhet och förväntar sig därför mycket hjälp. Bolaget har dålig erfarenhet av tredjepartslogistik, 

vilket har kostat både pengar och energi. Därför nämner de vid upprepade tillfällen vikten av att 

tredjepartslogistikern tar hand om sina kunder och löser sin uppgift ordentligt samt kan agera 

bollplank i frågor som rör erbjudandet. De påpekar specifikt vikten av att tredjepartslogistikern kan 

erbjuda dem hjälp om det uppstår problem, ge snabba och korrekta svar samt att företaget kan 

känna sig trygga i att tredjepartslogistikerns beslut är korrekta. Det blir även tydligt att företaget 

tycker det är viktigt med en bra relation genom hela processen. Bolaget vill exempelvis att 

tredjepartslogistikern skall vara kontaktbar, ser företaget som unikt, välkomnar företaget att besöka 

tredjepartslogistikern men även att det finns en djupare relation än rent affärsmässig. Sammanfattat 

ger företaget bilden av att de vill känna stor tilltro till sin tredjepartslogistiker och lita på deras 

expertkunskap. 



50 
 

 

7.1.2 SORTERING & URVAL 

Under den första fasen anser företaget att det är mycket viktigt att leverantörens erbjudande är 

unikt i jämförelse med andra tredjepartslogistikers. Respondenten nämner specifikt kundtjänst som 

någonting de skulle överväga att köpa av tredjepartslogistikern, vilket förmodligen beror på att det 

var någonting de funderade över när de valde den tredjepartslogistiker som företaget använder i 

dagsläget. Den intervjuade anser även att det skulle vara fler parametrar som är av värde när man 

väljer sin tredjepartslogistiker men sammanfattar detta i att aktören skall bry sig om sina kunder. 

Specifikt nämner företaget att tredjepartslogistikern måste förstå hur svårt det är för de små e-

handlarna innan de har kommit upp i en omsättning kring 20-30 miljoner. Därför anser e-handlaren 

att tredjepartslogistikern bör kommunicera en långsiktighet och ta hänsyn till detta i sitt initiala 

erbjudande. 

7.1.3 BEHOVSSPECIFICERING 

Under den andra fasen anser företaget att det är mycket viktigt att tredjepartslogistikern tydliggör 

vilka typer av verksamheter som de är vana vid att hantera för att det skall vara enkelt för bolaget 

att avgöra om deras verksamhet passar. Företaget anser även att det finns ett visst värde i att 

tredjepartslogistikern är snabb och kan utföra sina uppgifter fort, då detta relateras till bolagets 

kostnad för att hantera produkterna.  

 

7.1.4 UTVECKLING AV ERBJUDANDET 

I den tredje fasen anser företaget att det är mycket viktigt att det skall vara enkelt att administrera 

sitt lager, på samma sätt som om det drevs i egen regi. För bolaget innebär det exempelvis att de vill 

ha en inloggning till tredjepartslogistikerns system utifall WMS-kopplingen felar så att de enkelt skall 

kunna kontrollera och hantera sin egen lösning. De tycker också det är mycket viktigt att 

tredjepartslogistikern lyssnar på bolaget och bjuder in dem för att tillsammans utveckla den framtida 

lösningen. De värdesätter en ömsesidig kontakt och upplever att det är viktigt att 

tredjepartslogistikern kan komma med förbättringar för företagets verksamhet. De tycker att detta 

ömsesidiga kunskapsutbyte ofta kommer för sent i processen.  

7.1.5 LEVERANS & IMPLEMENTATION 

I denna fas placerades inga aktiviteter.  

7.1.6 UPPFÖLJNING & EFFEKTIVISERING 

Under den femte fasen anser företaget att det är mycket viktigt att det dagliga arbetet fortlöper 

korrekt och smidigt. Företaget värderar även flexibilitet och tillgänglighet, alltså att det skall finnas 

möjlighet att komma i kontakt med tredjepartslogistikern under samma öppettider som för den 

egna verksamheten, oavsett veckodag eller vad som först var överenskommet. Företaget uttrycker 

även en önskan om att tredjepartslogistikern skall tänka långsiktigt och hela tiden utvecklas i vad de 

erbjuder kunden. Till exempel genom att implementera innovativa lösningar eller erbjuda prisvärda 

tjänster som utvecklar alternativt förenklar kundens administrativa verksamhet. Företaget tycker 

även det är viktigt att tredjepartslogistikern klarar av att hantera oförutsedda behov, investerar i 

relationen över tid och att relationen ger företaget ett positivt anseende i branschen.  

7.1.7 VARKEN VIKTIGT ELLER OVIKTIGT 

Företaget lägger ingen större vikt vid att tredjepartslogistikern kan uppfylla krav som är unika för 

kunden. Företaget påpekar specifikt att det finns andra e-handlare med andra typer av produkter 

som förmodligen kan uppleva det värdeskapande.   
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7.2 FÖRETAG 2  
Den intervjuade är logistikchef på företaget och ansvarig för kontakten med bolagets 

tredjepartslogistiker. Den intervjuade var inte anställd på bolaget när de skaffade tredjepartslogistik 

men har lång erfarenhet av lager och logistik.  

Företaget är ett direktförsäljningsföretag som säljer hälsoprodukter till privatpersoner. 

Privatpersonerna ansluter sig till bolaget och beställer produkter via företagets hemsida för egen 

användning eller för att sälja vidare som partner, till ett eget nätverk, mot en provision på sin 

försäljning. Företaget har ett traditionellt produktflöde och köper in produkter från leverantörer som 

de sedan lägger på lager i väntan på att de skall säljas. När produkterna sedan säljs plockas och 

packas de av tredjepartslogistikern för att skickas ut till kund. Tredjepartslogistikern sköter alltså 

allting som rör inleverans, lagring och utleverans, men företaget tar hand om inköpen.  

Bolaget har använt sig av tredjepartslogistik i tre år. Från början hade företaget ett eget lager med 

egen personal men i takt med att bolaget växte bestämde de sig för att göra någonting åt sin 

lagerhantering och outsourcade verksamheten till en tredjepartslogistiker. Innan verksamheten 

outsourcades tog företaget in förfrågningar från stora tredjepartslogistikföretag och jämförde 

bolagens tjänster samt typer av kontrakt. De utvärderade tredjepartslogistikerna på det geografiska 

avståndet till anläggningen, priset och kvaliteten. För att utvärdera kvaliteten jämförde bolaget hur 

stora volymer tredjepartslogistikern kunde hantera, om de hade en internationell koppling, hade ett 

bra system för att packa enligt instruktioner och allmän professionalitet. Den tredjepartslogistiker 

som slutligen valdes var den som fick det bästa betyget i utvärderingen.  

I dagsläget träffar bolaget sin tredjepartslogistiker varje eller varannan månad och diskuterar då 

framförallt hur volymerna ser ut, om de kommer sälja extra mycket av någon produkt eller om 

någon ny produkt är på väg in i sortimentet. De ser även till att behandla problem med exempelvis 

returhantering eller om det är någon förändring som kommer behöva genomföras som att 

exempelvis byta förpackningsmaterial.  

Under workshopen placerade företaget de värdeskapande aktiviteterna enligt Tabell 17 på nästa 

sida. 
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Tabell 17: Hur Företag 2 placerade aktiviteter under workshopen 

Faser Fördelen är mycket viktig Fördelen är viktig 

Sortering & 
Urval 

15. Prisnivå.  

Behovs-
specificering 

 2. Prestanda. 

Utveckling av 
erbjudandet 

8. Anpassningsbart standarderbjudande.  
15. Prisnivå. 

2. Prestanda. 
5. Innovativa funktioner/komponenter. 

Leverans & 
Implementation 

6. Förbättringar/Uppgraderingar. 
8. Anpassningsbart standarderbjudande. 
12. Hjälpsamhet vid problemlösning. 
13. Flexibilitet vid nya krav i pågående 
relation. 
20. Snabba och tillförlitliga svar vid kontakt. 

4. Användarvänlighet/enkelhet. 
5. Innovativa funktioner/komponenter. 
14. Aktiv del i utvecklandet av nya 
erbjudanden. 

Uppföljning & 
effektivisering 

6. Förbättringar/Uppgraderingar. 
8. Anpassningsbart standarderbjudande. 
12. Hjälpsamhet vid problemlösning. 
13. Flexibilitet vid nya krav i pågående 
relation. 
16. Underlättar/effektiviserar kundens 
processer. 
18. Kontinuerligt hög standard på tjänster. 
20. Snabba och tillförlitliga svar vid kontakt.  
25. Kan nyttja leverantörens ackumulerade 
kunskap. 

4. Användarvänlighet/enkelhet. 
5. Innovativa funktioner/komponenter.  
14. Aktiv del i utvecklandet av nya 
erbjudanden. 
22. Flexibilitet vid oförutsedda händelser. 
29. Tillit. 

Hela processen 

 1. Kvalitet. 
3. Pålitlighet och hållbarhet. 
28. Ansträngningar för att upprätthålla 
relationen över tid. 

Fördelen är varken viktig eller oviktig 

 7. Image av erbjudandet. 
9. Alternativa erbjudanden. 
10. Erbjudandet är unikt. 
11. Uppfylla krav, unika för kunden.  
17. Ta över kundens processer. 
19. Support och kunskap kring erbjudandet. 
21. Leverantören är kontaktbar. 
23. Förståelse för kundens verksamhet. 
24. Personlig relation till leverantören. 
26. Tillgänglighet. 
27. Extra värden. 
30. Image av relation. 

 

7.2.1 HELA PROCESSEN 

Företaget tycker det är mycket viktigt att tredjepartslogistikern har en bra attityd, håller löften och 

anstränger sig för att upprätthålla relationen genom hela processen. Bolaget har en förståelse för att 

det kan ta tid att bygga upp en bra relation men eftersträvar en samarbetspartner snarare än en 

leverantör. För att kunna säkerställa att de sker få misstag över en längre period vill företaget ha en 

bra dialog, tydliga informationsflöden och upplever att det är viktigt att tredjepartslogistikern 

fortsätter att investera i sin verksamhet för att den alltid skall hålla en hög kvalitet.  
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7.2.2 SORTERING & URVAL 

Under den första fasen anser företaget att priset är en mycket viktig faktor. De påpekar dock att 

priset är en förhandlingsfråga, om det är små skillnader mellan alternativen, och måste sättas i 

relation till vad tredjepartslogistikern verkligen levererar.  

7.2.3 BEHOVSSPECIFICERING 

I den andra fasen anser företaget att en viktig faktor är tredjepartslogistikerns prestanda, det vill 

säga hur snabba de är på att skicka företagets order. Företaget påpekar att de nödvändigtvis inte är 

den snabbaste tredjepartslogistiker som bolaget väljer att förhandla vidare med men att det är 

viktigt att de inte är sämre än branschen generellt.  

7.2.4 UTVECKLING AV ERBJUDANDET 

Under den tredje fasen anser företaget att det är mycket viktigt att tredjepartslogistikern kan 

anpassa sitt erbjudande men att det fortfarande ligger inom en rimlig prisnivå i förhållande till 

branschen. De tycker också att det är viktigt att tredjepartslogistikern vill fortsätta att utvecklas och 

kan använda sig av innovationer för att uppfylla sina arbetsuppgifter bättre.  

7.2.5 LEVERANS & IMPLEMENTATION 

I den fjärde fasen, när e-handlarens befintliga lagerlösning avvecklas, anser företaget att det är 

mycket viktigt att tredjepartslogistikern är flexibel och klarar av att ändra det ursprungliga 

erbjudandet. Företagets verksamhet förändras regelbundet och de påpekar specifikt att erbjudandet 

kan behöva ändras på grund av ökade eller minskade volymer, nya produkter eller ett nytt sätt att 

packa produkter. Företaget påpekar också att det är mycket viktigt med ett fungerande flöde genom 

hela processen och att tredjepartslogistikern har snabb respons på förfrågningar från företaget. 

Utöver det som är mycket värdeskapande påpekar företaget att det även är viktigt att 

tredjepartslogistikern tar en aktiv roll i utvecklandet av företagets verksamhet och lägger speciellt 

vikt vid att systemkopplingen fungerar. Specifikt påpekar företaget att en systemkoppling som inte 

fungerar i förlängningen drabbar deras kunder. 

7.2.6 UPPFÖLJNING & EFFEKTIVISERING 

Under den femte fasen anser företaget att det är mycket viktigt att tredjepartslogistikerns 

erbjudande är flexibelt eftersom att verksamheten fortfarande utvecklas och behoven förändras. 

Företaget tycker också att det är mycket viktigt att tredjepartslogistikern kommer med kunskap och 

erfarenhet från andra kunder eftersom det kan ge inspiration till förändringar för företaget. 

Företaget påpekar specifikt att en tredjepartslogistiker som kan effektivisera och underlätta 

processer frigör resurser hos företaget, vilket leder till att de kan fokusera på försäljningen och 

utbudet. Utöver det som företaget anser som mycket viktigt värderar de också att 

tredjepartslogistikern klarar av att hantera oförutsedda behov som uppstår i relationen mellan 

företaget och deras kunder. Företaget prognostiserar deras försäljning men det finns alltid chans att 

det blir plötsliga beställningstoppar som måste hanteras av tredjepartslogistikern. Företaget påpekar 

även att det är viktigt att känna tillit och trygghet, vilket skapas av att tredjepartslogistikern arbetar 

professionellt. 

7.2.7 VARKEN VIKTIGT ELLER OVIKTIGT 

Företaget anser att det finns ett antal aktiviteter som inte skapar något egentligt värde för bolaget. 

Dessa går att sammanfatta i att de inte värdesätter en stark och personlig relation till 

tredjepartslogistikern. Förmodligen beror det på att företaget är den absolut största kunden hos sin 

tredjepartslogistiker och att de därför är helt beroende av bolagets verksamhet. Företaget värderar 

exempelvis inte att tredjepartslogistikern är tillgänglig efter normala arbetstider eller att de har 
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standardiserade erbjudanden som gör det enkelt för e-handlarna att välja. Företaget påpekar dock 

att en personlig relation kanske är viktigare för mindre e-handlaren på grund av att det ger en känsla 

av trygghet. 
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7.3 FÖRETAG 3  
Den intervjuade är ägare och driver företaget i egen regi. Detta innebär att respondenten ansvar för 

hela verksamheten och kontakten med tredjepartslogistikern.  

Företaget säljer bekämpningsmedel och trädgårdstillbehör primärt till privatpersoner via sin 

hemsida. Det senaste året har företaget även börjat att importera produkter från utlandet och har 

därför börjat sälja i liten skala till butiker. Företaget har ett förhållandevis litet sortiment och 

beställer hem produkter från Kina eller från svenska grossister under vintern för att klara sig ett år i 

taget. Produkterna läggs sedan på lager hos tredjepartslogistikern och när produkterna säljs plockas, 

packas och skickas de av tredjepartslogistikern till slutkund.  

Företaget började med tredjepartslogistik redan från starten och har alltid varit övertygad om att 

det bästa sättet att driva verksamheten är att lägga ut så mycket som möjligt på tredje part. 

Framförallt för att inte behöva stå och packa kvällstid utan istället kunna ha ett företag som sköter 

sig själv så mycket det går. När bolaget startade testade de alltså att leta runt på internet efter 

potentiella tredjepartslogistiker och hittade ett bolag som låg nära och kunde erbjuda företaget en 

bra lösning. I ett senare skede visade det sig att det inte var rätt tredjepartslogistiker för företaget 

med anledning av att tredjepartslogistikern framförallt hade erfarenhet av stora butikskedjor och 

arbetade med väldigt stora partier i taget. Detta fick företaget att byta till en annan 

tredjepartslogistiker till följd av en bra relation till Vd:n, vilket var den avgörande faktorn. Företaget 

testade sig alltså fram för att hitta en tredjepartslogistiker som var rätt för verksamheten och har 

därför fått erfara att det kan fungera både bra och dåligt. I dagsläget har företaget fördelen av att ha 

samma person som plockar företagets varor, vilket har lett till att det är mycket lite fel. Skulle 

företaget däremot gå ut för att byta tredjepartslogistiker igen hade de varit noggrannare med att 

utvärdera mer på prisjämförelser men också mjuka värden som exempelvis en bra känsla för den 

lagerpersonal som hanterar produkterna.  

I dagsläget har företaget kontakt med tredjepartslogistikern i snitt varannan dag och 

kommunikationen sker i huvudsak genom mail. Kontakten rör då framförallt fel som har uppstått, 

exempelvis att en annullering inte har gått igenom, eller en kommentar kring hur en produkt skall 

packas.  

Under workshopen placerade företaget de värdeskapande aktiviteterna enligt Tabell 18 på nästa 

sida. 
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Tabell 18: Hur Företag 3 placerade aktiviteter under workshopen 

Faser Fördelen är mycket viktig Fördelen är viktig 

Sortering & Urval   

Behovs-
specificering 

4. Användarvänlighet/enkelhet.  
15. Prisnivå. 
22. Flexibilitet vid oförutsedda händelser. 
26. Tillgänglighet. 
27. Extra värden. 

1. Kvalitet. 
8. Anpassningsbart standarderbjudande. 
9. Alternativa erbjudanden. 
17. Ta över kundens processer. 
19. Support och kunskap kring erbjudandet. 
24. Personlig relation till leverantören.  

Utveckling av 
erbjudandet 

 11. Uppfylla krav, unika för kunden. 
13. Flexibilitet vid nya krav i pågående 
relation. 

Leverans & 
Implementation 

  

Uppföljning & 
effektivisering 

3. Pålitlighet och hållbarhet. 
16. Underlättar/effektiviserar kundens 
processer. 
18. Kontinuerligt hög standard på tjänster. 
22. Flexibilitet vid oförutsedda händelser. 
28. Ansträngningar för att upprätthålla 
relationen. 
29. Tillit. 

2. Prestanda. 
6. Förbättringar/Uppgraderingar. 
12. Hjälpsamhet vid problemlösning. 
23. Förståelse för kundens verksamhet. 

Hela processen 

14. Aktiv del i utvecklandet av nya 
erbjudanden. 
20. Snabba och tillförlitliga svar vid kontakt.  
25. Kan nyttja leverantörens ackumulerade 
kunskap. 

21. Leverantören är kontaktbar. 

Fördelen är varken viktig eller oviktig 

 5. Innovativa funktioner/komponenter.  
7. Image av erbjudandet.  
10. Erbjudandet är unikt.  
30. Image av relation. 

 

7.3.1 HELA PROCESSEN 

Genom hela processen upplever företaget att det är mycket viktigt att tredjepartslogistikern ger ett 

bra intryck, är proaktiv och diskuterar idéer för hur företagets verksamhet skulle kunna utvecklas. 

Företaget anser att en av anledningarna till att arbeta med tredjepartslogistik är att slippa vara 

expert på delarna av verksamheten som rör lager och logistik. Företaget tycker även att det skulle 

finnas ett visst värde i att kunna kontakta tredjepartslogistikern efter normala arbetstider men anser 

att det inte är kritiskt. Däremot skulle det ge ett positivt intryck att företaget får svar direkt när de 

vill komma i kontakt.  

7.3.2 SORTERING & URVAL 

I denna fas placerades inga aktiviteter.  

7.3.3 BEHOVSSPECIFICERING 

I den andra fasen anser företaget att det är mycket viktigt att tredjepartslogistikerna kan presentera 

ett erbjudande som kommer vara enkelt för bolaget att administrera, har en åtgärdsplan för 

oförutsedda händelser och rimliga prisnivåer. Speciellt nämner företaget vikten av att 

tredjepartslogistikern kan presentera en lösning som gör att företagets webshopssystem och 

tredjepartslogistikerns WMS har alla kopplingar som behövs. Dessutom anser företaget att vissa 

relationsbitar är mycket viktiga. Exempelvis att tredjepartslogistikern erbjuder företaget möjligheten 
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att komma och utvärdera verksamheten och ger dem full uppmärksamhet från början och inte ser 

bolaget som ett i mängden. Företaget anser att det är viktigt att tredjepartslogistikerns verksamhet 

utstrålar seriositet och kostnadseffektivitet men även att de i samband med att möjligheter 

diskuteras kan presentera vilka verksamheter de är vana att hantera och den fulla bredden av 

tjänster de kan erbjuda företaget. Framförallt handlar det om att tredjepartslogistikern skall kunna 

visa på den expertkompetens som bolaget besitter och hur den används för att underlätta kunders 

verksamhet men även att de tidigt börja bygga en relation till kunden.  

7.3.4 UTVECKLING AV ERBJUDANDET 

I den tredje fasen, när erbjudandet anpassas, anser företaget att det är viktigt att 

tredjepartslogistikern är flexibel och kan uppfylla krav som är unika för bolaget. Dessutom vill de 

veta att det finns en framtida flexibilitet redan innan företaget har flyttat sin verksamhet till 

tredjepartslogistikern, vilket förmodligen beror på att företaget bland annat säljer kemiska 

produkter som kräver en viss specialhantering.  

7.3.5 LEVERANS & IMPLEMENTATION 

I denna fas placerades inga aktiviteter.  

7.3.6 UPPFÖLJNING & EFFEKTIVISERING 

Under den femte fasen anser företaget att det är mycket viktigt att tredjepartslogistikern kan ha 

kontinuitet i aspekter som rör erbjudandet och relationen. Exempelvis vill bolaget att 

tredjepartslogistikern kontinuerligt gör rätt sak och finns tillgängliga för att kunna lösa eventuella 

problem mot konsumenten för att minimera risken att företagets verksamhet påverkas. Överlag 

utrycker företaget en önskan om att tredjepartslogistikern kontrollerar och utvärderar den dagliga 

verksamheten och relationen, men att det också finns en kontaktperson som bolaget omedelbart 

kan nå om det uppstår problem. Företaget anser även att det är viktigt med kunskapsutbyte och att 

båda aktörerna, även om det inte är avgörande, kan hjälpas åt med att tillsammans utveckla 

varandras verksamheter. Dessutom anser företaget att tredjepartslogistikern skall kunna lösa 

problem som uppstår i kopplingen mellan de båda verksamheterna och utföra sina uppgifter snabbt. 

Företaget tycker däremot att båda verksamheterna kan vara delaktiga och skulle inte lämna sin 

tredjepartslogistiker om det var brister, snarare bli mer benägna att stanna kvar om det utfördes 

korrekt.  

7.3.7 VARKEN VIKTIGT ELLER OVIKTIGT 

Företaget tycker inte det är viktigt att det finns innovativa och spännande lösningar hos 

tredjepartslogistikern eller att erbjudandet är unikt om det inte överförs i att de gör mindre fel eller 

att bolaget får betala ett lägre pris. Företaget anser inte heller att det finns något värde i att ha 

någon image av tredjepartslogistiken. De vill snarare att det skall synas så lite som möjligt att 

företaget använder en tredje part men talar gärna om att de skickar med trygga fraktbolag.  
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7.4 FÖRETAG 4 
Den intervjuade är inköpschef på företagen men ansvarar även för logistik och upphandlingar med 

tredjepartslogistiker. 

Företaget är ett traditionellt produktföretag som säljer dagligvaror till konsumenter som bor i 

Sverige. Företaget har ett två till tre veckors lager men strävar efter att produkter skall säljas så nära 

inköp som möjligt. De volymdragande produkterna är kategoriserade för att ligga på lagret så få 

dagar som möjligt på grund av färshetsgaranti och kostnadsbindning. Inleveranserna kan vara allt 

från jättepartier med lastbil till små kartonger och bolaget får hjälp av dagens tredjepartslogistiker 

med inleveranser, lagerhållning, packning och utleveranser. 

Företaget började sin verksamhet med lager i ett garage och i takt med att företaget växte ersattes 

garaget mot containrar. Behovet av en tredjepartslogistiker kom när företaget växte ur containrarna 

och samtidigt insåg att de ville fokusera på kärnverksamheten som är försäljning och e-

handelsplattformen. När tredjepartslogistikern skulle väljas pratade företaget med andra e-handlare, 

vilket tillsammans med tredjepartslogistikerns rykte och ett rimligt pris avgjorde valet. I dagsläget 

skulle företaget utvärdera tredjepartslogistiker på andra parametrar vilka kan sammanfattas i att 

tredjepartslogistikern skall utföra sina uppgifter fort och väl. Företaget menar att 

tredjepartslogistikern behöver tänka mer B2C än B2B eftersom det skall vara snabbt, smidigt, tryggt 

och lätt att komma till kundtjänst, reklamera och returnera. Tredjepartslogistikern måste alltså vara 

lika flexibel som bolagets kunder är.  

