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Abstract 
Outsourcing is a trend that characterizes the field of logistics today. It has opened up 

opportunities for third- and fourth party logistic providers to take place in the market. 

Therefore, we intend to study the 3PL business and how it can be related to a perspective. 

We will therefore consider a 3PL as a part of the client's value chain and we will talk 

about inter- and multi-organizational perspectives on doing business. We see this kind of 

activity as an example of distribution of value production. Something that is considered 

to be an increasingly common in supporting the logistic business is ERP-systems. 

However, there are those who believe that ERP-systems stifle the development of the 

logistics Supply chain. The main argument seems to be that ERP-systems do not support 

cooperation between the parties in the chain. In this reasoning, our problems have 

emerged.  

 

First, we wanted to find out what characterizes today's / tomorrow's 3PL operations, in 

terms of trends, and thus took the help of document studies to develop knowledge about 

the subject. Then we compiled questions for qualitative interviews with representatives 

from logistics providers and system suppliers of ERP-systems. We wanted to find out 

what they thought about the trends and the system support required by the context. With 

that as background, we put the focus on the compilation of requirements for ERP-systems 

for third party logistics. We also took the help of literature from which we could compile 

a number of general and specific requirements on the system.  

 

Through these different data sources, we could then determine the requirements on ERP-

systems for third-party logistics, as an example of distribution of value production. 

 

 
 
 
 
Keywords: Third-party logistics (3PL), Value chain, Perspective, Trends, IT, ERP-

system, Requirement, Distribution of value production 

 

 



II 

Sammanfattning 
Outsourcing är en trend som präglar logistikområdet idag. Det har öppnat upp möjligheter 

för verksamheter som tredjeparts– och fjärdepartslogistiker att ta plats på marknaden. 

Därför ämnar vi studera 3PL-verksamhet och hur den kan relateras till ett perspektiv. Vi 

kommer alltså betrakta en 3PL som en del i uppdragsgivarens värdekedja och vi kommer 

att prata om inter- och multiorganisatoriska perspektiv på att bedriva affärer. Vi ser alltså 

denna form av verksamhet som exempel på distribuerat värdeskapande. Något som anses 

vara ett allt vanligare IT-stöd för logistik är affärssystem. Dock finns det de som menar 

att affärssystem kväver utvecklingen av den logistiska försörjningskedjan. Systemet 

stödjer alltså inte samarbetet mellan parterna i kedjan. Ur detta resonemang har vårt 

problem växt fram.  

 

Först ville vi ta reda på vad som karaktäriserar dagens/morgondagens 3PL-verksamhet, i 

form av trender, och tog därför hjälp av dokumentstudier för att utveckla kunskap om 

ämnet. Därefter sammanställde vi frågor inför kvalitativa intervjuer med representanter 

från logistikföretag och systemleverantörer av affärssystem. Vi ville alltså ta reda på vad 

de ansåg om trenderna och det systemstöd som krävs i sammanhanget. Med det som 

bakgrund, lade vi fokus på att sammanställa krav på affärssystem för tredjepartslogistik. 

Vi tog även hjälp av litteraturen där vi kunde sammanställa ett antal generella och 

specifika krav på affärssystem.  

 

Genom dessa olika datakällor kunde vi ta reda på vilka krav på affärssystem som 

tredjepartslogistik ställer, som exempel på distribuerat värdeskapande.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Tredjepartslogistik (3PL), Värdekedja, Perspektiv, Trender, IT, 

Affärssystem, Krav, Distribuerat värdeskapande 



III 

Förord 
Denna uppsats har levt med oss länge, men nu är arbetet avslutat och vi är stolta över vårt 

resultat. Det har inte alltid varit en lätt process att ta sig igenom. Den har kantats av både 

medgångar och motgångar. Men tack vare det faktum har arbetet med uppsatsen varit en 

väldigt intressant och lärorik process. Det har varit ett ganska stort område som vi har 

valt att studera, men trots dess omfattning tycker vi att vi har lyckats väl med en uppsats 

som grundar sig i gedigen teori och olika sorters empiriska källor. Vi har också olika 

bakgrund gällande utbildningar på Högskolan i Borås, vilket har gett oss olika 

förutsättningar att tolka och förstå de studerande områdena. 

  

Vi vill passa på att rikta ett tack till alla dem som deltagit i arbetet med vår uppsats. Utan 

er hade det inte varit möjligt att genomföra studien. Vi vill tacka respondenter från 

logistikmässan, Logistikföretaget och Systemleverantören. Tack Sandra Haraldson och 

Mikael Lind för att ni har gett oss ett bra stöd genom handledning präglad av konkreta 

idéer. Slutligen vill vi säga tack till våra nära och kära för ert stöd och er förståelse under 

denna period. 

 

Borås: augusti 2011 

Jenny Svensson & Matias Hetekivi 



IV 

Innehållsförteckning 
 

1 Inledning ............................................................................................................................. - 1 - 
1.1 Bakgrund .................................................................................................................... - 1 - 
1.2 Problemdiskussion ..................................................................................................... - 3 - 
1.3 Ämnesrelatering ......................................................................................................... - 4 - 
1.4 Begreppsprecisering ................................................................................................... - 5 - 

1.4.1 Informationsteknik - IT.......................................................................................... - 5 - 
1.4.2 Affärssystem .......................................................................................................... - 6 - 
1.4.3 Affärssystem vs Standardsystem ........................................................................... - 6 - 
1.4.4 Värdekedjan ........................................................................................................... - 7 - 
1.4.5 Logistik .................................................................................................................. - 7 - 
1.4.6 Tredjepartslogistik ................................................................................................. - 8 - 
1.4.7 Perspektiv .............................................................................................................. - 8 - 
1.4.8 Intraorganisatoriska perspektivet ........................................................................... - 9 - 
1.4.9 Interorganisatoriska perspektivet ......................................................................... - 10 - 
1.4.10 Multiorganisatoriska perspektivet ..................................................................... - 10 - 
1.4.11 Krav ................................................................................................................... - 10 - 
1.4.12 Begreppsmodell ................................................................................................. - 10 - 
1.4.13 Beskrivning av fenomen .................................................................................... - 11 - 

2 Studiens utgångspunkter ................................................................................................... - 12 - 
2.1 Problemställning ...................................................................................................... - 12 - 
2.2 Forskningsfrågor ...................................................................................................... - 13 - 
2.3 Syfte & Förväntat resultat ........................................................................................ - 13 - 
2.4 Kunskapskaraktärisering .......................................................................................... - 14 - 
2.5 Avgränsningar .......................................................................................................... - 14 - 
2.6 Målgrupp .................................................................................................................. - 15 - 
3 Metod ................................................................................................................................ - 16 - 
3.1 Undersökningstyp .................................................................................................... - 16 - 
3.2 Förhållningssätt ........................................................................................................ - 16 - 
3.3 Vald forskningsstrategi ............................................................................................ - 17 - 
3.4 Beskrivning av studiens process .............................................................................. - 18 - 
3.5 Metoder för insamling .............................................................................................. - 22 - 
3.6 Kriterier som ska uppfyllas av studiens respondenter .............................................. - 23 - 
3.7 Urval av respondentföretag ...................................................................................... - 23 - 
3.8 Metoder för analys ................................................................................................... - 24 - 
3.9 Metoder för presentation .......................................................................................... - 25 - 
3.10 Metoder för utvärdering ........................................................................................... - 25 - 

3.10.1 Validitet ............................................................................................................. - 25 - 
3.10.2 Reliabilitet ......................................................................................................... - 26 - 

3.11 Tidigare forskning .................................................................................................... - 27 - 
4 Teoretisk referensram ....................................................................................................... - 27 - 
4.1 Val av teoriområde ................................................................................................... - 28 - 
4.2 Vad karaktäriserar tredjepartslogistik enligt teorin? ................................................ - 28 - 
4.3 Identifierade trender inom logistikområdet .............................................................. - 29 - 

4.3.1 Supply chain management ................................................................................... - 30 - 
4.3.2 SCOR ................................................................................................................... - 32 - 
4.3.3 Demand Chain Management ............................................................................... - 33 - 

4.4 Generella krav som utmärker ett bra affärssystem ................................................... - 35 - 
4.5 Specifika krav på affärssystem för logistik .............................................................. - 36 - 



V 

4.6 Sammanfattning teorikapitlet ................................................................................... - 38 - 
5 Empirisk studie ................................................................................................................. - 38 - 
5.1 Val av intervjufrågor inför vår empiriska studie ...................................................... - 39 - 
5.2 Vilket perspektiv anlägger de större logistikföretagen? ........................................... - 40 - 

5.2.1 Logistikföretaget .................................................................................................. - 40 - 
5.2.2 Allmän information om Logistikföretaget ........................................................... - 40 - 
5.2.3 Logistikföretaget – Tredjepartslogistik ................................................................ - 40 - 
5.2.4 Om respondenten på Logistikföretaget ................................................................ - 40 - 
5.2.5 Vad har Logistikföretaget för affärssystem idag? ................................................ - 41 - 
5.2.6 Hur samverkar Logistikföretaget med andra aktörer – från leverantörernas 

leverantör till kundernas kund?......................................................................................... - 41 - 
5.2.7 Gemensam nämnare............................................................................................. - 42 - 
5.2.8 Konkurrens mellan försörjningskedjor & all intern konkurrens bör uteslutas..... - 42 - 
5.2.9 Samverkansperspektiv såsom Demand chain eller pull philosophy .................... - 42 - 
5.2.10 Respondentens syn på framtida trender ............................................................. - 43 - 
5.2.11 Respondentens syn på framtida krav gällande affärssystem för logistik ........... - 43 - 

5.3 Vilka är trenderna inom logistikbranschen som helhet? .......................................... - 44 - 
5.3.1 Logistik & Transport - Svenska Mässan, Göteborg 2010 ................................... - 45 - 
5.3.2 Inledande kommentarer ....................................................................................... - 45 - 
5.3.3 Problem idag ........................................................................................................ - 45 - 
5.3.4 Trender - logistikbranschens synvinkel ............................................................... - 46 - 
5.3.5 Trender & krav – Leverantörer av affärssystem .................................................. - 47 - 

5.4 Vilket perspektiv anlägger en leverantör av affärssystem? ...................................... - 48 - 
5.4.1 Systemleverantören.............................................................................................. - 48 - 
5.4.2 Allmän information ............................................................................................. - 48 - 
5.4.3 Om respondenten på Systemleverantören ............................................................ - 48 - 
5.4.4 Systemleverantören & deras affärssystem ........................................................... - 49 - 
5.4.5 Affärssystemet & logistik .................................................................................... - 49 - 
5.4.6 Affärssystemet  & Supply Chain Management ................................................... - 50 - 
5.4.7 Affärssystemet & SCOR...................................................................................... - 51 - 
5.4.8 Affärssystemet & Demand Chain Management .................................................. - 51 - 
5.4.9 Utmaningar med affärssystemet .......................................................................... - 52 - 
5.4.10 Systemleverantörens syn på logistikbranschen ................................................. - 53 - 
5.4.11 Gemensam nämnare .......................................................................................... - 54 - 

5.5 Sammanfattning empirikapitlet ................................................................................ - 54 - 
6 Analys ............................................................................................................................... - 55 - 
6.1 Vad karaktäriserar tredjepartslogistik ...................................................................... - 55 - 
6.2 Jämförelse mellan teori & empiri – Trender inom logistik ...................................... - 56 - 

6.2.1 Logistikföretagets syn på logistiktrenderna ......................................................... - 56 - 
6.2.2 Trender som präglar tredjepartslogistik – Enligt empirin .................................... - 59 - 
6.2.3 Sammanfattning av logistiktrender – Enligt teorin & empirin ............................ - 60 - 

6.3 Sammanställning av generella krav på affärssystem – Enligt teorin ....................... - 62 - 
6.4 Sammanställning av specifika krav på affärssystem – Enligt teorin ........................ - 62 - 

6.4.1 Specifika krav på affärssystem – Enligt empirin ................................................. - 63 - 
6.5 Jämförelse av de verksamhetsmässiga kraven på tredjepartslogistik & systemkrav på 

affärssystemet ............................................................................................................................ - 67 - 
7 Slutsats och diskussion ..................................................................................................... - 73 - 
7.1 Vad karaktäriserar dagens/morgondagens tredjeparts- logistik som exempel på 

distribuerad värdeproduktion? ................................................................................................... - 73 - 
7.2 Vilka är de generella kraven på affärssystem? ......................................................... - 74 - 
7.3 Vilka specifika krav på affärssystem innebär distribuerat värdeskapande? ............. - 74 - 



VI 

7.4 Vad innebär de verksamhetsmässiga kraven på tredjepartslogistik för att kunna 

omsättas till systemkrav? ........................................................................................................... - 75 - 
7.5 Vilka krav bör ställas på affärssystem i syfte att stödja tredjepartslogistikverksamhet 

som exempel på distribuerad värdeproduktion? ........................................................................ - 76 - 
8 Utvärdering ....................................................................................................................... - 78 - 
8.1 Validitet .................................................................................................................... - 78 - 

8.1.1 Beskrivande validitet ........................................................................................... - 78 - 
8.1.2 Tolkande validitet ................................................................................................ - 78 - 
8.1.3 Teoretisk validitet ................................................................................................ - 79 - 
8.1.4 Generaliserbarhet ................................................................................................. - 79 - 
8.1.5 Värderande validitet............................................................................................. - 79 - 

8.2 Reliabilitet ................................................................................................................ - 79 - 
8.3 Metodutvärdering ..................................................................................................... - 80 - 
8.4 Förslag till fortsatt forskning .................................................................................... - 80 - 
9 Referenser ......................................................................................................................... - 82 - 
9.1 Tryckta källor ........................................................................................................... - 82 - 
9.2 Elektroniska källor ................................................................................................... - 84 - 
10 Bilagor .............................................................................................................................. - 85 - 
10.1 Bilaga 1 .................................................................................................................... - 85 - 
10.2 Bilaga 2 .................................................................................................................... - 86 - 



VII 

Figur- och tabellförteckning 
 
Figur 1: Modell över olika perspektiv på tredjepartslogistik .......................................... - 9 - 

Figur 2: Begreppsmodell över relationerna mellan viktiga begrepp ............................ - 11 - 
Figur 3: Modell över uppsatsens fenomen .................................................................... - 12 - 
Figur 4: Handlingsgraf över studiens process, del 1 ..................................................... - 19 - 
Figur 5: Handlingsgraf över studiens process, del 2 ..................................................... - 21 - 
 

Tabell 1: Identifierade trender ifrån teorin .................................................................... - 56 - 
Tabell 2: Jämförelse av trender mellan teori och empiri .............................................. - 60 - 
Tabell 3: Generella krav på affärssystem från teorin .................................................... - 62 - 

Tabell 4: Jämförelse av systemkrav mellan teori och empiri ....................................... - 66 - 
Tabell 5: Generella och specifika krav på affärssystem ............................................... - 67 - 
Tabell 6: Identifierade trender från teorin och empirin ................................................ - 69 - 

Tabell 7: Sammanställning av systemkrav ................................................................... - 70 - 
Tabell 8: Systemkrav för verksamhetskravet flexibilitet .............................................. - 71 - 

Tabell 9: Systemkrav för verksamhetskravet samverkan ............................................. - 71 - 
Tabell 10: Systemkrav för verksamhetskravet samstämmighet.................................... - 71 - 

Tabell 11: Systemkrav för verksamhetskravet öppenhet .............................................. - 72 - 
Tabell 12: Systemkrav för verksamhetskravet mervärde.............................................. - 72 - 
Tabell 13: Identifierade trender från teorin och empirin .............................................. - 73 - 

Tabell 14: Generella krav på affärssystem från teorin .................................................. - 74 - 
Tabell 15: Sammanställning av specifika systemkrav från teorin & empirin ............... - 75 - 

Tabell 16: Verksamhetskrav på tredjepartslogistik ....................................................... - 75 - 
Tabell 17: Sammanställning av systemkrav på affärssystem ....................................... - 77 - 



 

- 1 - 

1 Inledning  
Denna uppsats avser att behandla de krav som bör ställas på affärssystem (eng. ERP-

system) för att det ska stödja distribuerad värdeproduktion där vi använder 

tredjepartslogistik som exempel. I detta inledande kapitel kommer vi att redogöra för 

studiens bakgrund, diskutera studiens problemställning, samt argumentera för varför 

studien är relevant för ämnesområdet. Vi kommer därefter att precisera de begrepp som 

är centrala för studien, samt presentera studiens problemställning, forskningsfrågor, 

syfte, avgränsningar samt den tänkta målgruppen. 

 

1.1 Bakgrund  
IT är ett område som är aktuellt och som ständigt utvecklas i dagens 

informationssamhälle och detsamma gäller logistikområdet. Ett vanligt IT-stöd som 

företagen använder sig av för att planera dessa logistiska flöden är affärssystem (Jonsson 

& Mattsson, 2009, s. 52). Dock är begreppet logistik något som inte har alltför tydliga 

gränser för vad som definieras som just logistik. Beroende på vem man frågar och till 

vilken bransch man ser till, kan logistik definieras olika (Fredholm, 2006, s.15). 

Dessutom går det att betrakta informationsflöde i logistikområdet. Logistiken präglas 

alltså inte bara av materialflöden (godsflöden), utan även informationsflöden (Fredholm, 

2006, s.15).  

 

I en verksamhet produceras värde för slutkunden och ett vanligt sätt att betrakta 

värdeskapande inom verksamheter presenteras av Porter (2004) i form av en värdekedja 

(eng. Value chain). Han beskriver värdekedjan där varje verksamhet är en samling 

aktiviteter som designar, marknadsför, producerar, levererar och supporterar dess produkt 

(Porter, 2004, s.33-34). En intressant aspekt i sammanhanget är att Value chain belyser 

ett företags kärnverksamhet vilket kan resultera i outsourcing. T.ex. Christopher (2005) 

lyfter fram detta. Det innebär alltså att alla aktiviteter granskas i sin värdekedja och 

huruvida de erbjuder konkurrensfördelar. Om någon aktivitet inte tillför tillräckligt värde, 

går det att överväga att outsourca den till en annan part, vilken kan erbjuda kostnads- och 

värdefördelar. Detta har gett upphov till en trend av outsourcing (Christopher, 2005, s. 

14). 

 

Porter (2004) sätter således in ett företags värdekedja i en större helhet av flera 

värdekedjor som kan relateras till varandra. Han kallar det för värdesystemet (eng. value 

system). För att erhålla och upprätthålla konkurrensfördelar inkluderar det en förståelse 

för den egna verksamhetens värdekedja samt vilken roll den spelar i värdesystemet. Han 

talar på så sätt om värdeskapande som distribueras över flera organisationer. 