Företaget har daglig kontakt med tredjepartslogistikern och kommunikationen kan behandla 

exempelvis order som havererat tekniskt, volymer eller felplock. Företaget har även mer strategiska 

dialoger med tredjepartslogistikern vecko- eller månadsvis där avstämningspunkter diskuteras. 

Företaget menar att in och utflöde skall vara så tight som möjligt för att inte binda kapital, vilket gör 

att kommunikationen måste vara effektiv.  

Under workshopen placerade företaget de värdeskapande aktiviteterna enligt Tabell 19 på nästa 

sida. 
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Tabell 19: Hur Företag 4 placerade aktiviteter under workshopen 

Faser Fördelen är mycket viktig Fördelen är viktig 

Sortering & Urval 
5. Innovativa funktioner/komponenter. 
8. Anpassningsbart standarderbjudande. 
10. Erbjudandet är unikt. 

 

Behovs-
specificering 

2. Prestanda. 
6. Förbättringar/Uppgraderingar. 
9. Alternativa erbjudanden. 
16. Underlättar/effektiviserar kundens processer. 
17. Ta över kundens processer. 
19. Support och kunskap kring erbjudandet. 
22. Flexibilitet vid oförutsedda händelser. 
25. Kan nyttja leverantörens ackumulerade kunskap. 
27. Extra värden. 

 

Utveckling av 
erbjudandet 

15. Prisnivå.  

Leverans & 
Implementation 

20. Snabba och tillförlitliga svar vid kontakt. 
23. Förståelse för kundens verksamhet. 

 

Uppföljning & 
effektivisering 

2. Prestanda. 
6. Förbättringar/Uppgraderingar. 
12. Hjälpsamhet vid problemlösning. 
23. Förståelse för kundens verksamhet. 
25. Kan nyttja leverantörens ackumulerade kunskap. 
28. Ansträngningar för att upprätthålla relationen över tid. 

 

Hela processen 

1. Kvalitet. 
3. Pålitlighet och hållbarhet. 
4. Användarvänlighet/enkelhet. 
11. Uppfylla krav, unika för kunden. 
13. Flexibilitet vid nya krav i pågående relation. 
14. Aktiv del i utvecklandet av nya erbjudanden. 
18. Kontinuerligt hög standard på tjänster. 
21. Leverantören är kontaktbar. 
24. Personlig relation till leverantören. 
26. Tillgänglighet. 
29. Tillit. 
30. Image av relation. 

 

Fördelen är varken viktig eller oviktig 

 7. Image av erbjudandet.  

 

7.4.1 HELA PROCESSEN 

Under hela processen anser företaget att det är mycket viktigt att tredjepartslogistikern har en 

förändringsvilja, strävar efter att modernisera verksamheten och arbetar proaktivt. Specifikt menar 

företaget att en tredjepartslogistiker som arbetar med e-handlare men inte har flexibilitet i 

verksamhet inte är en tredjepartslogistiker. Företaget anser även att det är mycket viktigt och en 

självklarhet att systemintegrationen mellan e-handlaren och tredjepartslogistikern fungerar och om 

problem uppstår ligger det i bådas intresse att vara kontaktbara och arbeta för att lösa problemet. 

Därför tycker bolaget att det är viktigt att inte bara det operativa håller en hög kvalitet, med ordning 

och få misstag, men även att det kommunikativa måste fungera felfritt. Så fort tredjepartslogistikern 

är involverad i någonting som kan påverka konsumenten måste de snabbt kunna återkoppla till 

företaget. Företaget tycker specifikt att det är viktigt att det finns en djupare relation än rent 

affärsmässigt och en tillit till tredjepartslogistikern. Slutligen menar företaget att en god relation och 

att de arbetar med samma motivation och engagemang påverkar konsumentupplevelsen positivt. 
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7.4.2 SORTERING & URVAL 

Under den inledande fasen av försäljningsprocessen anser företaget att det är mycket viktigt att 

tredjepartslogistikern har en möjlighet att anpassa erbjudandet men även att det är mycket viktigt 

att det finns en mognadsgrad eller en kunskap som överstiger andra tredjepartslogistiker. Specifikt 

påpekar företaget att mognadsgraden och kunskapen avspeglar sig i om tredjepartslogistikern har 

något unikt i erbjudandet eller tidigare kunskap om automatisering.  

7.4.3 BEHOVSSPECIFICERING 

Under den andra fasen, när företagets behov specificeras, anser bolaget att det är mycket viktigt att 

det finns ett ramverk att förhålla sig till, eftersom det antas förenkla processen. Företaget påpekar 

även att det är mycket viktigt att tredjepartslogistikern kan erbjuda tjänster som underlättar 

företagets processer men påpekar även vikten av att företaget får vara med och påverka 

tredjepartslogistikerns verksamhet. Bolaget anser också att det är mycket viktigt att det skall finnas 

en flexibilitet i tredjepartslogistikerns verksamhet eftersom prognostiseringarna inte alltid är 

korrekta och påpekar att effektiviteten inte får drabbas som en följd av förändringar. Dessutom 

tycker företaget att det är mycket viktigt att tredjepartslogistikern delar med sig av kunskap och 

erfarenhet från andra kunder. Kunskapen gör även att tredjepartslogistikern kan sätta 

plockhastighet i relation till företagets produkter vilket företaget lägger vikt vid. Slutligen menar 

bolaget att de vill kunna känna sig unika, men inte så pass unika att det blir för många 

specialanpassningar då det kan påverka möjligheten att standardisera. 

7.4.4 UTVECKLING AV ERBJUDANDET 

Under den tredje fasen av försäljningsprocessen anser företaget att priset är mycket viktigt. 

Företaget menar däremot att priset får olika vikt beroende på i vilken fas av den egna 

verksamhetens utveckling som företaget har nått. Strävar företaget efter vinst är priset viktigast, 

men om företaget istället strävar efter omsättning är kvaliteten viktigast och inte priset. Företaget 

anser även att det är mycket viktigt att priset kan sättas i relation till de ingående komponenternas 

värde och att företaget vet priser för framtida utveckling och extrainsatta tjänster. 

7.4.5 LEVERANS & IMPLEMENTATION 

Under den fjärde fasen, när e-handlarens tidigare lagerverksamhet avvecklas, anser företaget att det 

är mycket viktigt att tredjepartslogistikern ger snabba och korrekta svar men även att 

tredjepartslogistikern är insatt i företagets verksamhet och kan föreslå ändringar som ger positiva 

effekter. Företaget påpekar att alla har fel och kommunikationsbrister men att det är viktigt att 

tredjepartslogistikern säkerställer att det fungerar för deras verksamhet.  

7.4.6 UPPFÖLJNING & EFFEKTIVISERING 

I den femte fasen, när e-handlarens verksamhet har flyttats till tredjepartslogistikern, anser 

företaget att det är mycket viktigt att tredjepartslogistikern visar en hög plockhastighet eftersom det 

är i denna fas som den utlovade plockhastigheten sätts på prov. Företaget menar även att det är 

mycket viktigt att det finns en beredskap utifall det skulle ske något systemfel där exempelvis 

beställningar fastnar. Företaget påpekar också att det är mycket viktigt att e-handlaren får vara med 

och påverka men även att tredjepartslogistikern visar framfötterna och arbetar mot att upprätthålla 

relationen och utveckla verksamheten.  

7.4.7 VARKEN VIKTIGT ELLER OVIKTIGT 

Företaget värdesätter inte en eventuell image av att de valt att samarbeta med en viss 

tredjepartslogistiker eftersom de anser att ryktet i branschen och nyttan för konsumenten inte alltid 

hänger ihop.  
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7.5 FÖRETAG 5  
Den intervjuade är grundare av bolaget och sitter i styrelsen men har inte längre någon operativ roll i 

företaget.  

Företag 5 och 6 är samma företag men då företaget använder två olika tredjepartslogistiska 

lösningar har författarna valt att genomföra två intervjuer och se detta som två olika företag. 

Intervjuerna genomfördes med två olika respondenter som ansvarade för eller hade erfarenhet av 

de olika lösningarna.  

Företag 5 är ett traditionellt produktföretag som säljer utomhusprodukter till konsumenter i 7 olika 

länder. Försäljningen sker endast utomlands och den största marknaden är USA. Företaget använder 

sig av en lösning som innebär att de säljer sina produkter via tredjepartslogistikerns hemsida och 

låter även tredjepartslogistikern ansvara för lagerhållning, plock, pack och distribution av 

produkterna. Tredjepartslogistikern har anläggningar över hela världen, vilket gör att företagets 

produkter skickas från det land där konsumenten finns.  

Eftersom företagets marknader alltid har varit utomlands och de redan från starten ville använda 

tredjepartslogistikerns säljkanal har de alltid använt sig av tredjepartslogistik. Det var två saker som 

avgjorde valet av tredjepartslogistiker där det ena självklart var möjligheten till säljkanalen och det 

andra var referenser från andra kunder som menade att tredjepartslogistikern skötte hela 

värdekedjan bra och att man som företag inte behövde bli expert på logistik. 

Företaget har daglig kontakt med tredjepartslogistikern men det finns inget direktnummer att ringa 

utan allt sköts i system där exempelvis inleveranser bokas eller felrapporteringar utförs. Skulle det 

krävas ett telefonsamtal kan bolaget ringa en support som sedan slussar företaget vidare till andra 

instanser beroende på problemets karaktär. Först efter flera steg kan bolaget komma i kontakt med 

tredjepartslogistikerns verksamhet.  

Under workshopen placerade företaget de värdeskapande aktiviteterna enligt Tabell 20 på nästa 

sida. 
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Tabell 20: Hur Företag 5 placerade aktiviteter under workshopen 

Faser Fördelen är mycket viktigt Fördelen är viktig 

Sortering & Urval   

Behovs-
specificering 

  

Utveckling av 
erbjudandet 

  

Leverans & 
Implementation 

  

Uppföljning & 
effektivisering 

  

Hela processen 

3. Pålitlighet och hållbarhet. 
4. Användarvänlighet/enkelhet. 
6. Förbättringar/Uppgraderingar. 
12. Hjälpsamhet vid problemlösning. 
13. Flexibilitet vid nya krav i pågående 
relation. 
14. Aktiv del i utvecklandet av nya 
erbjudanden. 
17. Ta över kundens processer. 
20. Snabba och tillförlitliga svar vid kontakt. 
21. Leverantören är kontaktbar. 
22. Flexibilitet vid oförutsedda händelser. 
23. Förståelse för kundens verksamhet. 
25. Kan nyttja leverantörens ackumulerade 
kunskap. 
27. Extra värden. 
29. Tillit. 

8. Anpassningsbart standarderbjudande. 
9. Alternativa erbjudanden. 
11. Uppfylla krav, unika för kunden. 
19. Support och kunskap kring erbjudandet. 
24. Personlig relation till leverantören. 
26. Tillgänglighet. 
28. Ansträngningar för att upprätthålla 
relationen över tid. 
30. Image av relation. 
 

Fördelen är varken viktig eller oviktig 

 

1. Kvalitet. 
2. Prestanda. 
5. Innovativa funktioner/komponenter. 
7. Image av erbjudandet. 
10. Erbjudandet är unikt. 
15. Prisnivå. 
16. Underlättar/effektiviserar kundens processer. 
18. Kontinuerligt hög standard på tjänster. 

 

7.5.1 HELA PROCESSEN 

Överlag tycker företaget att det viktigaste genom hela processen är att kundupplevelsen hålls intakt 

och inte påverkas av att bolaget utnyttjar en tredjepartslogistiker. Detta innebär att 

tredjepartslogistikern måste utföra sina uppgifter korrekt, att onödig tid inte skall behöva läggas på 

att hämta ut information ur system, att leverantören kan hantera problem som uppstår mot 

konsument eller mellan bolagen, att företaget får snabba och korrekta svar oavsett tid på dygnet och 

att företaget vågar lita på att tredjepartslogistikern kan ta egna beslut som inte påverkar 

slutkundsupplevelsen. Företaget anser att en viktig del i att upprätthålla en hög kundupplevelse är 

att se till att kunden alltid är rätt informerad. Därför har företaget lagt slutkundssupport för 

fraktfrågor och transporter hos tredjepartslogistikern, vilket de anser är en del av det gemensamma 

ansvaret för kunden. Företaget utrycker också att det är mycket viktigt att det finns en lyhördhet för 

bolagets krav, att tredjepartslogistikern är öppen för förändringar och att de har en sådan insikt i 

företagets verksamhet att de kan föreslå förändringar, vara proaktiva och hjälpa till att växa bolagets 

verksamhet. Företaget anser att det gäller att välja en tredjepartslogistiker som ser den stora bilden, 
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behandlar sina kunder som unika verksamheter och kan arbeta med utveckling av kunderna. Med 

anledning av att företaget eftersträvar ett gemensamt ansvar för kunderna tycker de också det är 

viktigt att tredjepartslogistikern är flexibel och förstår bolagets verksamhet och kunder. Om ansvaret 

för kunderna skall kunna vara delat tycker företaget att de måste ha en bra relation till 

tredjepartslogistikern. Därför förväntar de sig att tredjepartslogistikern anstränger sig för att 

upprätthålla relationen dels till bolaget men också till deras kunder. Relationen behöver inte vara 

djupare än rent affärsmässig och bolagen behöver inte heller träffa varandra löpande men även om 

det inte behöver finnas någon fysisk kontakt behöver kommunikationen fungera felfritt. 

7.5.2 SORTERING & URVAL 

Inga aktiviteter placerades i denna fas. 

7.5.3 BEHOVSSPECIFICERING 

Inga aktiviteter placerades i denna fas 

7.5.4 UTVECKLING AV ERBJUDANDET 

Inga aktiviteter placerades i denna fas. 

7.5.5 LEVERANS & IMPLEMENTATION 

Inga aktiviteter placerades i denna fas. 

7.5.6 UPPFÖLJNING & EFFEKTIVISERING 

Inga aktiviteter placerades i denna fas. 

7.5.7 VARKEN VIKTIGT ELLER OVIKTIGT 

Genomgående går det att sluta sig till att företaget inte värdesätter någonting som har att göra med 

hur tredjepartslogistikern utför sin uppgift, eller sitt anseende bland andra e-handlare så länge 

kunderna är nöjda och får sina produkter i tid. Därför lägger de ingen vikt vid att 

tredjepartslogistikern exempelvis har moderna lokaler eller innovativa lösningar om det inte skapar 

ett mervärde för företaget genom mindre fel eller ett billigare pris. Det är också därför som 

företaget inte tycker att priset är en avgörande faktor. Företaget betalar hellre mer pengar än att 

prioritera ner kundnöjdheten.  
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7.6 FÖRETAG 6  
Den intervjuade arbetar halva sin tid som ansvarig för företagets logistik och resten av tiden med 

inköp.  

Företag 6 säljer samma produkter, genom samma kanaler och till samma marknader som Företag 5, 

men detta avsnitt kommer beskriva den andra av företagets tredjepartslogistiker som sköter inköp 

av produkter, lagerhållning och leveranser till tredjepartslogistikern beskriven i Företag 5. 

Tredjepartslogistikern har sin verksamhet i Kina och startades i samband med starten av företaget 

för att underlätta beställningar, lagring och leveranser av företagets produkter från Kina. När 

samarbetet med tredjepartslogistikern startades var den främsta anledningen att grundaren av 

företaget hade byggt upp en relation till grundarna av den kinesiska tredjepartslogistikern. 

Företaget har daglig kontakt till tredjepartslogistikern och har, till skillnad mot den andra aktören 

företaget använder, en direkt telefonkontakt. Kommunikationen rör framförallt beställningar som 

skall levereras till någon av den andra tredjepartslogistikerns anläggningar. 

Under workshopen placerade företaget de värdeskapande aktiviteterna enligt Tabell 21 nedan. 

Tabell 21: Hur Företag 6 placerade aktiviteter under workshopen 

Faser Fördelen är mycket viktig Fördelen är viktig 

Sortering & Urval 
1. Kvalitet. 
2. Prestanda. 
11. Uppfylla krav, unika för kunden. 

 

Behovs-
specificering 

12. Hjälpsamhet vid problemlösning. 
27. Extra värden. 

5. Innovativa 
funktioner/komponenter. 

Utveckling av 
erbjudandet 

6. Förbättringar/Uppgraderingar. 
19. Support och kunskap kring erbjudandet. 
23. Förståelse för kundens verksamhet. 

13. Flexibilitet vid nya krav i 
pågående relation. 

Leverans & 
Implementation 

 9. Alternativa erbjudanden. 

Uppföljning & 
effektivisering 

1. Kvalitet. 
3. Pålitlighet och hållbarhet. 
25. Kan nyttja leverantörens ackumulerade kunskap. 
28. Ansträngningar för att upprätthålla relationen 
över tid. 
29. Tillit. 

 

Hela processen 

14. Aktiv del i utvecklandet av nya erbjudanden. 
15. Prisnivå. 
16. Underlättar/effektiviserar kundens processer. 
18. Kontinuerligt hög standard på tjänster. 
20. Snabba och tillförlitliga svar vid kontakt. 
22. Flexibilitet vid oförutsedda händelser. 
24. Personlig relation till leverantören. 
26. Tillgänglighet. 

4. Användarvänlighet/enkelhet. 
8. Anpassningsbart 
standarderbjudande. 
 

Fördelen är varken viktig eller oviktig 

 7. Image av erbjudandet. 
10. Erbjudandet är unikt. 
17. Ta över kundens processer. 
21. Leverantören är kontaktbar. 
30. Image av relation. 
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7.6.1 HELA PROCESSEN 

Genom hela processen anser företaget att det är mycket viktigt att prisnivån är rimlig, att 

erbjudandet kan utvecklas och att tredjepartslogistikern och bolaget ser tillväxt tillsammans. 

Företaget tycker att tredjepartslogistikern skall kunna erbjuda tjänster som underlättar eller 

effektiviserar företagets processer men påpekar även att tilläggstjänster måste ha en hög standard 

för att det skall vara värdeskapande. Företaget menar också att det är mycket viktigt att det finns en 

djupare relation än rent affärsmässigt mellan parterna eftersom det skapar tillit och förståelse, vilket 

även motverkar ansträngningar mellan parterna. Bolaget påpekar att det är viktig genom hela 

processen att tredjepartslogistikerns erbjudande skall vara flexibelt och att det är lätt att 

administrera men tillägger att det inte är det viktigaste. Att företaget inte lägger stor vikt vid att 

systemet skall vara lätt att administrera beror förmodligen på att de inte använder sig av en koppling 

mellan affärssystemen utan arbetar direkt i tredjepartslogistikerns WMS. 

7.6.2 SORTERING & URVAL 

Under den första fasen av processen anser företaget att det är mycket viktigt att 

tredjepartslogistikerns verksamhet håller en högkvalitet, är snabbare än andra och besitter en extra 

kompetens jämfört med marknaden. Företaget menar specifikt att de är mycket viktigt att 

tredjepartslogistikern är kompatibel och har en förmåga att arbeta mot andra samarbetspartners.  

7.6.3 BEHOVSSPECIFICERING 

I den andra fasen menar företaget att det är mycket viktigt att de får en känsla av att de är en unik 

kund. Under behovsspecificeringen värdesätter företaget även att tredjepartslogistikern klarar av att 

hantera oförutsedda behov och att bolaget väljer bort aktörer ifall de inte kan förändra sin 

verksamhet. Företaget tycker också det är viktigt att tredjepartslogistikern arbetar mot att utveckla 

sin verksamhet men påpekar också att förbättringarna inte nödvändigtvis behöver vara moderna 

lösningar så länge de passar och ger nytta åt bolagets verksamhet  

7.6.4 UTVECKLING AV ERBJUDANDET 

Under den tredje fasen anser företaget att det är mycket viktigt det finns en diskussion och ett 

kunskapsutbyte mellan tredjepartslogistikern och bolaget. Företaget uppskattar att vara med och ta 

en aktiv roll för att förbättra tredjepartslogistikerns verksamhet men vill också att 

tredjepartslogistikern använder sin kunskap om tredjepartslogistik och branschen till att förbättra 

kundernas verksamhet. Företaget tycker också det är viktigt att det hela tiden finns rum för 

förändring och att eventuella beslut som tas i fasen får att ändra senare i processen.  

7.6.5 LEVERANS & IMPLEMENTATION 

Under den fjärde fasen anser företaget att det är viktigt att tredjepartslogistikern har färdiga 

processer som underlättar implementationen och är förberedda eftersom företaget inte har 

kunskaperna som krävs eller önskar vara logistikexperter. 

7.6.6 UPPFÖLJNING & EFFEKTIVISERING 

Under den femte fasen anser företaget att det är mycket viktigt att tredjepartslogistikerns 

verksamhet fortsatt håller en hög kvalitet och att de har en hög plocksäkerhet. Bolaget anser även 

att det är mycket viktigt att tredjepartslogistikern arbetar med att upprätthålla relationen och 

fortsatt delar med sig av kunskap och erfarenheter som kan inspirera företaget till förändringar i sin 

verksamhet. Företaget värdesätter också att det finns tillit och att de inte behöver dubbelkolla och 

kontrollera tredjepartslogistikern för att säkerställa att de utför sitt jobb. 
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7.6.7 VARKEN VIKTIGT ELLER OVIKTIGT 

Företaget anser inte att tredjepartslogistikern behöver vara kontaktbar efter normala arbetstider 

eftersom bolagets verksamhet är stabil och de anser att det går att planera arbetet. Företaget menar 

också att det inte är av intresse att tredjepartslogistikern strävar efter att vara unik på marknaden 

eller utföra administrativa roller, som kundsupport, eftersom det är någonting företaget vill ha i 

egen regi. Företaget påpekar dock att det är mycket viktigt att tredjepartslogistikern har möjlighet 

att ta över andra administrativa roller som inte påverkar slutkunden.  
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7.7 FÖRETAG 7  
Den intervjuade är VD samt grundare av företaget och har huvudansvaret för lager och logistik.  

Företaget säljer ett brett utbud av produkter till husdjursägare och har inga återförsäljare. Bolaget 

köper in varor i parti eller efter beställningspunkter och lagerhåller sedan dessa hos 

tredjepartslogistikern som plockar och packar beställningar för leverans ut till kund. Företaget 

startade sin verksamhet med ett lager i grundarens lägenhet men valde snabbt att outsourca och har 

i dagsläget sin tredje tredjepartslogistiker. Den huvudsakliga anledningen till att företaget i dagsläget 

använder en tredjepartslogistiker är för att slippa egen personal. Dessutom anser de att det är bra 

att kunna ställa krav på en tredje part, att det är enkelt att komma igång med tredjepartslogistik och 

att outsourcing ger bolaget möjlighet att fokusera på kärnverksamheten.  

Senaste gången företaget valde att byta tredjepartslogistiker berodde det på att bolaget växte ur 

lokalerna. När de skulle komma i kontakt med en ny aktör valde företaget att läsa i logistiktidningar 

och söka på internet samt höra runt i sitt nätverk efter ett bolag som skulle kunna erbjuda deras 

företag rätt möjligheter. Den avgörande faktorn vid valet var känslan som styrelsen fick för 

tredjepartslogistikern samt deras vilja att utvecklas tillsammans, alltså relationen till personerna 

bakom verksamheten. Däremot utvärderades de olika alternativen på kvalitet, geografiskt avstånd 

till tredjepartslogistikerns kontor och postens sorteringsanläggningar samt vilken typ av personal 

som fanns anställd hos de olika tredjepartslogistikerna.  

I dagsläget är kontakten till tredjepartslogistiken sporadisk och kommunikationen handlar 

framförallt om större förändringar exempelvis byten av emballage för olika produkttyper.  

Under workshopen placerade företaget de värdeskapande aktiviteterna enligt Tabell 22 på nästa 

sida. 
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Tabell 22: Hur Företag 7 placerade aktiviteter under workshopen 

Faser Fördelen är mycket viktig Fördelen är viktig 

Sortering & Urval   

Behovsspecificering 2. Prestanda.  

Utveckling av 
erbjudandet 

8. Anpassningsbart standarderbjudande. 
15. Prisnivå. 

 

Leverans & 
Implementation 

  

Uppföljning & 
effektivisering 

4. Användarvänlighet/enkelhet.  

Hela processen 

1. Kvalitet. 
3. Pålitlighet och hållbarhet. 
6. Förbättringar/Uppgraderingar. 
12. Hjälpsamhet vid problemlösning. 
13. Flexibilitet vid nya krav i pågående relation. 
16. Underlättar/effektiviserar kundens processer. 
20. Snabba och tillförlitliga svar vid kontakt. 
22. Flexibilitet vid oförutsedda händelser. 
24. Personlig relation till leverantören. 
26. Tillgänglighet. 
27. Extra värden. 
28. Ansträngningar för att upprätthålla relationen över tid. 
29. Tillit. 

5. Innovativa  
Funktioner/komponenter. 
14. Aktiv del i 
utvecklandet av nya 
erbjudanden. 
21. Leverantören är 
kontaktbar. 
25. Kan nyttja 
leverantörens 
ackumulerade kunskap. 
 

Fördelen är varken viktig eller oviktig 

 7. Image av erbjudandet. 
9. Alternativa erbjudanden. 
10. Erbjudandet är unikt. 
11. Uppfylla krav, unika för kunden. 
17. Ta över kundens processer. 
18. Kontinuerligt hög standard på tjänster.  
19. Support och kunskap kring erbjudandet. 
23. Förståelse för kundens verksamhet. 
30. Image av relation. 

7.7.1 HELA PROCESSEN 

Genom hela processen anser företaget att det är mycket viktigt att tredjepartslogistikern håller vad 

de lovar och levererar ut order i tid till konsument, produkterna måste komma ut oavsett 

tredjepartslogistikerns förutsättningar. Företaget vill vara involverat i att förbättra erbjudandet och 

känna en trygghet i att tredjepartslogistikern alltid tar sitt ansvar genom hela processen, oavsett om 

det uppstår ett problem på grund av slutkunden eller mellan bolaget och tredjepartslogistikern. 

Dessutom samlar företaget in och analyserar mycket data, vilket de tycker är viktigt att också 

tredjepartslogistikern gör och delar med sina anställda. De menar att användningen av data skulle 

tydliggöra för personalen hur väl de utför sina uppgifter. För bolaget handlar mycket om ansvar och 

tillit. Företaget menar att en del av ansvarstagandet är att se till att det alltid går att komma i 

kontakt med tredjepartslogistikern, framförallt under företagets arbetstider men också efter. Det 

behöver inte vara en specifik person, men det skall alltid gå att komma fram till någon som kan 

uppmärksammas på eventuella problem eller svara på frågor. Företaget tycker också det är mycket 

viktigt att ha en bra relation till tredjepartslogistikern och att de anstränger sig för att upprätthålla 

relationen genom att låta företaget besöka lagret när de vill eller ger dem uppmärksamhet på andra 

sätt. Det företaget upplever som absolut viktigast är dock att tredjepartslogistikern inte slutar att se 

dem som en unik kund och att de alltid kan lita på att de utför sitt arbete och hjälper bolaget vid 

förändrade krav. Om företaget inte får det behovet uppfyllt är det direkt avgörande för om de väljer 
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att fortsätta använda tredjepartslogistikern eller byter till en annan. Företaget nämner också att det 

är viktigt att leverantören är aktiv med att hjälpa till att utveckla deras verksamhet och är 

transparent med kunskap från tidigare kunder.  

7.7.2 SORTERING & URVAL 

Inga aktiviteter placerades i denna fas. 

7.7.3 BEHOVSSPECIFICERING 

I den andra fasen anser bolaget att det är viktigt att tredjepartslogistikern presterar bättre än sina 

konkurrenter. Företaget nämner dock att det är omöjligt att kontrollera och att det istället är 

helhetsintrycket som är avgörande.  

7.7.4 UTVECKLING AV ERBJUDANDET 

I den tredje fasen anser bolaget att det är mycket viktigt att tredjepartslogistikern är anpassningsbar 

och har en prisnivå som är rimlig för båda parter. Företaget nämner specifikt anpassningsbarhet som 

i att tredjepartslogistikern är beredd att anstränga sig för att möta speciella förändringar som 

bolaget vill genomföra.  

7.7.5 LEVERANS & IMPLEMENTATION 

Inga aktiviteter placerades i denna fas. 

7.7.6 UPPFÖLJNING & EFFEKTIVISERING 

I den femte fasen anser företaget att enkelhet är essentiellt. Bolaget använder sig exempelvis 

mycket av data och måste därför kunna plocka ut den information som behövs för att genomföra 

sina analyser. Kopplingen mellan företagets websystem och tredjepartslogistikerns WMS måste 

därför fungera felfritt och bolaget vill ha full tillgång till att själva hämta ut all information de 

behöver. För övriga tjänster företaget köper har de valt att skala bort mycket av 

tredjepartslogistikerns inblandning för att själva ha full kontroll.  

7.7.7 VARKEN VIKTIGT ELLER OVIKTIGT 

Sammanfattat går det att sluta sig till att företaget upplever att de själva har bra koll på lager och 

logistik, även fast de väljer att outsourca lagerhållning, plockning och packning. De anser sig därför 

inte behöva nyttja tredjepartslogistikerns kunskap och expertkompetens genom exempelvis 

supportande tjänster eller verksamhetsförbättringar. De är dessutom ointresserade av att få en 

bättre image genom att nyttja tredjepartslogistik då de huvudsakligen bryr sig om att deras order 

kommer ut till kund, i tid. 
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7.8 FÖRETAG 8 
Den intervjuade är ägare av företaget men också partner i bolag under samma koncern. I sina 

arbetsuppgifter sköter personen stora delar av företagets värdekedja och har många års erfarenhet 

av tredjepartslogistik, både som e-handlare och marknadschef på tredjepartslogistikbolag.  

Företaget säljer kosmetik till både privatpersoner och återförsäljare i Sverige och andra länder. 
Bolaget använder två tredjepartslogistiker där en sköter försändelser till privatpersoner och en 
försändelser till återförsäljare. Företaget upplever att de har bra prognoser för hur mycket de säljer 
och kan därför köpa in och lagerhålla alla sina artiklar för längre perioder.  

Innan företaget skaffade tredjepartslogistik hade de ett eget lager som sköttes med egen personal. 
När företaget behövde en bättre struktur i sin lagerdrift och logistik (hade problem med 
lagerpersonalen) samt insåg att funktionerna tog stora mängder tid och kraft (mycket felplock) valde 
de att outsourca. De sökte då upp potentiella aktörer via internet och valde sedan att samla in 
offerter. Företaget anser att det viktigaste i valet var personerna som fanns bakom 
tredjepartslogistikerns verksamhet men även att aktören hade en enkel prisbild. Detta spelade stor 
roll för hur tryggt företaget kände sig i att börja använda tredjepartslogistik. Innan företaget valde 
tredjepartslogistiker utvärderades de olika aktörerna på parametrar som exempelvis pris, personlig 
service och bilden av de anställda samt vilken typ av WMS och kopplingar som användes i 
tredjepartslogistikernas verksamhet. 

I dagsläget har företaget kort daglig kontakt med tredjepartslogistikern via telefon eller mail och 
anser sig inte behöva mycket kommunikation på grund av att det uppstår väldigt lite problem.  

Under workshopen placerade företaget de värdeskapande aktiviteterna enligt Tabell 23 på nästa 

sida. 
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Tabell 23: Hur Företag 8 placerade aktiviteter under workshopen 

Faser Fördelen är mycket viktig Fördelen är viktig 

Sortering & 
Urval 

2. Prestanda. 
3. Pålitlighet och hållbarhet. 
12. Hjälpsamhet vid problemlösning. 
15. Prisnivå. 
16. Underlättar/effektiviserar kundens processer. 
23. Förståelse för kundens verksamhet. 

 

Behovs-
specificering 

4. Användarvänlighet/enkelhet. 
6. Förbättringar/Uppgraderingar. 

8. Anpassningsbart 
standarderbjudande. 

Utveckling av 
erbjudandet 

11. Uppfylla krav, unika för kunden. 9. Alternativa erbjudanden. 

Leverans & 
Implementation 

 1. Kvalitet. 

Uppföljning & 
effektivisering 

22. Flexibilitet vid oförutsedda händelser. 1. Kvalitet. 
17. Ta över kundens 
processer. 
18. Kontinuerligt hög standard 
på tjänster. 

Hela processen 

19. Support och kunskap kring erbjudandet. 
20. Snabba och tillförlitliga svar vid kontakt. 
21. Leverantören är kontaktbar. 
24. Personlig relation till leverantören. 
25. Kan nyttja leverantörens ackumulerade kunskap. 
27. Extra värden. 
28. Ansträngningar för att upprätthålla relationen över tid. 
29. Tillit. 
30. Image av relation. 

 

Fördelen är varken viktig eller oviktig 

 5. Innovativa funktioner/komponenter. 
7. Image av erbjudandet. 
10. Erbjudandet är unikt. 
13. Flexibilitet vid nya krav i pågående relation. 
14. Aktiv del i utvecklandet av nya erbjudanden.  
26. Tillgänglighet. 

7.8.1 HELA PROCESSEN 

Under hela processen anser företaget att det är mycket viktigt att fokusera på relationen, 

tillgänglighet, tillit, uppmärksamhet och kunskap om branschen och erbjudandet. Företaget anser att 

det är mycket viktigt att det finns en djupare relation än rent affärsmässig, där kunden får 

uppmärksamhet och att båda parter anstränger sig för att upprätthålla relationen. Specifikt nämner 

företaget att nya kunder ofta får mycket uppmärksamhet i början av relationen och att det är viktigt 

att den inte försvinner när tredjepartslogistikern får in större kunder som gör att de kan tappa fokus 

på mindre kunder. Företaget tillägger även att slutkunden inte får några positiva effekter av 

relationen men märker snabbt utifall relationen blir sämre. Det är även viktigt att det finns tillit men 

företaget tillägger att tredjepartslogistikern inte skall ta egna beslut som kan påverka företagets 

verksamhet eftersom den gedigna kunskapen om verksamheten ofta saknas. Företaget påpekar 

även att det är mycket viktigt att tredjepartslogistikern är kontaktbar när det uppstår ett behov, 

även fast det skulle inträffa utanför normala arbetstider, och att svaren är snabba med rätt 

information. Specifikt nämner företaget att kommunikationen är det absolut viktigaste om en känsla 

av trygghet skall infinnas. 
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7.8.2 SORTERING & URVAL 

Under den första fasen anser bolaget att det är mycket viktigt att tredjepartslogistikern visar sin 

kunskap och om möjligt föreslår positiva förändringar i företagets verksamhet tidigt. Företaget anser 

även att det är mycket viktigt att tredjepartslogistikern har en hög plockhastighet för att vara 

intressanta som bolag. Dessutom tycker företaget att det är mycket viktigt att WMS integrationen 

diskuteras och vilka parter som skall ansvara för kopplingen, eftersom den är viktig för att 

samarbetet skall lyckas. Företag menar även att det är mycket viktigt att tredjepartslogistikerns pris 

är rimligt i förhållande till vad de erbjuder och att de kan erbjuda tjänster som underlättar bolagets 

processer. 

7.8.3 BEHOVSSPECIFICERING 

Under den andra fasen anser företaget att en av de viktigaste bitarna är att erbjudandet skall vara 

användarvänligt och lätt att administrera. Företaget påpekar specifikt att WMS-kopplingen har stor 

betydelse och behöver passa varje kunds behov, typ av verksamhet och affärssystem. Företaget 

påpekar också att det är mycket viktigt att bolaget välkomnas att ta en aktiv roll i utvecklandet av 

tredjepartslogistikerns verksamhet eftersom det är grundläggande för kontakten och 

kommunikationen mellan parterna. När bolaget börjar närma sig ett val vill de inte endast veta det 

positiva med tredjepartslogistikerns verksamhet utan även få information om vilka brister det finns 

och om tredjepartslogistern är öppen för kritik och vill förbättra verksamheten. Företaget tycker 

också det är viktigt att prissättningsmodellen inte bara baseras på en genomsnittskund utan att det 

finns möjligheter för anpassning efter varje kund. 

7.8.4 UTVECKLING AV ERBJUDANDET 

Under den tredje fasen anser företaget att det är en stor fördel att tredjepartslogistikern har en 

form av erfarenhet och kunskap om branschen företaget verkar i. Företaget påpekar att 

standardiserade konfigurationer är viktigt till e-handlare med dålig logistikkunskap men lägger även 

vikt vid att dessa konfigurationer måste gå att anpassa. 

7.8.5 LEVERANS & IMPLEMENTATION 

I den fjärde fasen anser företaget att det är viktigt med en hög kvalitet på tredjepartslogistikern 

tillvägagångssätt och verksamhet. Speciellt med tanke på att företagets säljer kosmetik.  

7.8.6 UPPFÖLJNING & EFFEKTIVISERING 

Under den femte fasen menar företaget att det är mycket viktigt att tredjepartslogistikern klarar av 

att hantera oförutsedda händelser som exempelvis beställningstoppar men också att det är viktigt 

att tredjepartslogistikern visar en vilja av att utvecklas och förbättras. Företaget påpekar även att det 

är viktigt att tredjepartslogistikern inte slutar med kvalitetsarbetet och att det finns en möjlighet att 

de kan ta över tjänster som tidigare utförts av bolaget själva. Däremot behöver tjänsterna hålla en 

hög kvalitet för att vara aktuella.  

7.8.7 VARKEN VIKTIGT ELLER OVIKTIGT 

Företaget lägger ingen vikt vid att tredjepartslogistikern har ett erbjudande som är unikt på 

marknaden eller att erbjudandet är innovativt. Bolaget tycker dessutom att det är oviktigt att 

leverantören är flexibel och kan ändra erbjudandet. Vidare menar företaget att det inte är viktigt att 

de kan besöka leverantörens verksamhet eller att företagets rykte i branschen påverkas av att vara 

en kund hos tredjepartslogistikern. Slutligen tycker bolaget inte att det är av någon betydelse om 

tredjepartslogistikern tar en aktiv roll i utvecklande av företagets verksamhet, vilket förmodligen 

beror på att respondenten har en bred kunskap och erfarenhet av både e-handel och 

tredjepartslogistik. 
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7.9 FÖRETAG 9  
Den intervjuade är VD och grundare av företaget och har huvudansvaret för lager och logistik. 

Dessutom har den intervjuade mångårig erfarenhet av lager och logistik från tidigare bolag.  

Företaget säljer trädgårdstillbehör till privatpersoner och företag, dels via sin hemsida men också via 
distributörer. Företaget producerar alla sina produkter i Asien och beställer enstaka varor direkt från 
Sverige. De har en koncentrerad säsong och det måste därför finnas tillgång till varor under perioden 
när det är som mest att göra. För att säkerställa att det finns produkter på lager kör företaget en 
produktion tidigt innan säsongen startar. Sedan startas en till produktion under säsongen vilket gör 
att de kan fylla på lagret under årets gång. På grund av att det kan vara svårt att prognostisera 
försäljningen händer det att bolaget får flyga in varor om det är några produkter som säljer mer än 
förväntat. Bolaget befinner sig i dagsläget hos en tredjepartslogistiker som har hand om tullager, 
plock och packning samt alla in- och utflöden från lokalerna. Vid starten av företaget drevs lager i 
egen regi men företaget kommer senast ifrån en annan tredjepartslogistiker.  

Behovet av att byta till dagens tredjepartslogistiker uppkom till följd av att den tidigare aktören hade 
ett mycket dåligt skött tullager (företaget förlorade mycket pengar), inte hade något systemstöd för 
plockning och packning (väldigt mycket felskick) och ett lager som inte var optimerat. Detta ledde till 
att företaget fick mycket kritik från sina kunder, stora ekonomiska förluster och fick resa mycket till 
och från tredjepartslogistikern. Det var på grund av detta som företaget bytte aktör och kom i 
kontakt med dagens tredjepartslogistiker. Företaget förhandlade med ett fåtal tredjepartslogistiker 
men det som avgjorde valet var känslan de fick för personalen bakom dagens tredjepartslogistiker. 
Bedömningen gjordes även med kravet att det skulle finnas ett tullager, möjligheten att skicka med 
flera olika transportörer och att det skulle finnas systemstöd hela vägen för att undvika felaktiga 
leveranser ut till kund.  

I dagsläget är kontakten till tredjepartslogistikern förhållandevis frekvent, flera gånger i veckan, och 
rör framförallt kontakt kring leveranser. Exempelvis vad som är på väg in till lagret.  

Under workshopen placerade företaget de värdeskapande aktiviteterna enligt Tabell 24 på nästa 

sida. 
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Tabell 24: Hur Företag 9 placerade aktiviteter under workshopen 

Faser Fördelen är mycket viktig Fördelen är viktig 

Sortering & Urval   

Behovs-
specificering 

15. Prisnivå. 2. Prestanda. 

Utveckling av 
erbjudandet 

15. Prisnivå. 
22. Flexibilitet vid oförutsedda händelser. 

8. Anpassningsbart 
standarderbjudande. 
14. Aktiv del i utvecklandet av nya 
erbjudanden. 

Leverans & 
Implementation 

22. Flexibilitet vid oförutsedda händelser.  

Uppföljning & 
effektivisering 

6. Förbättringar/Uppgraderingar. 
13. Flexibilitet vid nya krav i pågående relation. 
19. Support och kunskap kring erbjudandet. 
22. Flexibilitet vid oförutsedda händelser. 

17. Ta över kundens processer. 
18. Kontinuerligt hög standard på 
tjänster. 

Hela processen 

1. Kvalitet. 
3. Pålitlighet och hållbarhet.  
4. Användarvänlighet/enkelhet. 
12. Hjälpsamhet vid problemlösning. 
16. Underlättar/effektiviserar kundens processer. 
20. Snabba och tillförlitliga svar vid kontakt. 
21. Leverantören är kontaktbar. 
23. Förståelse för kundens verksamhet. 
24. Personlig relation till leverantören. 
25. Kan nyttja leverantörens ackumulerade kunskap. 
28. Ansträngningar för att upprätthålla relationen 
över tid. 
29. Tillit. 

26. Tillgänglighet. 
27. Extra värden. 

Fördelen är varken viktig eller oviktig 

 5. Innovativa funktioner/komponenter. 
7. Image av erbjudandet. 
9. Alternativa erbjudanden. 
10. Erbjudandet är unikt. 
11. Uppfylla krav, unika för kunden. 
30. Image av relation. 

 

7.9.1 HELA PROCESSEN  

Genom hela processen anser företaget att det är mycket viktigt att det finns en gemensam strävan 

av att förbättras både när det gäller relationen och verksamheterna men även att det finns tillit. 

Specifikt påpekar företaget att de har en vilja av att samla alla kunder och tredjepartslogistikern för 

att tillsammans utveckla verksamheterna. Företaget anser även att det är mycket viktigt att det finns 

en djupare relation och att tredjepartslogistikern är kontaktbar och ger snabba svar både under och 

efter normal arbetstid. Företaget trycker även på vikten av WMS-kopplingen och att den alltid måste 

fungera felfritt men påpekar också att en fungerande koppling bidrar till en mer automatiserad 

process där administrationen för personalen minskar. Bolaget tycker även att det är mycket viktigt 

att tredjepartslogistikerns verksamhet håller en hög kvalitet och att verksamheten gör få misstag. 

Utöver de mycket viktiga aspekterna menar företaget att det är viktigt att det finns ett förtroende 

samt att förtaget kan komma och besöka tredjepartslogistikerns verksamhet men även få en kontakt 

med personalen som ansvarar för företagets produkter.  

7.9.2 SORTERING & URVAL 

Inga aktiviteter placerades i denna fas. 
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7.9.3 BEHOVSSPECIFICERING 

Under den andra fasen anser företaget att det är mycket viktigt att priset är rimligt och motiverat i 

förhållande till de ingående komponenterna men också att tredjepartslogistikern har en hög 

plockhastighet. Specifikt tillägger företaget att förbättringar i plockhastighet inte får gå ut över 

plocksäkerhet och att plockhastigheten ger indikationer på om det finns utrymme att utveckla 

verksamheten.  

7.9.4 UTVECKLING AV ERBJUDANDET 

Under den tredje fasen anser företaget att det är mycket viktigt att tredjepartslogistikern kan 

tillfredsställa oförutsedda behov men också att det slutliga erbjudandet ligger på en rimlig prisnivå. 

Företaget tycker också det är viktigt att det finns ett kunskapsutbyte där tredjepartslogistikern kan 

bistå med kunskap inom lager och logistik. Bolaget uttrycker dock en viss osäkerhet kring hur de 

rådgivande förslagen skulle tas emot men uppskattar att tredjepartslogistikern är engagerad. 

Företaget påpekar också att de vill kunna följa upp kostnaden för specifika artiklar i relation till vad 

de är värda för konsumenten och anser att det är viktigt att erbjudandet går att förändra för att 

påverka kostnadsbilden.  

7.9.5 LEVERANS & IMPLEMENTATION 

I den fjärde fasen anser bolaget att det är mycket viktigt att tredjepartslogistikern klarar av att 

hantera oförutsedda händelser så att det inte uppstår problem som förlänger fasen i onödan.  

7.9.6 UPPFÖLJNING & EFFEKTIVISERING 

Under den femte fasen anser företaget att det är mycket viktigt att de har möjlighet att diskutera 

idéer med tredjepartslogistikern vars syfte är att förbättra bådas verksamhet. Företaget menar även 

att det är mycket viktigt att det finns en flexibilitet i erbjudandet på grund av att det kan krävas 

förändringar beroende på hur e-handlarens verksamhet utvecklas. De tycker också att det är mycket 

viktigt att tredjepartslogistikern kan använda sin kunskap och erbjuda tilläggstjänster för att hjälpa 

företaget att optimera frakter och underlätta administrativa processer, men det viktigt att 

tilläggstjänsterna håller en hög kvalitet för att det skall vara lönsamt att nyttja dem. 

7.9.7 VARKEN VIKTIGT ELLER OVIKTIGT 

Företaget värdesätter inte att deras rykte i branschen eller hos slutkunden påverkas av att 

nyttjandet av tredjepartslogistikerns erbjudande. Företaget anser även att det varken är viktigt eller 

oviktigt att tredjepartslogistikern använder några innovativa komponenter eller har någon typ av 

specialistkunskap. Företaget tillägger dock att det är positivt om tredjepartslogistikern är duktiga på 

returhantering eller har förmågan att arbeta med presentinslagning. Slutligen värdesätter inte 

företaget att tredjepartslogistikern har satt upp förutbestämda konfigurationer av erbjudandet som 

företaget kan välja på. De tillägger dock att det är något som möjligen skulle uppskattas av andra e-

handelsföretag.  
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7.10 FÖRETAG 10  
Den intervjuade arbetar som VD på företaget och har varit verksam inom sin bransch i cirka 20 år. 

Under åren har den intervjuade varit ansvarig för förvärv av ett 20-tal verksamheter, slagit ihop 

lager, upphandlat och utvärderat lager och logistik samt byggt ett helt automatiserat lager 

tillsammans med ett tidigare bolag. Bolaget som den intervjuade är VD för använder sig i dagsläget 

av en dropshiplösning men har börjat utvärdera möjligheterna till att ställa om verksamheten för 

tredjepartslogistik.  

Företaget säljer kontorsmateriel till privatpersoner, offentlig verksamhet och företag via sin 

hemsida, men anser sig ha störst nytta av företagsförsäljningen till följd av en högre återköpsgrad. 