 

Outsourcing är en trend som präglar logistikområdet. Det eftersom att företag alltmer vill 

fokusera på sin kärnverksamhet (Jonsson & Mattsson, 2009; Christopher, 2005). 

Uppdragsgivaren låter alltså andra organisationer bedriva de delar av verksamheten som 

berör logistiken och därför blir tredje- och fjärdepartslogistiklösningar allt vanligare. För 

många verksamheter utgör logistik viktiga värden. En sådan lösning som en tredje- och 

fjärdepartslogistiker innebär att en verksamhets värde läggs ut på en annan part, såsom 
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resonemanget ovan om Porters värdekedja syftar till. Bakgrunden är alltså att vi vill se på 

de värden som en tredjepartsverksamhet skapar för dess uppdragsgivare: 

 

”I en tredjepartssamverkan utgör tredjepartslogistikern en viktig part (del) i 

uppdragsgivarens värdekedja och således även arbetet med att koordinera den. 

(Haraldson, 2008, s.13)”.  

 

Det handlar alltså om affärer som inkluderar värdeskapande som distribueras över flera 

organisationer såsom Porters modell förespråkar. 

 

Ett IT-stöd som beskrivs för att stödja verksamhetsutövande är bl.a. affärssystem. Dessa 

kan betraktas på olika sätt och i litteraturen har det vuxit fram ett antal olika definitioner. 

Ofta pratas det om hur affärssystemet ska stödja en verksamhets informationsbehov. Det 

finns författare som beskriver affärssystem som ett mjukvarusystem vilket binder ihop 

informationsflödet genom hela verksamheten (Sumner 2005 se Wahlberg, 2010, s. 15). 

Begreppet är släkt med systemformen standardsystem vilket enkelt kan beskrivas som IT-

stöd i standardiserad form. Wahlberg (2010, s. 14) beskriver ett standardsystem som ett 

system vilken en systemleverantör utvecklat och som är gjort för att kunna passa fler än 

en verksamhet. Begreppet affärssystem definieras också som bestående av 

informationssystem vilka hjälper till att stödja ett företags affärsmodeller, som i sin tur 

representerar ett företags sätt att bedriva affärer (Glader, 2008, s. 482). Vidare kan man 

säga att det i förlängningen ställer krav på affärssystemet att uppfylla de verksamhetskrav 

ett företag har på sitt sätt att bedriva affärer.  

  

Verksamheter och affärsgörande kan betraktas utifrån olika perspektiv. Generellt gäller 

dock att stort fokus ligger på handlingar och handlingskvalitet inom de flesta 

affärsverksamheter. Handlingar ses numera som centrala och det är viktigt att uppnå 

kvalitet i genomförandet, för att på så vis utveckla affärsrelationerna (Haraldson, 2008, s. 

8). Vidare innebär detta att man alltmer har börjat se till kommunikationen för att främja 

de åtaganden och förväntningar som ställs på de samverkande aktörerna (Haraldson, 

2008, s. 8). En handling bör alltså föregås av god kommunikation och mer specifikt att 

materiella handlingar vanligtvis föregås av kommunikativa handlingar. Detta är något 

som affärssystemet som verksamhetsstöd måste klara av. Med detta sagt menar vi också 

att det är viktigt att det finns förståelse för den verksamhet som systemet ämnar stödja. 

Inom det engelska språket benämns det bl.a. som co-design mellan verksamhet och IT: 

 

“When an IT system is viewed as a part of the business organisation, and both the 

IT and business systems are designed in the same time, the gap between them can 

be minimised. (Liu & Bennet m.fl. 2002, s. 251)”. 

 

Vilket kort kan tolkas som att verksamhet och informationssystem bör utvecklas i 

samklang. Gäller det en verksamhet vars affär handlar om att distribuera värde över flera 

organisationer bör handling och kommunikation betraktas utifrån ett perspektiv där det är 

flera parter som ingår i ett informationsutbyte. 
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Avslutningsvis vill vi tillägga att p.g.a. den stora omfattningen av logistikområdet har vi 

som sagt valt att koncentrera oss på att undersöka en specifik logistikverksamhet. Vi ser 

alltså tredjepartslogistik (3PL) som ett exempel på den affärsmodell som vi ämnar 

studera. Alltså där värdeskapande sker över flera organisationer.  

 

1.2 Problemdiskussion  
I bakgrunden har vi introducerat IT och logistik som två omfattande ämnen där 

affärssystem som en del av IT blir allt vanligare systemstöd för logistiska flöden. 

Dessutom har vi nämnt att vi ämnar studera 3PL eftersom det är en viktig utveckling som 

präglar dagens logistikbransch. Mot bakgrund till det vi tidigare tagit upp, anser vi att det 

är ett mycket aktuellt och relevant område att studera eftersom det saknas kunskap om 

vilka krav som bör ställas på ett affärssystem som ämnar stödja affärer såsom distribuerat 

värdeskapande. 

 

Ett par författare som behandlar problemet med affärssystem för logistikbranschen är 

Akkermans et al,. (2002, sid 285-286). De tar t.ex. upp i sin studie att akademiker verkar 

vara mycket mer intresserade av den logistiska försörjningskedja (eng. Supply chain 

management) än affärssystem och de tar även upp avsaknaden av vetenskaplig forskning 

kring affärssystem, förutom den som handlar om implementationen. 

 

Eftersom vi kommer att ha ett perspektiv som präglas av interorganisatoriska och 

multiorganisatoriska frågor anser vi att samverkan är ett fenomen som är av stor vikt för 

denna studie. Det har konstaterats av Haraldson och Lind (2010) i en artikel om 

multiorganisatorisk syn på affärsprocesser att samverkande relationer och samproduktion 

är av stor betydelse på företagsmarknaden. Haraldson och Lind (2010, s.10) skriver 

följande: 

 

"Collaborative relationships in business market are of growing importance to 

customer and suppliers alike (Ulaga, 2003). [...] Another market trend is that 

process of value production is often distributed over several organizations, i.e. 

several organizations are co-producers of value aimed for the customer 

(Christopher, 2005; Hedberg, 1997). "   

 

Haraldson och Lind (2010) har i och med detta identifierat ett problem som tyder på att 

IT inte stödjer denna samverkan fullt ut. Författarna skriver följande (2010, s. 10):  

 

"The issue is no longer only how to align business and IT for one organization 

(c.f. Lind & Seigerroth, 2010), but also how to align several businesses and their 

support of IT with each other."  

 

För att binda problemet till affärssystem nämner författarna Akkermans et al. (2002, sid 

286) följande: 
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”Our experts also found that current ERP systems can be limiting progress in 

Supply chain management from a strategic perspective because of their low 

flexibility and their typical single-company scope.” 

 

Ovan citat innebär alltså att affärssystem som del av IT, inte stödjer ett vidare perspektiv 

än det enskilda företaget på grund av låg flexibilitet och dess typiska struktur med 

utgångspunkt i ett företag. Vid tiden då denna artikel skrevs kom författarna bl.a. fram till 

att ett heltäckande affärssystem inte var designat för att stödja logistiken genom en 

försörjningskedja av flera företag.  

 

Det identifierade problemet handlar alltså om att systemstöden idag inte designas utifrån 

sin roll i en större värdekedja som präglas av samverkan, där slutkundens behov initierar 

aktiviteterna i kedjan. Då värdeskapande hos en 3PL-aktör sker genom samverkan med 

flera parter (vilket kräver ett multiorganisatoriskt perspektiv) så stödjer affärssystemet 

inte denna verksamhetstyp och detta sätt att bedriva affärer. 

   

1.3 Ämnesrelatering  
Institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) vid Högskolan i Borås beskriver med 

betoning att ämnesområdet informatik är en: 

 

"samhällsvetenskap som studerar användning och utveckling av 

informationsteknik i verksamheter (Ämensdefinition informatik, 2003).” 

 

Vi anser att detta synsätt på informatik kan relateras till vår studie eftersom vi kommer att 

studera användning men också utveckling av informationsteknik i form av affärssystem. 

Då tanken är att vi ska ta fram krav på affärssystem för tredjepartslogistik är vårt primära 

fokus utveckling och integration av affärssystem och verksamhet Vi avser också att till 

viss del beakta användningen av affärssystemen för att därigenom ta fram krav på vad 

som utmärker ett bra affärssystem.  

   

Institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) vid Högskolan i Borås har övergripande 

skildrat ämnesområdet att vara ett område som behandlar användningen av IT i arbetsliv, 

organisation och samhälle. Centralt för ämnesområdet är att förstå och förklara hur IS/IT 

designas, utformas, produceras, införs, används och utvärderas. Informatik ses som ett 

designorienterat ämne med ambitionen att integrera tekniska och sociala aspekter av IT i 

syfte att säkerställa god IT-användning. Detta medför att även en bedömning av behov 

och effekter av IT-lösningar inkluderas i ämnesområdet. Vi menar att denna övergripande 

skildring på många sätt kan relateras till vår studie. För att ta några givna exempel vill vi 

först och främst belysa det faktum att vår studie kommer att se på användningen av IT 

inom organisationer. Dessutom behandlar vår studie frågan hur systemstödet ska 

designas. Eftersom informatik ses som ett designorienterat ämne som tar hänsyn till 

tekniska och sociala aspekter kommer vi genom vår studie att behandla dessa, med 

utgångspunkt i en god IT-användning.  
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För att fördjupa oss ytterligare i definitionen för informatik vid IDA på Högskolan i 

Borås beskrivs det att informatik nu även inkluderar användaren med fokus på sociala 

kontexter. Detta till skillnad från den tidigare syn som främst handlade om teknik- och 

naturvetenskap. Vidare beskrivs informatik som en vetenskap som tar hänsyn till både 

användarens och utvecklarens praktik (Ämensdefinition informatik, 2003). Detta kan 

relateras till studien då vi kommer att behandla både användarens praktik och 

utvecklarens praktik, genom att granska de behov som användarna har gällande 

affärssystemet i en logistikkontext. Vi kommer även att se till utvecklarens praktik 

eftersom vi har för avsikt att identifiera ett antal krav som kan användas för att i högre 

grad skapa IT-stöd som anpassats efter de nya förhållandena. Vårt fokus kommer därför 

att ligga på att ta fram krav för handlingsbara affärssystem med syfte att stödja 

distribuerande värdeproduktion.  

   

Avslutningsvis menar vi att vår studie är viktig för informatikområdet då vi avser att ta 

fram ny kunskap inom ämnesområdet angående krav på affärssystem för praktikområdet 

logistik. I och med att informatikområdet består av tre inriktningar vilka är 

verksamhetsinriktad systemutveckling, förbättring av mjukvaruprocesser och 

programutveckling (Ämensdefinition informatik, 2003) vill vi bidra till dessa. Vi hoppas 

därmed att vårt bidrag ska resultera i ett nytt sätt att tänka kring de affärssystem som ska 

stödja tredjepartslogistik. Vi hoppas även kunna förbättra den 

mjukvaruutvecklingsverksamhet som bedrivs av organisationer som arbetar med system- 

och programutveckling. Därmed kommer vi också att behandla fenomenet 

mjukvaruprocesser (software process improvement). Vårt mål är också att generera ett 

resultat som bidrar till utveckling av tredjepartslogistiken som exempel på distribuerande 

värdeskapande, vilket den verksamhetsinriktade systemutvecklingen syftar till. 

  

1.4 Begreppsprecisering  
För att fördjupa oss i texten ovan börjar vi nu med att beskriva viktiga begrepp:  

 

1.4.1  Informationsteknik - IT 
Vi börjar med IT eftersom det är ett centralt begrepp för att förstå sammanhanget. IT eller 

informationsteknik kan definieras som:  

 

"ett samlingsbegrepp för teknik som samlar in, lagar, bearbetar, kommunicerar, 

söker och presenterar data, text, bild och tal (Fredholm, 2006, s.15).” 

 

Fagerström (2003, s.1) pratar om historien bakom begreppet IT i form av IT-system och 

nämner att de användes hos verksamheter för att skapa effektivitetsfördelar. När tiden 

förändrades och tekniken med den, fungerar IT-systemet idag som ett stöd för de flesta av 

verksamhetens funktioner.   

   

Fredholm (2006, s. 16) tar närmare upp relationen mellan IT och logistik, där han 

beskriver att IT kan fördelas på fem områden vilka är hårdvara, informationssystem, 

nätverk och kommunikation, kunskap och tjänster. För att beskriva dessa lite närmare kan 
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hårdvara exempelvis handla om tekniska lösningar i form av datorer och servrar. 

Informationssystem är i logistiska sammanhang system för exempelvis lager och 

produktion. Nästa område, nätverk och kommunikation, syftar på det som kopplar 

samman logistikföretaget med andra aktörer såsom kunder eller partners med hjälp av 

t.ex. EDI. Kunskapsområdet handlar om att kunna använda IT på bästa möjliga sätt inom 

verksamheten. Det sista området, tjänster, handlar om att sälja den kompetens som 

företagen efterfrågar. 

   

1.4.2 Affärssystem 
Som vi nämnt tidigare i rapporten kommer vi granska den form av IT-stöd som kallas för 

affärssystem (eng. ERP-system). Det finns alltså olika sätt att betrakta denna form av 

system och vi kommer att ta upp några av de vanligaste nedan.  

 

Affärssystem kopplas ibland ihop med ekonomi, men som vi redan beskrivit ovan, ser vi 

affärssystem som en del av informationstekniken. Dessutom kan man inte längre beakta 

affärssystem som ett stöd för enbart redovisning. Nu handlar det istället om 

informationssystem som hjälper till att stödja ett företags affärsmodeller. (Glader, 2008, 

s. 482)  

 

Affärssystem kan med andra ord uttryckas som ett samlingsbegrepp för det IT-stöd som 

ett företag behöver för att hantera sin administrativa databehandling. Affärssystem är en 

allmän term för standardiserade, samverkande, moduluppbyggda program som håller 

reda på och samordnar så mycket som möjligt av företagets resurser, inventarier och 

aktiviteter. Tanken med ett affärssystem är att integrera företagets hela 

informationsbehov i ett enda system. (Johannesson & Lindblad 2000, s. 24)  

 

Eftersom affärssystem har definierats som standardiserade innebär det att de kan ses som 

generella. Jonsson och Mattson (2009, s. 469) anser att de flesta affärssystem på 

marknaden är så generella och har en så omfattande funktionalitet att de i stor 

utsträckning är användbara i de flesta typer av företag. De menar också att det finns 

affärssystem som är specialiserade till vissa branscher. 

   

1.4.3 Affärssystem vs Standardsystem 
Något som kan anses vara synonymt med affärssystem är standardsystem. Nilsson (1991, 

s.1) beskriver standardsystem som färdigutvecklade system vilka kan användas direkt i 

företagets verksamhet, till skillnad från de egenutvecklade system som skapas från 

grunden. Han menar också att standardsystem kan ses som en paketerad systemlösning 

(Nilsson, 1991, s. 5). Frode och Verdin (2000, s. 29) tar upp detta i sin kandidatuppsats 

och beskriver enligt Nilsson (2000) att standardsystem även kallas för affärssystem 

eftersom de alltmer innehåller integrerade lösningar för t.ex. ekonomistyrning, 

personalförsörjning, underhåll, materialflöde och säljstyrning. Dessutom beskrivs 

affärssystem med egenskap av starkt integrerade delar via en central databas (Frode & 

Verdin, 2000, s. 28).  
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Vi ser alltså begreppet affärssystem eller standardsystem som en del av 

informationstekniken. För oss är det ett systempaket som köps (Hedman & Kalling, 2002, 

s. 191) av en systemleverantör. Vi kan också konstatera att dessa system ofta appliceras 

på en verksamhet, främst som en helhetslösning eller genom olika moduler med avsikt att 

stödja olika verksamhetsdelar för att skapa mervärde. Affärssystem kopplas ofta ihop 

med ekonomifunktioner, men som vi redan nämnt ovan har affärssystem idag kommit att 

betyda mer än så, då de kan samordna och integrera hela informationsbehovet hos en 

verksamhet. Vi vill också att våra läsare ska ta till sig att det syftar till att stödja 

verksamhetens sätt att bedriva affärer. Eftersom affärssystem ofta associeras med enbart 

ekonomi och ekonomistyrning kan standardsystem vara ett mer berikande begrepp. 

Faktum är att det har identifierats en minimal skillnad mellan dessa (Frode & Verdin, 

2000, s. 29). Dock kommer vi inte att gå in på skillnaden här, utan kommer i 

fortsättningen bara att använda oss av benämningen affärssystem, eller system. Det ligger 

således utanför våra ramar för studien. 

 

1.4.4 Värdekedjan 
Porter (2004) beskriver värdekedjan där varje verksamhet är en samling aktiviteter som 

designar, marknadsför, producerar, levererar och supporterar dess produkt. För att skapa 

konkurrensfördelar och uppnå värde inom verksamheten anser Porter att man inte enbart 

kan se till verksamheten som en helhet. Han förespråkar ett systematiskt sätt att 

undersöka alla de aktiviteter en verksamhet utför och hur dessa interagerar vilket är 

nödvändigt för att kunna lokalisera konkurrensfördelar (Porter, 2004, s.33-34). Modellen 

är uppbyggd av primära och stödjande aktiviteter. Där de primära aktiviteterna har som 

syfte att skapa högt värde för kunden och varje aktivitet i sig ska vara värdeökande. De 

stödjande aktiviteterna ska stödja de primära aktiviteterna. Han sätter också in ett företags 

värdekedja i en större helhet av flera värdekedjor vilket kallas för värdesystemet. 

1.4.5 Logistik 
För att enkelt förklara begreppet logistik tar vi här upp ett citat från boken Logistik – 

Läran om effektiva materialflöden av Jonsson och Mattsson (2009, s.20), vilka definierar 

det som:  

   

”planering, organisering och styrning av alla aktiviteter i materialflödet, från 

råmaterialanskaffning till slutlig konsumtion och returflöden av framställd 

produkt, och som syftar till att tillfredsställa kunders och övriga intressenters 

behov och önskemål, dvs. ge en god kundservice, låga kostnader, låg 

kapitalbindning och små miljökonsekvenser.”   