Företaget använder i dagsläget en dropshiplösning vilket innebär att dropshippingleverantören tar 

hand om sortiment, lager och leveranser samtidigt som företaget får en fil med produkter som 

lagerförs och kan säljas via hemsidan. Företaget funderar i dagsläget på en 

tredjepartslogistikslösning istället. Den främsta anledningen är att det innebär en risk att vara 

beroende av dropshippingleverantören. Skulle leverantören exempelvis bestämma sig för att inte 

längre ha ett återförsäljarled får företaget det tufft att hålla ihop sin verksamhet. En annan 

anledning är att ett mellanled minskar företagets marginaler. Skulle bolaget exempelvis kunna köpa 

in mer produkter från utlandet eller marknadsföra sina produkter i egen regi skulle det innebära att 

de skulle kunna få högre marginaler. Dessutom anser företaget att om de själva kunde köpa in och 

lagerhålla produkter hade de kunnat ta del av de marknadsföringspengar som produkttillverkarna 

idag betalar dropshippingleverantören för att exponera deras produkter. Sammanfattningsvis anser 

företaget att det egentliga behovet består av en önskan av minskade risker och möjligheten till 

högre marginaler. Företagets tanke är att tredjepartslogistiken skulle kunna implementeras stegvis 

för att de steg för steg skulle kunna täcka en ökad procentandel av bolagets order. Anledningen till 

att en tredjepartslogistiker inte används i dagsläget beror på att företaget vill öka lite mer i 

omsättning så att den extra personal som skulle krävas är mer motiverad.  

För att hitta tredjepartslogistiker hör företaget hur andra bolag gör och inte gör men förlitar sig 
mycket på erfarenheten som finns i bolaget. Företaget anser att det är få tredjepartslogistiker som 
har erfarenhet av att plocka och packa så olika typer av produkter som bolaget tillhandahåller. 
Dessutom behövs en innovativ prissättningsmodell för att företaget inte skall behöva öka sina priser 
på produkterna. Om en order exempelvis innehåller fyra olika pennor blir hanteringskostnaden 
orimligt hög i förhållande till produkternas värde. Bolagets utvärderingskriterier är vid tiden för 
intervjun inte fastställda men företaget nämner att det är viktigt att bedöma tredjepartslogistikerns 
plocksäkerhet samt deras erfarenhet av att hantera varierande produkter (anseende vikt och 
storlek). Därför är en hög automatiseringsgrad viktigt tillsammans med bra pris, leveransavtal och 
lagerstyrning (smarta system och systemstöd).  

Under workshopen placerade företaget de värdeskapande aktiviteterna enligt Tabell 25 på nästa 

sida. 
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Tabell 25: Hur Företag 10 placerade aktiviteter under workshopen 

Faser Fördelen är mycket viktig Fördelen är viktig 

Sortering & Urval 
11. Uppfylla krav, unika för kunden. 
19. Support och kunskap kring erbjudandet. 

 

Behovs-
specificering 

4. Användarvänlighet/enkelhet. 
15. Prisnivå. 

1. Kvalitet. 
2. Prestanda. 
5. Innovativa 
funktioner/komponenter. 
8. Anpassningsbart 
standarderbjudande. 
10. Erbjudandet är unikt. 
25. Kan nyttja leverantörens 
ackumulerade kunskap. 

Utveckling av 
erbjudandet 

9. Alternativa erbjudanden.  

Leverans & 
Implementation 

  

Uppföljning & 
effektivisering 

3. Pålitlighet och hållbarhet. 
12. Hjälpsamhet vid problemlösning. 
13. Flexibilitet vid nya krav i pågående relation. 
14. Aktiv del i utvecklandet av nya erbjudanden. 
16. Underlättar/effektiviserar kundens processer. 
18. Kontinuerligt hög standard på tjänster. 
25. Kan nyttja leverantörens ackumulerade kunskap. 

6. Förbättringar/Uppgraderingar.  
17. Ta över kundens processer. 
23. Förståelse för kundens 
verksamhet. 

Hela processen 

20. Snabba och tillförlitliga svar vid kontakt. 
22. Flexibilitet vid oförutsedda händelser. 
29. Tillit. 

27. Extra värden. 
28. Ansträngningar för att 
upprätthålla relationen över tid. 
30. Image av relation. 

Fördelen är varken viktig eller oviktig 

 7. Image av erbjudandet. 
21. Leverantören är kontaktbar. 
24. Personlig relation till leverantören. 
26. Tillgänglighet. 

7.10.1 HELA PROCESSEN 

Genom hela processen upplever bolaget att det är mycket viktigt att det finns en tillit till att 

tredjepartslogistikern utför det som var avtalat men också att kommunikationen mellan parterna 

fungerar tillfredsställande. Företaget påpekar även att det är mycket viktigt att tredjepartslogistikern 

klarar av att hantera oförutsedda behov, vilket exempelvis kan vara plötsliga beställningstoppar. 

Vidare anser företaget att det är viktigt att tredjepartslogistikern investerar i relationen och ger 

företaget uppmärksamhet och uppskattning. Slutligen påpekar företaget att allt som påverkar deras 

kunder är viktigt genom hela processen.  

7.10.2 SORTERING & URVAL 

Under den första fasen i försäljningsprocessen anser företaget att det är mycket viktigt att 

tredjepartslogistikern besitter specialistkompetens eftersom deras produkter består av varierade 

produkter som exempelvis städmaterial och kanyler. Företaget tycker också att det är mycket viktigt 

att tredjepartslogistikern använder kunskap och branscherfarenhet till att göra förbättringar i 

kundens verksamhet och sitt eget erbjudande. 
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7.10.3 BEHOVSSPECIFICERING 

Under den andra fasen anser företaget att det är mycket viktigt att tredjepartslogistikern har en 

rimlig prisnivå men också att WMS-kopplingen fungerar. Förtaget tycker även att det är viktigt att 

det finns en hög kvalitet, snabbhet, anpassningsbarhet samt en förmåga att göra något som 

konkurrerande tredjepartslogistiker inte gör. Gällande hög kvalitet nämner bolaget specifikt att det 

inte nödvändigtvis likställs med rena och moderna lokaler utan att det i slutändan handlar om 

hanteringen av produkterna. Företaget påpekar också att användningen av innovativa komponenter 

som robotar har en positiv påverkan på effektiviteten och bolagets upplevda värde.  

7.10.4 UTVECKLING AV ERBJUDANDET 

Under den tredje fasen anser företaget att det är mycket viktigt att det finns färdiga konfigurationer 

av erbjudanden men att de går att kombinera och anpassa efter bolagets önskemål. Företaget 

nämner specifikt att fastställandet av erbjudandet blir enklare om tredjepartslogistikern har tidigare 

erfarenhet av de produkttyper som företaget säljer. 

7.10.5 LEVERANS & IMPLEMENTATION 

Inga aktiviteter placerades i denna fas. 

7.10.6 UPPFÖLJNING & EFFEKTIVISERING 

Under den femte fasen tycker företaget att det är mycket viktigt att kommunikationen och 

samarbetet fungerar men även att det finns tillit mellan partnerna. Företaget påpekar att det är 

viktigt att kunna nå rätt person hos tredjepartslogistikern och att båda parter är engagerade i 

samarbetet och förstår att det är gynnsamt för båda parter. Företaget anser även att det är mycket 

viktigt det finns en flexibilitet i tredjepartslogistikerns verksamhet både i termer av personal vid 

beställningstoppar men också i utformningen av erbjudandet. De menar också att det är mycket 

viktigt att tredjepartslogistikern kontinuerligt gör rätt saker i den dagliga verksamheten, vilket kan 

vara allt från att ha en hög plocksäkerhet till att system fungerar. Utöver det som är mycket viktigt 

anser företaget att det är viktigt att det finns ett kunskapsutbyte i samarbetet, där företaget är 

välkommen att förbättra tredjepartslogistikerns verksamhet men även tvärtom. Företaget påpekar 

även att det är viktigt att tredjepartslogistikern kan ta över uppgifter som utförs av dem själva, för 

att de skall kunna öka sitt försäljningsfokus. 

7.10.7 VARKEN VIKTIGT ELLER OVIKTIGT 

Överlag värderar inte företaget relationsaspekter och de nämner exempelvis att bolagen inte 

behöver ha en djupare relation än rent affärsmässig, att tredjepartslogistikern inte nödvändigtvis 

behöver vara kontaktbar efter normala arbetstider eller att företaget skall kunna besöka 

tredjepartslogistikern utan att boka in ett möte. De lägger inte heller någon vikt vid att företagets 

rykte i branschen påverkas av relationen till tredjepartslogistikern. 
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8 ANALYS  

Detta kapitel kommer att presentera de analyser som har genomförts på huvudstudiens 

empiri och ligger till grund för examensarbetets slutsatser. I kommande avsnitt behandlas 

försäljningsprocessens olika faser i tur och ordning där författarna analyserar vilka 

aktiviteter tredjepartslogistiker kan utföra för att öka e-handelskunders upplevda värde. 

I föregående kapitel presenterades den grunddata författarna har samlat in genom intervjuer med e-

handlare som har erfarenhet av tredjepartslogistik. Författarnas ambition är att kommande avsnitt 

skall ge läsaren svar på hur tredjepartslogistiker kan arbeta i försäljningsprocessens olika faser för att 

öka e-handlares upplevda värde. Kapitlet börjar med en sammanställning av hur ofta fördelarna 

ansågs vara mycket viktiga eller viktiga. Efter sammanställningen presenteras hur e-handlarna har 

rangordnat fördelarna sinsemellan. Baserat på rangordningen och sammanställningen analyserar 

slutligen författarna, fas för fas, hur fördelarna kan matchas till aktiviteter som finns beskrivna i 

teorin om försäljningsprocesser samtidigt som de sätts i en tredjepartslogistisk kontext.  

För att läsaren lättare skall kunna förstå författarnas analyser och tolka de tabeller som 

sammanställer vad e-handlarna värderar redovisas först de teoretiska fördelarna som de användes 

under huvudstudiens intervjuer i Tabell 26 på nästa sida. 
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Tabell 26: Fördelar i en tredjepartslogistiks kontext 

Fördelar 

1. Leverantörens verksamhet 
håller en hög kvalitet.  

11. Leverantören besitter 
specialistkompetens och kan 
uppfylla krav som är unika för 
kunden.  

21. Leverantören är kontaktbar då 
kundens behov uppstår, även om 
detta inträffar efter leverantörens 
normala arbetstid.  

2. Leverantören är snabbare och 
skickligare än andra leverantörer 
på marknaden.  

 

12. Leverantören klarar av att 
hantera oförutsedda behov som 
uppstått i interaktionen mellan 
leverantör och kund.  

22. Leverantören klarar av att 
hantera oförutsedda behov som 
uppstått i interaktionen mellan 
kund och konsument.  

3. Leverantören gör kontinuerligt 
rätt sak.  

13. Leverantören kan ändra det 
ursprungliga erbjudandet under 
pågående relation för att 
tillmötesgå förändringar som 
kunden vill genomföra.  

23. Leverantören förstår kundens 
verksamhet och kan föreslå 
ändringar i erbjudandet som ger 
positiv effekt för kundens 
verksamhet.  

4. Erbjudandet är användarvänligt 
och enkelt för kunden att 
administrera.  

14. Leverantören tar en aktiv del i 
utvecklandet av kundens framtida 
verksamhet. 

24. Leverantören och kunden har 
en djupare relation än rent 
affärsmässig.  

5. Erbjudanden som leverantören 
tillhandahåller skiljer sig från 
standarderbjudanden på 
marknaden i att de innehåller 
innovativa funktioner och/eller 
komponenter.  

15. Leverantören har en prisnivå 
för sitt erbjudande som kunden 
anser vara rimligt i förhållande till 
vad kunden upplever erbjudandet 
vara värt.  

25. Leverantören delar med sig av 
erfarenhet och kunskap från 
liknande kunder, vilket kan 
inspirera kunden till förändringar i 
kundens egen verksamhet.  

6. Kunden välkomnas att ta en 
aktiv roll för att förbättra eller 
uppgradera det befintliga 
erbjudandet.  

16. Leverantören erbjuder tjänster 
som underlättar eller effektiviserar 
kundens processer.  

26. Kunden är alltid välkommen att 
besöka leverantören under 
leverantörens normala arbetstid.  

7. Kundens anseende i branschen 
påverkas positivt av att nyttja 
leverantörens erbjudande. 

17. Leverantören har möjlighet att 
ta över och utföra administrativa 
roller som tidigare har skötts av 
kunden själv.  

27. Leverantören ser kunden som 
unik och inte en i mängden.  

8. Det erbjudande leverantören 
vanligen säljer till sina kunder går 
att anpassa.  

18. Eventuella tilläggstjänster som 
kunden köper av leverantören 
utförs med kontinuerligt hög 
standard.  

28. Leverantören investerar och 
anstränger sig för att upprätthålla 
relationen till kunden.  

9. Kunden kan välja mellan 
förutbestämda konfigurationer av 
tredjepartslogistiska lösningar som 
passar olika verksamheter och 
därigenom förenklar valet för 
kunden.  

19. Leverantören har kunskap om 
erbjudandet samt branschen och 
kan därför erbjuda supportande- 
och konsultande tjänster till 
kunden.  

29. Kunden har tillit till 
leverantören och behöver inte 
dubbelkolla allt leverantören gör 
utan känner sig trygg i att 
leverantören kan fatta egna beslut.  

10. Leverantörens erbjudande är 
unikt i förhållande till andra 
erbjudanden på marknaden.  

20. När kunden kontaktar 
leverantören ges snabba, korrekta 
och lämpliga svar.  

30. Relationen till leverantören 
påverkar kundens rykte positivt 
hos slutkonsumenten.  

Under workshopen placerade e-handlarna de listade fördelarna i försäljningsprocessens olika faser 

och det sammanställda resultatet presenteras i Tabell 27 på nästa sida. Tabellen är uppdelad i 

försäljningsprocessens olika faser och i kolumnerna listas hur många gånger en fördel placerades i 

den specifika fasen. I tabellen finns det en svart linje som avgränsar alla fördelar som placerades i 

mindre än 60 % av fallen. Författarna har valt att inte analysera de fördelar som placerats som 

mycket viktig eller viktig i mindre än 60 % av fallen med hänsyn till att författarna anser att en 

tredjepartslogistiker endast skall arbeta med aktiviteter som är värdeskapande för majoriteten av 
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fallen. Genom tillvägagångssättet anser sig författarna också säkerställa att analyserna speglar e-

handlares åsikt istället för enskilda e-handelsföretags.  

Tabell 27: Hur många gånger fördelarna placerades i de olika faserna 

Sortering & Urval Behovsspecificering 
Utvecklande av 

erbjudande 
Leverans & 

Implementation 
Uppföljning & 
Effektivisering 

Fördel Antal Fördel Antal Fördel Antal Fördel Antal Fördel Antal 

20 8 27 9 20 8 20 10 25 10 

29 7 20 8 29 7 29 7 29 10 

24 7 24 8 24 7 24 7 28 10 

21 7 29 7 21 7 21 7 20 9 

1 6 4 7 15 6 1 6 22 9 

3 6 25 7 14 6 14 6 3 9 

26 6 1 7 26 6 26 6 12 8 

27 6 21 7 27 6 27 6 14 8 

28 6 26 7 28 6 28 6 18 8 

12 5 2 6 8 6 12 5 13 7 

14 5 22 6 22 5 22 5 16 7 

25 5 28 6 1 5 25 5 1 7 

30 5 8 6 4 5 3 5 6 7 

15 4 12 5 25 5 4 5 24 7 

16 4 15 5 3 5 30 5 21 7 

22 4 14 5 13 5 13 4 4 6 

4 4 3 5 30 5 8 4 26 6 

11 4 19 5 6 4 6 3 27 6 

19 4 30 5 12 4 16 3 23 5 

8 4 6 4 19 4 23 3 30 5 

13 3 16 4 23 4 19 3 19 4 

23 3 9 4 11 4 15 2 8 4 

2 2 13 3 16 3 18 2 17 4 

6 2 17 3 9 3 11 2 5 3 

10 2 5 3 18 2 5 2 2 2 

18 2 18 2 5 2 9 2 15 2 

5 2 23 2 2 1 17 1 11 2 

17 1 11 2 17 1 2 0 7 2 

9 1 10 1 7 0 7 0 9 1 

7 0 7 0 10 0 10 0 10 0 

Tabell 27 ovan indikerar inte hur pass värdeskapande en fördel upplevdes utan endast att fördelen 

var värdeskapande för majoriteten av e-handlarna som ingick i huvudstudien. Genom att redovisa 

Tabell 27 ovan anser författarna att läsaren har fått svar på examensarbetets första preciserade 

frågeställning, nämligen: Vilka fördelar anser e-handlare vara värdeskapande i 

försäljningsprocessens olika faser?  

På grund av att läsaren nu har kunskap om hur e-handlarna värderade de olika fördelarna faller det 

sig naturligt att fortsätta med att undersöka om e-handlarna värderar dem olika. Under workshopen 

gjorde respondenterna valet mellan att placera de fördelar som ansågs värdeskapande som mycket 

viktiga eller viktiga. De fördelar som placerades som mycket viktiga fick två poäng och de som 



82 
 

placerades som viktiga fick en poäng. Författarnas tanke var att tillvägagångssättet skulle möjliggöra 

att analysera om e-handlare rangordnar fördelarna sinsemellan. I Tabell 28 nedan visas varje 

värdeskapande fördel, som inte togs bort i Tabell 27, totala poäng. 

Tabell 28: Hur de värdeskapande fördelarna rangordnas i varje fas 

Sortering & Urval Behovsspecificering 
Utvecklande av 

erbjudande 
Leverans & 

Implementation 
Uppföljning & 
Effektivisering 

Fördel Poäng Fördel Poäng Fördel Poäng Fördel Poäng Fördel Poäng 

20 16 20 16 20 16 20 20 29 19 

29 14 27 15 29 14 29 14 25 18 

24 12 29 14 24 12 24 12 20 18 

21 11 24 13 15 12 21 11 3 17 

1 11 4 13 21 11 1 10 28 16 

3 11 25 12 14 10 14 10 22 16 

26 9 22 12 26 9 26 9 12 15 

27 9 1 11 27 9 27 9 13 14 

28 9 21 11 28 9 28 9 16 14 

    26 11 8 8     14 13 

    28 9         18 13 

    2 8         1 12 

    8 6         6 12 

                24 12 

                21 11 

                4 10 

                26 9 

                27 9 

Tabell 28 ovan är uppdelad i försäljningsprocessens olika faser och i kolumnerna listas hur många 

poäng en fördel fick i den specifika fasen. Författarna anser att viktningen mellan fördelarna gör att 

det går att få en indikation på vilka fördelar som generellt ses som mer värdeskapande än andra i 

försäljningsprocessens olika faser. Studeras exempelvis fasen Behovsspecificering anser författarna 

att fördel 8, Det erbjudande leverantören vanligen säljer till sina kunder går att anpassa, oftare 

värderas lägre än fördel 20, När kunden kontaktar leverantören ges snabba, korrekta och lämpliga 

svar. Det betyder inte att e-handlarna ser det som oviktigt att tredjepartslogistikerna är 

anpassningsbara och kan forma sitt erbjudande efter deras behov. Data kan endast användas till att 

säga att i fasen då e-handlarna skall välja en tredjepartslogistiker för att senare börja utveckla ett 

erbjudande, är det värdeskapande om tredjepartslogistikern snabbt återkopplar med korrekta svar 

ifall e-handlaren ställer en fråga.  

Genom att ha redovisat Tabell 28 ovan anser författarna att läsaren har fått svar på den preciserade 

frågeställningen nummer tre, nämligen: Hur rangordnar e-handlare de olika fördelarna i 

försäljningsprocessens olika faser? 

På grund av att läsaren nu har kunskap om vilka fördelar e-handlare värderar och deras rangordning 

anser författarna att det går att fortsätta med att besvara de resterande preciserade 

frågeställningarna två och fyra, vilket kommer att utföras i de analyserande styckena härnäst. För att 

besvara frågorna behöver författarna matcha aktiviteter som vanligen utförs i försäljningsprocessen 

till de värdedrivande fördelarna, vilket kommer att genomföras stegvis med en fas i taget. 
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Analyserna av varje fas kommer att diskutera och förklara författarnas resonemang bakom vilka 

fördelar som författarna knyter till vilka aktiviteter. Därför anser författarna att den andra 

preciserade frågeställningen: Hur översätts fördelarna till aktiviteter som en tredjepartslogistiker kan 

utföra för att skapa ett ökat värde för e-handlaren? besvaras löpande i analystexterna.  

Analystexterna är ordnade i stycken som vart och ett behandlar en aktivitet i taget tillsammans med 

författarnas resonemang. Varje aktivitet får en poängsumma beroende på vilka fördelar som 

författarna matchade med aktiviteten och författarna har valt att strukturera analysen av varje fas 

baserat på den totala poängsumman per aktivitet. Genom att börja analysen av varje fas med den 

aktivitet som fick mest poäng efter matchningen och avsluta med den som fick minst, ges läsaren 

också löpande svaret på den fjärde preciserade frågeställningen: Vilka aktiviteter skall 

tredjepartslogistiker fokusera på i försäljningsprocessens olika faser?. Det är viktigt för läsaren att 

tänka på att den aktivitet som har fått mest poäng inte nödvändigtvis innehåller de enskilt viktigaste 

fördelarna. Poängsättningen ger dock ett svar på vilka aktiviteter tredjepartslogistiker skall fokusera 

på för att skapa det sammanlagt högsta värdet. Däremot är alla aktiviteter värdeskapande att utföra.  

Det sammanfattade svaret av analyserna redovisas i kapitel 9 samtidigt som författarna besvarar 

studiens övergripande syfte.  

8.1 SORTERING & URVAL 
Detta avsnitt syftar till att ge läsaren en förståelse för hur författarna matchade aktiviteter till de 

fördelar som ansågs värdeskapande under Sorteringen och Urvalet. 

Tabell 29: Fördelarnas poängsättning under Sortering och Urval 

Fördel Förklaring Poäng 

20 När kunden kontaktar leverantören ges snabba, korrekta och lämpliga svar. 16 

29 
Kunden har tillit till leverantören och behöver inte dubbelkolla allt leverantören gör utan 
känner sig trygg i att leverantören kan fatta egna beslut. 

14 

24 Leverantören och kunden har en djupare relation än rent affärsmässig. 12 

21 
Leverantören är kontaktbar då kundens behov uppstår, även om detta inträffar efter 
leverantörens normala arbetstid. 

11 

1 Leverantörens verksamhet håller en hög kvalitet. 11 

3 Leverantören gör kontinuerligt rätt sak. 11 

26 Kunden är alltid välkommen att besöka leverantören under leverantörens normala arbetstid. 9 

27 Leverantören ser kunden som unik och inte en i mängden. 9 

28 Leverantören investerar och anstränger sig för att upprätthålla relationen till kunden. 9 

I fasen Sortering och Urval anser författarna att det går att se två stycken aktiviteter som 

tredjepartslogistiker kan utföra för att öka e-handelskunders upplevda värde. Till att börja med anser 

författarna att fördelarna 20, 21, 24, 26, 27, 28 och 29 kan matchas till samma aktivitet. Författarna 

anser att diskussionen kring fördelarna framförallt handlar om e-handlarna värdesätter en bra 

relation till tredjepartslogistiker. Specifikt nämner e-handlarna att de värdesätter ett förtroende för 

och en tillit till tredjepartslogistiker samt strävar efter en djupare relation där de blir 

uppmärksammade som kunder. För e-handlare är det således värdeskapande att relationen till 

tredjepartslogistiker har potential att bli mer av en samarbetsrelation där e-handlare ses som 

partners och inte som kunder. Moncrief och Marshalls (2005) anser att säljare skall arbeta med att 

värna om och stärka relationen till köpare istället för att få till en omedelbar försäljning. Författarna 

anser att aktiviteten matchar med e-handlares strävan om en utvecklad relation och att 

tredjepartslogistiker bör värna om och stärka relationen till e-handlare istället för att skynda på 
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processen mot en omedelbar försäljning. Med tanke på att aktiviteten matchar med fördelarna 20, 

21, 24, 26, 27, 28 och 29 får den 80 poäng om fördelarnas poäng summeras. 