   

Det har tidigare tagits upp att logistiken består av både materialflöde och 

informationsflöde och därför vill vi poängtera att begreppet innefattar mer än bara ett 

materialflöde. Dessutom finns det olika sätt att studera logistik. Det kan å ena sidan 

studeras som en enskild del i ett företag, eller å andra sidan studeras som ett integrerat 

flöde genom flera företag. I ovanstående definition avses materialflödet från råvara till 

slutlig förbrukare och involverar även returflöden av t.ex. defekta produkter, 



 

- 8 - 

returförpackningar och återvinning av förbrukade produkter. (Jonsson & Mattsson, 2009, 

s. 20-21) 

 

I det engelska språket nämns logistik i sammanhang som en försörjningskedja alltså 

Supply chain management. Christopher (2005, s. 4) däremot, tycker att det finns en 

skillnad på begreppen logistik (eng. logistics) och Supply chain. Logistik är i grunden en 

form av planering och ett ramverk som syftar till att skapa en gemensam plan för flödet 

av material och information genom i huvudsak en verksamhet. Supply chain management 

bygger på detta ramverk men vill uppnå koppling och samarbete mellan processerna i 

andra verksamheter i kedjan, det vill säga med leverantörer och kunder. Eftersom 

litteraturen ofta tar upp Supply chain management i samband med logistik, anser vi att 

det är viktigt att känna till begreppet. Vi kommer även ta upp andra logistiska begrepp 

och trender under vårt teorikapitel (kap. 4 s. 29). 

 

1.4.6 Tredjepartslogistik 
Den verksamhetstyp som vi valt att studera är tredjepartslogistik även kallat 3PL. Dess 

betydelse har ökat kraftigt inom logistikbranschen de senaste åren och blev populärt 

under 80- 90-talen (Jonsson & Mattsson, 2009, s. 65). Det handlar som sagt om bl.a. 

transport- och lageraktiviteter som en tredjepartslogistiker handhar. Ett företag kan alltså 

använda en tredjepartslogistiker för att lägga ut hela, eller delar, av sin logistik, vilket kan 

resultera i större fokus på kärnverksamheten. 

 

En kort beskrivning av tredjepartslogistik är att en 3PL-aktör kan erbjuda sig att ta över 

funktioner som deras kund, ofta varuägaren, tidigare har ansvaret för inom ramarna för 

sin egen verksamhet. Tredjepartslogistik går alltså längre och innefattar ett betydligt 

större kundvärde än exempelvis lagerhållning och transporter. För att föra resonemanget 

ett steg längre, menar vi att de kan erbjuda en repertoar av tjänster. (Fredholm, 2006, sid. 

60). De har således logistik som huvudsakliga verksamhet och kan erbjuda en portfölj av 

logistiktjänster. 

 

Vidare har vi konstaterat att 3PLverksamhet kan betraktas utifrån olika perspektiv, där 

olika affärer fokuseras. Nedan kommer vi kort att presentera några 

verksamhetsperspektiv.   

 

1.4.7 Perspektiv 
Med perspektiv avser vi det förhållningssätt, eller synsätt som anläggs på logistiken, dess 

samverkande aktörer och IT-stöd i form av affärssystem. Perspektiv handlar om:  

 

"…visst sätt att uppfatta eller analysera ngt (Norstedts Svenska Ordbok, 2003, s. 

834).”  

 

Tre perspektiv har varit framträdande inom logistik i litteraturen. Det är det 

intraorganisatoriska, interorganisatoriska och multiorganisatoriska perspektivet. Dessa 
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definieras beroende på vart gränsen dras för logistiksystemet (Jonsson & Mattssons, 

2009, s. 59).   

 

Med nedanstående modell vill vi ge exempel på parter som kan ingå i en värdekedja samt 

påvisa omfattningen av de olika perspektiven sett utifrån tredjepartlogistikerns 

verksamhet. Ur modellen kan vi även utläsa vilka relationer som finns mellan de olika 

aktörerna samt vilka flöden en tredjepartslogistiker måste klara av att hantera. Via 

modellen kommer vi att förklara perspektivbegreppets innebörd: 

 

 
Figur 1: Modell över olika perspektiv på tredjepartslogistik 

 

Eftersom en modell är en förenkling av verkligheten kan den värdekedja som 

tredjepartlogistikern är en del i komma att innefatta fler parter än ovanstående. Det 

centrala är dock gränsdragningen för vad tredjepartlogistikern betraktar som sin affär. 

Nedan följer en närmare förklaring av perspektiven: 

1.4.8 Intraorganisatoriska perspektivet 
Det intraorganisatoriska perspektivet har sin gräns längs med det egna företagets gränser. 

När ett perspektiv präglas av den intraorganisatoriska synen blir logistiksystemet 

begränsat till att omfatta enbart en intern försörjningskedja tillhörande 

materialförsörjning, produktion samt distribution. Dessa blir då ihopkopplade via interna 

kund- och leverantörsrelationer. De material-, informations-, och betalningsflöden som 

sker genom företaget görs med utgångspunkt i att endast utnyttja sina egna resurser och 

beakta sina egna mål.  
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1.4.9 Interorganisatoriska perspektivet 
Det interorganisatoriska perspektivet på logistiken omfattar även de direkta 

leverantörerna och kunderna. Denna syn innebär att företaget i fråga försöker öka sin 

effektivitet genom att hitta lösningar som innefattar flera företag. Arbetet med att skapa 

effektiva material-, informations-, och betalningsflöden involverar även de direkta 

leverantörerna och kunderna, och sker med hjälp av samordnade resurser.  

   

1.4.10 Multiorganisatoriska perspektivet 
Det mest omfattande perspektivet av dem är givetvis det multiorganisatoriska 

perspektivet. Med detta avses leverantörernas leverantörer och kundernas kunder inom 

gränserna för det definierade logistiksystemet. Detta kan beskrivas genom att dessa utgör 

en komplett försörjningskedja. Slutkunderna är viktiga för kedjan, eftersom de är de som 

genererar logistiksystemets intäkter. Dessutom ingår företag inte endast i en 

försörjningskedja, utan i flera. I detta fall pratar man om ett nätverk av försörjningskedjor 

(Jonsson & Mattsson, 2009, s. 59-61). 

1.4.11 Krav 
För att avrunda och knyta ihop begreppen bör vi tillägga att de krav som ställs vid design 

av affärssystemet medvetet eller omedvetet influeras av det perspektiv som råder. Krav 

kan definieras som de möjligheter och villkor som systemet måste omfatta (König & 

Löfström, 2007, se Jansson & Johansson, 2007, s. 21). Krav är alltså det som systemet 

bör uppfylla. I vårt fall handlar det om krav på affärssystem för att stödja 

dagens/morgondagens distribuerade värdeproduktion fokuserat på 3PL-verksamhet som 

exempel. 

     

1.4.12 Begreppsmodell  
För att påvisa relationerna mellan de begrepp som inkluderas i studien har vi valt att 

illustrera dessa genom följande begreppsmodell: 
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Figur 2: Begreppsmodell över relationerna mellan viktiga begrepp 

 

Om vi börjar med att se på logistiken så kan vi från ovan resonemang konstatera att det 

handlar om informations- och materialflöden som kan outsourcas till en 

tredjepartslogistiker.  

 

Vi kan också konstatera att det med dagens informationsteknik (IT) möjliggörs olika 

typer av stöd för att bedriva affärer. Ett exempel på ett sådant stöd är ett affärssystem. 

Med utgångspunkt i detta kan vi säga att det perspektiv som anläggs på 

tredjepartlogistikerns verksamhet influerar de krav som formar affärssystemet som ska 

stödja 3PL-aktörerns affär. Omvänt bör kraven alltså återspegla det perspektiv som 

präglar 3PL. 

Vad gäller den kontext där 3PL-aktören är verksam så kan vi slå fast vid att denna typ av 

verksamhet är en del i en större värdekedja där 3PL-aktören förväntas bidra till 

distribution av värdeproduktion (ökat värde för de andra parterna). En värdekedja kan 

alltså inkludera en 3PL-verksamhet om logistiken outsourcas (läggs ut) till en tredje part. 

3PL påverkas också av det perspektiv som anläggs (Figur 1 s.10). 

1.4.13 Beskrivning av fenomen  
Vår studie kommer främst att baseras kring tre stycken centrala begrepp, nämligen 

tredjepartslogistik, affärssystem och perspektiv. Vi kommer att använda oss av dessa tre 

begrepp för att beskriva ett fjärde viktigt begrepp, närmare bestämt krav på affärssystem. 

Vi kommer alltså använda oss av de tre grundläggande begreppen för att påvisa vilka 

krav som bör ställas på ett affärssystem med avsikt att stödja 3PL-verksamhet som 

exempel på distribuerande värdeproduktion.  
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Figur 3: Modell över uppsatsens fenomen 

 

Varför måste man då anlägga ett perspektiv på det hela? Detta har att göra med att ett 

perspektiv medvetet eller omedvetet skapar förutsättningar för att utarbeta de krav som 

sedan ligger till grund för affärssystemet. Perspektivet färgar på så vis kraven på de 

system som ska tas fram. Ett perspektiv beskriver med andra ord det synsätt som anläggs, 

det vill säga om perspektivet innefattar enskilda aktörer eller flera samverkande aktörer, 

när man arbetar fram kraven för det affärssystem som ska stödja detta sätt att bedriva 

affärer. Dessa begrepp utgör tillsammans grunden för den teori som kommer att 

framställas genom vår studie. 

 

2 Studiens utgångspunkter 
  

2.1 Problemställning  
I dagens samhälle så sker det mycket förändringar och på dagens marknad krävs det 

samverkan med andra aktörer för att bli en effektiv verksamhet. Detta gör att företag mer 

och mer börjar gå tillsammans i närverk och på en principiell nivå behöver ta hänsyn till 

leverantörers leverantörer och kundernas kunder. Detta ges uttryck i teorier om effektiv 

logistik, såsom Supply chain management och Demand chain management vilket formar 

de nya kraven på verksamheten. Vi har även pratat om Porters värdekedja och en trend av 

outsourcing. Ur detta har det växt fram nya former av verksamheter inom 

logistikbranschen såsom tredjepartslogistiker, som vi ämnar studera i uppsatsen. Då vi 

har konstaterat att det inom en 3PL-verksamhet distribueras värdeskapande över flera 

organisationer finns det alltså ett behov av att ha ett perspektiv på affärsprocesser som 

multiorganisatoriska fenomen. Det för att möjliggöra utnyttjande av IT som instrument 

för konkurrenskraftig samverkan mellan företag. Detta för att på så vis samproducera 

värde för slutkunden (Haraldson & Lind, 2010, sid 1). Akkermans et al, (2002, sid 286) 

har alltså definierat problem hos affärssystem och anser att de inte stödjer samarbete av 
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flera parter genom en försörjningskedja på ett tillfredsställande sätt, vilket är 

utgångspunkten i vår problemställning. 

 

2.2 Forskningsfrågor 
   

Övergripande forskningsfråga:  
Vilka krav bör ställas på affärssystem i syfte att stödja tredjepartslogistik- verksamhet 

som exempel på distribuerad värdeproduktion?  

 

Delfrågor: 
1. Vad karaktäriserar dagens/morgondagens tredjepartslogistik? 

2. Vilka är de generella krav som bör ställas på affärssystem? 

3. Vilka specifika krav på affärssystem innebär distribuerat värdeskapande? 

4. Vad innebär de verksamhetsmässiga kraven på tredjepartslogistik för att kunna 

omsättas till systemkrav? 

 

2.3 Syfte & Förväntat resultat 
Studiens syfte handlar om att det idag inte finns någon klar kunskap om hur ett 

affärssystem ska vara utformat för att stödja tredjepartslogistik.  Syftet med vår 

undersökning är därför att skapa förståelse för några viktiga egenskaper hos affärssystem 

som leder till att dessa stödjer tredjepartslogistik som exempel på distribuerad 

värdeproduktion.  

Vi kommer att börja med att undersöka vilka trender som präglar vårt perspektiv att se på 

logistik samt undersöka vad som utmärker ett bra affärssystem i form av generella krav. 

Därefter avser vi att utreda vilka specifika krav som bör ställas på affärssystem för 

distribuerat värdeskapande. Alltså genom att utgå från generella krav samt specifika krav 

på affärssystem för att sedan jämföra dem med de verksamhetskrav som trenderna 

innebär. Det resulterar i krav på affärssystem för dagens/morgondagens 

tredjepartslogistik, som exempel på distribuerande värdeproduktion. 

 

Det förväntade resultatet är således att få fram en kategoriserad förteckning över viktiga 

egenskaper hos affärssystem, egenskaper som är ägnade att stödja tredjepartslogistik som 

exempel på distribuerad värdeproduktion. Med utgångspunkt i ovan stycke, förväntar vi 

oss också att skapa förståelse om vad som karaktäriserar tredjepartslogistik i form av 

trender, generella krav på affärssystem men också specifika krav på affärssystem för 

distribuerat värdeskapande. 
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2.4 Kunskapskaraktärisering  

Kunskapskaraktäriseringen har till syfte att tala om vilken typ av kunskap som ska 

utvecklas (Goldkuhl, 2011, s. 26). Ser man till vårt övergripande forskningsbidrag har vi 

som syfte att skapa förståelse för viktiga egenskaper hos affärssystem som i sin tur leder 

till att dessa stödjer tredjepartslogistik som exempel på distribuerat värdeskapande. Med 

utgångspunkt i detta har vi som ambition att i huvudsak skapa förståelseinriktad kunskap 

(karaktäriserande kunskap) som kunskapstyp/form under vår studie.  

 

Goldkuhl (2011, s. 13) beskriver denna form av kunskap som där man fastställer ett antal 

åtskiljande egenskaper och relaterar fenomenet till andra kategoriserade fenomen. Vidare 

menar författaren alltså att kategorisera och karaktärisera innebär förståelseinriktad 

kunskap.  

 

Det kan vi relatera till vårt förväntade resultat eftersom vi ska ta fram en kategoriserad 

förteckning över viktiga egenskaper hos affärssystem. Genom att ta fram 

förståelsekunskap kommer innebörder hos fenomen att klargöras. Förståelse handlar om 

vad något är till skillnad från exempelvis förklaringskunskap som beskriver varför något 

är på ett visst sätt (Goldkuhl, 2011, s. 13).  

 

2.5 Avgränsningar  
I uppsatsen väljer vi att betrakta tredjepartslogiskverksamhet som ett exempel på 

distribuerat värdeskapande varför vi i uppsatsen redogör för olika verksamhetsperspektiv, 

såsom intraorganisatoriskt, interorganisatoriskt och multiorganisatoriskt perspektiv och 

dess konsekvenser. I studien avser vi att undersöka dessa perspektiv på en övergripande, 

deskriptiv nivå. Vi kommer att fokusera på tredjepartslogistik inom detaljhandeln. Det 

handlar alltså om verksamheter där logistik ingår som en primär aktivitet, där 3PL blir en 

betydande del av verksamhetens affärsprocess. Vi kommer alltså att betrakta 3PL-

verksamhet som ett exempel på distribuerat värdeskapande vilket inkluderar, aktiviteter, 

flöden och samverkande aktörer. Övrigt ligger utanför uppsatsens gränser. 

 

Vad gäller affärssystem kommer vi endast att se på systemlösningar som berör logistiken 

och därmed skapar mervärde för, samt stödjer distribuerat värdeskapande. Vi kommer 

med andra ord inte behandla de möjligheter som informationstekniken kan skapar i form 

av tekniska, hårdvarumässiga lösningar. Vi avser inte heller att undersöka andra former 

av mjukvarumässiga systemstöd än det som vi i uppsatsen definierat som affärssystem.  

 

Vi kommer som sagt att avgränsa oss till att se på hur affärssystemet förhåller sig till det 

perspektiv, i form av trender, som grundar logistiken och 3PL. Vidare har vi inte för 

avsikt att behandla huruvida, eller i vilken grad som logistikföretagen tar till sig de 

identifierade trenderna. Vi anser att detta är verksamhetsfrågor som ligger utanför vårt 

område. 
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2.6 Målgrupp 
Kunskapen utvecklas främst för företag som arbetar med logistik samt leverantörer av 

affärssystem, med avsikt att ge mervärde vid utveckling och förvärv av affärssystem som 

ska stödja tredjepartslogistik som fungerar som distribuerat värdeskapande. Med 

utgångspunkt i detta kommer vi att intervjua nyckelpersoner hos både logistikföretag och 

IT-företag för att nå målen med studien. Kunskapen kommer också att vara användbar för 

verksamheter vars affärsmodell präglas av distribuerat värdeskapande. 

 

I akademin 

De roller som kan tänkas vara intresserade av studien i akademin är studenter och 

forskare vid högskolor och universitet. För studenterna kan det vara fascinerande och 

lärorikt att fördjupa sin kunskap i hur informatik kan relateras till logistik och vad som 

sker inom detta tvärvetenskapliga område just nu. Inte minst blir kunskapsbidraget 

intressant för dessa grupper då vi inte bara ska inventera läget just nu, utan även 

argumentera för vad vi tror kommer att ske inom framtiden. Med vår studie hoppas vi 

även att berika den syn som finns på informatik och logistik för de forskare som vill 

vidareutveckla vårt kunskapsbidrag.  

  

I praktiken 

De roller som kan tänkas vara intresserade av studien i praktiken är de 

verksamhetsutövare som arbetar med affärssystem och framförallt de som deltar eller har 

deltagit vid design eller upphandlingar av affärssystem. Vår förhoppning är att vår studie 

ska bidra till ökad insikt i vad som är relevant att tänka på vid dessa situationer och 

därigenom i förlängningen skapa konkurrensfördelar för verksamhetsutövarna. 
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3 Metod  
I detta kapitel kommer vi att redogöra för vilken undersökningstyp vi valt och varför, 

samt argumentera för studiens förhållningssätt och den forskningsstrategi vi valt. Detta 

kapitel avser även att beskriva det tillvägagångssätt som vi kommer att anlägga vid 

genomförandet, samt beskriva och argumentera för de metoder för insamling, analys och 

tolkning av data som vi valt att använda i studien. 

3.1 Undersökningstyp  
Vår undersökning har varit deskriptiv, det vill säga beskrivande, men även till viss del 

explorativ (utforskande). Inom respektive fenomen i problemområdet finns det redan en 

viss mängd kunskap som har systematiserats i form av modeller och teorier, varför vår 

studie i huvudsak kan ses som deskriptiv (Patel & Davidsson, 2003, s. 13). Studien avser 

som sagt att resultera i förståelsekunskap (vad något är). 