De två kvarvarande fördelarna 1 och 3 anser författarna kan matchas med samma aktivitet eftersom 

e-handlarnas diskussion kring fördelarna framförallt rör vikten av att tredjepartslogistiker kan påvisa 

att deras verksamheter håller en hög kvalitet och specifikt redogöra för sin plocksäkerhet. Även om 

det endast finns en ytlig kontakt till tredjepartslogistikerna i den första fasen anser e-handlare att 

det är värdeskapande om relevant information delas när den efterfrågas. Moncrief och Marshall 

(2005) menar att det är viktigt att säljare arbetar med att ge information om sina erbjudanden och 

samlar in information om köpares behov tidigt i en försäljningsprocess. Författarna tycker att 

Moncrief och Marshall (2005) beskriver en aktivitet som tredjepartslogistiker skulle kunna utföra för 

att vara värdeskapande. Däremot har författarna identifierat att den andra delen av aktiviteten 

(samlar in information om köpares behov) inte behövs i en tredjepartslogistisk kontext eftersom e-

handlarna endast värdesätter att de kan få information av tredjepartslogistikerna för att kunna ta ett 

beslut inför fortsatt kontakt. I en tredjepartslogistisk kontext blir således aktiviteten att 

tredjepartslogistiker bör synliggöra information om verksamheten. Med tanke på att aktiviteten 

matchar med fördelarna 1 och 3 får den 22 poäng om fördelarnas poäng summeras. 

8.2 BEHOVSSPECIFICERING 
Detta avsnitt syftar till att ge läsaren en förståelse för hur författarna matchade aktiviteter till de 

fördelar som ansågs värdeskapande under Behovsspecificeringen. 

Tabell 30: Fördelarnas poängsättning under Behovsspecificering 

Fördel Förklaring Poäng 

20 När kunden kontaktar leverantören ges snabba, korrekta och lämpliga svar. 16 

27 Leverantören ser kunden som unik och inte en i mängden. 15 

29 
Kunden har tillit till leverantören och behöver inte dubbelkolla allt leverantören gör utan 
känner sig trygg i att leverantören kan fatta egna beslut. 

14 

24 Leverantören och kunden har en djupare relation än rent affärsmässig. 13 

4 Erbjudandet är användarvänligt och enkelt för kunden att administrera. 13 

25 
Leverantören delar med sig av erfarenhet och kunskap från liknande kunder, vilket kan 
inspirera kunden till förändringar i kundens egen verksamhet. 

12 

22 
Leverantören klarar av att hantera oförutsedda behov som uppstått i interaktionen mellan 
kund och konsument. 

12 

1 Leverantörens verksamhet håller en hög kvalitet. 11 

21 
Leverantören är kontaktbar då kundens behov uppstår, även om detta inträffar efter 
leverantörens normala arbetstid. 

11 

26 
Kunden är alltid välkommen att besöka leverantören under leverantörens normala 
arbetstid. 

11 

28 Leverantören investerar och anstränger sig för att upprätthålla relationen till kunden. 9 

2 Leverantören är snabbare och skickligare än andra leverantörer på marknaden. 8 

8 Det erbjudande leverantören vanligen säljer till sina kunder går att anpassa. 6 

I fasen Behovsspecificering anser författarna att det går att se fem stycken aktiviteter som 

tredjepartslogistiker kan utföra för att öka e-handelskunders upplevda värde. Till att börja med anser 

författarna att fördelarna 21, 24, 26, 27 och 28 kan matchas till samma aktivitet. Detta beror på att 

e-handlarna generellt utrycker en vilja av att få ett bra intryck av tredjepartslogistiker genom att de 

har en hög tillgänglighet och är lätta att komma i kontakt med. De önskar en relation som är djupare 

än rent professionell och knuten till personerna som arbetar på bolaget när kontakten börjar bli mer 

utbredd. Moncrief och Marshall (2005) menar att säljare skall arbeta med att värna om och stärka 
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relationen till köpare istället för att få till en omedelbar försäljning. Författarna anser att 

tredjepartslogistiker som värnar om relationen till e-handlarna tar sig tid för att samtala och 

anstränger sig för att relationen skall utvecklas, då det ger ett bra intryck och signalerar att 

tredjepartslogistiker värderar dem som potentiell kund. I en tredjepartslogistisk kontext anser därför 

författarna, likt Moncrief och Marshall (2005), att tredjepartslogistiker skall värna om och stärka 

relationen till den potentiella kunden istället för att fokusera på att få till en omedelbar försäljning. 

Med tanke på att aktiviteten matchar med fördelarna 21, 24, 26, 27 och 28 får den 59 poäng om 

fördelarnas poäng summeras.  

Författarna anser även att fördelarna 1,2, 20 och 22 kan matchas till samma aktivitet. Detta beror på 

att e-handlarnas diskussion kring fördelarna handlar om att de vill uppleva att tredjepartslogistiker 

är professionella och ger korrekt information inför e-handlarnas val. Författarna anser att 

tredjepartslogistiker som arbetar professionellt har verksamheter som håller hög kvalitet och ger 

korrekt information angående verksamheternas möjligheter. E-handlarna nämner specifikt att 

tredjepartslogistiker skall vara tydliga med deras förmågor i termer av personalflexibilitet och 

plockhastigheter av olika produkter. Dessutom vill e-handlarna att tredjepartslogistiker snabbt skall 

kunna ta fram underlag för andra parametrar som gör att parterna kan sätta upp gemensamma mål, 

vilket gör att e-handlarna kan känna en ökad trygghet inför deras val av tredjepartslogistiker. 

Moncrief och Marshall (2005) anser att leverantörer skall arbeta med att ge rätt information om 

deras erbjudande och samla in information om köparens behov. Dessutom tycker Aarikka-Stenroos 

och Jaakkola (2012) att både köpare och säljare bör arbeta med att identifiera gemensamma mål. 

Författarna anser att aktiviteterna som Moncrief och Marshall (2005) samt Aarikka-Stenroos och 

Jaakkola (2012) beskriver matchar bra med fördelarna 1, 2, 20 och 22. Däremot anser författarna att 

aktiviteterna bör ses som en aktivitet och beskrivas annorlunda för att bättra passa in i en 

tredjepartslogistisk kontext. Författarna har därför valt att beskriva aktiviteten likt: 

tredjepartslogistiker skall arbeta med att ge rätt information om deras erbjudande, framförallt 

prestandamått, och säkerställa att de har förstått e-handlares behov för att kunna sätta upp 

gemensamma mål. Om aktiviteten utförs kan e-handlarna känna sig trygga inför deras val av 

tredjepartslogistiker. Med tanke på att aktiviteten matchar med fördelarna 1,2, 20 och 22 får den 45 

poäng om fördelarnas poäng summeras. 

Författarna tycker också att fördelarna 8 och 25 kan matchas till samma aktivitet. Detta beror på att 

e-handlarna utrycker en önskan av att känna sig speciella och uppmärksammade av 

tredjepartslogistiker, som visas genom att tredjepartslogistiker erbjuder en flexibilitet inför deras 

behov. De vill också att tredjepartslogistiker delar med sig av sin erfarenhet och visar på potentiella 

förbättringar i e-handlarnas verksamhet som de, på grund av bristande erfarenhet, själva inte lyckats 

identifiera. Moncrief och Marshall (2005) anser att säljaren av ett erbjudande skall hjälpa köparen 

att identifiera problem och bestämma behov, men även stärka relationen till köparen genom att ta 

fram och implementera win-win lösningar. Författarna tycker att Moncrief och Marshall (2005) 

beskriver en aktivitet som matchar bra med fördelarna 8 och 25. Däremot anser författarna att 

aktiviteten bör beskrivas likt: Tredjepartslogistiker skall hjälpa e-handlare att identifiera problem och 

bestämma behov, men också uppmärksamma e-handlarna genom att ta fram anpassade lösningar. 

Författarna anser att formuleringen passar bättre i en tredjepartslogistisk kontext. Dessutom tycker 

författarna att ett fokus på att uppmärksamma e-handlarna istället för att stärka relationen är mer 

specifikt och beskriver e-handlarnas faktiska önskan bättre. Moncrief och Marshall (2005) nämner 

även att säljaren bör fokusera på att ta fram och implementera win-win lösningar. Författarna tycker 

snarare att om tredjepartslogistiker tar fram lösningar där de använder sig av sin erfarenhet men 

samtidigt anpassar lösningen åt e-handlare, blir konsekvensen av aktiviteten en win-win lösning. 

Detta beror på att tredjepartslogistiker då kan anpassa lösningen baserat på befintliga kunders 
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lösningar, och få standardiseringsfördelar, samtidigt som kunden känner sig uppmärksammad på 

grund av att tredjepartslogistikern har uppmärksammat deras behov. Med tanke på att aktiviteten 

matchar med fördelarna 8 och 25 får den 20 poäng om fördelarnas poäng summeras. 

Författarna anser även att fördelen 29 kan matchas till en aktivitet. Detta beror på att e-handlarna 

efterfrågar tillit till tredjepartslogistiker och anser att en avsaknad av tillit stjäl fokus och energi från 

andra uppgifter. I en tredjepartslogistisk kontext innebär tillit att tredjepartslogistiker bör kunna 

fatta egna beslut utan att e-handlarna behöver säkerställa deras lämplighet. Däremot innebär det 

inte att tredjepartslogistiker måste agera utan en diskussion med e-handlarna, men förslagen skall 

vara passande med hänsyn till e-handlarnas behov. Terho et al. (2012) anser att en säljare skall 

arbeta med att förstå köparens affärsmodell (mål, intäktsmodell och kunder) och därigenom 

identifiera de viktigaste värdedrivarna. Författarna anser att Terho et al.:s (2012) aktivitet matchar 

bra med fördelen 29 men att det för tredjepartslogistiker handlar om att arbeta med att förstå e-

handlares affärsmodeller (mål, intäktsmodeller och kunder). Om tredjepartslogistikerna förstår e-

handlarnas unika affärsmodeller innebär det att de kan föreslå värdeskapande möjligheter, vilka e-

handlarna kan känna tillit till. Författarna anser därför att tredjepartslogistiker skall arbeta med att 

förstå e-handlarens affärsmodell (mål, intäktsmodell och kunder) för att kunna föreslå 

värdeskapande möjligheter. Med tanke på att aktiviteten matchar med fördelen 29 får den 14 

poäng. 

Författarna anser även att fördel 4 kan matchas till en aktivitet. Detta beror på att e-handlarna ser 

det som avgörande att de redan tidigt i försäljningsprocessen kan säkerställa och påvisa att det går 

att göra en tillförlitlig och användarvänlig systemintegration mellan deras affärssystem (befintlig 

lösning) och tredjepartslogistikernas WMS. Gärna genom att tredjepartslogistikerna visar vilka 

kopplingar de använder i dagsläget och ger referenser till befintliga kunder som kan intyga 

funktionaliteten. Tuli et al. (2007) nämner att köpare kräver att säljare skall kontrollera att det 

framtagna erbjudandet passar med köparens befintliga lösningar samt att komponenterna av 

erbjudandet fungerar med varandra. Detta är en aktivitet som Tuli et al. (2007) indirekt anser att 

säljare skall utföra först när ett erbjudande har börjat utvecklas. Författarna anser dock att det är 

viktigt att tredjepartslogistiker utför aktiviteten redan när tredjepartslogistikernas möjligheter och e-

handlarnas behov diskuteras, eftersom integrationen är mycket viktig för att e-handlare skall kunna 

driva sin verksamhet. Författarna tycker att den aktivitet som Tuli et al. (2007) beskriver behöver 

specificeras för att matcha det e-handlare värdesätter. Tredjepartslogistiker skall därför kontrollera 

att de kan utföra systemintegrationen till e-handlarnas affärssystem och att kopplingen blir 

användarvänlig och enkel för e-handlarna att administrera. Med tanke på att aktiviteten matchar 

med fördelen 4 får den 13 poäng. 
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8.3 UTVECKLING AV ERBJUDANDET 
Detta avsnitt syftar till att ge läsaren en förståelse för hur författarna matchade aktiviteter till de 

fördelar som ansågs värdeskapande under Utvecklingen av erbjudandet. 

Tabell 31: Fördelarnas poängsättning under Utveckling av Erbjudandet 

Fördel Förklaring Poäng 

20 När kunden kontaktar leverantören ges snabba, korrekta och lämpliga svar. 16 

29 
Kunden har tillit till leverantören och behöver inte dubbelkolla allt leverantören gör utan 
känner sig trygg i att leverantören kan fatta egna beslut. 

14 

24 Leverantören och kunden har en djupare relation än rent affärsmässig. 12 

15 
Leverantören har en prisnivå för sitt erbjudande som kunden anser vara rimligt i förhållande 
till vad kunden upplever erbjudandet vara värt. 

12 

21 
Leverantören är kontaktbar då kundens behov uppstår, även om detta inträffar efter 
leverantörens normala arbetstid. 

11 

14 Leverantören tar en aktiv del i utvecklandet av kundens framtida verksamhet. 10 

26 Kunden är alltid välkommen att besöka leverantören under leverantörens normala arbetstid. 9 

27 Leverantören ser kunden som unik och inte en i mängden. 9 

28 Leverantören investerar och anstränger sig för att upprätthålla relationen till kunden. 9 

8 Det erbjudande leverantören vanligen säljer till sina kunder går att anpassa. 8 

I fasen Utveckling av Erbjudandet anser författarna att det går att se fyra stycken aktiviteter som 

tredjepartslogistiker kan utföra för att öka e-handelskunders upplevda värde. Till att börja med kan 

fördelarna 20, 24, 26, 27, 28 och 29 matchas med samma aktivitet. När e-handlarna diskuterar dessa 

fördelar lägger de vikt vid kontakten och relationen till tredjepartslogistiken. E-handlarna nämner 

specifikt att de önskar uppmärksamhet och uttrycker en vilja av att arbeta i ett samarbete med 

tredjepartslogistikern. Moncrief och Marshall (2005) anser att säljare skall värna om och stärka 

relationen till köparen istället för att få till en omedelbar försäljning. Författarna anser att 

tredjepartslogistiker som strävar efter att värna om och stärka relationen till e-handlaren under 

tiden erbjudandet utvecklas ger e-handlaren en uppmärksamhet och en känsla av att 

tredjepartslogistikern också söker en partner och inte enbart en kund. Därför anser författarna att 

tredjepartslogistiker bör värna om och stärka relationen till e-handlare istället för att endast 

fokusera på att utveckla erbjudandet. Med tanke på att aktiviteten matchar med fördelarna 20, 24, 

26, 27, 28 och 29 får den 90 om fördelarnas poäng summeras.  

Författarna anser även att fördel 8 och 14 kan matchas till en aktivitet. E-handlarna diskussion kring 

fördelarna handlar om de värdesätter en tredjepartslogistiker som tar egna initiativ och anpassar 

erbjudandet för deras verksamhet, men värdesätter även att tredjepartslogistikern ger positiva 

verksamhetsmässiga förbättringsförslag till e-handlaren. Författarna anser att det tyder på att e-

handlarna värdesätter en tredjepartslogistiker som arbetar med att öka värdet inom e-handlarnas 

alla funktioner och inte bara det som outsourcas. Dels genom att föreslå ändringar som kan påverka 

effektiviteten i e-handlarens verksamhet men också genom att vara flexibel i designen av 

helhetserbjudandet så att e-handlarnas totala lönsamhet påverkas. Terho et al. (2012) menar att 

säljare kan arbeta med att ta fram ett helhetserbjudande som potentiellt påverkar kundens 

lönsamhet positivt. Författarna anser att aktiviteten syftar till att tredjepartslogistikern kan behöva 

göra förändringar i den egna verksamheten för att fram ett anpassat helhetserbjudandet, men inte 

på att föreslå förändringar i e-handlarens verksamhet. För att bättre fånga essensen av vad e-

handlarna värderar behöver ändringar i e-handlarens verksamhet läggas till i aktiviteten. Det 

behöver även tydliggöras att helhetserbjudandet som tas fram är anpassat för e-handlarens 

verksamhet. I en tredjepartslogistisk kontext anser författarna således att tredjepartslogistiker skall 

utveckla ett anpassat helhetserbjudande och föreslå ändringar i e-handlarens verksamhet som båda 
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ger positiv påverkan. Med tanke på att aktiviteten matchar med fördelarna 8 och 14 får den 18 

poäng om fördelarnas poäng summeras. 

Författarna anser även att fördel 15 kan matchas med en aktivitet under utvecklandet av 

erbjudandet. E-handlarnas diskussion kring fördelen handlar om att priset för erbjudandet behöver 

motiveras och sättas i relation till de ingående komponenterna eller i relation till e-handlarnas 

produkter. Terho et al. (2012) anser att säljare måste arbeta med att kvantifiera och demonstrera 

värdet av erbjudandet genom att använda kunskap och erfarenhet av branschen. Författarna anser 

att värdet i Terho et al.:s (2012) aktivitet behöver bytas mot pris för att möta e-handlares önskemål 

och vara värdeskapande. För att ytterligare koppla aktiviteten till en tredjepartslogistisk kontext 

behöver priset sättas i relation till de ingående komponenterna eftersom det är något som e-

handlare värdesätter. Använder tredjepartslogistiker även kunskap och erfarenhet från nuvarande 

eller tidigare kunder anser författarna att tredjepartslogistiker kan demonstrera prissättningen i 

relation till e-handlarens produkter. Författarna anser därför att tredjepartslogistiker skall motivera 

prissättningen i relation till de ingående komponenterna i erbjudandet och e-handlarens produkter, 

genom att använda sin kunskap och erfarenhet. Då aktiviteten endast matchas med fördel 15 får den 

12 poäng. 

Författarna anser även att fördel 21 kan matchas med en aktivitet. E-handlarnas diskussioner kring 

fördelen handlar om att tredjepartslogistiker skall vara kontaktbara och ställa upp när e-handlare 

identifierar ett nytt behov som förbisetts i behovsspecifikationen. Moncrief och Marshall (2005) 

nämner att säljare skall tillfredsställa nya behov som uppstår hos köparen. Författarna anser att 

aktiviteten matchar väl med vad e-handlarna värdesätter men även att behoven i aktiviteten borde 

bytas mot oförutsedda behov eftersom e-handlarna nämner att behoven uppstår för att de inte 

uppmärksammats tidigare i processen. Därför anser författarna att tredjepartslogistiker skall 

säkerställa att behov som inte identifierats tidigare i processen kan tillfredsställas. Då aktiviteten 

endast matchas med fördel 21 får den 11 poäng.  
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8.4 LEVERANS & IMPLEMENTATION 
Detta avsnitt syftar till att ge läsaren en förståelse för hur författarna matchade aktiviteter till de 

fördelar som ansågs värdeskapande under Leveransen och Implementationen. 

Tabell 32: Fördelarnas poängsättning under Leverans och Implementation 

Fördel Förklaring Poäng 

20 När kunden kontaktar leverantören ges snabba, korrekta och lämpliga svar. 20 

29 
Kunden har tillit till leverantören och behöver inte dubbelkolla allt leverantören gör utan 
känner sig trygg i att leverantören kan fatta egna beslut. 

14 

24 Leverantören och kunden har en djupare relation än rent affärsmässig. 12 

21 
Leverantören är kontaktbar då kundens behov uppstår, även om detta inträffar efter 
leverantörens normala arbetstid. 

11 

1 Leverantörens verksamhet håller en hög kvalitet. 10 

14 Leverantören tar en aktiv del i utvecklandet av kundens framtida verksamhet. 10 

26 
Kunden är alltid välkommen att besöka leverantören under leverantörens normala 
arbetstid. 

9 

27 Leverantören ser kunden som unik och inte en i mängden. 9 

28 Leverantören investerar och anstränger sig för att upprätthålla relationen till kunden. 9 

I fasen Leverans och Implementation anser författarna att det går att se fyra stycken aktiviteter som 

tredjepartslogistiker kan utföra för att öka e-handelskunders upplevda värde. Till att börja med anser 

författarna att fördelarna 20, 21, 26 och 28 kan matchas till samma aktivitet. E-handlarna uttrycker 

generellt en vilja av att kommunikationen fungerar tillfredställande och att tredjepartslogistikern 

skall vara kontaktbar. E-handlarna vill framförallt få den information de eftersöker och att det alltid 

finns någon hos tredjepartslogistiker som är kontaktbar. E-handlarna trycker även på att det kan ta 

tid att få kommunikationen att fungera tillfredställande, i termer av vilken information som eftersöks 

och hur kontakten sker. Under den fjärde fasen, när erbjudandet implementeras, anser författarna 

att det inte finns någon teoretiskt aktivitet som möter e-handlarnas behov. Moncrief och Marshalls 

(2005) aktivitet under den första fasen i försäljningsprocessen: arbeta med att ge information om 

erbjudandet och samla in information om köpares behov, möter till viss del vad e-handlarna 

värdesätter. När aktiviteten utförs i den första fasen beskriver Moncrief och Marshall (2005) den 

som att ge information om erbjudandets komponenter och hur det fungerar, där köparens behov 

syftar på köparens grundläggande behov av tjänsten eller produkten i fråga. Författarna anser att 

om aktiviteten istället utförs i den fjärde fasen, när erbjudandet implementeras, behandlar 

informationen om erbjudandet istället information gällande den dagliga hanteringen. Att samla in 

information om köparens behov behandlar i den fjärde fasen de behov köparen har angående den 

dagliga hanteringen av erbjudandet, vilket för en e-handlare är deras behov av att kommunikationen 

fungerar tillfredställande. Författarna anser att i en tredjepartslogistisk kontext blir således 

aktiviteten att tredjepartslogistiker bör arbeta med att ge information om den dagliga hanteringen 

och säkerställa att e-handlarna har fått den information de efterfrågar. Med tanke på att aktiviteten 

matchas med fördelarna 20, 21, 26 och 28 får den 49 poäng om fördelarnas poäng summeras.  

Författarna anser även att fördelarna 1 och 29 kan matchas med en aktivitet. Generellt uttrycker e-

handlarna en vilja av att tredjepartslogistiker skall arbeta på ett strukturerat sätt. E-handlarna 

nämner specifikt att det skall vara en känsla av ordning och reda i tredjepartslogistikers verksamhet 

och en känsla av trygghet i att de inte skall behöva dubbelkolla att tredjepartslogistiker utför sitt 

arbete. Aarikka-Stenroos och Jaakkola (2012) nämner att säljare skall arbeta med implementationen 

av erbjudandet och syftar på att om säljaren är med och deltar under implementationen kan de 

skapa ett ökat värde för köparen. I en tredjepartslogistisk kontext anser författarna att det är 

självklart att tredjepartslogistiker arbetar med implementationen, då den utförs i den egna 
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verksamheten. För att aktiviteten skall möta e-handlarnas önskemål anser författarna att det krävs 

en förändring av aktiviteten för att bättre spegla vad e-handlare värdesätter. E-handlare värderar att 

tredjepartslogistiker utför sitt arbete men de anser också att det finns ett värde i att 

tredjepartslogistiker redan i förväg har strukturerat upp hur arbetet skall utföras, då det gör att e-

handlare kan känna sig trygga. För att Aarikka-Stenroos och Jaakkolas (2012) aktivitet bättre skall 

spegla det e-handlare värdesätter anser författarna att den behöver omformuleras likt: 

tredjepartslogistiker skall strukturera flytten av e-handlarnas lager och fortlöpande uppdatera e-

handlarna kring utvecklingen. Med tanke på att aktiviteten matchas med fördelarna 1 och 29 får den 

24 poäng om fördelarnas poäng summeras. 