 

Med utgångspunkt i detta finns det beskrivningar som har åstadkommits rörande 

förhållanden som har ägt rum, det vill säga beskrivningar av dåtid eller beskrivningar av 

förhållanden som existerar just nu, vilka vi har använt för att blicka framåt genom vår 

studie (Patel & Davidsson, 2003, s. 13).  

 

Vår undersökning har präglats av att vi studerar några aspekter av de fenomen vi är 

intresserade av och beskriver dessa detaljerat, samtidigt som vi avser att beskriva 

sambanden mellan varje aspekt, till exempel mellan perspektiv och tredjepartslogistik. 

Vår studie har också varit explorativ i den bemärkelsen att det finns luckor i kunskapen 

om relationerna och dess påverkan på de aspekter vi avser att studera (Patel & Davidsson, 

2003, s. 12-13).  

 

3.2 Förhållningssätt  
Som vi nämnt ovan, kommer vi under studiens gång i huvudsak att utveckla 

förståelsekunskap. Därför kommer ett hermeneutiskt perspektiv att prägla vår studie. 

Hermeneutik beskrivs av Patel och Davidsson (2003) där de menar att det ungefär 

betyder tolkningslära. Vidare menar författarna att hermeneutik inbegriper att forskaren 

studerar, tolkar och försöker förstå grundbetingelserna för den mänskliga existensen 

(Patel & Davidsson, 2003, 28). 

 

Vårt sätt att samla in data kommer således att präglas av en kvalitativ ansats med fokus 

på "mjuka" data genom att vi har utfört kvalitativa intervjuer och tolkat textmaterial 

(Patel & Davidsson, 2003, s. 14).  Vi anser att detta är det bästa sättet att gå tillväga, med 

utgångspunkt i att vi har anlagt ett hermeneutiskt förhållningssätt. Det är viktigt att lägga 

fokus på att tolka och förstå samband och innebörden av sambanden i det som vi har 

studerat. Dessutom förväntas vi vara öppna och engagerade för att kunna bidra till nya 

idéer och förslag om vilka krav som bör ställas på affärssystem för dagens/morgondagens 

tredjepartslogistik. 
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Vidare tror vi även att det är viktigt att vi har utför studien med utgångspunkt i vår egen 

förförståelse, det vill säga de tankar, intryck, känslor och den kunskap vi har sedan 

tidigare. Dessa ses hellre som en tillgång för att tolka och förstå forskningsobjektet. 

 

Eftersom vi har valt att utföra studien utifrån ett hermeneutiskt förhållningssätt, som 

präglas av kvalitativ data, avser vi inte att komma fram till heltäckande lagar (Patel & 

Davidsson, 2003, s. 30). Vi vill snarare påvisa vilka kompletterande punkter som bör tas 

upp vid arbete av krav för affärssystem i en logistikkontext som präglas av distribuerad 

värdeproduktion. På så vis har vi presenterat en berikande tolkning kring de synsätt som 

finns på tredjepartslogistik och affärssystem idag. Vi tror därmed precis som Patel och 

Davidsson (2003, s. 31) att det är mycket viktigt att det finns en mångfald av tolkningar 

som hela tiden utvecklas och förbättras.  

 

I vår uppsats ser vi på hermeneutiken som en grund för den kontinuerliga 

kunskapsprocessen vilket innebär att förförståelsen ligger till grund för en tolkning, som i 

sin tur bygger på en ny förförståelse och så vidare. Detta kallas ibland för den 

hermeneutiska spiralen (Patel & Davidsson, 2003, s. 31). 

   

3.3 Vald forskningsstrategi  
Vi har börjat med att utgå ifrån teori genom att studera vetenskapliga artiklar och 

litteratur inom området. Genom detta arbetssätt har vi kunnat utforma de intervjufrågor 

som ska prägla våra kvalitativa intervjuer. Men vi vill samtidigt skapa en grundförståelse 

om fenomenet innan vi är tillräckligt förberedda att genomföra intervjuerna inom 

näringslivet. Nästa steg innebär alltså att vi har studerat empirin då vi gick ut till 

näringslivet med intervjufrågor om trender som präglar tredjepartslogistik och krav på 

affärssystem för sammanhanget.  Vi har därefter jämfört vår empiri med vår teori för att 

skapa en helhetsuppfattning om forskningsobjektet. Samtidigt som vi har återgått till 

teorin för att stärka våra antaganden ytterligare.  

 

Vi har använt oss både av teori och empiri då de har lika stor betydelse för att vi ska 

kunna svara på vår övergripande forskningsfråga. Vi menar därför att vi har växlat mellan 

en deduktiv och induktiv forskningsstrategi. Det deduktiva arbetssättet innebär att man ur 

befintlig teori härleder antaganden som sedan prövas empiriskt (Patel & Davidsson, 

2003, s. 23).  Den induktiva ansatsen, innebär att man inte behöver förankra forskningen i 

etablerad teori och utifrån empirin samla in information för att därefter formulera en teori 

(Patel & Davidsson, 2003, s. 24). Abduktion sägs således fungera som en kombination av 

det induktiva och deduktiva forskningsstrategin (Patel & Davidsson, 2003, s. 24). Därför 

har vi använt oss av en abduktiv forskningsstrategi. Vi började jobba enligt den deduktiva 

ansatsen eftersom vi utformade en teori om trender för tredjepartslogistik, som vi sedan 

tog med oss ut i empirin, när vi genomförde intervjuerna. Därefter jobbade vi enligt den 

induktiva ansatsen då vi ur vårt empiriska material kunde utveckla teorin. Som vi redan 

nämnt återgick vi sedan till teorin i den mån vi ansåg var nödvändigt för att teorin skulle 

fortsätta utvecklas. 
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3.4 Beskrivning av studiens process  
Vår studie initieras genom en datainsamling med avsikt att svara på två frågor: 

 

 Vad karaktäriserar dagens/morgondagens tredjepartslogistik? 

 Vilka är de generella krav som bör ställas på ett affärssystem? 

 

Dessa två frågor kommer att besvaras genom dokumentstudier. 

 

I och med valet att i detta skede arbeta med dokument som insamlingsmetod kommer vi 

göra ett urval av de datakällor som beskriver fenomenen. Detta innebär att vi kommer att 

ta ställning till kriterier för urval när vi väljer ut den litteratur som är intressant för vår 

studie. Vi kommer förstås också att se källkritiskt på materialet för att säkerställa att 

materialet håller en god vetenskaplig kvalitet. 

 

Vidare kommer vi att arbeta parallellt med datainsamling och teorigenerering med 

utgångspunkt i en analysmetod. Detta innebär att vi kommer att samla in material 

samtidigt som vi successivt bygger upp vår teori. Vi kommer alltså ständigt bearbeta vår 

teori för att den ska leva och utvecklas. Resultatet av den grundläggande teorin avser att 

svara på vilka trender som är aktuella inom tredjepartslogistiken, respektive vilka 

generella krav som bör ställas på ett affärssystem.  

  

De trender och krav som vi framställer ligger sedan till grund för arbetet med att 

formulera intervjufrågor till de studieobjekt som är intressanta för vår studie. 

Studieobjekten kommer att väljas ut genom att vi ställer upp ett antal kriterier som 

respondenterna ska uppfylla. Det finns med andra ord en urvalsmetod som ligger till 

grund för precisering av kriterierna. Vidare kommer det också krävas förberedelse inför 

genomförandet av intervjuerna. Detta innebär att vi kommer att använda oss av en 

dokumentationsteknik och intervjuteknik, samt att vi följer den planering som vi upprättat 

inför genomförandet. 
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Figur 4: Handlingsgraf över studiens process, del 1 
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Först när alla intervjuer är avslutade börjar vi arbetet med att transkriberingen och 

tolkningen av intervjumaterialet i syfte att generera kunskap för att svara på frågorna: 

 

 Vilka specifika krav på affärssystem innebär distribuerande värdeproduktion? 

 Vad innebär de verksamhetsmässiga kraven på tredjepartslogistik för att kunna 

omsättas till systemkrav? 

 

Dessa insikter ligger sedan till grund för den slutliga teori som kommer att framställas 

genom att vi analyserar, relaterar och jämför det insamlade materialet. I detta skede 

kommer vi också att besöka litteraturen igen för att ytterligare komplettera och utveckla 

vårt resonemang för att kunna svara på huvudfrågan: 

 

 Vilka krav bör ställas på affärssystem i syfte att stödja 3PL-verksamhet som 

exempel på distribuerad värdeproduktion? 

 

Till sist kommer vi att sammanställa resultatet och presentera vår studie. 
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3.5 Metoder för insamling  

De metoder som har grundat datainsamlingen är främst kvalitativa intervjuer av 

befattningshavare och intressenter genom ett icke slumpmässigt urval. Med avseende på 

att vi har anlagt ett kvalitativt förhållningssätt med fokus på "mjuka" data anser vi att vi 

kommer att få det bästa utfallet genom att använda intervjuer som primär 

insamlingsmetod. Genom att använda intervjuer har vi kunnat tolka de intervjuades 

upplevelser beträffande problem, möjligheter, behov och krav på affärssystem för 

tredjepartslogistik. Vi anser att de insamlingsmetoder vi valt i vår studie är relevanta med 

utgångspunkt i den forskningsstrategi vi valt. 

   

Vi kommer att välja representanter med omsorg på så vis att urvalet blir lämpligt för 

studien som vi ska genomföra. Genom att ställa upp ett antal kriterier som måste 

uppfyllas av de respondenter som vi avser intervjua anser vi att studien har följt en god 

vetenskaplig sed. Därmed anser vi också att vi har fått ett tillräckligt generaliserbart 

resultat som kan appliceras av flertalet aktörer som arbetar affärssystemlösningar med 

inriktning mot handel och logistik men också med inriktning mot distribuerat 

värdeskapande. 

     

Vi har alltså valt ut ett antal studieobjekt för datainsamlingen som en logisk följd av de 

argument som föreligger för urvalet. Vi har också använt oss av dokumentstudier för att 

bilda oss en uppfattning om vad som sker inom områdena affärssystem och 

tredjepartslogistik just nu, för att därigenom kunna svara på den övergripande 

forskningsfrågan som handlar om krav på affärssystem för dagens/morgondagens 

tredjepartslogistik. Vi har dessutom valt att se på forskningsproblemet genom att tillämpa 

triangulering. I korthet innebär detta att vi kommer att studera fenomenet genom flera 

olika datakällor, t.ex. intervjuer av olika verksamhetsaktörer samt genom att göra 

dokumentstudier (Patel & Davidsson, 2003, s. 104).  

   

De objekt som är intressanta för datainsamlingen för vår studie är större logistikföretag 

med tredjepartslogistik som verksamhet och leverantörer av affärssystem. Dessa fall är 

kritiska och kan ses som en förutsättning för att undersökningen kan genomföras och 

därmed slutföras. I förlängningen innebär också valet av ovanstående objekt att teorin 

kring området kan vidareutvecklas. De huvudsakliga argumenten till varför vi har valt att 

se till dessa objekt är följande:  

    

Vi tror inte att små logistikföretag är representativa i vår studie då de troligen inte har 

kommit lika långt med att integrera verksamhet och IT som de större aktörerna i 

branschen. Vidare tror vi att större logistikföretag mer sannolikt ingår i samarbete med 

flera aktörer, vilket är intressant för oss att undersöka med tanke på problemet som står i 

fokus. På så vis har vi gjort ett medvetet syftesdrivet urval. Vi har också valt att se till 

dessa fall då vi tror att dessa är informationsrika, det vill säga att det finns mycket för oss 

att hämta som kan tillföra nytta för studien.  

       

Med detta sagt behöver vi också intervjua representanter för affärssystemleverantörer, då 

vi är intresserade av det perspektiv de har på logistikområdet. Följaktligen avser vi också 
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att intervjua representanter för större logistikföretag då vi är intresserade av det 

perspektiv de har på samverkan och IT-stöd med hjälp av affärssystem.  

   

3.6 Kriterier som ska uppfyllas av studiens respondenter  
Som tidigare nämnt har vi valt att ställa ett antal krav på de respondenter som vi ämnar 

intervjua under studiens gång.  

   

Vi har därmed definierat ett stort logistikföretag eller en större logistikkoncern enligt 

följande. Mer än ett av nedanstående villkor måste ha uppfyllts under de två senaste 

räkenskapsåren:  

   

 Medeltalet anställda har uppgått till > 50.  

 Balansomslutningen har uppgått till > 25 miljoner kr.  

 Nettoomsättningen har uppgått till > 50 miljoner kr.  

 
Om företaget är börsnoterat räknas det som ett stort företag oavsett om ovanstående 

villkor har uppfyllts eller ej. Dessutom ska logistikföretaget bedriva 3PL-verksamhet. 

    

Slutligen har vi även definierat kriterier som måste uppfyllas av affärssystemleverantören 

enligt följande:  

 Det ska finnas en tydlig fokus på lösningar för handel och logistik.  

 De måste vara leverantörer till företag där logistik ingår som en central del av 

företagets verksamhet. 
  

3.7 Urval av respondentföretag  
De respondentföretag som vi har valt att intervjua är Logistikföretaget och 

Systemleverantören. Logistikföretaget bedriver verksamhet i form av en 

tredjepartslogistik. Systemleverantören är en leverantör av affärssystem för handel och 

logistik. 

 

Valet av Logistikföretaget går således att härleda från ovan kriterier. Logistikföretagets 

koncern är vad vi har definierat som en större logistikkoncern. I årsredovisningen i 

sammandrag kan man utläsa att minst två av de ovan villkor är uppfyllda. Därför kan vi 

dra den slutsatsen att Logistikföretaget är klassat som en större logistikkoncern och är 

alltså intressant för vår studie. Vidare är Logistikföretagets koncern är indelad i tre delar 

där vi valt att se till delen som är inriktad sig på så kallad tredjepartslogistik, eftersom vi 

har som fokus att se till distribuerande värdeskapande över flera organisationer. 

 

Vidare har vi alltså valt att studera en affärssystemleverantör vilken uppfyller de båda 

fördefinierade kriterierna ovan. Företaget tillhandahåller alltså systemlösningar för 

handel och logistik. De är också leverantörer till företag där logistik ingår som en central 
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del av företagets verksamhet. Vi ansåg att Systemleverantören var intressant för vår 

studie då de har ett eget heltäckande affärssystem med stöd för logistik. Därför var det av 

stor vikt för vår studie att se hur Systemleverantören arbetar när de utformar ett 

affärssystem för de kundföretag som har logistik som en primär del av dess verksamhet. 

 

Förutom dessa intervjuer, har vi också besökt logistikmässan i Göteborg. Vi vill tillägga 

att vi inte hade möjlighet att följa ovan kriterier fullt ut, när vi intervjuade respondenter 

på logistikmässan. Det beror till stor del på att vi inte hade någon tid till att välja 

respondenter på detta sätt. Dock fanns det respondenter från flera stora svenska 

logistikföretag samt aktörer från IT-företag, som var där för att utbyta kunskap om bl.a. 

produkter, tjänster, IT och logistik samt Supply chain mangement. Därav såg vi det som 

intresse för vår studie att besöka logistikmässan. I den utsträckning som vi hade möjlighet 

att välja respondenter, valde vi att främst prata med logistikföretag som har 3PL som 

huvudsaklig verksamhet, med undantag för två företag som var verksamma inom 

transportbranschen. Vi valde även att prata med systemleverantörer av affärssystem med 

fokus på logistik och distribuerat värdeskapande. 

 

3.8 Metoder för analys 
Den analysmetod som vi valt att använda oss av i studien är inspirerad av Anselm Strauss 

syn på grundad teori (GT). Detta innebär att vi till skillnad från Barney Glasers klassiska 

syn på GT har valt att arbeta med utgångspunkt i ett kvalitativt förhållningssätt. När vi 

säger att vi inspirerats av A. Strauss syn på grundad teori menar vi att studien till viss del 

präglats av den metodik som utgör kärnan i GT. Vi har t.ex. valt att tillämpa kodning och 

kategorisering för att gruppera återkommande begrepp som så småningom har bildat 

kategorier. Dessa koder har initialt varit öppna och orelaterade till varandra. Men genom 

att granska materialet noga och upprepade gånger läsa igenom det har vi kunnat relatera 

dessa koder till varandra. Därefter återgick vi till teorin vid analysen av det empiriska 

materialet eftersom vi ansåg att vi behövde göra det för att nå en teoretisk mättnad. 

 

Vi har dock valt att avvika från den klassiska synen på GT på några punkter. Bl.a. 

började vi studien genom att göra en vetenskaplig litteraturöversikt då logistikområdet 

var främmande för oss. Vi ansåg därför att vi behövde göra en orientering inom området 

innan vi genomförde våra intervjuer. Vi har också valt att inte vara lika strukturerade i 

den öppna kodning som vi gjort – istället har vi anlagt ett mer hermeneutiskt synsätt på 

den informationen som vi har samlat in. Konkret innebär detta att vi genom 

undersökningen har valt att kategorisera det insamlade materialet under rubriker eller 

benämningar med innehåll som sedan har förädlats under arbetets gång.  

 

Genom att vi inspireras av grundad teori som analysmetod har vi kunnat formulera vår 

forskningsfråga öppet (Patel & Davidsson, 2003, s. 32). Detta innebär att vår 

forskningsfråga har förändrats under studiens gång, allteftersom vår kunskap om det 

studerade området har vuxit. Vi har upplevt att denna flexibilitet i metoden har främjat 

vår kreativitet och vårt intresse för det studerade området. Dessutom anser vi att metoden 

har varit passande för hur vi vill arbeta eftersom den förespråkar systematisk insamling- 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Anselm_Strauss
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och organisering av data. På så vis har vi fått god kontroll över de data som vi har samlat 

in. 

3.9 Metoder för presentation  
I vår uppsats har vi använt oss av figurer och tabeller för att göra det enklare för läsaren 

att förstå sammanhanget i vår argumentation. Vi har förstås beskrivit dessa figurer och 

grafer med en kompletterande text för att ytterligare öka läsförståelsen.  

   

Vi har alltså använt oss av tabeller för att introducera data och insikter på ett noggrant 

och lättöverskådligt sätt. Vi vill även tillägga att vi använt oss av citat för att därigenom 

stärka trovärdigheten i det material vi presenterar.  

   

Med detta sagt har vi således använt oss av innehålls-, figur- och tabellförteckningar samt 

förteckningar över de bilagor som är relevanta för studien, enligt en god vetenskaplig sed. 

 

3.10  Metoder för utvärdering  
Vi har motiverat den vetenskapliga kvaliteten i genomförandet och resultatet av vår 

studie genom att använda oss av kvalitativa metoder för utvärdering. Vi har sett till 

innebörden av de centrala begreppen validitet och reliabilitet utifrån det kvalitativa 

synsättet. Vi har sett till dessa begrepp i anslutning till datainsamlingen, tolkningen, 

analysen och beskrivningen av vårt material. 

 

3.10.1 Validitet 

Innebörden av begreppet validitet syftar på att ange hur pass väl man mäter det man avser 

att mäta och hur tillförlitligt mätinstrumentet är. Validitetsbegreppet avser också 

giltigheten i det upplägg som ligger till grund för undersökningen (Svensson & Starren, 

1996, s. 210). 

 

Maxwell (1992) refererad till i Svensson och Starren (1996, s. 209-216) skriver 

emellertid att Maxwell finner fem typer av validitet som man kan ta hänsyn till vid en 

kvalitativ studie, nämligen följande:  

Beskrivande validitet  

Den beskrivande validiteten delas vanligen upp i två kategorier, nämligen primärt 

beskrivande validitet och sekundärt beskrivande validitet. Med primärt beskrivande 

validitet avser man den validitet som forskaren själv har upplevt, det vill säga sett, hört, 

berört och så vidare. Med sekundärt beskrivande validitet avser man den validitet som 

forskaren har kommit fram till genom andra källor, t. ex. genom att iaktta andra forskares 

upplevelser. Den beskrivande validiteten ska svara till studiens syfte genom att belysa de 

problem- och frågeställningar som tagits upp i syftet. 

Tolkande validitet  

Denna typ av validitet handlar om forskarens tolkning, det vill säga hans förståelse för 

det studerade objektet i form av hans tankar, känslor, intentioner med mera. Forskaren 
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måste vilja förstå det studerade objektet för att kunna förmedla dess upplevelser på ett 

korrekt sätt. Med andra ord är äktheten i tolkningen viktigare än redogörelsen för själva 

händelsen. 

Teoretisk validitet  

Den teoretiska validiteten är av två slag. Man pratar vanligtvis om begreppsvaliditeten 

och om validiteten i relationerna mellan olika begrepp. Med begreppsvaliditet avser man 

den validitet som påvisar sambanden mellan det studerade fenomenet och de begrepp 

man använder sig av, så till vida att de är meningsfulla för sammanhanget. Ett exempel 

på detta är om forskaren använder sig av uttryck som "självmordsbenägen" när han 

studerar depressiva personer. En person kan alltså vara depressiv utan att vara 

självmordsbenägen. När man talar om validiteten i relationerna mellan olika begrepp 

menar man att dessa måste vara relevanta, det vill säga till exempel att relationen mellan 

uttrycket "självmordsbenägenhet" och "förmåga att se mening i tillvaron" faktiskt 

existerar.  

Generaliserbarhet  

Med generaliserbarhet avses den utsträckning i vilken studien kan ses som valid för en 

annan tidpunkt, plats eller population. Man bör bedöma generaliserbarheten genom att 

pröva den utvecklade teorin mot annan kunskap inom området, för att därigenom 

argumentera för validiteten i sitt eget resultat. Med andra ord ska resultatet av studien på 

ett meningsfullt sätt kunna tillämpas på andra liknande fall. 

Värderande validitet  

Värderande validitet handlar om den eller de värderingar som färgar forskarens syn på 

situationen och det studerade objektet, t. ex. vad gäller rätt och fel. En värdering görs ofta 

i samband med att forskaren relaterar fenomen till varandra. Detta måste 

uppmärksammas då vi till naturen ständigt medvetet, eller omedvetet värderar situationer 

och händelser. 

 

3.10.2 Reliabilitet 

Innebörden av begreppet reliabilitet i den kvantitativa ansatsen förklaras av Svensson och 

Starren (1996, s. 210) enligt följande: 

 

"Hög reliabilitet innebär inom den kvantitativa traditionen att man vid upprepad 

mätning av konstant objekt erhåller samma resultat. Om mätning görs genom att 

ställa ett antal frågor, identiska vid minst två tillfällen, kan samma resultat 

erhållas båda gångerna." 

 

Vidare menar Svensson och Starren (1996, s. 210) att reliabiliteten i en kvalitativ studie 

har en lite annan betydelse, till skillnad från den kvantitativa, där det handlar om 

noggrannhet i mätningen. Med detta menar Svensson och Starren (1996, s. 210) att 

reliabiliteten i en kvalitativ studie måste bedömas efter den situation som råder vid 

intervjutillfället. 
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På så vis kan alltså samma frågor ge olika svar vid olika tillfällen, men fortfarande anses 

som reliabla. Ett exempel då svaren kan variera är om man genomför en studie om 

depressivitet, ensamhet eller självmordsbenägenhet. Svaren kan då mycket väl tänkas 

variera med sinnesstämningen. 

 

3.11  Tidigare forskning 

I dagsläget finns det ingen som forskar om våra frågeställningar.  Det finns dock en del 

skrivet om de olika delarna var för sig, men inte så mycket hur de integrerar tillsammans. 

Vi har under vårt inledande kapitel nämnt att outsourcing har lett till utveckling av 

tredjepartslogistik. Eftersom vi ser tredjepartslogistik som exempel på distribuerat 

värdeskapande som sker över fler organisationer, finns det forskare som hävdar att det 

finns problem i hur man anpassar flera verksamheter och deras IT-stöd med varandra 

(Haraldson & Lind, 2010). Dessutom har vi identifierat problem där affärssystem inte 

stödjer samarbete av flera parter genom en försörjningskedja som utgångspunkt i vår 

problemställning (Akkermans et al, 2002). Nedan följer några exempel på forskning som 

genomförts de senaste åren: 

 

Forskning om affärssystem presenteras av Everdingen et al., (2000) Friberg m.fl. (2006) 

då de tar upp ett antal kriterier inför val av affärssystem. Bernroider och Koch (2001) tar 

också upp kriterier vid val av affärssystem som gäller för bl.a. stora företag. Kriterierna 

ser vi som generella krav på affärssystem.  

 

Tidigare forskning om affärssystem och logistik har presenteras av Akkermans et al. 

(2002). Forskarna har genomfört en studie om affärssystem för försörjningskedjan. De 

anser att systemen bister i vissa avseenden vad gäller att stödja försörjningskedjan. De 

har alltså identifierat ett antal problem med affärssystemen för området i dagsläget.  

 

Tidigare forskning inom tredjepartslogistik har Haraldson (2008) presenterat i en studie 

som tar upp tredjepartslogistik ur ett multiorganisatoriskt perspektiv, med fokus på 

handlingskvalité i samverkan mellan parter. 

 

Vi ser ovan forskning som närliggande forskning inom områdena affärssystem och 

tredjepartslogistik. Det handlar alltså om forskning om tredjepartslogistik ur en 

multiorganisatorisk synvinkel och kriterier för affärssystem. Under vår studie slår vi ihop 

dessa områden för att utveckla forskningen inom området affärssystem för 

dagens/morgondagens tredjepartslogistik som exempel på distribuerat värdeskapande. 

Det finns således ett behov av detta eftersom det saknas kunskap inom området som 

helhet. Sammanfattningsvis forskar vi om systemkrav på affärssystem för en affär som 

präglas av distribuerat värdeskapande, vilket vi ser som en relativt ny affärsmodell. 

Därför anser vi att vår forskning påverkas av nytänkande.  

 

4 Teoretisk referensram  
I detta kapitel avser vi grunda den teori som sedan kommer att ligga till underlag för den 

empiriska studie vi ska genomföra. På så sätt kan vi skapa en grund för forskningsfrågan 
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som handlar om vilka trender som präglar dagens/morgondagen tredjepartslogistik. 

Detsamma gäller krav på affärssystem, där vi redan nu vill skapa en teoretisk grund för 

forskningsfrågorna om generella krav och specifika krav på affärssystem. 

 

4.1 Val av teoriområde 

Den teori som vi kommer att presentera under teorikapitlet är ett resultat av valet av våra 

frågeställningar. För att svara på delfråga 1, som handlar om vilka trender som präglar 

dagens/morgondagens tredjepartslogistik, kommer vi inleda kapitlet med att presentera en 

fördjupning i tredjepartslogistik ur vårt perspektiv. Därefter kommer vi att ta upp ett antal 

verksamhetsperspektiv och samverkansperspektiv inom logistikområdet för att kunna ta 

reda på trender inom detta. Vi kommer alltså att presentera teori inom logistikområdet. 

Trenderna kommer även, vid ett senare tillfälle, ligga till grund för delfråga 4 genom att 

vi på så sätt kan analysera fram de verksamhetsmässiga kraven på tredjepartslogistik. 

 

Inför delfråga 2, vilka generella krav som bör ställas på affärssystem, bör vi studera teori 

om affärssystem och således vilka krav som anses som generella för dessa. För att kunna 

svara på delfråga 3 behöver vi ytterligare gå in på djupet av specifika krav på 

affärssystem för distribuerad värdeproduktion. Det innebär att vi kommer att studera mer 

teori inom området affärssystem med inriktning mot logistik och distribuerat 

värdeskapande. Detta är nödvändigt då vi behöver ta med oss teori om generella krav och 

specifika krav till analysen, för att vi ska kunna svara på vår övergripande 

forskningsfråga: vilka krav bör ställas på affärssystem i syfte att stödja tredjepartslogistik 

som exempel på distribuerad värdeproduktion. 

4.2 Vad karaktäriserar tredjepartslogistik enligt teorin?  
Upplägget av denna del av uppsatsen berör således vårt perspektiv på logistikverksamhet. 

Vi har redan sagt att vi kommer att ha ett utvidgat perspektiv men vad innebär det rent 

praktiskt? Därför anser vi att det är viktigt att utreda ett antal trender/teorier som kommer 

att fördjupa vårt perspektiv på tredjepartslogistik ytterligare. Dessa ska i slutändan hjälpa 

oss karaktärisera dagens/morgondagens 3PL-verksamhet i form av distribuerande 

värdeproduktion. Innan vi tar upp de trender som präglar en tredjepartslogistiker, vill vi 

presentera tredjepartslogistik-företag: 

 

Vi har tidigare konstaterat att det finns en trend inom logistiken om outsourcing (Jonsson 

& Mattsson, 2009; Christopher, 2005). Detta då verksamheter vill kunna fokusera på 

kärnverksamhet (Jonsson & Mattsson, 2009; Christopher, 2005). Därav uppkomsten av 

tredjepartslogistik. Christopher (2005, s. 295) beskriver 3PL enligt följande: 

 

“Third-party logistics service providers are companies who provide a range of 

logistic activities for their clients. They mightt operate distribution centres, mange 

the delivery of the product through their transport fleets or undertake value-

adding services such as re-packing.” 

 

Vi vill betrakta ett 3PL-företag, vars affär, i grund och botten, handlar om att tillföra 

värde för uppdragsgivaren. Vi beaktar en 3PL som en del i uppdragsgivarens värdekedja. 
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Dessutom anser vi att de är viktigt för en 3PL att satsa på långsiktiga samarbeten och 

avtal med uppdragsgivaren/kunden. Därför är samverkan mellan dessa parter en viktig 

förutsättning för goda affärer. Haraldson (2008, s. 12) pratar om samverkan och 

tredjepartslogistik, alltså tredjepartlogistiksamverkan:  

 

”Eftersom tredjepartslogistiksamverkan byggs upp av långsiktiga relationer, finns 

ett behov av att förstå hur en tredjepartslogistiksamverkan kan uppnå en sådan 

målsättning med en ömsesidig framgång för samverkande parter.” 

 

Här återkommer alltså det faktum att samverkan med tredjepartslogistiker borde präglas 

av långsiktiga relationer. Ömsesidig framgång är nyckeln för att skapa en framgångsrik 

försörjningskedja, som helhet, för att kunna konkurrera om slutkunderna. Att optimera 

förhållandena i den egna verksamheten, på bekostnad av övriga företag i 

försörjningskedjan, riskerar det att hela kedjan drabbas samt möjligheterna att konkurrera 

om slutkunderna blir sämre (Haraldson, 2008, s. 13). Vidare förklarar Haraldson (2008, 

s.13) att tredjepartslogistiksamverkan främst utgörs av två samverkande organisationer, 

där ena parten (uppdragsgivaren) lagt ut viktiga funktioner på en tredje part. Därför kan 

tredjepartslogistiksamverkan: 

 

”… karaktäriseras som en verksamhet, vars primära uppdrag är att förse 

verksamhetens klienter med produkter, med målsättning om låga 

transaktionskostnader för samverkande parter (Haraldson, 2008, s. 192).” 

 

För att förstå tredjepartslogistiksamverkan som en form av interorganisatorisk 

samverkan, behöver vi beakta den som en multiorganisatorisk samverkan mellan flera 

parter (Haraldson, 2008, s. 192).  Det är en syn på verksamheter och affärer som vi 

anammar i uppsatsen. Därav har vi tidigare tagit upp inter- och multiorganisatoriska 

perspektivet som alltså präglar 3PL som exempel på distribuerat värdeskapande (kap. 

1.4.7 s. 9). 

 

4.3   Identifierade trender inom logistikområdet 

Vi har tidigare tagit upp betydelsen av handlingar och kommunikation för att skapa 

relationer inom verksamheter. Det är av stor betydelse för logistikverksamheter att beakta 

dessa konstateranden. Det är också viktigt för de flesta verksamheter att ständigt utveckla 

sina relationer för att på så vis öka sin konkurrenskraft (Haraldson, 2008, s. 9). Inom 

logistikbranschen har detta gett uttryck i att verksamheter har börjat alliera sig för att 

framgångsrikt bedriva affärer. Det alltså uppstått fler och fler incitament till varför det är 

viktigt att samverka och varför det är viktigt att ha ett vidare perspektiv på sitt sätt att 

bedriva affärer. Enligt Haraldson (2008, s. 9) har samverkan blivit en allt viktigare 

framgångsfaktor för många affärsverksamheter.  

 

Enligt Haraldson (2008) är målet att uppnå en god affärskommunikation när 

förväntningar mellan samverkande parter skapas, realiseras och utvärderas. Haraldson 

(2008, s.10) skriver följande: 
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"En affärssamverkan innebär alltså ett utbyte mellan två eller flera parter och 

utbytet kan bestå i såväl kommunikativa som materiella handlingar (Goldkuhl & 

Lind 2004), vilka styrs och upprätthålls via de affärsrelationer som råder mellan 

kunder och leverantörer".  

 

Ett effektivt informationsutbyte är nödvändigt och kanske till och med en förutsättning 

för att samverkan ska kunna ske mellan flera aktörer. De samverkande aktörerna har ett 

behov av att stödja, styra och koordinera sina handlingar samt dessutom bistå varandra 

med rätt information vid rätt tidpunkt (Haraldson, 2008, s. 10).  

 

Enligt Haraldson (2008, s.10) är det dessutom viktigt att informationsutbytet är gynnsamt 

för alla parter. I förlängningen innebär detta förstås att informationsutbytet måste tillföra 

värde genom att hela tiden har pålitlig information tillgänglig vid behov. Om de olika 

aktörerna arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål, så kommer förstås också det värde 

som genereras av kedjan att bli som störst. Med detta sagt är det mycket viktigt att 

affärssystemen utgör ett fullgott stöd för kommunikation och handel mellan de 

samverkande parterna. 

 

Detta har getts uttryck i ett antal teorier kring samverkan som håller på att förändra det 

förhållningssätt som finns på logistikområdet idag. Utifrån dem ska vi utforma nya 

trender på dagens/morgondagens logistik och tredjepartslogistik. Något som därför är 

angeläget att titta närmare på är teorin kring de behovs- och kundstyrda processerna som 

ges uttryck i bl.a. Demand chain management (Haraldson, 2008, s. 9). Följaktligen finns 

en trend på ett perspektiv som mer och mer innehåller behovs- och kundstyrda processer 

(Haraldson, 2008, s. 9), vilket förstås också kräver ett IT-stöd i form av affärssystem som 

är designat efter samma visioner och mål. Nedan ämnar vi förklara det traditionella 

perspektivet på logistikprocessen, den så kallade försörjningskedjan (eng. Supply chain) 

för att sedan närmare granska ett av det nyare perspektivet, den så kallade behovskedjan 

(eng. Demand chain). Vi tar även upp SCOR-modellen och dess påverkan på 

försörjningskedjan. Under ett senare avsnitt i uppsatsen kommer vi med hjälp av nedan 

teorier ta fram trender som resulterar i verksamhetskrav på tredjepartslogistik och 

distribuerad värdeproduktion.    

4.3.1 Supply chain management  

Supply chain är det så kallade traditionella synsättet på logistik. Med utgångspunkt i detta 

menar vi att begreppen Supply chain management och försörjningskedjor användas som 

snarlika begrepp till logistik. Syftet med att använda dessa begrepp är att poängtera 

betydelsen av att integrera det egna företagets flöden med försörjningskedjans övriga 

företag. (Jonsson & Mattsson, 2009, s. 21)  

 

Den historiska utvecklingen av logistikämnet har varit omfattande. Logistiken har 

förändrats från en operativ verktygslåda av optimeringsmodeller till en strategisk 

disciplin med avgörande betydelse för ett företags konkurrenssituation. Synen på logistik 

har vidare vidgats från att omfatta ett företags interna resurser och aktiviteter till att 

omfatta samordning och koordinering av nätverk av företag. De förändrade perspektiven 

på logistik har också inneburit att informationsflöden numera allt oftare uppfattas som 
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mer centrala än materialflödena för att uppnå logistikeffektivitet. (Jonsson & Mattsson, 

2009, s. 66-67). Dessa punkter är viktiga riktlinjer i det numera allt vanligare 

begreppet Supply chain management. En definition på Supply chain management har 

gjorts av Martin Christopher (2005, s. 5) som lyder enligt följande: 

 

"The management of upstream and downstream relationships with suppliers and 

customers to deliver superior customer value at less cost to the supply chain as 

whole." 

  

Med utgångspunkt i citatet ovan, definieras alltså Supply chain management som ett 

koncept som innehåller uppströms och nedströms relationer mellan leverantörer och 

kunder för att kunna leverera ett överlägset kundvärde. Därmed ska detta ske med en 

sådan liten kostnad som möjligt för försörjningskedjan som helhet. Försörjningskedjan 

kan också beskrivas som ett nätverk av organisationer som alltså är länkade genom 

uppströms och nedströms kopplingar i de olika processer och aktiviteter som ger 

mervärden i form av produkter och tjänster till den ultimata kunden (Christopher, 2005, s. 