Författarna tycker också att fördelarna 24 och 27 kan matchas med en aktivitet. E-handlarna 

uttrycker generellt en vilja av en djupare relation till tredjepartslogistiker. Specifikt nämner e-

handlarna att de vill känna sig prioriterade, uppmärksammade och ha en relation till de anställda 

som hanterar deras produkter. För e-handlare är det således värdeskapande att de blir välkomnade i 

tredjepartslogistikerns verksamhet och får bygga upp en relation till den personal som skall hantera 

deras produkter. Författarna anser att en e-handlare som, utöver relationen till huvudkontoret, även 

bygger upp en relation till personalen som hanterar produkterna får en djupare relation till hela 

tredjepartslogistikerns verksamhet och får naturligt mer uppmärksamhet. Moncrief och Marshall 

(2005) anser att säljare skall investera i och underhålla alla delar av relationen under uppföljningen 

och effektiviseringen. Författarna anser att Moncrief och Marshalls (2005) aktivitet fångar essensen i 

vad e-handlarna värdesätter, där aktiviteten till viss del fokuserar på att investera i och underhålla 

den personliga relationen till köparen. Författarna anser att aktiviteten behöver utföras under 

leveransen och implantationen av erbjudandet men också specificeras för att vara värdeskapande i 

en tredjepartslogistisk kontext. Eftersom e-handlarna värderar en djupare relation både till 

huvudkontoret men även till personalen som hanterar produkterna anser författarna att en 

tredjepartslogistiker skall investera i och underhålla relationen till e-handlaren för att möjliggöra en 

djupare relation till personalen som hanterar e-handlarens produkter. Med tanke på att aktiviteten 

matchas med fördelarna 24 och 27 får den 21 poäng om fördelarnas poäng summeras. 

Slutligen anser författarna att fördel 14 kan matchas med en aktivitet. Författarna anser att e-

handlarnas diskussion kring fördelen handlar om att de vill arbeta för att utvecklas och växa 

tillsammans med tredjepartslogistikerna. De nämner specifikt att de vill ha kompetens utifrån och 

input i verksamheten som kan leda till förbättringar. Aarikka-Stenroos och Jaakkola (2012) anser att 

köpare skall bidra med information och resurser under utvecklandet av erbjudandet. Däremot anser 

författarna att aktiviteten är viktig under implementationsfasen, men att den då skall utföras av 

tredjepartslogistiker. Om tredjepartslogistiker bidrar med information och resurser under 

implementationen hjälper det e-handlare att göra förbättringar i verksamheterna som de 

eftersträvar. Den informationen som e-handlare värdesätter är förslag på hur de kan göra 

förbättringar i deras verksamheter. För att en tredjepartslogistiker skall kunna ge e-handlare förslag 

på förbättringar i deras verksamhet behöver de använda deras kunskap från nuvarande och tidigare 

kunder men även använda erfarenheten och kunskapen om lager och logistik. Eftersom kunskap 

finns i personalen som arbetar hos tredjepartslogistiker krävs det att de tillåts arbeta med att 

identifiera förbättringar i e-handlarnas verksamheter. Författarna anser således att en 

tredjepartslogistiker skall använda personalens erfarenhet och kunskap om lager och logistik för att 

identifiera och bidra med förbättringar till e-handlarens verksamhet. Med tanke på att aktiviteten 

endast matchas med fördelen 14 får den 10 poäng, vilket är fördelens poäng. 
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8.5 UPPFÖLJNING & EFFEKTIVISERING 
Detta avsnitt syftar till att ge läsaren en förståelse för hur författarna matchade aktiviteter till de 

fördelar som ansågs värdeskapande under Uppföljningen och Effektiviseringen. 

Tabell 33: Fördelarnas poängsättning under Uppföljning och Effektivisering 

Fördel Förklaring Poäng 

29 
Kunden har tillit till leverantören och behöver inte dubbelkolla allt leverantören gör utan 
känner sig trygg i att leverantören kan fatta egna beslut. 

19 

25 
Leverantören delar med sig av erfarenhet och kunskap från liknande kunder, vilket kan 
inspirera kunden till förändringar i kundens egen verksamhet. 

18 

20 När kunden kontaktar leverantören ges snabba, korrekta och lämpliga svar. 18 

3 Leverantören gör kontinuerligt rätt sak. 17 

28 Leverantören investerar och anstränger sig för att upprätthålla relationen till kunden. 16 

22 
Leverantören klarar av att hantera oförutsedda behov som uppstått i interaktionen mellan 
kund och konsument. 

16 

12 
Leverantören klarar av att hantera oförutsedda behov som uppstått i interaktionen mellan 
leverantör och kund. 

15 

13 
Leverantören kan ändra det ursprungliga erbjudandet under pågående relation för att 
tillmötesgå förändringar som kunden vill genomföra. 

14 

16 Leverantören erbjuder tjänster som underlättar eller effektiviserar kundens processer. 14 

14 Leverantören tar en aktiv del i utvecklandet av kundens framtida verksamhet. 13 

18 
Eventuella tilläggstjänster som kunden köper av leverantören utförs med kontinuerligt hög 
standard. 

13 

1 Leverantörens verksamhet håller en hög kvalitet. 12 

6 
Kunden välkomnas att ta en aktiv roll för att förbättra eller uppgradera det befintliga 
erbjudandet. 

12 

24 Leverantören och kunden har en djupare relation än rent affärsmässig. 12 

21 
Leverantören är kontaktbar då kundens behov uppstår, även om detta inträffar efter 
leverantörens normala arbetstid. 

11 

4 Erbjudandet är användarvänligt och enkelt för kunden att administrera. 10 

26 
Kunden är alltid välkommen att besöka leverantören under leverantörens normala 
arbetstid. 

9 

27 Leverantören ser kunden som unik och inte en i mängden. 9 

I fasen Uppföljning och Effektivisering anser författarna att det går att se fem stycken aktiviteter som 

tredjepartslogistiker kan utföra för att öka e-handelskundernas upplevda värde. Till att börja med 

anser författarna att fördelarna 21, 24, 26, 27, 28 och 29 kan matchas till samma aktivitet. Detta 

beror på att författarna anser att e-handlarna utrycker ett behov av att ha en relation som fortsätter 

att utvecklas när tredjepartslogistikern har tagit över ansvaret för deras lager och logistik. E-

handlarna talar om relationen som att de eftersträvar en syn där parterna ser på relationen som ett 

samarbete som fortsätter att utvecklas. I relationen tar tredjepartslogistikerna sig tid för e-handlarna 

och är kontaktbara när det uppstår problem så att e-handlarna kan få en utvecklad relation till 

personerna på bolaget. För e-handlarna är det viktigt att tredjepartslogistikerna förmedlar en känsla 

av att det fortfarande är e-handlarnas lager, även om det fysiska lagret finns hos 

tredjepartslogistikerna, och bjuder in för att e-handlarna skall känna sig välkomna att besöka. Med 

tanke på att e-handlarna eftersträvar en samarbetsrelation anser författarna att 

tredjepartslogistikerna inte kan tappa fokus på e-handlarna som unika kunder. De måste fortsätta 

att vara lyhörda och ge e-handlarna lika mycket uppmärksamhet som när erbjudandet togs fram, 

även om den dagliga verksamheten flyter på problemfritt. Grunden i samarbetsrelationen är att 

parterna litar på varandra och e-handlarna värdesätter att relationen är så pass utvecklad att de inte 

skall behöva kontrollera om deras partner gör rätt sak. Moncrief och Marshall (2005) anser att 
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säljare bör investera i och underhålla alla delar av affärsrelationen till kunden. Författarna tycker att 

Moncrief och Marshall (2005) beskriver en aktivitet som matchar med vad e-handlare värdesätter, 

men att aktiviteten är för generell för att kunna utföras med precision. Underlaget från 

huvudstudien gör däremot att aktiviteten kan preciseras för att passa i en tredjepartslogistisk 

kontext men också för att den skall gå att utföra som tredjepartslogistiker. Författarna anser att 

aktiviteten bättre beskrivs som att tredjepartslogistiker bör vara tillgängliga, hålla kontakten (även 

när den dagliga verksamheten fungerar problemfritt) och sträva efter att stärka de personliga 

relationerna till e-handlarna. Författarna anser att det är på detta sätt som tredjepartslogistiker skall 

investera i och underhålla relationen till e-handlaren. Med tanke på att aktiviteten matchar med 

fördelarna 21, 24, 26, 27, 28 och 29 får den 76 poäng om fördelarnas poäng summeras.  

Författarna anser även att fördelarna 12, 16, 20 och 25 kan matchas till samma aktivitet. Detta beror 

på att författarna bedömer att e-handlarnas diskussioner kring fördelarna handlar om att 

tredjepartslogistiker fortsätter att erbjuda stöd och rådgivning även efter att e-handlarnas lager är 

flyttat. Moncrief och Marshall (2005) menar att en säljare skall fortsätta att erbjuda kontinuerlig 

service och rådgivande samtal till köparen även om försäljningen redan har ägt rum. Däremot 

värdesätter e-handlare att tredjepartslogistiker kan vara både proaktiva och reaktiva med service 

och rådgivning, vilket Moncrief och Marshall (2005) inte specificerar. E-handlarna värdesätter att 

tredjepartslogistiker tar ett ansvar för sin uppgift och säkerställer att problem som uppstår i 

relationen mellan parterna hanteras på ett sätt som inte påverkar slutkunder. De värdesätter också 

att inte behöva vänta på att få hjälp och ser gärna att tredjepartslogistikern har en kontaktfunktion 

(jourkontakt) som gör att e-handlarna kan få hjälp och alltid komma i kontakt direkt när problem 

uppstår. Författarna anser att detta är fördelar som tredjepartslogistiker måste agera reaktivt på. 

Däremot vill e-handlarna få stöd av tredjepartslogistikerna när de utvecklar sina verksamheter och 

ser positivt på erfarenheter som tredjepartslogistikerna har från andra kunder, vilket författarna 

anser är proaktivt stöd. Författarna anser att fördelarna matchar med den aktivitet som Moncrief 

och Marshall (2005) beskriver men tycker att den bör specificeras till att tredjepartslogistiker bör 

arbeta proaktivt med service och verksamhetsrådgivning men också säkerställa att de direkt, 

reaktivt, kan erbjuda service och rådgivning när problem uppstår. Med tanke på att aktiviteten 

matchar med fördelarna 12, 16, 20 och 25 får den 65 poäng om fördelarnas poäng summeras. 

Författarna anser även att fördelarna 12, 16 och 25 kan matchas till samma aktivitet. Detta beror på 

att e-handlarnas diskussion kring fördelarna framförallt handlar om att tredjepartslogistiker skall 

uppfylla deras förväntningar. Mer specifikt anser e-handlarna att tredjepartslogistiker skall uppfylla 

de KPI-mål som parterna har med varandra och minimera fel som kan få effekt på e-handlarnas 

slutkunder. Moncrief och Marshall (2005) anser att säljare, tidigare i försäljningsprocessen, skall 

identifiera mål tillsammans med köparen och sträva efter att uppfylla dessa. Författarna anser dock 

att mål bör följas upp och utvärderas i den löpande verksamheten för att de inte skall bli 

ouppnåeliga eller statiska. Författarnas åsikt ligger i linje med Lindberg och Nordin (2008) som anser 

att ett implementerat erbjudande bör utvärderas och följas upp. Författarna anser att Moncrief och 

Marshalls (2005) och Lindberg och Nordins (2008) aktiviteter tillsammans matchar med de fördelar 

som e-handlarna värdesätter samtidigt som de bildar en aktivitet som tredjepartslogistiker kan 

arbeta med kontinuerligt. I en tredjepartslogistisk kontext blir aktiviteten tredjepartslogistiker skall 

ansvara för att, tillsammans med e-handlarna, följa upp och utvärdera KPI:er och med grund i 

utvärderingen identifiera nya gemensamma mål som de strävar efter att uppfylla. Med tanke på att 

aktiviteten matchar med fördelarna 1, 3 och 18 får den 42 poäng om fördelarnas poäng summeras. 

Vidare anser författarna att fördelarna 4, 6 och 13 kan matchas till en aktivitet. Författarna anser att 

e-handlarnas diskussion kring fördelarna framförallt handlar om att tredjepartslogistikernas 
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verksamhet skall förändras och följa med i utvecklingen som e-handlarna går igenom. E-handlarna 

värdesätter att tredjepartslogistikern är lyhörd till förändringar som e-handlaren vill genomföra i 

erbjudandet och tredjepartslogistikerns verksamhet. Specifikt nämner e-handlarna att det är viktigt 

att systemintegrationen utvecklas och följer med i deras och teknikens utveckling. Tuli et al. (2007) 

menar att säljare skall arbeta med att göra förändringar i helhetserbjudandet om köparens krav 

ändras, vilken författarna anser möter e-handlarnas önskemål. I en tredjepartslogistisk kontext anser 

författarna att aktiviteten behöver behandla både förändringar i vilka tjänster som e-handlaren 

köper men även förändringar i redan existerande erbjudandedelar som systemintegrationen. 

Författarna anser att en förändring av aktiviteten möter de önskemål e-handlarna har då deras 

verksamheter utvecklas och har ett fokus på systemintegrationen. Den andra förändringen som 

behöver utföras för att göra aktiviteten mer användbar i en tredjepartslogistisk kontext är enligt 

författarna att specificera köparens krav till då e-handlarnas verksamheter utvecklas, eftersom det 

är kravet på förändring de står inför. Författarna anser således att en tredjepartslogistiker skall vara 

flexibla för att match e-handlarnas utveckling. Dels med erbjudandet, både i grunderbjudandets 

komponenter men även i tilläggstjänster, men också genom att underhålla systemintegrationen. 

Med tanke på att aktiviteten matchades med fördelarna 4, 6 och 13 får den 36 poäng om 

fördelarnas poäng summeras. 

Författarna anser slutligen att fördelarna 14 och 22 kan matchas till en aktivitet, eftersom e-

handlarna uttrycker en vilja av att tredjepartslogistikern skall utveckla verksamheten kontinuerligt 

och speciellt utvärdera brister som sker för att minimera att de inträffar igen. E-handlarna 

värdesätter också att det skall finnas en samarbetskänsla där båda verksamheterna utvecklas för att 

bli effektivare. Lindberg och Nordin (2008) menar att köpare skall arbeta med uppföljning och 

utvärdering av det implementerade erbjudandet under den femte fasen av försäljningsprocessen. 

Aktiviteten utförs egentligen av köpare och syftar till att köparen skall utvärdera värdet av det köpta 

erbjudandet i relation till vad det är värt för slutkunden. Däremot anser författarna att det är en 

aktivitet som kan utföras av säljare för att utvärdera erbjudandet som säljs till köparen. I en 

tredjepartslogistisk kontext handlar aktiviteten om att tredjepartslogistiker skall följa upp och 

utvärdera verksamheten både löpande för att säkerställa att det inte finns förbättringsområden men 

speciellt vid brister för att undvika att de inträffar igen. Författarna anser därför att en 

tredjepartslogistiker skall arbeta med uppföljning och utvärdering av sin egen verksamhet för att bli 

effektivare och minimera risken för att brister återkommer. Med tanke på att aktiviteten matchades 

med fördelarna 14 och 22 får den 29 poäng om fördelarnas poäng summeras.  
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9 SLUTSATSER 

Detta kapitel kommer att presentera de slutsatser som går att dra ifrån examensarbetets 

analyser. 

I föregående kapitel presenterades de analyser som författarna kunde genomföra baserat på 

huvudstudiens intervjuer. Genom analyserna anser författarna att de har besvarat studiens två 

preciserade syften: 1. Studien syftar till att undersöka vilka fördelar och därigenom aktiviteter som 

skapar upplevt kundvärde i varje del av den identifierade försäljningsprocessens fem faser. De 

fördelar som skapar upplevt kundvärde presenterades i Tabell 27 och de aktiviteter som matchades 

med fördelarna redovisades löpande under avsnitt 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5.  

2. Studien syftar dessutom till att ge indikationer på vilka av de identifierade fördelarna och 

därigenom aktiviteter som tredjepartslogistiker skall fokusera på i varje fas, för att öka kundens 

upplevda värde av helhetserbjudandet. Rangordningen mellan fördelarna presenterades i Tabell 28 

och de aktiviteter som tredjepartslogistiker bör fokusera på konstaterades vara de fördelar som 

täcker mer av de värdeskapande fördelarna, vilka redovisades enligt viktigast först under avsnitt 8.1, 

8.2, 8.3, 8.4, 8.5. Författarnas ambition är att kommande avsnitt skall ge läsaren svar på studiens 

övergripande syfte och för första gången presentera det ramverk som är resultatet av de 

genomförda analyserna.  

När författarna började med examensarbetet konstaterades det i diskussion med en 

tredjepartslogistiker att e-handlare ställer skilda krav på tredjepartslogistiker och det är 

problematiskt att på ett strukturerat sätt arbeta med e-handelskunder från initialt intresse till en 

pågående affärsrelation. Efter att ha genomfört en förstudie stod det klart att tredjepartslogistiker 

ser det som en stor utmaning att behöva skräddarsy unika erbjudanden åt e-handlare istället för att 

standardisera. Skräddarsydda lösningar ställer stora krav på verksamheterna och kräver mycket 

kunskap. Tredjepartslogistikerna söker sig mot segmentet e-handlare på grund av att branschen har 

stor potential men får i övergången problem med att de saknar erfarenheten som krävs, då det 

endast är de senaste fem åren som e-handlare har börjat efterfråga tjänsten. Uppgiften kompliceras 

ytterligare på grund av att tredjepartslogistiker, som ofta är vana vid industrikunder, är osäkra på 

vad e-handelsföretagen egentligen värdesätter. I dagsläget ställs det sålunda stora krav på 

tredjepartslogistiker som arbetar mot e-handlare och författarna ansåg således att det fanns ett 

behov av att undersöka processen som e-handlarna och tredjepartslogistikerna går igenom. 

Författarnas ambition var att om processen skulle kunna kartläggas och optimeras med hänsyn till 

det e-handlare värdesätter, borde sannolikheten öka för att parterna kan dra maximal nytta av 

relationen samtidigt som eventuella problem eller utmaningar minskar i betydelse. Efter en teoretisk 

genomgång kunde författarna sätta upp examensarbetets övergripande syfte:  

…att undersöka med vilka aktiviteter, i försäljningsprocessens olika faser, som tredjepartslogistiker 

kan öka e-handelsföretagens upplevda värde vid försäljningen av tredjepartslogistik. 

Efter att ha genomfört huvudstudien och analyserat data från e-handlare anser författarna nu att de 

är redo att besvara syftet och presentera ett ramverk som anger vilka aktiviteter 

tredjepartslogistiker bör utföra, i försäljningsprocessens olika faser, för att öka e-handelsföretagens 

upplevda värde. Ramverket presenteras i Tabell 34 på nästa sida.  
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Tabell 34: Aktiviteter som ökar e-handelsföretagens upplevda värde 

Faser Värdeskapande aktiviteter Poäng 

Sortering & 
Urval 

Tredjepartslogistiker bör värna om och stärka relationen till e-handlare istället för 
att skynda på processen mot en omedelbar försäljning. 

80 

Tredjepartslogistiker bör synliggöra information om verksamheten. 22 

Behovs-
specificering 

Tredjepartslogistiker skall värna om och stärka relationen till den potentiella 
kunden istället för att fokusera på att få till en omedelbar försäljning. 

59 

Tredjepartslogistiker skall arbeta med att ge rätt information om deras erbjudande, 
framförallt prestandamått, och säkerställa att de har förstått e-handlares behov för 
att kunna sätta upp gemensamma mål. 

45 

Tredjepartslogistiker skall hjälpa e-handlare att identifiera problem och bestämma 
behov, men också uppmärksamma e-handlarna genom att ta fram anpassade 
lösningar. 

20 

Tredjepartslogistiker skall arbeta med att förstå e-handlarens affärsmodell (mål, 
intäktsmodell och kunder) för att kunna föreslå värdeskapande möjligheter. 

14 

Tredjepartslogistiker skall kontrollera att de kan utföra systemintegrationen till e-
handlarnas affärssystem och att kopplingen blir användarvänlig och enkel för e-
handlarna att administrera. 

13 

Utveckling av 
erbjudandet 

Tredjepartslogistiker bör värna om och stärka relationen till e-handlare istället för 
att endast fokusera på att utveckla erbjudandet. 

90 

Tredjepartslogistiker skall utveckla ett anpassat helhetserbjudande men också 
föreslå ändringar i e-handlarens verksamhet som båda ger positiv påverkan. 

18 

Tredjepartslogistiker skall motivera prissättningen i relation till de ingående 
komponenterna i erbjudandet och e-handlarens produkter, genom att använda sin 
kunskap och erfarenhet. 

12 

Tredjepartslogistiker skall säkerställa att behov som inte har identifierats tidigare i 
processen kan tillfredsställas.  

11 

Leverans & 
Implementation 

Tredjepartslogistiker bör arbeta med att ge information om den dagliga 
hanteringen och säkerställa att e-handlarna har fått den information de efterfrågar. 

49 

Tredjepartslogistiker skall strukturera flytten av e-handlarnas lager och fortlöpande 
uppdatera e-handlarna kring utvecklingen. 

24 

Tredjepartslogistiker skall investera i och underhålla relationen till e-handlaren för 
att möjliggöra en djupare relation till personalen som hanterar e-handlarens 
produkter. 

21 

Tredjepartslogistiker skall använda personalens erfarenhet och kunskap om lager 
och logistik för att identifiera och bidra med förbättringar till e-handlarens 
verksamhet. 

10 

Uppföljning & 
Effektivisering 

Tredjepartslogistiker bör vara tillgängliga, hålla kontakten (även när den dagliga 
verksamheten fungerar problemfritt) och sträva efter att stärka de personliga 
relationerna till e-handlarna. 

76 

Tredjepartslogistiker bör arbeta proaktivt med service och verksamhetsrådgivning 
men också säkerställa att de direkt, reaktivt, kan erbjuda service och rådgivning när 
problem uppstår. 

65 

Tredjepartslogistiker skall ansvara för att, tillsammans med e-handlarna, följa upp 
och utvärdera KPI:er och med grund i utvärderingen identifiera nya gemensamma 
mål som de strävar efter att uppfylla. 

42 

Tredjepartslogistiker skall vara flexibla för att matcha e-handlarnas utveckling. Dels 
med erbjudandet (både i grunderbjudandets komponenter men även i 
tilläggstjänster) men också genom att underhålla systemintegrationen.  

36 

Tredjepartslogistiker skall arbeta med uppföljning och utvärdering av sin egen 
verksamhet för att bli effektivare och minimera risken för att brister återkommer. 

29 
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Ramverket är sorterat efter försäljningsprocessens olika faser och beskriver de aktiviteter som 

författarna har matchat mot de värdeskapande fördelarna i varje fas. I kolumnen längst ut till höger 

står aktivitetens poäng vilket också har varit basen för aktiviteternas rangordning. Viktigt att påpeka 

är att alla aktiviteter i ramverket är värdeskapande, men på grund av att författarna hade en 

ambition om att kunna uttala sig om vilka aktiviteter som tredjepartslogistiker bör fokusera på är de 

rangordnade. En aktivitet som har 80 poäng jämfört med en aktivitet som har 22 poäng borde 

således prioriteras högre men den är inte fyra gånger viktigare. På grund av att studien har 

genomförts med ett bekvämlighetsurval och utan signifikanstester går det inte säga att slutsatserna 

är statistiskt säkerställda. Däremot vågar författarna, efter att ha arbetat med problemet i sex 

månader, påstå att ramverket speglar e-handlarnas behov och åsikter mycket bra och att 

tredjepartslogistiker bör använda sig av ramverket för att utveckla och förändra sin verksamhet. 

Först och främst ger ramverket tredjepartslogistiker kunskap om vad e-handlare tycker är 

värdeskapande i försäljningsprocessens olika faser. Dessutom beskriver det hur en 

tredjepartslogistiker bör arbeta i faserna för att skapa kundvärde men framförallt kan ramverket 

användas för att avgöra hur en tredjepartslogistiker skall fokusera sina resurser och prioritera om de 

inte kan utföra alla aktiviteter. Författarna anser att de har besvarat studiens övergripande syfte och 

att tredjepartslogistiker, genom att använda ramverket, vet vilka aktiviteter de skall utföra i 

försäljningsprocessens olika faser för att öka e-handelsföretagens upplevda värde.   
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10 REKOMMENDATIONER TILL RAMVERKET 

Detta kapitel kommer att presentera merparten av de rekommendationer som författarna 

vill lämna i samband med slutsatserna.  