17). Ett exempel på Supply chain kan illustreras genom att se på ett företag som tillverkar 

skjortor. Företaget är då en del av Supply chain vilken sträcker sig uppströms genom 

vävare av tyger till tillverkarna av fibrer och nedströms via distributörer och återförsäljare 

till slutkonsumenten. (Christopher, 2005, s. 17) 

 

Christopher (2005) vill dra det ett steg längre och anser att Supply chain inte är ett 

tillräckligt berikande ord för kedjan av parter. Han menar att det kan vara bättre att kalla 

det för ”the supply chain network”. Alltså att kedjan istället är ett nätverk av företag. 

Vidare anser han att det är så det ser ut i praktiken. (Christopher, 2005, s. 5)   

 

Heikkilä (2002, s. 749) beskriver Supply chain management som en uppsättning av 

metoder vilka syftar till att hantera och samordna försörjningskedjan från 

råvaruleverantörer till slutkonsumenten. Syftet med Supply chain management är att 

förbättra hela processen snarare än att fokusera på lokala optimeringar av särskilda 

affärsenheter.  

 

Det är viktigt att företagen som ingår i en försörjningskedja inser att de bör samverka och 

därmed inte vara fientliga mot varandra internt inom en kedja. De ska alltså inte "tävla" 

mot varandra och uppnå kostnadsreduktion på varandras bekostnad och transferera 

kostnader uppströms eller nedströms. Detta gör dem inte mer konkurrenskraftiga då 

slutkonsumenten ändå måste betala för dessa kostnader i slutändan. Detta är något som 

Christopher (2005, s. 18) behandlar och han beskriver att: 

  

"The leading-edge companies recognize that fallacy of this conventional 

approach and instead seek to make the supply chain as a whole more competitive 

through the value it adds and the costs that it reduces overall. They have realized 

that the real competition is not company against company but rather supply chain 

against supply chain." 
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Det som vi vill ta fasta på gällande Supply chain management är dess principer om att 

organisationer bör länkas i kedjor eller nätverk för att på så sätt lägga fokus på helheten 

och samverkan företag emellan. Vi håller således med Christopher (2005) om hans 

teorier om att de framgångsrika företagen är dem som inser att konkurrens ska uteslutas 

internt inom försörjningskedjan och konkurrensen ska istället ske mellan 

försörjningskedjorna. Vad gäller detta fenomen säger även Christopher (2005, s. 290), då 

den pågående trenden om outsourcing ökar, har det uppstått förståelse om att den 

konkurrenskraftiga enheten inte är själva företaget. Utan hellre den försörjningskedja som 

företaget är del av. Vi håller därför även med Heikkilä (2002) om att syftet med detta 

perspektiv är att förbättra hela processen hellre än att fokusera på lokala optimeringar i 

enskilda processer inom kedjan. Vi uppfattar teorin om Supply chain management som 

en samverkande försörjningskedja som sträcker sig från kundernas kund till 

leverantörernas leverantör. 

4.3.2 SCOR  

The Supply Chain Council, vilka är ett icke-vinst drivande bolag (eng. consortium), är 

grundare till ramverket SCOR. Därför är nedan information tagen från deras hemsida 

(www.supply-chain.org, hämtad 2011-08-03). Modellen gäller för Supply chain 

management. SCOR är en förkortning för Supply Chain Operations Reference model. 

Denna model kan kort beskrivas genom citatet nedan: 

  

"...the SCOR-model provides a unique framework that links business process, 

metrics, best practices and technology features into a unified structure to support 

communication among supply chain partners and to improve the effectiveness of 

Supply Chain Management and related supply chain improvement activities."  

 

Modellen erbjuder alltså ett ramverk som länkar ihop olika delar av en verksamhet för att 

stödja kommunikationen mellan försörjningskedjans parter. Detta för att skapa 

effektivitet genom försörjningskedjan. 

 

Vidare menar de att SCOR bl.a. kan hjälpa företag att lösa problem som exempelvis: 

 Strategy Development (såsom ”supply chain strategies” inom organisationen och 

mellan organisationer) 

 Supply optimization and Re-engineering (handlar om förbättring av enstaka, 

kluster eller nätverk av försörjningskedjor) 

 Process Outsourcing (identifiera och outsourca processer som inte skapar värde) 

 

För fler alternativ hänvisar vi till hemsidan för SCOR. SCOR-modellen används 

vanligtvis för att identifiera, mäta, omorganisera och förbättra processer hos 

försörjningskedjan. Vidare gäller modellen alltså för Supply chain management och 

fungerar som ett styrningsverktyg för denna. Den spänner från leverantörernas leverantör 

till kundernas kunder.  

 

http://www.supply-chain.org/
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Haraldson och Lind (2010, s. 2) skriver, i en artikel om multiorganisatoriskt perspektiv, 

att SCOR kan betraktas som en multiorganisatorisk metodologi då denne tar hänsyn till 

flera parter som är involverade i en värdekedja. De beskriver SCOR enligt nedan:  

 

"SCOR is a framework with a strong emphasis on the supply chain logic (Stephen, 

2001). SCOR structure the supply chain based on five management processes; 

plan, source, make, deliver and return. Acts performed by organizations involved 

in the supply chain pattern. The SCOR model describes a detailed business model 

by linking performance measures, best practices, and software requirements." 

 

Författarna menar alltså att SCOR fungerar som ett ramverk som strukturerar 

försörjningskedjan efter fem processer vilka är planera, ursprung, göra, leverera och 

retur.  

 

Det vi främst vill ta fasta på från SCOR är deras principer om ett multiorganisatoriskt 

perspektiv på försörjningskedjan då den bör sträcka sig från kundernas kund till 

leverantörernas leverantör. Detta för att främja kommunikation mellan parterna och 

effektivisera Supply chain management. Vi uppfattar det som om tanken med SCOR är 

att den ska hjälpa till att göra det enkelt att beskriva samt att få en överblick över 

försörjningskedjan. 

   

4.3.3 Demand Chain Management  

Demand chain anses vara ett nyare synsätt på logistik än det som vi tidigare tog upp 

gällande det traditionella synsättet Supply chain management. Supply chain management 

är ett synsätt som berör ett nätverksperspektiv med extern integration mellan kunder och 

leverantörer i kedjan. Dock finns det kritik mot detta synsätt och med utgångspunkt i 

detta har det nyare konceptet Demand chain management växt fram. 

 

Kritiken mot Supply chain management har att göra med att synsättet anses vara drivet av 

leverantörerna. Kunderna blir således en passiv aktör som hamnar i "fel ände" av kedjan, 

nämligen sist i ledet. Demand chain management däremot sätter kunden i centrum och 

kedjan blir därmed driven av marknaden. Christopher (2005, s. 5) tar alltså upp dessa 

motsättningar och säger följande: 

 

”Whilst the phrase „supply chain management‟ is now widely used, it could be 

argued that it should really be termed „demand chain management‟ to reflect the 

fact that chain should be driven by the market, not suppliers.”  

 

Här tar vi alltså fasta på att kedjan/nätverket borde vara drivet av behoven på marknaden. 

Vidare beskriver Christopher (2005, s. 56) att det istället för att designa 

försörjningskedjan från fabriken och framåt, är dagens utmaning att designa dem från 

kunden och bakåt. Han menar således att detta nya perspektiv ser konsumenten som den 

som triggar i gång kedjan i stället för en passiv mottagare i slutet på försörjningskedjan 

(Christopher 2005, s. 56). 
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Andra författare som tar upp detta fenomen är exempelvis Heikkilä (2002, s. 749), där 

han poängterar att det finns forskare som föredrar Demand chain management framför 

Supply chain mangement. Detta beror framförallt på att synsättet, som tidigare nämnts, 

tar fasta på behoven på marknaden och att kedjan designas därefter för att kunna svara på 

marknadens behov. Denna fungerar då tvärtemot Supply chain management där kedjan 

startar hos leverantören och fortsätter framåt. Några som ytterligare pekar på 

slutkonsumentens centrala roll inom logistiken är Jonsson och Mattsson (2009, s. 55). De 

anser att denne måste vara central inom såväl logistiken som med all annan affärsmässig 

verksamhet. De menar därför att det i slutändan alltid är slutkonsumenten som avgör 

intäkten för vad de kallar logistiksystemet och därför bör slutkonsumenten alltid 

definieras som kund även om denne inte är mottagare av de enskilda processernas 

primära output. 

 

Frohlich och Westbrook (2002, s. 729) talar om Demand chain mangement som en stor 

konkurrensfördel för de företag som tagit detta synsätt till sig: 

   

"The most admired (and feared) competitors today are companies that link their 

customers and suppliers together into tightly integrated networks using what is 

now commonly called Demand chain management. (Frohlich & Westbrook, 2002, 

s. 729)" 

 

Vidare definierar de båda författarna den s.k. behovskedjan (eng. Demand chain) som en 

praxis vars syfte handlar om att leda och samordna försörjningskedjan från slutkunderna 

bakåt till leverantörerna. Det är alltså specifikt slutkunderna som triggar åtgärderna 

genom kedjan av företag. Ett sätt att se det, är att produkterna samt service "dras ut" (eng. 

pull) från en koppling till nästa, baserat på efterfrågan. Motsatsen är att dessa "trycks ut" 

(eng. push) (Frohlich & Westbrook, 2002).  

 

Vi anser att en viktig trend på logistik präglas av detta vidareutvecklade koncept. 

Synsättet liknar Supply chain management, men innehåller några väsentliga skillnader 

som vi vill ta fasta på. Från att handla om att leverantörerna styr sina kunder med varor 

och service till att bli behovsorienterat fullt ut. Det innebär alltså att varorna och servicen 

blir baserade på kundernas behov där slutkonsumenten bör stå i centrum. Vi vill således 

ta fasta på det kundfokuserade i behovskedjan. Dock kan inte alla applicera denna trend 

fullt ut (Exempelvis företag inom detaljhandeln måste i början av säsongen arbeta efter 

en push-filosoi för att sedan kunna övergå till en pull-filosofi). Men för de verksamheter 

som kan ta den till sig anser vi att det skapar en stor konkurrensfördel för de företag som 

lyckas använda det på rätt sätt (Frohlich & Westbrook 2002). Christopher (2005, s.287) 

menar att marknaden har förändrats från att leverantörerna hade makten – till att bli en 

situation där kunden, eller till och med slutkonsumenten, bestämmer. Dessutom pratar 

Jonsson och Mattsson (2009) om att det är viktigt för dagens företag att finna en 

”gemensam nämnare” och konstaterade att det var slutkonsumenten, eftersom denne 

avgör om intäkterna för det s.k. logistiksystemet kommer att vara lönsamma eller inte. 

Därför anser vi att Demand chain management är det nya samverkansperspektivet som 

borde prägla logistiken. 
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4.4 Generella krav som utmärker ett bra affärssystem  
För att definiera vad som utmärker ett bra affärssystem har vi bl.a. valt att se till en 

sammanställning av de kriterier som anses viktigast vid en investering i en 

affärssystemlösning, baserat på en undersökning gjord av Everdingen et al., (2000). 

Undersökningen innefattar ett stort antal europeiska företag som nyligen gjort en 

investering, eller har planer att investera i ett affärssystem.  

 

Allmänt sett är det få företag som använder ett affärssystem för att endast stödja ett 

affärsområde. Det är betydligt vanligare att ett affärssystem används för att stödja fler än 

tre affärsområden (Everdingen et al., 2000, s. 27). Det är också tydligt att företag siktar 

på att nyttja denna styrka för att integrera företagets olika verksamhetsområden 

(Everdingen et al., 2000, s. 27). Vi kommer först att ta upp generella aspekter på vad som 

utmärker ett bra affärssystem, då vi anser att man bör utgå från dessa för att sedan kunna 

formulera specifika krav för fallet.  

 

När företag ska investera i en affärssystemlösning har det visat sig att de kriterier som 

ställs är direkt avgörande för om det nya systemet kommer att upphandlas och sättas i 

drift (Everdingen et al., 2000, s. 29). I den undersökning som är gjord av Everdingen et 

al., (2000, s. 29) visar resultatet att det i särklass mest betydelsefulla kriteriet vid val av 

informationssystem är hur väl det nya systemet stödjer verksamhetens affärsprocesser. 

Undersökningen visar också att samma kriterium rankades bland de tre mest 

betydelsefulla bland cirka hälften av respondenterna. Samtidigt ansåg cirka en tredjedel 

av de tillfrågade att det ovan nämnda kriteriet var det absolut viktigaste.  

 

Andra viktiga kriterier var i tur och ordning flexibilitet, kostnad, användbarhet, skalbarhet 

och produktsupport (Everdingen et al., 2000, s. 29). Det är dock viktigt att påtala att 

kostnaden för produkten förmodligen har mindre betydelse för större företag än för 

medelstora- och små företag. Vidare måste förstås de kriterier som ställs på 

affärssystemet också vägas gentemot de kriterier som ligger till underlag för val av 

systemleverantör.  

 

Friberg m.fl. (2006) har i sin avhandling genom samstämmighet mellan forskare inom 

området, så kallad samlad expertis, identifierat ett antal evalueringskriterier som påverkar 

valet av affärssystem. De visar bl.a. att funktionalitet och skalbarhet, anpassbarhet och 

flexibilitet, pålitlighet och säkerhet påverkar valet av affärssystem. De visar också att 

faktorer kring implementering, affärssystemleverantör, kostnad, användarvänlighet och 

användbarhet är påverkande faktorer. Vidare visar de att valet av affärssystem även 

påverkas av den strategiska planering som finns i verksamheten gällande framtida 

visioner och mål.  

 

Dock har det identifierats en skillnad mellan små- till medelstora företag och stora 

företag i en vetenskaplig artikel av Bernroider och Koch (2001). De säger enligt nedan: 

 

“The criteria for selection of a particular ERP system also showed different 

priorities, as increasing organizational flexibility, extra-organizational ties with 

customers and suppliers and internationality are less of an issue for smaller 
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organizations compared to costs and adaptability of the software (Bernroider & 

Koch, 2001, s.256).” 

 

Det prioriteras en ökad organisatorisk flexibilitet, möjligheter till utökad 

systemintegration med kunder och leverantörer samt möjlighet till internationalisering 

hos de stora organisationerna. De små till medelstora organisationerna prioriterar istället 

kostnad och möjlighet för anpassning i mjukvaran. Friberg (2006, s.10) 

4.5 Specifika krav på affärssystem för logistik 
Akkermans et al., (2002) identifierat ett antal problem bland affärssystem som ska stödja 

logistiken genom försörjningskedjan. Genom dessa problem anser vi att man kan ta fram 

ett antal specifika krav på affärssystem för distribuerat värdeskapande över flera 

organisationer. Bl.a. har de funnit att affärssystem vanligen har otillräcklig funktionalitet 

över de organisatoriska gränserna. De nämner att deras panel som svarat på frågorna 

tycker att dagens affärssystem är utvecklade för att ta hand om flödet av gods inom en 

organisation. Detta ställer till problem eftersom, de anser att, försörjningskedjorna går 

mot att bli mer påverkade av det interorganisatoriska perspektivet. Deras forskningspanel, 

som alltså består av logistikchefer från olika verksamheter, anser att affärssystem är svåra 

att sammankoppla med andra system, vilket resulterar i underutveckling av 

informationsutbyte mellan parterna. Akkermans et al., (2002, sid 294) 

 

Samtidigt finns det en viss stelbenthet i lösningarnas flexibilitet genom att de är slutna 

och baserade på en icke-modulär systemarkitektur. Författarna (2002, sid. 295) skriver 

således om detta fenomen: 

 

"According to our panel, the challenge for current ERP system is to move to a 

more modular, internet-like system architecture. This would improve information 

exchange with all the players in the chain and make the power structures in 

extended supply chain less dependent on the ERP system of the dominant player 

in that chain. Also it would improve communication with the final customer, 

directly of via customer system less cumbersome than it is today." 

 

Författarna menar att affärssystem bör gå mot en mer öppen, modulär- och internet-

liknande systemarkitektur för att på så sätt förbättra informationsutbytet med alla aktörer 

genom kedjan. Det resulterar också i ett mindre beroende av den största/viktigaste 

aktören i kedjan. Slutligen skulle det även förbättra kommunikationen med slutkunden. 

 

Ofta saknas också tillräcklig funktionalitet bortom transaktionshanteringar (ett antal 

handlingar som ska genomföras i sin helhet, eller inte alls). Detta beskrivs av Akkermans, 

et al., (2002, sid 295) enligt följande: 

 

"ERP implementation means that they have implemented a transaction 

management system. [...] The new system makes the supply chain fully 

transparent, enabling the salesperson to answer the customer inquiry right away. 

[...] However, available to promise (ATP) is an emerging concept within ERP 

circles. The challenge is not to figure out whether the customer order can be 
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satisfied with the goods available somewhere along the supply chain, but to 

decide whether it is economically meaningful to allocate supply chain capacity to 

this potential order. The ATP concept is one of the examples of system 

functionality moving beyond transaction management towards more tactical 

decision support functionality."  

 

Det har alltså identifierats en brist på denna sorts av funktionalitet i form av taktiska 

beslut. Därför ser vi även att detta problem kan omvandlas till specifika krav på 

affärssystem. För att förklara fenomenet närmare vill vi fördjupa oss i problemet. De 

ansåg alltså att det fanns avsaknad av avancerat beslutsstöd hos affärssystem, som 

sträcker sig genom flera organisationer (Akkermans et al,. 2002, s. 298). De säger enligt 

följande: 

 

“In itself, planning with longer time horizons and across different units is nothing 

new for ERP [...]. However, as it becomes increasingly apparent that supply 

chains, rather than individual organizations, compete, there is an increasing 

demand for collaborative architectures in decision support software.” 

 

Vi uppfattar att Akkemans et al, (2002) att de upplever att affärssystem klarar av att 

planera genom olika delar av kedjan. Dock tolkar vi författarna att p.g.a. att företag mer 

och mer börjar konkurrera som försörjningskedjor, istället för enskilda organisationer, 

borde systemstödet fungera som beslutsstöd för transaktioner inom detta fenomen. De 

menar också att detta är relativt nytt koncept som träder in på marknaden som rent 

praktiskt förutsätter internet som verktyg. Det finns alltså en trend för affärssystem att gå 

mot APS (Advanced Planing and Scheduling). Dock menar Akkemans et al, (2002, s. 298 

-299) att de redan finns leverantörer av dessa alternativa system, som klara detta bättre, 

alltså ”rena” APS –system. 