I det föregående kapitlet presenterades ett ramverk för hur tredjepartslogistiker kan arbeta i 

försäljningsprocessens olika faser för att öka e-handelskunders upplevda värde. Med detta kapitel 

vill författarna lämna rekommendationer som ett komplement till ramverket. Rekommendationerna 

kan användas för att ge ramverket en verksamhetsnära kontext och vara ett utvärderingsunderlag 

för att se skillnader i hur tredjepartslogistiker arbetar jämfört med hur de borde arbeta för att skapa 

ett ökat värde. Kapitlet är uppdelat i försäljningsprocessens olika faser och under varje fas beskrivs 

de olika aktiviteterna från Tabell 34 med tillhörande rekommendationer.  

10.1 SORTERING OCH URVAL  

Detta avsnitt syftar till att ge läsaren en förståelse för hur ramverket kan användas i den första fasen 

av försäljningsprocessen.  

1. Tredjepartslogistiker bör värna om och stärka relationen till e-handlare istället för att skynda på 

processen mot en omedelbar försäljning. 

• Fråga vad det var som fick kunden att byta från att driva eget lager eller byta från en tidigare 

aktör. Frågan öppnar upp för en diskussion om kundens erfarenhet av tredjepartslogistik och 

ger dessutom en direkt inblick i kundens kärnbehov.  

• Kommunicera tydligt att e-handlarens verksamhet ses som en gemensam satsning med 

potential för utveckling och att de kunder som man väljer att göra affär med blir en del av 

företaget.  

• Investera i relationen och säkerställ att det finns en bra kommunikation. Svarstider skall 

hållas korta för att utstråla professionalism och e-handlarens informationsbehov bör 

tillgodoses så snabbt som möjligt för att de skall kunna genomföra sina utvärderingar.  

 

2. Tredjepartslogistiker bör synliggöra information om verksamheten. 

• Det är viktigt att vara transparant inför potentiella kunder med: 

– Den expertkompetens som finns i bolaget (personer), vilket förmedlar de 

möjligheter en kund kan förvänta sig.  

– Prestandamått som plockhastighet, felplock etc.  

– Vilka aktörer på marknaden som företaget kan arbeta mot. 

– Vilka lösningar (som används av e-handlare) bolaget är kompatibla med. 

– Skick på lokaler och utrustning.  

• Synliggör att verksamheten strävar efter att utvecklas. Detta sänder signaler om att det är 

ett företag som e-handlaren kan växa tillsammans med. Om bolaget arbetar med 

marknadsavkänning och konkurrensbevakning kan det användas för att säkerställa att 

företaget erbjuder sina kunder rätt tjänster och även ge indikationer på om några delar av 

verksamheten behöver förbättras.  

• Tydliggör vilka kopplingar (WMS) som finns färdiga och vilka som krävs mellan e-handlaren 

och företaget.  
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10.2 BEHOVSSPECIFICERING 

Detta avsnitt syftar till att ge läsaren en förståelse för hur ramverket kan användas i den andra fasen 

av försäljningsprocessen.  

 1. Tredjepartslogistiker skall värna om och stärka relationen till potentiella kunder istället för att 

fokusera på att få till en omedelbar försäljning. 

• Arbeta med ett kunskapsutbyte där e-handlaren får vara med och påverka företaget, vilket 

stärker känslan av delaktighet. Dela erfarenhet från tidigare kunder och identifiera och visa 

potentiella förbättringar som e-handlaren kan genomföra i sin egen verksamhet, som de på 

grund av bristande erfarenhet själva inte lyckats identifiera. Företagets kunskap och 

erfarenheter kan även inspirera e-handlaren till förändringar som gör att de är bättre 

förberedda för outsourcing.  

• Visa engagemang, avsätt tid till att samtala med och gör ansträngningar för att utveckla 

relationen till e-handlaren. Detta ger e-handlaren uppmärksamhet, ett bra intryck och 

signalerar att e-handlaren värderas som potentiell kund. När kontakten börjar bli mer 

utbredd, knyt relationen till personerna som arbetar på företaget och kommer vara 

delaktiga i hanteringen av e-handlarens produkter. 

 

2. Tredjepartslogistiker skall arbeta med att ge rätt information om deras erbjudande, framförallt 

prestandamått, och säkerställa att de har förstått e-handlares behov för att kunna sätta upp 

gemensamma mål. 

• Ge e-handlaren information om verksamhetens kvalitet, plockhastighet och plocksäkerhet. 

Där de prestationsbaserade nyckeltalen gärna är satta i relation till e-handlarens produkter. 

Det är viktigt att nyckeltalen har underlag med tanke på att e-handlaren kan kontrollera 

uppgifterna först senare i processen och felaktiga löften kan skada relationen i ett senare 

skede.  

• Ge information om personalflexibilitet, planerade effektivitetsförbättringar och underlag för 

andra parametrar som gör att parterna kan sätta upp gemensamma mål för vilka 

prestationsnivåer som skall uppfyllas för att samarbetet skall fungera. Detta ger e-handlaren 

en ökad trygghet inför deras val av tredjepartslogistiker och en bild av verksamhetens 

möjligheter. 

• Visa vilka typer av bolag, produkter och lösningar som hanteras idag. Får e-handlaren den 

nödvändiga informationen hjälper det dem i deras avvägande om att fortsätta med sitt 

outsourcingbeslut. 

3. Tredjepartslogistiker skall hjälpa e-handlare att identifiera problem och bestämma behov, men 

också uppmärksamma e-handlarna genom att ta fram anpassade lösningar. 

• Utgå från ett tydligt ramverk som identifierar e-handlarens behov. Ramverket kan vara ett 

utvecklat frågeformulär som företaget ser till att gå igenom i sina diskussioner med e-

handlaren.  

• Använd en erbjudandeportfölj som visar företagets grunderbjudande men även vilka 

tilläggstjänster som bolaget kan erbjuda för att e-handlaren skall få en förståelse för 

verksamhetens bredd.  
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4. Tredjepartslogistiker skall arbeta med att förstå e-handlarnas affärsmodell (mål, intäktsmodell 

och kunder) för att kunna föreslå värdeskapande möjligheter. 

• Gå igenom och skaffa kunskap om e-handlarnas affärsmodell (mål, intäktsmodell och 

kunder) för att säkerställa att:  

– Utförda och planerade förbättringarna sätts i relation till e-handlarens faktiska 

behov. 

– Prissättningsmodellen anpassas till e-handlarens produkter, flöden och kunder. Det 

kan vara lätt att motivera höga priser om e-handlarens verksamhet är mer komplex 

än normalt men det är också viktigt att det finns en flexibilitet mot billigare priser 

om e-handlarens flöden är lätthanterliga. 

– Företaget kan fatta egna beslut utan att e-handlarna behöver säkerställa dess 

lämplighet. Det innebär att det byggs upp en tillit som om den saknas stjäl fokus och 

energi från andra uppgifter. Det innebär inte att företaget måste agera utan en 

diskussion med e-handlarna, men förslagen skall vara passande med hänsyn till e-

handlarnas affärsmodell och vad som skapar faktiskt värde.  

5. Tredjepartslogistiker skall kontrollera att de kan utföra systemintegrationen till e-handlarnas 

affärssystem och att kopplingen blir användarvänlig och enkel för e-handlarna att administrera. 

• E-handlarna ser det som avgörande att de redan tidigt i processen kan säkerställa och påvisa 

att det går att göra en tillförlitlig och användarvänlig systemintegration mellan deras 

affärssystem och företagets WMS. Se därför till att: 

– Säkerställa att allt informationsflöde, som exempelvis WMS-kopplingen, kommer 

fungera problemfritt. 

– Sätta upp tydliga riktlinjer för vad e-handlaren har tillgång till i WMS och vem av 

aktörerna som ansvarar för vilken del. 

– Visa vilka kopplingar företaget använder i dagsläget och ge referenser till befintliga 

kunder som kan intyga funktionaliteten. 

10.3 UTVECKLING AV ERBJUDANDET 

Detta avsnitt syftar till att ge läsaren en förståelse för hur ramverket kan användas i den tredje fasen 

av försäljningsprocessen.  

 1. Tredjepartslogistiker bör värna om och stärka relationen till e-handlarna istället för att endast 

fokusera på att utveckla erbjudandet. 

• Var alltid tillgänglig och svara e-handlarna när erbjudandet utvecklas, eftersom det ger 

signaler om att verksamheten förstår att kommunikationen mellan bolagen är något av det 

mest vitala i det fortsatte samarbetet. 

• Utvärdera och säkerställ att aktiviteterna som kommer att debiteras och utföras när e-

handlarna har outsourcat sitt lager faktiskt skapar ett värde åt e-handlarna. 
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2. Tredjepartslogistiker skall utveckla ett anpassat helhetserbjudande men också föreslå ändringar 

i e-handlarens verksamhet som båda ger positiv påverkan. 

• Var öppen och bjud in till kunskapsutbyte som kan utnyttjas för att förändra 

erbjudandeportföljen och täcka fler behov på marknaden men också för att styra e-

handlarens verksamhet till att bättre passa in i hos bolaget, vilket möjliggör en bättre 

planering av resurser och effektiviserar vid en kommande implementation.  

• Se över hur e-handlarens produkter anskaffas och paketeras under både in- och 

utleveransen för att möjliggöra förändringar som ökar lönsamheten på produkterna men 

också uppmärksammar om vissa produkter behöver specialhantering inför en kommande 

implementation. 

• Till följd av att det finns e-handlare med dålig lager- och logistikkunskap bör företaget sätta 

upp en erbjudandeportfölj som visar: 

– Vilka produkter företaget hanterar för befintliga kunder och har hanterat för tidigare 

kunder. 

– Information om en normal kundlösning och komponenter som vanligen nyttjas.  

– Tilläggstjänster som kan erbjudas.  

– Referenscase från hur företaget har anpassat lösningar till tidigare kunder.  

• Dokumentera kontinuerligt lärdomar som kan användas för att utveckla anpassade lösningar 

till nya kunder vid ett senare skede. Dokumentation knyter kunskap till bolaget istället för till 

personer på bolaget.  

3. Tredjepartslogistiker skall motivera prissättningen i relation till de ingående komponenterna i 

erbjudandet och e-handlarens produkter. 

• Bryt ner priset för att visa e-handlaren vad de betalar för i den överenskomna lösningen men 

också hur förbättringar i verksamheten kan påverka individuella delar och slutkostnaden. 

• Tydliggör prissättningsmodellen genom att koppla till e-handlarens verksamhet och 

produkter, vilket även kan inspirera e-handlaren till förändringar i verksamheten som sänker 

kostnaderna. Priset för att hantera en specifik produkt kan även sättas i relation till vad 

konsumenten betalar för produkten. Ett tydligt presenterat pris visar på en transparens hos 

bolaget men kan även framtvinga ändringar för artiklar som inte är lönsamma att hantera. 

• Kontrollera e-handlarens verksamhetsmål för att veta om e-handlaren söker efter det 

billigaste alternativet eller har andra specifika krav som behöver mötas. 

 

4. Tredjepartslogistiker skall säkerställa att behov som inte har identifierats tidigare i processen 

kan tillfredsställas.  

• Diskutera e-handlarens framtida strategi för att säkerställa att företaget även i framtiden 

kan leva upp till e-handlarens krav, vara flexibla och hantera ett förändrat 

produktsortiment.  

• Ett grundligt arbete under utvecklandet av erbjudandet minskar omfattningen av potentiella 

problem senare i processen när e-handlaren har flyttat in till företaget.  

• Ta fram en handlingsplan för hur företaget skall hantera nya krav som uppkommer precis 

innan implementationen. Standardisera till den grad att det finns en färdig plan när problem 

uppstår. Vem har huvudansvaret för att lösa problem av olika typ? Vem skall göra vad när 

det uppstår? Hur hanteras situationer som har uppstått tidigare? En tydlig handlingsplan 

minskar risken för att nya krav försenar eller att små problem får stora konsekvenser.  
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10.4 LEVERANS OCH IMPLEMENTATION 

Detta avsnitt syftar till att ge läsaren en förståelse för hur ramverket kan användas i den fjärde fasen 

av försäljningsprocessen.  

 1. Tredjepartslogistiker bör arbeta med att ge information om den dagliga hanteringen och 

säkerställa att e-handlarna har fått den information de efterfrågar. 

• Säkerställ att det alltid finns någon på företaget som är kontaktbar, kan svara och ge e-

handlare den information som de söker. E-handlaren värdesätter en tredjepartslogistiker 

som är proaktiv, snabbt kan kommunicera och agera för att hålla sig uppdaterad. 

• Säkerställ att WMS-kopplingen fungerar för att både kunder och e-handlaren skall kunna se 

korrekta lagersaldon och att beställningar skall registreras i tredjepartslogistikerns WMS. 

 

2. Tredjepartslogistiker skall strukturera flytten av e-handlarnas lager och fortlöpande uppdatera 

e-handlarna kring utvecklingen. 

• Ta fram en standardiserad struktur och process för implementationen, vilket minskar 

sannolikheten för problem, tidsåtgången och resursutnyttjandet innan e-handlarens 

verksamhet är igång igen.  

• Var transparent med fel och brister men även förbättringsåtgärder som tas för att minimera 

dessa.  

• Föreslå ändringar i erbjudandet om den ursprungliga lösningen inte visar sig fungera under 

implementationen.  

3. Tredjepartslogistiker skall investera i och underhålla relationen till e-handlaren för att 

möjliggöra en djupare relation till personalen som hanterar e-handlarens produkter. 

• Välkomna e-handlaren till företaget och skapa kontaktytor för att e-handlaren skall kunna 

bygga en relation till personalen som skall hantera dennes produkter. Får e-handlaren bygga 

en relation med personerna bakom bolaget känner de sig prioriterade och 

uppmärksammade vilket de värdesätter. 

4. Tredjepartslogistiker skall använda personalens erfarenhet och kunskap om lager och logistik 

för att identifiera och bidra med förbättringar till e-handlarens verksamhet. 

• Arbeta för att utvecklas och växa tillsammans med e-handlaren. E-handlaren vill ha 

kompetens utifrån och input på verksamheten som kan leda till förbättringar. Låt personalen 

bidra med potentiella förbättringsförslag och premiera förslagen i möten med både lager- 

och den administrativa personalen. 
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10.5 UPPFÖLJNING OCH EFFEKTIVISERING 

Detta avsnitt syftar till att ge läsaren en förståelse för hur ramverket kan användas i den femte fasen 

av försäljningsprocessen.  

 1. Tredjepartslogistiker bör vara tillgängliga, hålla kontakten (även när den dagliga verksamheten 

fungerar problemfritt) och sträva efter att stärka de personliga relationerna till e-handlarna. 

• Sträva efter att båda parterna skall se på relationen som ett samarbete som fortsätter att 

utvecklas.  

– Ge e-handlaren tid och fokus som en unik kund även om den löpande verksamheten 

flyter på problemfritt. 

– Var kontaktbar när det uppstår problem.  

– Bjud in till träffar som inte bara handlar om den löpande verksamheten och håll 

alltid ”dörren öppen”.  

• Sätt upp långsiktiga mål för relationen och fortsätt att investera i kunden. Utvärdera löpande 

relationen till e-handlarna och låt utvärderingen ligga till grund för målen. 

2. Tredjepartslogistiker bör arbeta proaktivt med service och verksamhetsrådgivning men också 

säkerställa att de direkt, reaktivt, kan erbjuda service och rådgivning när problem uppstår. 

• Reaktiv service och rådgivning 

– Sträva alltid efter att problem som uppstår i relationen med e-handlaren aldrig 

påverkar slutkunden.  

– Upprätta en kontaktfunktion för att e-handlaren alltid skall kunna komma i kontakt 

utan att behöva vänta på att få hjälp (jourkontakt). Framförallt under alla de timmar 

som e-handlaren arbetar.  

• Proaktiv service och rådgivning 

– Erbjud stöd när e-handlaren utvecklar sin verksamhet och ge input med hjälp av 

erfarenhet från andra kunder.  

3. Tredjepartslogistiker skall ansvara för att, tillsammans med e-handlarna, följa upp och 

utvärdera KPI:er och med grund i utvärderingen identifiera nya gemensamma mål som de strävar 

efter att uppfylla. 

• Följ upp och utvärdera de KPI-mål som satts upp tillsammans med e-handlaren och arbeta 

med att minimera fel som kan få effekt på e-handlarnas slutkunder. Använd regelbundna 

utvärderingar till att sätta upp nya mål för kommande perioder.  

• Skapa en kontaktyta där bolagen kan träffas och diskutera varandras verksamheter och 

potentiella förbättringsförslag. Utförs det med jämna intervall skulle det innebära att det var 

enklare att uppmärksamma brister i någon av verksamheterna men också möjliggöra en 

diskussion kring varför uppgifter utförs på ett specifikt sätt. 

 

4. Tredjepartslogistiker skall vara flexibla för att matcha e-handlarnas utveckling. Dels med 

erbjudandet (både i grunderbjudandets komponenter men även i tilläggstjänster) men också 

genom att underhålla systemintegrationen.  

• Arbeta mot att ha en öppen och transparent dialog med e-handlaren och regelbundna 

strategiska möten där framtiden och utvecklingen diskuteras. Var lyhörd för förändringar 

som e-handlaren vill genomföra. 
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• Utvärdera och utveckla systemintegrationen så att den följer med i e-handlarens och 

teknikens utveckling. 

 

5. Tredjepartslogistiker skall arbeta med uppföljning och utvärdering av sin egen verksamhet för 

att bli effektivare och minimera risken för att brister återkommer. 

• Utveckla och utvärdera verksamheten kontinuerligt och utvärdera och dokumentera 

speciellt brister som sker för att minimera att de inträffar igen. 

• Utveckla och erbjud tilläggstjänster som exempelvis tullhantering och slutkundsupport. För 

att upprätthålla kvaliteten kan slutkundssupporten vara ett delat ansvar där e-handlaren 

sköter produktspecifika frågor och tredjepartslogistikern behandlar orderspecifika frågor. 

Det är dock viktigt att alla tilläggstjänster sköts med samma engagemang och omsorg som 

om det hade varit e-handlaren som drev dem för att slutkunden inte skall påverkas negativt.  
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11 EXAMENSARBETETS AKADEMISKA BIDRAG 

Detta kapitel kommer att presentera en diskussion kring examensarbetets akademiska 

bidrag och författarnas förslag på vidare studier. 

11.1 TEORETISKA REFLEKTIONER KRING STUDIENS AKADEMISKA BIDRAG 
Detta avsnitt syftar till att ge läsaren en förståelse för vad författarna anser vara examensarbetets 

akademiska bidrag.  

Det genomförda examensarbetet har bidragit med förståelse kring vad e-handelsföretag värderar vid 

köp av tredjepartslogistik, men även kring vilka aktiviteter tredjepartslogistiker kan genomföra för 

att skapa detta värde. Förståelsen för vad e-handelsföretagen värderar bidrar med kunskap åt Tuli et 

al.:s (2007) diskussion som påpekades under problematiseringen. Tuli et al. (2007) menade att det 

finns en okunskap kring vad köpare värderar hos säljare vid köp av komplexa och strategiskt viktiga 

erbjudanden. Examensarbetet handlar om tredjepartslogistik vilket kan anses vara ett komplext och 

strategiskt viktigt erbjudande. Författarna anser alltså att de genom sitt ramverk har bidragit med 

kunskap och visat vad köpare värderar hos säljare.  

Ramverket ger förståelse för vilka aktiviteter tredjepartslogistiker kan utföra för att öka e-

handelsföretagens upplevda värde och bidrar såldes till Butner och Liebs (2007) diskussion som 

identifierades under problematiseringen. Butner och Lieb (2007) menar att det kan vara svårt att 

lyckas med relationsutvecklandet i kontexten tredjepartslogistik. Kopplat till relationsutvecklandet 

har examensarbetet påvisat att de intervjuade e-handlarna värdesätter relationsfördelar högre och 

oftare än produkt- och servicerelaterade fördelar. Författarna anser att det framtagna ramverket 

kan användas av tredjepartslogistiker för att lyckas med relationsutvecklandet som e-handlarna 

värdesätter och således har examensarbetet tagit fram ett ramverk som bidrar till att utföra det 

Butner och Lieb (2007) anser är problematiskt. 

11.2 FÖRSLAG PÅ VIDARE STUDIER 
Detta avsnitt syftar till att ge läsaren förslag på framtida studier som skulle kunna genomföras med 

slutsatserna från examensarbetet eller områden där det finns ett behov av ytterligare studier.  

Examensarbetets ramverk användas för att beskriva den försäljningsprocess, uppdelad i faser och 

aktiviteter, som en tredjepartslogistiker och e-handlare går igenom vid försäljning av 

tredjepartslogistik. Försäljningsprocessen liknar den Tuli et al. (2007) beskriver men skiljer sig på så 

sätt att ramverket inleds med en fas som säljare och köpare i stora drag utför på egen hand, där 

säljare letar information och köpare tydliggör deras strävan av en samarbetsrelation. Tuli et al.:s 

(2007) försäljningsprocess inleds istället med behovsdefiniering, vilket kan liknas med ramverkets 

andra fas, där köparen och säljaren identifierar och fastställer köparens behov och säljarens 

möjligheter. På grund av att försäljningsprocesserna har stora likheter anser författarna att 

ramverkets försäljningsprocess kan användas i framtida studier som involverar försäljning av 

komplexa och strategiskt viktiga erbjudanden, för att undersöka om Tuli et al.:s (2007) 

försäljningsprocess är ofullständig. Dessutom kan underlaget användas för att undersöka om 

examensarbetets ramverk kan användas som en grund i andra kontexter eller andra typer av 

försäljning som exempelvis Aarikka-Stenroos och Jaakkolas (2012) värdebaserade försäljning.  

Under examensarbetets gång har författarna upptäckt att det vore intressant att vidare undersöka 

vad det är som driver en e-handlares beslut att outsourca sin lager- och logistikfunktion. Men även 
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hur en e-handlares affärsmodell och verksamhet skall vara designad för att dra maximal nytta av 

tredjepartslogistikern och tredjepartslogistik. Författarna har även uppmärksammat att 

tredjepartslogistiker ofta har ett antal potentiella e-handlare som vill outsourca sitt lager. Däremot 

vet inte tredjepartslogistiker hur de skall utvärdera de potentiella e-handlarna för att veta vilka som 

har möjligheten att växa och ge en god lönsamhet. Det skulle därför behövas studier kring hur 

tredjepartslogistiker skulle kunna optimera sin kundportfölj. Exempelvis på vilken blandning av e-

handlare som ger en stabil kundportfölj och minskar tredjepartslogistikerns risk.   
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13 APPENDIX 1 - FÖRSTUDIENS METOD  

13.1 FÖRSTUDIEINTERVJUER 
Följande avsnitt beskriver tillvägagångssättet för de förstudier som har genomförts för att bygga en 

översikt av branschen.  

13.1.1 STUDIE AV MARKNADSSITUATIONEN FÖR ATT SKAPA UNDERLAG FÖR PROBLEMATISERING 

För att lyfta den företagsspecifika situationen till en generell nivå har författarna valt att genomföra 

en förstudie, vilken har legat till grund för en bättre förståelse av tredjepartslogistik och branschen 

för tredjepartslogistik. Detta har ansetts relevant för att säkerställa att inga uppenbara delar missas i 

introduktionen och problematiseringen. Studien har, vad Lekvall & Wahlbin (2007) och Miriampolski 

(2001) benämner, en explorativ inriktning. 

13.1.2 METOD FÖR INFORMATIONSINHÄMTNING OCH TOLKNING  

Intervjuerna följde en övergripande intervjuguide, där de intervjuade fick stor frihet att prata fritt 

om, på förhand, förberedda ämnen. Intervjuguiden justerades endast om respondenten 

representerade ett säljande eller köpande företag. De tredjepartslogistikerna fick frågor om sitt eget 

erbjudande samtidigt som de e-handlarna fick frågor om processen från intresse till köpet av 

tredjepartslogistik. Både de tredjepartslogistikerna och e-handlarna fick frågor om marknadens och 

företagets historiska och framtida utveckling. Författarna försökte inte styra respondentens svar 

utan intervjuerna hölls flexibla, vilket också innebar att författarna kunde ställa följdfrågor kring svar 

som väckte intresse eller behövde förtydligas. Den gemensamma nämnaren under intervjuerna var 

att respondenten själv fick välja var det var viktigt att lägga fokus. Denna typ av intervjuer följer 

karaktäristiken för vad Bryman & Bell (2003) definierar som en semistrukturerad intervju och ligger i 

linje med valet av frågemetod som Lekvall & Wahlbin (2007) menar tillhör en explorativ studie.  