 

“The dedicated APS vendor exploit their head start by entering the area of 

collaborative distributed planning, where the focus of the ERP vendor is still very 

much on the internal supply chains.” 

 

Likaså visar deras forskning att det kommer att krävas ytterligare integration av 

aktiviteter mellan leverantörer och kunder. De menar alltså att pågående förändringar i 

försörjningskedjan kommer att kräva ytterligare flexibilitet från IT. Detta kan således 

hjälpa till att svara upp mot kundernas behov som snabbt förändras på dagens marknad. 

Akkermans et al. (2002, s. 294) beskriver detta problem enligt följande: 

 

"A shortcoming of current ERP systems is their inflexible nature. [...]  As 

customer demands continue to change ever more rapidly and business processes 

and supply chain structures have to adapt ever more quickly in response, ERP 

system should not be stifling process innovation but accommodating it." 

  

Detta tillsammans gör att affärssystemen inte stödjer försörjningskedjan på ett optimalt 

sätt. Akkermans et al., (2002, sid 284) menar att de såg en risk i att affärssystemen skulle 

motverka utvecklingen av försörjningskedjan. Som sagt kommer vi att ta vara på dessa 



 

- 38 - 

problem och använda dem som specifika krav på affärssystem för framförallt distribuerad 

värdeproduktion, för att sedan jämföra dem med verksamhetskraven på 

tredjepartslogistik. 

 

4.6 Sammanfattning teorikapitlet 

Nedan följer en sammanfattning av teorikapitlet. Vi började alltså kapitlet med en djupare 

teoretisk beskrivning av 3PL-verksamhet och vårt sätt att se på tredjepartslogistik som en 

del i uppdragsgivarens värdekedja. Här har vi alltså identifierat samverkan mellan 

parterna, som ett viktigt begrepp för långsiktiga samarbeten. Vi menar således att vi ser 

tredjepartslogistik, som exempel på distribuerat värdeskapande, som ett 

multiorganisatoriskt fenomen där samverkan sker med flera parter. 

 

Vi presenterade sedan ett antal verksamhetsperspektiv eller samverkansperspektiv som 

bakgrund till de trender som präglar dagens/morgondagens tredjepartslogistik. Det 

handlade om Supply chain management, SCOR, Demand chain management. Därefter 

tolkade vi Supply chain management och SCOR, att de gav upphov till en trend där fokus 

läggs på ett större perspektiv, som innefattar en kedja som sträcker sig från 

leverantörernas leverantör till kundernas kunder. En annan viktigt trend som vi ser det 

handlar om att Christopher (2005) ansåg att intern konkurrens bör uteslutas inom 

försörjningskedjan. Verksamhetsperspektivet Demand chain management är det nyare 

sättet att se på logistik och förespråkar istället behovsdrivna kedjor som börjar hos 

kunden. Därför menar vi att även detta är en trend på logistikverksamheter. Vi har även 

identifierat en trend där verksamheter i kedjan borde fokusera på slutkonsumenten, som 

en gemensam nämnare, eftersom det är denne som i slutändan bestämmer 

logistiksystemets intäkter. En annan trend som varit återkommande under uppsatsens 

gång handlar om outsourcing i logistiska sammanhang. Ovan trender kommer att 

analyseras närmare under analyskapitlet för att svara på forsknings- delfråga 1. Det är 

dessa trender och verksamhetsperspektiv som grundat vårt frågebatteri i empirin. 

 

I vårt teorikapitel har vi även presenterat generella krav på affärssystem för att kunna 

svara på delfråga 2. Det är en sammanställning av ett antal författare som bl.a. fann krav 

som flexibilitet, kostnad, användbarhet och pålitlighet/säkerhet som generella krav på 

affärssystem. Dessa krav presenteras i sin helhet i analyskapitlet. Vi tog även upp 

specifika krav på affärssystem för försörjningskedjan. Kraven är i första hand härledda 

från ett antal problem som Akkermans et al,. (2002) presenterat i studie om affärssystem 

för försörjningskedjan. Kraven handlar således om förbättrad funktionalitet över 

organisatoriska gränser, större krav på flexibilitet, funktionalitet bortom 

transaktionshantering (taktiska beslut) och krav på öppna lösningar. Även dessa kommer 

att analyseras för att svara på delfråga 3, som handlar om specifika krav på affärssystem 

för logistik som distribuerat värdeskapande. 

5 Empirisk studie  
Under detta kapitel kommer vi att gå igenom det material som vi samlat in genom den 

empiriska fallstudie som vi har genomfört. Fallstudien är baserad på besöksintervjuer av 
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respondenter ett större logistikföretag och en leverantör av affärssystem med fokus på 

handel och logistik.   

 

5.1 Val av intervjufrågor inför vår empiriska studie 

Uppbyggnad av frågebatteriet skedde under teorikapitlet (kap. 4 s. 29). Eftersom avsikten 

med teorin var att underbygga våra intervjufrågor inför mötet med representanterna från 

näringslivet kommer vi nu att förklara vårt tankesätt. 

 

Dock vill vi bara kort redogöra för de inledande intervjufrågorna. Typen av frågor som vi 

inledde intervjuerna var av en mer övergripande karaktär, alltså ”Vilken är din roll och 

hur länge har du arbetet inom företaget?”. På så sätt fick vi en förståelse för de 

respondenter som företrädde företaget i fråga. Det hjälpte oss förstå deras situation och 

erfarenhet. Därefter riktade vi in frågorna mot att få en bild av företaget. Typen av frågor 

var alltså ”Vilka är era kunder?”.  

 

Därefter valde vi att ställa frågor som var av mer specifik karaktär. Intervjun med 

Logistikföretaget var indelad i två temaområden, alltså verksamhet och affärssystem. Vad 

gäller verksamhetsfrågorna var dem relaterade till de trender som vi identifierat under 

vårt teorikapitel (kap. 4.3 s. 31). Typen av frågor som vi ställer i första hand är av en mer 

generell art, där vi låter respondenten tala öppet om trender inom branschen. Därefter 

kommer vi att ställa mer riktade frågor, för att på så sätt inte färga de föregående 

frågorna. Alltså vi kommer exempelvis att fråga ”Tror ni att det kommer att krävas mer 

samverkan med andra aktörer i framtiden och i så fall varför?”. Här förväntar vi oss svar 

om trenderna som Supply chain management (kap. 4.3.1 s. 32). Vi kommer också att 

ställa frågor om vad de anser om affärssystem och hur det stödjer exempelvis samverkan 

med övriga parter. 

Vad gäller de frågor som vi avser att ställa till Systemleverantören kommer vi att ha ett 

annat upplägg än det ovan. De inledande intervjufrågorna kommer att vara likartade, men 

resterande frågor kommer vi inte att dela in i två olika teman. Vi kommer dock att ställa 

frågor av typen ”Hur hjälper ert affärssystem till med att integrera logistikflödet genom 

försörjningskedjan (Supply chain)?” för att ta redan på hur systemet stödjer de 

logistiktrender som vi identifierat i teorin (kap. 4.3 s. 31). Vi kommer även att ställa mer 

specifika frågor om fenomenet SCOR och Demand chain management (kap. 4.3.2 s. 33 & 

kap 4.3.3 s. 34). Det för att vi är intresserade av att ta reda på respondentens kännedom 

om logistiktrenderna.  

Viktiga att tillägga är att vi under intervjuerna kommer att ställa mer riktade frågor i de 

fall vi anser att det behövs. Men vi kommer alltså att utgå från de frågor som finns i 

bilaga 1 (kap. 10.1 s. 87) och bilaga 2 (kap. 10.2 s. 88). Vi kommer således låta dem tala 

fritt om varje fråga för att komma med mer riktade följdfrågor om vi anser att det behövs 

mer information. 
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5.2 Vilket perspektiv anlägger de större logistikföretagen?  
Koncernen uppfyller de kriterier som vi har satt upp. Alltså medeltalet anställda uppgår 

till mer än 50st. Nettoomsättningen uppgår till mer än 50 miljoner kr. Därför kan 

företaget klassas som en större logistikkoncern enligt våra kriterier. Dessutom bedriver 

Logistikföretaget tredjepartslogistik-verksamhet, vilket också är ett av våra kriterier. Vi 

har här valt att redogöra för en av de respondenter som representerar ett stort 

logistikföretag för att närmare granska deras syn på krav för affärssystem.  

 

5.2.1 Logistikföretaget  
Nedan information kommer från vår Respondent på Logistikföretaget i Borås som vi har 

intervjuat för att skapa oss en bild, både vad som sker internt inom företaget, men också 

vad som sker externt gentemot samarbetspartners. Logistikföretaget heter egentligen 

något annat i verkligheten. 

5.2.2 Allmän information om Logistikföretaget 
Koncernen är uppbyggd av tre divisioner. Koncernen har växt ganska kraftigt genom åren 

och har idag tusentals anställda i flertalet länder runt om i världen. De har växt till stor 

del på grund av förvärv av andra företag. T.ex. under senare delen av 2000-talet köpte de 

ett utländskt bolag, som vid den tiden var ungefär lika stora som de själva, vilket gjorde 

att de snabbt dubblade sin storlek. De köpte sedan upp ett annat bolag som var stora inom 

flyg-, sjöfart- och tredjepartslogistik i Europa.  

5.2.3 Logistikföretaget – Tredjepartslogistik  
Den delen av Logistikföretaget som vi har valt att titta närmare på arbetar med 

tredjepartslogistik mot olika sorters kunder. Nedan kommer vi kort att beskriva hur 

Logistikföretaget som tredjepartslogistiker verkar.  

 

Logistikföretaget arbetar bl.a. med ingående frakter mot ett lager, men de föder också en 

produktionsmiljö med inkommande gods. Ett annat verksamhetsområde inom 

Logistikföretaget är lagerhantering, där de arbetar med att kontrollera och analysera 

kunders lagernivåer. På så vis kan de hjälpa kunderna med att komma med råd och 

förslag till förbättringar. Logistikföretaget erbjuder även en bred samling av 

mervärdestjänster för deras kunder. Detta kan exempelvis innebära att de monterar varor 

åt kunder inför leverans. De arbetar även mycket med kvalitetskontroller och 

exponeringspallar som levereras till butiker för att exponera olika produkter. På så vis är 

kundservice en stark del av logistiken hos Logistikföretaget. Inom verksamhetsområdet 

för utgående gods arbetar Logistikföretaget med att hantera distribution och förtullning åt 

kunder. Med detta menar Logistikföretaget att de kan ta hand om kundens hela 

försörjningskedja.  

5.2.4 Om respondenten på Logistikföretaget  
Vår respondent började arbeta hos Logistikföretaget i september 2005. Hans nuvarande 

roll är projektledare för uppstart av nya kunduppdrag. Respondentens arbete börjar ofta 

redan med att han stöttar upp säljavdelningen och försäljningsprocessen med att ta fram 

lösningar och idéer för de problem som Logistikföretaget ska lösa för kunden. När de 
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sedan slutit avtal med kunden så är respondenten och Logistikföretaget med och har en 

mer koordinerande roll mellan de olika operativa enheterna mot kunden, centrala IT-

avdelningar, transportörer, tullen och andra intressenter som kan tänkas vara involverade.  

5.2.5 Vad har Logistikföretaget för affärssystem idag?  
På Logistikföretaget har de, p.g.a. många företagsförvärv, flera system för att understödja 

den dagliga verksamheten. Detta gör att vår respondent upplever företagets 

systemportfölj som något spretig. Det som han dock ser som kärnan är det system de 

kallar för WMS (eng. warehouse management system), vilket används för att kontrollera 

processerna på lagret.  

 

Respondenten förklarar att de förutom detta bl.a. har ett managementsystem för att stödja 

transportverksamheten samt ett system som används för att samverka med Tullen. De har 

således ett antal system, både köpta och egenutvecklade, som är integrerade med 

varandra. Dock anser respondenten att de system som dem har idag är flexibla nog för att 

möta framtida krav, då många av dem går att parameterstyra. Vidare använder de sig av 

en EDI-lösning (eng. Electronic Data Interchange) för att utbyta information mellan 

samverkande aktörer i logistikprocessen såsom kunder, transportörer och Tullen. 

Respondenten förklarade för oss att det i korthet går till såhär: 

  

”Det första som händer är att kunden skickar en inköpsorder. När vi har tagit 

emot varorna så bekräftar vi tillbaka detta med ett meddelande. Kunden skickar 

alltså en order som vi sedan bekräftar genom ett meddelande som talar om att 

ordern har gått ut. Vi skickar varje natt information om aktuellt lagersaldo för 

kunden och gör eventuella justeringar om det är någonting som saknas eller 

diffar. Vi får även en artikelfil ifrån kunden till oss där vi får all artikeldata. 

Sedan har vi en del meddelanden som mer handlar om ”handskakningar” och 

bekräftelser”.  

 

5.2.6 Hur samverkar Logistikföretaget med andra aktörer – från 
leverantörernas leverantör till kundernas kund? 
Efter att vi intervjuat vår respondent på Logistikföretaget har vi fått en allmän uppfattning 

om att företaget anser att de har kommit långt i sin samverkan med andra aktörer i 

försörjningskedjan. De arbetar bl.a. mycket med samarbetsavtal gentemot sina kunder, 

vilka de enligt uppgift har kontakt med minst en gång per dag. Gentemot leverantörerna 

har de också avtal, även om de ibland köper utan avtal också. Här pratade vi främst deras 

primära kunder och leverantörer. Vår respondent menade att de givetvis har ett samarbete 

med sina kunder och leverantörer för att hitta de bästa lösningarna. Han säger vid ett 

tillfälle att han anser att de har ett bra fungerande samarbete genom försörjningskedjan. 

 

Vi frågade även respondenten om han tror att det kommer att krävas mer samverkan med 

andra i framtiden och då svarade han att han tror att det kommer att bli allt viktigare, även 

om han menade att dem redan idag samverkar till stor grad. Han påpekar också att 

branschen generellt sett är en lågmarginalbransch med stora krav på låga kostnader, 
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vilket gör att de måste ta hjälp av systemen så långt det bara är möjligt för att främja 

kommunikationen mellan parterna. 

5.2.7 Gemensam nämnare  
När vi frågade respondenten om han såg någon direkt anledning till varför det skulle vara 

intressant att i högre grad samverka med andra och om han tyckte att slutkonsumenten 

kunde fungera som minsta gemensamma nämnare, fick vi tyvärr inget svar på. Han talade 

dock om kostnader för försörjningskedjan som helhet och hur viktigt det var att finna 

effektiva lösningar för att minska dessa.   

5.2.8 Konkurrens mellan försörjningskedjor & all intern konkurrens bör 
uteslutas  
När vi sedan frågade respondenten om han anser att försörjningskedjorna (eng. Supply 

chain) bör konkurrera mot varandra, istället för internt, svarar han enligt följande: 

  

”Ja, det är klart att det ligger någonting i det, eftersom man ser logistiken som en 

konkurrensfaktor, snarare än en kostnad. Och då är det ju klart att om man väljer 

att investera lite mer pengar i logistiken och på så vis tillföra större värde för 

kunden så har man ju en enorm hävstång, helt enkelt. Samtidigt kan vi ju tillhöra 

flera konkurrerande kunders försörjningskedjor i och med att det handlar om 

tredjepartslogistik .”  

 

Vi upplever att Logistikföretaget, vilken fungerar som ett stort logistikföretag, har insett 

fördelarna med att inte konkurrera internt. Han pratar även om värde för kunden, vilket 

ger indikation om att denna är den viktigaste aktören. 

5.2.9 Samverkansperspektiv såsom Demand chain eller pull philosophy 
Vidare har vi kommit fram till att respondenten har identifierat att det handlar om kund- 

och behovsstyrda processer, då han tydligt påpekar att de ser kunden som den centrala 

aktören. Vår respondent pratar om detta i termer om en ”push-filosofi” och ”pull-filosofi” 

(eng. push philosophy) och (eng. pull philosophy). Med detta menar han att istället för att 

”trycka” ut godset till kunden, så låter de kundens behov initiera och styra kedjan. Vår 

respondent menar att han ser en trend inom detaljhandeln. Alltså istället för att trycka ut 

massa varor i början på säsongen, fyller de på butiken efterhand som varorna säljs. Han 

anser att det är fler och fler som hoppat på det konceptet. När vi ännu en gång ställde 

frågan vad han ansåg om att det är efterfrågan som styr flödet av varor till butiken, höll 

han med oss om detta faktum. Han menade att det flesta redan jobbar på detta sätt idag. 

Han trodde vidare att vissa delar inom textilbranschen kör efter push-filosofin i början av 

säsongen, när de ”trycker ut” en ny vara och skickar ut den i sortiment-pack till varje 

butik. Men baserat på hur det säljer genererar det påfyllningar och övergår då till pull-

varianten. Slutligen tillade han att han trodde att den kombinationen var svår att slå. 

 

Detta framkommer även genom att respondenten säger att de arbetar med lagerhantering 

(eng. warehouse management), vilket bl.a. syftar till att bidra kunderna med prognoser 

om vad som säljs i konsumentledet. Detta gör förstås att leverantörerna till deras kunder i 

ett tidigt stadium kan producera det som efterfrågas, vilket ytterligare stärker det faktum 
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att Logistikföretaget har kommit långt i sitt samarbete med sina kunder. Vår respondent 

tror dessutom att dagens logistikverksamhet till stor del redan präglas av detta sätt att 

arbeta.  

 

Han upplever alltså att Logistikföretaget har kommit relativt långt med detta sätt att 

arbeta, samtidigt som han påtalar att de ibland också anpassar sig efter formatet på 

kundernas system och därmed skapar en kundunik lösning. Detta beror på hur stora 

kunderna är och hur viktiga de är för Logistikföretaget, samt hur mycket pengar de är 

beredda att investera i denna typ av projekt. Vår respondent menar därmed att det kan 

vara mycket värt för kunden att kunna använda samma gränssnitt mot Logistikföretaget 

som de gör emot andra och att det i regel är en stor tröskel att få in nya kunder i 

integrationsprojekt.  

5.2.10 Respondentens syn på framtida trender  
Vår respondent på Logistikföretaget menar att det blir allt vanligare att företag väljer att 

outsourca sin logistikverksamhet. Han upplever att många företag har insett vilken fördel 

det är att inte ha fasta tillgångar i form av egen personal, utan istället anlita en tredjepart 

och endast betala en rörlig kostnad för den tjänst som utnyttjas. Vi tror att detta är 

ytterligare en viktig anledning till varför det blir alltmer aktuellt att se till 

tredjepartslogistiken och samverkan. 