På grund av att fysiska möten ansågs vara praktiskt olämpligt genomfördes intervjuerna via på 

förhand inbokade telefonmöten. Mötena bokades i förväg för att den intervjuade skulle vara 

förberedd och kunna sitta på en ostörd plats. Telefonintervjuer medförde att de kontaktade 

företagen valde att ställa upp på en intervju och att samtalen kunde hållas förhållandevis lediga. Alla 

telefonintervjuer genomfördes via telefonkonferens för att båda författarna skulle kunna delta och 

ställa följdfrågor. Den ena författaren höll i intervjun samtidigt som den andra förde anteckningar. 

Förmodligen hade svarsfrekvensen och nyanseringen av svaren varit sämre om intervjuerna istället 

hade skickats ut via exempelvis mail, vilket också hade omöjliggjort direkta följdfrågor och en 

diskussion. Intervjuerna tog i genomsnitt 30 minuter att genomföra och spelades in.  

Intervjuerna på Almroths bestod av personliga intervjuer. Dessa bokades i förväg vilket medförde att 

de intervjuade kunde ta sig tid och upplevdes inte stressade vid intervjun. Intervjuernas längd var 28 

respektive 58 minuter och spelades in.  

13.1.3 VAL AV INTERVJUOBJEKT  

Tredjepartslogistikerna valdes genom sökningar och granskning på internet. Detta för att kunna 

säkerställa att respondenterna var väl insatta i branschen och därmed indirekt validera legitimiteten 

i deras svar, vilket gör att underlaget kan användas till det tänka ändamålet. De intervjuade har 

också representerat företag med skillnader i omsättning, antal anställda och geografiskt läge. Detta 

för att kunna spegla ett så representativt urval, av den totala marknaden, som är ekonomiskt och 

praktiskt möjligt för förstudien. Urvalsmetoden beskrivs av Lekvall och Wahlbin (2007) som ett 

bedömningsurval, vilket rekommenderas om undersökaren vill ha en sammansättning av 
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respondenter som gör att vissa frågeställningar blir väl belysta. Dessutom är förstudien strikt 

explorativ och det finns inga avsikter att kunna beräkna inferensfel i förstudiegruppen, vilket gör att 

ett bedömningsurval, som är en form av ett icke sannolikhetsurval, lämpar sig (Lekvall & Wahlbin, 

2007). Bedömningen av representativitet har varit intuitiv och anses vara för syftet hög.  

E-handelsföretagen valdes endast från Almroths kundstock. E-handelsföretagen valdes med hänsyn 

till storlek, hur länge de hade varit kunder hos Almroths men också beroende på om de arbetade 

med mer traditionella produktflöden eller partihandel. Anledningen var att det ansågs praktiskt 

omöjligt att identifiera och kontakta konkurrenters kunder inom förstudiens begränsade tidsram. 

Dessutom antog författarna att Almroths kunder gav ett tillräckligt bra underlag för att uppfylla 

syftet om att ge en övergripande bild av processen från intresse till köp. Urvalsmetoden som 

användes var ett bedömningsurval, med samma resonemang som för valet av tredjepartslogistiker. 

Intervjuobjekten på Almroths valdes baserat på grad av inbladning i företagets erbjudande. Den 

första intervjun genomfördes med Almroths VD och den andra med Almroths produktionschef. Vd:n 

inleder kundrelationer och jobbar med försäljning av tredjepartslogistik och produktionschefen blir 

inblandad då den första relationen med kunden är upprättad. Urvalsmetoden som användes var ett 

bedömningsurval, med samma resonemang som för valet av tredjepartslogistiker och e-handlare.  

13.1.4 INTERVJUOBJEKT - VILKA HAR SVARAT?  
Tabell 35: Respondenter hos säljande företag. 

Tredjepartslogistiker 1 2  3  4 

Respondent 
1. VD 1. Affärsutvecklare 1. Transportchef 1. VD 

2. Produktionschef 

 

Tabell 36: Respondenter hos köpande företag 

E-handelsföretag 1  2  3  4  

Respondent 1. VD 1. VD 1. VD 1. VD 

 

13.1.5 UNDERSÖKNINGENS GILTIGHET  

De utförda intervjuerna spelades in och transkriberades i efterhand för komplettera de anteckningar 

som togs i samband med intervjun. För att minska påverkan av den författare som tog anteckningar 

transkriberades intervjun av den författare som utförde intervjun. Att uppgifterna var uppdelade 

medförde också att den författare som utförde intervjun kunde ha fullt fokus på att lyssna och ställa 

följdfrågor. Detta tillvägagångssätt antas ha minimerat risken för egna tolkningar och underlaget får 

därför anses ha hög giltighet. 

13.1.6 UNDERSÖKNINGEN TILLFÖRLITLIGHET  

Undersökningen har för få respondenter för att göra någon form av statistiskt riktiga 

tvärsnittsbedömningar. Undersökningen ger således inte underlag för generella slutsatser kring 

marknaden men det har inte heller varit syftet med förstudien. Undersökningen får därför anses 

vara tillförlitlig för ändamålet och kan sägas ge en tillräckligt bra översikt av marknadssituationen.  
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14 APPENDIX 2 – VIKTIGA ASPEKTER I VALET AV TREDJEPARTSLOGISTIKER 

14.1 E-HANDELSFÖRETAG 1 
E-handelsföretaget menar att det avgörande i valet av tredjepartslogistiker är människan och 

personalen samt deras vilja att utvecklas tillsammans, men även flexibilitet i termer av att kunna ta 

in och ut personal beroende på volym. Speciellt lägger e-handelsföretaget vikt vid att 

tredjepartslogistikern använder egen personal, som har erfarenhet och kunskap, och inte 

bemanningsföretag. E-handelsföretaget nämner även att avståndet till postens sorteringsanläggning 

var en viktig faktor på grund av att paket kan skickas senare och att inleveranser sker tidigare, vilket 

möjliggör för fler försändelser per dag. Vidare menar e-handelsföretaget att det är bra att kunna 

använda flera transportörer, men en aktör som sköter lagerdriften.  

14.2 E-HANDELSFÖRETAG 2 
En aspekt som påverkade E-handelsföretaget var möjligheten till tullager och det förtroende som 

ingavs av den säljande organisationen, men även flexibilitet i termer av att kunna ta in och ut 

personal beroende på volym. E-handelsföretaget tar även upp möjligheten att välja transportör och 

olika fraktsätt som kvalificerande, där tredjepartslogistiker skall ha upphämtningar av alla stora 

transportörer som företaget är intresserad av. 

14.3 E-HANDELSFÖRETAG 3 
E-handelsföretaget säger att rimliga priser och en flexibilitet hos tredjepartslogistiker påverkade 

valet. Framförallt flexibilitet som i en förståelse för, och en vilja att tillsammans lösa, utmaningar. E-

handelsföretaget tillägger att det absolut viktigaste rent generellt är att aktören plockar rätt, skickar 

rätt och snabbt får ut produkter. 

14.4 E-HANDELSFÖRETAG 4  
E-handelsföretaget trycker på att den viktigaste aspekten i valet är att man känner uppmärksammad 

men sammanfattar de viktiga aspekterna i att tredjepartslogistikern ställer upp på alla nivåer och 

under alla tider samt att de är belägna i närheten.  
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15 APPENDIX 3 – INTERVJUGUIDE 

15.1 INNAN INTERVJUN STARTAR (MAX 10 MINUTER)  

Förklara en gång till att: 

• De som genomför intervjun är studenterna Erik Österström och Martin Ling, vilka genomför 
sitt examensarbete. Under examensarbetet har intervjuarna suttit på företaget Almroths 
Express och Åkeri AB för att få insikt i hur en tredjepartslogistikers verksamhet fungerar och 
se hur säljare av tredjepartslogistik arbetar mot e-handelskunder. 

• Data från intervjun och workshopen kommer uteslutande att användas för examensarbetet 
och inte på något sätt spridas vidare i ett senare skede. 

• E-handlaren är helt anonym (det är bara intervjuarna som vet vem och på vilket bolag 
intervjun har genomförts). Även resultaten från intervjun och workshopen kommer att 
anonymiseras för att omöjliggöra att e-handlarens svar kan komma att skada e-handlaren på 
något sätt i ett senare skede. 

• Intervjun kommer att spelas in och dubbelkolla en gång till att e-handlaren är införstådd 
med detta. 

• E-handlarens svar kommer att användas till att besvara syftet: ”Hur tredjepartslogistiker kan 
arbeta tillsammans med e-handelskunder, i försäljningsprocessen av ett helhetserbjudande, 
för att öka det upplevda kundvärdet”. 

15.2 INTERVJU (MAX 15 MINUTER) 

Börja med att förklara att det inte finns några rätta eller fel svar på följande frågor utan att 

intervjuarna endast är intresserade av e-handlarens personliga preferenser och berättelse. 

Förklara att intervjun kommer att bestå av några korta inledande frågor följt av frågor av lite längre 

karaktär där e-handlaren kan prata mer fritt kring vad hen tänker på. 

15.2.1 KORTA INLEDANDE FRÅGOR 

• Vad är din roll? 

• Vilken typ av produkter säljer ert företag? 

• Säljer ni primärt till privatpersoner eller företag? 

• Vilken typ av flöde har ni? Produktflöde eller partihandel? 

15.2.2 FRÅGOR KRING TREDJEPARTSLOGISTIK (UNDERSTRUKET OM E-HANDLAREN ENDAST HAR FUNDERAT ÖVER 

TREDJEPARTSLOGISTIK) 

• Berätta hur det gick till när ni skaffade en 3PL-aktör? Vad har fått er att fundera över att 

skaffa en 3PL-aktör? Vad har gjort att ni i dagsläget inte har valt att använda 3PL?  

– Hur uppstod behovet?  

– Varför har ni känt ett behov av att byta till 3PL? 

– Hur gick ni till väga för att hitta en aktör som var rätt för er verksamhet? Hur har ni 

tänkt hitta en aktör som är rätt för er verksamhet?  

 Vilka parametrar utvärderades tredjepartslogistikerna på? 

– Vad fick er att välja den tredjepartslogistiker som ni slutligen valde? 

 Var det någon avgörande faktor som motiverade valet? 

– Hur ser kontakten i dagsläget ut till er tredjepartslogistiker? 
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15.2.3 FRÅGOR KRING STUDIENS INTERVJUADE FÖRSÄLJNINGSPROCESS  

Börja med att presentera den teoretiska process som intervjuarna har tagit fram och definierat. Gå 

igenom de olika faserna och fråga: 

• Vad tycker du om denna process? Skulle du säga att den motsvarar den process som ni själva 
gick igenom när köpte er tredjepartslogistiska lösning? 

– Om inte: Vad skulle du vilja ändra? 

15.3 WORKSHOP (MAX 30 MINUTER) 
Förklara att intervjun nu kommer ta en mer aktiv karaktär och kommer att kretsa kring processen 
som precis har presenterats. 

15.3.1 FÖRKLARA DEN ÖVERGRIPANDE TANKEN MED WORKSHOPPEN 

 Förklara att: 

a) E-handlaren förväntas lägga ut de olika korten på huruvida hen tycker att de är viktiga i 
den identifierade försäljningsprocessen. 

b) De olika korten beskriver olika typer av aktiviteter. På den icke numrerade sidan av 
kortet finns det ett exempel på hur aktiviteten skulle kunna se ut i en 3PL-kontext. 

c) De olika A3-arken symboliserar faser i den försäljningsprocess som vi har identifierat. 
Varje fas karaktäriseras baserat på 1. Kundens status. 2. Kundens aktiviteter. 3. 
Karaktären på kontakt mellan kund och tredjepartslogistiker. 4. Status på avtal mellan 
kund och tredjepartslogistiker. 

d) E-handlaren skall lägga ut korten på ett av tre sätt. 
Om det som står på kortet inte upplevs som varken viktigt eller oviktigt skall kortet 
placeras på pappret med överskriften: Varken viktigt eller oviktigt.  
Om det som står på kortet upplevs som viktigt eller mycket viktigt i någon av processens 
fem faser skall detta kort placeras ut på de olika faser där det hör hemma under 
antingen viktigt ELLER mycket viktigt. 

e) Avvägningen mellan om någonting är viktigt eller mycket viktigt är helt upp till 
respondenten att avgöra. 

f) Det finns inget rätt eller fel i hur korten placeras ut eller i hur e-handlaren tänker. 
Däremot får e-handlaren gärna ställa frågor till oss om hen upplever någonting som 
otydligt eller om det är någonting som de vill att vi förtydligar. 

g) Förklara att när ordet erbjudande används på korten är detta det erbjudande som 
kunden köper. Alltså tredjepartslogistik. 

Fråga specifikt om e-handlaren har förstått: 

a) De olika faserna, eller om det är någonting intervjuarna skall förtydliga. 

b) Det generella upplägget, eller om det är någonting intervjuarna behöver förtydliga. 

c) Nämn en gång till att e-handlaren gärna får ställa frågor om de olika korten om det är 
någonting hen vill att intervjuarna skall förklara. 

d) Låt e-handlaren lägga ut alla kort och be e-handlaren förklara varför hen lägger ut korten 
som hen gör. Fokus skall vara på att kort i taget och sedan placera ut det för alla faser i 
processen. 

e) Fråga om e-handlaren är nöjd med sina svar eller om det är någonting som hen vill ändra 
på.  
Om det är någonting hen vill ändra på: fråga varför hen vill ändra sitt val.  
Om det inte är någonting hen vill ändra på: Tacka för att vi fick komma på besök och 
avsluta mötet.  
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16 APPENDIX 4 – FÖRDELAR I EN TREDJEPARTSLOGISTISK KONTEXT  

För att kunna uppfylla studiens syfte och göra fördelarna begripliga i intervjuer och workshops samt 

knyta dem till aktiviteter, behövs en förklaring för hur de gemensamt skall tolkas av alla inblandade. 

Därför syftar detta appendix till att ge läsaren en förståelse för hur de olika fördelarna har använts 

med anknytning till en tredjepartslogistisk kontext. 

16.1 PRODUKTRELATERADE FÖRDELAR I ETT TREDJEPARTSLOGISTISKT PERSPEKTIV 

1. Kvalitet  

Leverantörens verksamhet håller en hög kvalitet.  

Exempel: Leverantören har exempelvis rena och moderna lokaler och alla aspekter av verksamheten 

har en hög lägstanivå. 

2. Prestanda 

Leverantören är snabbare och skickligare än andra tredjepartslogistiker på marknaden.  

Exempel: Leverantören kan exempelvis plocka fler order än en konkurrerande tredjepartslogistiker 

per dag.  

3. Pålitlighet och hållbarhet  

Leverantören gör kontinuerligt rätt sak.  

Exempel: Sett ur ett helhetsperspektiv gör leverantören få misstag över en längre period. 

4. Användarvänlighet/enkelhet 

Erbjudandet är användarvänligt och enkelt för kunden att administrera.  

Exempel: Det är exempelvis problemfritt för kunden att plocka ut nyckeltal eller uppdaterat 

lagersaldo genom leverantörens affärssystem. 

5. Innovativa funktioner/komponenter 

Erbjudanden som leverantören tillhandahåller skiljer sig från standarderbjudanden på marknaden i 

att de innehåller innovativa funktioner och/eller komponenter.  

Exempel: Leverantören har exempelvis teknisk utrustning på sitt lager som är i framkant av 

marknaden eller utför uppgifter på ett innovativt sätt jämfört med andra tredjepartslogistiker.  

6. Förbättringar/Uppgraderingar  

Kunden välkomnas att ta en aktiv roll för att förbättra eller uppgradera det befintliga erbjudandet.  

Exempel: Leverantören välkomnar kunden att medverka aktivt i exempelvis möten vars syfte är att 

förbättra leverantörens verksamhet.  

7. Image av erbjudandet 

Kundens anseende i branschen påverkas positivt av att nyttja leverantörens erbjudande.  

Exempel: Kunden uppmärksammas av branschkollegor för att ha valt en tredjepartslogistiker med 

exempelvis toppmodernt plocknings- och packningssystem.  

8. Anpassningsbart standarderbjudande 

Det erbjudande leverantören vanligen säljer till sina kunder går att anpassa.  

Exempel: Även om hanteringen av produkter är densamma som för leverantörens övriga kunder, kan 

leverantören exempelvis erbjuda kunden en prissättningsmodell som vanligen inte används. 

Exempelvis ett samlat pris per produkt ”pris per piece” istället för kvadratmeterhyra och 

hanteringskostnad.  
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9. Alternativa erbjudanden 

Kunden kan välja mellan förutbestämda konfigurationer av tredjepartslogistiska lösningar som 

passar olika verksamheter och därigenom förenklar valet för kunden.  

Exempel: Kunden kan välja på erbjudanden som är framtagna och skräddarsydda för verksamheter 

med exempelvis små produkter, stora produkter, snabba flöden, långsamma flöden, färskvaror, etc.  

10. Erbjudandet är unikt  

Leverantörens erbjudande är unikt i förhållande till andra tredjepartslogistiker på marknaden.  

Exempel: Leverantören har, oavsett kundens krav, ett erbjudande som skiljer sig i exempelvis de 

tjänster som erbjuds jämfört med andra tredjepartslogistiker.  

11. Uppfylla krav, unika för kunden 

Leverantören besitter specialistkompetens och kan uppfylla krav som är unika för kunden.  

Exempel: Leverantören kan hantera exempelvis special- eller riskprodukter i verksamheten, vilka 

normalt inte hanteras av tredjepartslogistiker.  

12. Hjälpsamhet vid problemlösning 

Leverantören klarar av att hantera oförutsedda behov som uppstått i interaktionen mellan 

leverantör och kund.  

Exempel: Om det exempelvis uppstår ett systemfel mellan leverantörens och kundens affärssystem, 

finns leverantören till hands och kan lösa problemet.  

13. Flexibilitet vid nya krav i pågående relation 

Leverantören kan ändra det ursprungliga erbjudandet under pågående relation för att tillmötesgå 

förändringar som kunden vill genomföra.  

Exempel: Leverantören är flexibel och har förmågan att installera exempelvis säkerhetsburar eller 

erbjuda fryslagring om kunden tar in nya produkter i sitt sortiment som kräver den typen av 

hantering, oavsett vad som först var överenskommet.  

14. Aktiv del i utvecklandet av nya erbjudanden 

Leverantören tar en aktiv del i utvecklandet av kundens framtida verksamhet. 

Exempel: Leverantören agerar exempelvis logistisk rådgivare för kunden och tar en aktiv roll i att 

tillsammans utveckla kundens framtida erbjudande. 

15. Prisnivå 

Leverantören har en prisnivå för sitt erbjudande som kunden anser vara rimligt i förhållande till vad 

kunden upplever erbjudandet vara värt.  

Exempel: Leverantören prissätter exempelvis efter eller över marknadsstandard men kan motivera 

prissättningen. 

16.2 SERVICERELATERADE FÖRDELAR I ETT TREDJEPARTSLOGISTISKT PERSPEKTIV 

16. Underlättar/effektiviserar kundens processer 

Leverantören erbjuder tjänster som underlättar eller effektiviserar kundens processer.  

Exempel: Leverantören har exempelvis en kontaktperson på lagret som kunden kan ringa för att 

kolla orderstatus för en specifik order på väg in till lagret.  
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17. Ta över kundens processer 

Leverantören har möjlighet att ta över och utföra administrativa roller som tidigare har skötts av 

kunden själv.  

Exempel: Leverantören kan exempelvis ta över och sköta kundens slutkundssupport. 

18. Kontinuerligt hög standard på tjänster 

Eventuella tilläggstjänster som kunden köper av leverantören utförs med kontinuerligt hög standard.  

Exempel: Om leverantören tar över exempelvis slutkundssupport besvaras ärenden snabbt och på 

ett sätt som gör att konsumentnöjdheten hålls hög.  

19. Support och kunskap kring erbjudandet 

Leverantören har kunskap om erbjudandet samt branschen och kan därför erbjuda supportande- 

och konsultande tjänster till kunden.  

Exempel: Leverantörens kunskap kan utnyttjas av kunden för att exempelvis minska inköpskostnader 

och/eller driftskostnader för kundens verksamhet men också se till att kostnader minskar för mer 

produkt- eller tjänsterelaterade komponenter av erbjudandet. 

20. Snabba och tillförlitliga svar vid kontakt 

När kunden kontaktar leverantören ges snabba, korrekta och lämpliga svar.  

Exempel: Leverantören svarar direkt och med fullständig information om kunden exempelvis skickar 

ett mail med en fråga.  

21. Leverantören är kontaktbar 

Leverantören är kontaktbar då kundens behov uppstår, även om detta inträffar efter leverantörens 

normala arbetstid.  

22. Flexibilitet vid oförutsedda händelser 

Leverantören klarar av att hantera oförutsedda behov som uppstått i interaktionen mellan kund och 

konsument.  

Exempel: Leverantören kan exempelvis sätta in extra personal vid plötsliga beställningstoppar.  

23. Förståelse för kundens verksamhet 

Leverantören förstår kundens verksamhet och kan föreslå ändringar i erbjudandet som ger positiv 

effekt för kundens verksamhet  

Exempel: Leverantören vet exempelvis att kunden har börjat köpa in stora partier från Kina och kan 

därför föreslå att kunden utnyttjar ett tullager för att öka kundens likviditet. 

16.3 RELATIONSRELATERADE FÖRDELAR I ETT TREDJEPARTSLOGISTISKT PERSPEKTIV 

24. Personlig relation till leverantören 

Leverantören och kunden har en djupare relation än rent affärsmässig.  

Exempel: Ett samtal mellan kunden och leverantören rör inte bara affärsrelaterade frågeställningar. 

25. Kan nyttja leverantörens ackumulerade kunskap 

Leverantören delar med sig av erfarenhet och kunskap från liknande kunder, vilket kan inspirera 

kunden till förändringar i kundens egen verksamhet.  

Exempel: Leverantörens erfarenhet från en tidigare kund bidrar exempelvis till att kunden byter 

förpackningsmaterial för sina försändelser. 
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26. Tillgänglighet 

Kunden är alltid välkommen att besöka leverantören under leverantörens normala arbetstid.  

Exempel: Kunden har vägarna förbi leverantören och kan utan att ha planerat in ett möte i förväg 

göra ett besök.  

27. Extra värden  

Leverantören ser kunden som unik och inte en i mängden.  

Exempel: Leverantören ger kunden erkännande och uppmärksamhet även om kundens verksamhet 

är en av de mindre hos leverantören. 

28. Ansträngningar för att upprätthålla relationen över tid 

Leverantören investerar och anstränger sig för att upprätthålla relationen till kunden.  

Exempel: Leverantören visar ett långsiktigt åtagande och är proaktiv mot konflikter och problem 

genom att exempelvis planera för framtiden och hålla en regelbunden dialog. 

29. Tillit 

Kunden har tillit till leverantören och behöver inte dubbelkolla allt leverantören gör utan känner sig 

trygg i att leverantören kan fatta egna beslut.  

Exempel: En situation har uppstått som exempelvis riskerar veckans leveranser ut till konsument. 

Kunden kan känna sig trygg i att leverantörens problemlösningsförslag är lämpliga och behöver inte 

bli involverad i situationen.  

30. Image av relation 

Relationen till leverantören påverkar kundens rykte positivt hos slutkonsumenten.  

Exempel: Slutkonsumenten får ett ökat förtroende för kunden till följd av att kunden har valt 

marknadens exempelvis ”mest pålitliga” eller ”miljövänliga” leverantör.  
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17 APPENDIX 5 – FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN I EN TREDJEPARTSLOGISTISK 

KONTEXT 
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