 

Han ser idag också en trend mot större rörlighet. Med detta menar han att de kunder som 

anlitar en tredjepartsaktör för att bedriva sin logistik har en tendens att göra 

upphandlingar oftare. Detta resulterar förstås i att kontraktstiden blir kortare och att 

kunderna byter samarbetspartner oftare. Affärssystemet ska på så sätt främja rörligheten 

och det ska vara lätt att skaffa nya kunder. 

 

En annan trend som har identifierats, i synnerhet inom detaljhandelsbranschen, handlar 

om pull-filosofin. Han menar att istället för att trycka ut en massa sortimentskartonger i 

början av säsongen, så fyller de på butiken efter hand som varorna säljs. Han påstår att 

det blir fler och fler kunder som väljer att arbeta efter det konceptet.  

 

En annan trend som respondenten tog upp är att ledtiderna blir kortare, vilket kräver ett 

effektivare samarbete mellan parterna för att snabbt ska kunna leverera godset till 

slutkund. När vi sedan frågade respondenten om han ansåg att affärssystemen i framtiden 

behöver anpassas mer mot slutkonsumenten, så vi fick en uppfattning av att han 

instämde. Detta beror på att han konstaterade att det trots allt är ett antal steg som 

informationen ska passera för att allting ska fungera i slutändan, samtidigt som han 

påpekade att han redan tycker att de kommit en bit på vägen. En sista trend som togs upp 

är att deras kunder kräver alltmer transparens så att de kan se vad Logistikföretaget gör 

och vart godset befinner sig någonstans. 

5.2.11 Respondentens syn på framtida krav gällande affärssystem för 
logistik  
Respondenten ansåg att ett viktigt krav handlade om att det ska vara enkelt att integrera 

de system som ska samverka. Han menar att det idag ofta är ett mycket kostsamt projekt 
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att koppla ihop dem med någon annan aktör. Detta i kombination med att kunderna går 

mot en större rörlighet gör att kunderna inte alltid är beredda att investera det kapital som 

krävs för att få en god integration. Eftersom han själv tror att Logistikföretaget fortsatt 

kommer att förvärva fler företag såg han detta som ett mycket viktigt kriterium. Han 

säger alltså följande: ”Det är just integrationen mot kunderna som är så viktig att den är 

lätt och enkel att genomföra”. Ett drömscenario vore att finna någon form av lösning som 

baseras på drag-and-drop för att driva resonemanget ytterligare ett steg längre. Vidare 

tror respondenten att det också är viktigt att i större grad kunna parameterstyra systemen 

efter de behov som uppstår i samverkan med nya kunder. Vi tolkar detta som att 

Logistikföretaget vill kunna situationsanpassa systemen efter sina kunder utan att behöva 

investera pengar i kostsam utveckling 

 

5.3 Vilka är trenderna inom logistikbranschen som helhet?  
Här kommer vi att beskriva aktuella trender inom logistikbranschen för att ytterligare 

peka på i vilken riktning branschen håller på att utvecklas och som därmed affärssystem 

behöver klara att stödja. För att göra detta har vi bl.a. besökt en av nordens största 

heltäckande logistikmässor, Logistik & Transport, som hölls på Svenska Mässan den 4-6 

maj 2010. Här har vi diskuterat med folk inom branschen för att skaffa oss en 

kompletterande bild till de intervjuer som vi genomfört under arbetet med studien. Till 

mässan kom det i år hundratals utställare och tusentals andra intressenter för att utbyta ny 

kunskap om bl.a. produkter, tjänster, IT i logistiken samt Supply chain management. Till 

mässan kom också flertalet ledande branschprofiler och befattningshavare inom stora 

svenska logistikföretag och IT-företag, för att diskutera visioner och mål kring framtida 

utveckling av branschen. Främst inriktade vi oss på aktörer inom tredjepartslogistiken, 

men även andra aktörer från andra logistikverksamheter fick ge sin åsikt om problem 

idag och framtida trender. Vi lät alltså de olika respondenterna inom logistikområdet 

prata fritt om dessa övergripande frågestolpar. Utefter deras svar ställde vi riktade frågor 

som handlade om samverkan ur ett multiorganisatoriskt perspektiv och satte på så sätt 

inriktning mot distribuerat värdeskapande över flera organisationer. På så sätt kunde vi få 

åsikter om vilka trender som präglar tredjepartslogistik som exempel på distribuerande 

värdeskapande. Våra frågor till systemleverantörerna av affärssystem var av samma art. 

Men här försökte vi ta reda på vad systemleverantörerna ansåg om systemkrav för att 

kunna stödja värdeskapande över flera organisationer ur ett multiorganisatoriskt 

perspektiv. Således ger det oss kunskap om specifika krav på affärssystem för 

verksamheter som tredjepartslogistiker vilka är exempel på värdeskapande produktion 

över flera organisationer. 

 

De riktlinjer och tillvägagångssätt vi följde för att samla in data under besöket på mässan 

handlade om att prioritera. Vi valde alltså ut ett antal intressanta systemleverantörer och 

logistikföretag vilka vi var intresserade av att ha en diskussion med. Vi hade alltså inte 

tillräckligt med tid att söka efter respondenter som passar in under de kriterier som vi 

tagit fram inför intervjun med Logistikföretaget och med Systemleverantören (kap. 3.6 s. 

24). Dock försökte vi välja respondenter med så stor omsorg som var möjligt. Därmed 

fokuserade vi i första hand på respondenter inom stora logistikföretag som har 3PL som 

huvudsaklig verksamhet. Men vi valde också att prata med andra företag som var 
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verksamma inom transportområdet. Slutligen intervjuade vi systemleverantörer av 

affärssystem för logistikområdet. Vi pratade således med konsulter och experter inom 

området. Med detta sagt anser vi att åsikterna vi fick av intervjupersonerna på 

logistikmässan är viktiga för vår studie. Eftersom vi styrde intervjufrågorna att handla om 

trender med fokus på distribuerat värdeskapande, kunde vi således underbygga vår 

kunskap om den första forskningsfrågan. Dessutom kan vi underbygga vår kunskap om 

den tredje forskningsfrågan som handlar om specifika krav på affärssystemet. 

 

5.3.1   Logistik & Transport - Svenska Mässan, Göteborg 2010  
Under vårt besök på Logistik & Transport mässan har vi diskuterat med flertalet 

involverade parter i branschen. Vi har som sagt främst inriktat oss på att prata med 

tredjepartslogistiker och systemleverantörer av affärssystem. Resultatet blev att vi fick 

totalt fyra framträdande intervjuer med respondenter, från ett företaget inom 

tredjepartslogistik, två företag inom transportbranschen och en intervju med en 

respondent av från en systemleverantör med ett innovativt affärssystem för 

logistikbranschen.  

 

5.3.2 Inledande kommentarer 

Några generella konstateranden som präglade dagen på mässan, var att de logistikföretag 

vi talade med endast syftade på sina primära kunder när de talade om problem och 

trender. Vi fick därför uppfattningen av att de glömde bort en väldigt viktig aktör, 

nämligen kundens kund, slutkonsumenten. Ett annat viktigt konstaterande gjordes under 

punkten om framtida trender. Detta på grund av att logistikföretagen nästan enbart talade 

om de interna processerna. Detta gällde små som stora företag och oavsett om de var en 

tredjepartslogistiker eller inte. Vi fick alltså förklara att det var ett område utanför vår 

avgränsning och poängterade att vi endast var intresserade av deras tankar kring de 

externa förhållandena. Något som var genomgående var också att många av företagen 

verkade sakna förmåga att växla perspektiv från att endast se till de interna faktorerna till 

att se på helheten och tillbaka. Vi upplevde att många hade svårt med att se på problemen 

med "andra glasögon". Följande punkter är en sammanfattning av de relevanta data som 

samlades in under mässan.  

5.3.3 Problem idag  

Ett viktigt problem, som berördes av ett företag inom logistikbranschen, handlade om 

samverkan och hur denna inte alltid främjas inom försörjningskedjan på grund av intern 

konkurrens. Personen vi pratade med menade att om deras kund redan ingår i en 

etablerad kedja, så kan nya aktörer som vill bli en del av kedjan möta motstånd ifrån 

konkurrenten. Han menade alltså att den redan etablerade konkurrenten många gånger 

motarbetar etableringen av nya aktörer genom att konkurrera internt inom kedjan. Detta 

skapar problem för resterande aktörer i försörjningskedjan och påverkar i slutändan alltid 

slutkonsumenten tyckte han. Vi anser därför att denna typ av konkurrens motsäger idealet 

att endast konkurrera externt mellan försörjningskedjorna, vilket kan bidra till negativa 

effekter gentemot slutkonsumenten.  
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Då vi diskuterade med tredjepartslogistiker på mässan dök ett annat problem upp ganska 

frekvent, vilket vi redan konstaterat efter vår intervju med Logistikföretaget. Det 

handlade om kortare kontraktstider gentemot tredjepartsleverantörernas kunder. På så vis 

fick vi bekräftat att situationen med kortare kontraktstider även upplevdes av andra 

företag i branschen. En systemleverantör nämnde således problemet om höga kostnader 

för integration och ansåg att det var viktigt med långsiktiga relationer mellan 

tredjepartslogistikerna och deras kunder för att undvika detta problem. Det vill säga att 

det gäller att hitta flexibla lösningar, men att det också måste fokuseras på att skapa mer 

långsiktiga relationer.  

 

Ett utav de mest intressanta problemen, som vi uppfattade det, handlade också om 

samverkan och kommunikation mellan olika parter i försörjningskedjan. En representant 

från logistikbranschen inom transport, upplevde att deras kunder inte alltid var villiga att 

samverka med dem fullt ut genom att förse dem all nödvändig information. Han menade 

att deras kunder inte gav dem tillräckligt med information för att kunna planera, 

strukturera och genomföra åtagandet gentemot kunden på ett bra sätt. Detta gjorde förstås 

att logistikföretagets kund i sin tur inte kunde hålla det etablerade löftet gentemot 

slutkonsumenten. Logistikföretaget i fråga pekades ofta ut som den skyldige, trots att det 

uppenbart fanns brister i informationen från kunden. Detta problem skulle kunna 

underlättas med ett perspektiv på försörjningskedjan som fokuserar på en gemensam 

slutkund vilket vi nämnde i teorikapitlet (kap. 4.3.3 s. 34). Därmed ges olika aktörer i 

kedjan incitament för att agera i enlighet med den gemensamma verksamhetens 

målsättningar. 

 

Eftersom representanten kom från ett företag som håller på med transportlösningar tillade 

han att kunderna hör av sig för sent. Trots detta gick det alltid att lösa och 

logistikföretaget kunde ofta få hem ordern snabbt. Men det kunde bli en kostsam affär. 

Det konstaterades här att det var kundens kund, slutkonsumenten, som fick betala för 

detta "slarv", eftersom priset på slutprodukten höjdes avsevärt.  

 

Vi fick även en uppfattning om det verkade vara svårt att skapa en god samverkan mellan 

aktörer över riksgränserna. Särskilt svårt var det att kommunicera med aktörer ifrån helt 

andra kulturer, t.ex. Asien, som numera tillhör världens största exportmarknad. Något 

som hade gjort detta mer komplext var den ökande e-handeln som har öppnat upp helt 

nya möjligheter för konsumenterna att handla. I dessa fall var processen ofta väldigt 

komplex och insynen i den bristfällig, vilket förstås medförde oönskade konsekvenser för 

logistikföretagens kunder i Sverige. Detta i och med att det var så pass många aktörer 

inblandade, vilka både godset och informationen om godset skulle passera.  

    

5.3.4  Trender - logistikbranschens synvinkel 

Några framtida trender som vi identifierade genom att prata med logistikföretag inom 

transportbranschen var bl.a. att företagen numera samkör mycket gods för att minska 

transportkostnader och påverkan på miljön. De börjar med andra ord även finna andra 

incitament till att samverka, som inte enbart ses utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Det 

pratas för tillfället mycket om miljömässigt hållbara alternativ. Företagen börjar också bli 
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mer flexibel i sitt arbetssätt, vilket gör att det blir allt vanligare att kombinera olika 

transportsätt, som t.ex. sjöfart och flyg. Detta ställer förstås också nya krav på större 

kontroll över informationen när transportsätten varierar. Om ett företag t.ex. fraktar gods 

via sjön från destination A till B och sedan flyger godset från destination B till C så måste 

systemen ge stöd för dessa förändringar i informationsflödet. Branschen präglas alltså av 

att bli mer och mer agil, vilket förstås också kräver samma lättrörlighet i det stöd som 

erhålls ifrån systemen.  

 

En återkommande syn som logistikföretagen hade på framtida trender, handlade om 

outsourcing. Tredjepartslogistiker menade att det är allt fler företag som vill ha hjälp med 

fler olika tjänster. Detta stämmer också överens med vad vår respondent från 

Logistikföretaget ansåg. Vi fick uppfattningen att den största anledningen till denna trend 

berodde på allt mer fokus på den operativa verksamheten hos företagen på marknaden. 

En person som vi pratade med ansåg att industrin låg i framkant här och handelsindustrin 

var inte lika långt kommen. Dock började handelsindustrin satsa mer och mer på 

outsourcing av sina logistikprocesser.  

 

En annan trend som nämndes av logistikföretagen var att det numera blev allt vanligare 

att gå ihop i större värdekedjor. Kundstyrt var ett nyckelord som bör prägla dessa kedjor 

ansåg också de flesta. Här bör vi ändå tillägga att de talde om sina primära kunder. En 

annan identifierad trend gällde globaliseringen och att mycket mer kommer att "ske på 

plast". En representant från ett logistikföretag trodde att produktion med kringliggande 

tjänster som packning skulle komma att flyttas utomlands till Asien. Han hade således en 

vision om hur allt sker på plast i Asien och det bara var för dem som logistikföretag att 

transportera ut varorna till detaljhandeln eller slutkonsumenten. Detta resulterade i att 

man kunde "hoppa över" steg i kedjan, vilket gav mindre transporter och miljöpåverkan.  

5.3.5 Trender & krav – Leverantörer av affärssystem 

De ovan nämnda trenderna är alltså åsikter från representanter på logistikföretag. Vi var 

även intresserade av att undersöka vad leverantörer av affärssystem ansåg om trender 

men också krav på system för logistikbranschen. Det följer alltså enligt nedan: 

 

En mycket intressant och innovativ trend hade med krav på högre flexibilitet i nätverket 

av aktörer samt att systemet skulle stödja detta på ett bra sätt. Vi uppfattade det som om 

personen menade mer flexibilitet och mer rörlighet inom försörjningskedjan. Man ska på 

så sätt kunna ”koppla upp” mot vilken leverantör man helst ville. En lösning på denna 

trend som han också trodde skulle komma alltmer och som skulle kunna vara en lösning 

på det som beskrevs ovan. Alltså göra systemet mer flexibelt med hjälp av t.ex. SaaS 

(eng. Software as a Service). Representanten, från den specifika systemleverantören, 

ansåg att detta var något som de skulle jobba mer med i framtiden. Han hade även en 

personlig åsikt där han ansåg att det traditionella affärssystemet skulle kompletteras med 

mer specialiserade system.  

 

Det konstaterades även att företag inom försörjningskedjan ska kunna vara flexibel mot 

slutkunden och det tillades att systemet tog stor hänsyn till denne redan idag. Men på 

vilket sätt fick vi aldrig något svar på. De ska också kunna följa kundernas olika beteende 
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med hjälp av systemet via t.ex. prognoser. En annan trend som skulle ställa nya krav på 

systemen handlade om globalisering. Detta har redan berörts i texten om logistikföretag, 

men här stämmer således deras åsikter överens. Personen från systemleverantören trodde 

att framtiden skulle präglas av flera aktörer globalt samtidigt. Alltså måste systemen 

kunna ta hänsyn till flera aktörer globalt över världen. 

5.4 Vilket perspektiv anlägger en leverantör av affärssystem?  
Genom att ha varit i kontakt en svensk ledande leverantör av affärssystem med stöd för 

logistikbranschen kommer vi nu att redogöra för dess syn. Företaget uppfyller våra 

kriterier eftersom att de har fokus på lösningar för handel men också för logistik. De är 

dessutom systemleverantörer till företag där logistik ingår som en central del av 

företagets verksamhet, bl.a. då de har fokus på distribution. Detta kommer klargöras 

ytterligare under följande avsnitt. Vi avser dessutom att redogöra för hur företaget ser på 

krav för affärssystem och logistikverksamhet ställt i relation till varandra.  

 

5.4.1 Systemleverantören 
Nedan presenteras en kort allmän information. Därefter innehåller samtliga rubriker 

endast information från intervjun med respondenten från i Göteborg. Systemleverantören 

heter egentligen något annat i verkligheten.  

5.4.2   Allmän information  

Systemleverantören har i dagsläget under cirka tre decennier levererat affärssystem. 

Resultatet av denna utveckling är egna kontor och partners i flertalet länder samt 

tusentals kunder världen över. För att fortsätta sin globala försäljning till nya viktiga 

nyckelmarknader och regioner fortsätter Systemleverantören med sina strategiska 

förvärv. För ett par år sedan omstrukturerades Systemleverantören för att på så sätt bli en 

mer internationell organisation, som resultatet av en ny styrelse, med fokus på 

distribution och detaljhandel. 

 

5.4.3 Om respondenten på Systemleverantören 

Vår respondent på Systemleverantören jobbar för tillfället som affärskonsult sedan 5-6  år 

tillbaka. Han har jobbat på Systemleverantören sedan 1994 men har under åren haft olika 

roller, såsom programmerare, projektledare och gruppchef. Hans nuvarande huvudsakliga 

arbetsuppgifter är att vara med som affärskonsult vid implementering av deras 

affärssystem. Efter en försäljning till ett företag, antingen en uppgradering eller en 

nyförsäljning, är vår respondent med i något som innebär att de går igenom företaget för 

att i detalj se hur systemet kan passa in i verksamheten. Respondenten är även med vid 

själva implementationen för att ge stöd, utbildning och assistans till företaget i fråga. 

Detta sker under hela projektets löptid samt även när systemet har satts i drift. Han agerar 

på så vis som ett bollplank och stöd åt kundföretagen. För att summera respondentens 

arbetsuppgifter kan man säga att han jobbar mycket med verksamhetsfrågor, men också 

med en del systemfrågor.  
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5.4.4  Systemleverantören & deras affärssystem   

Vår respondent, sa vid ett tillfälle att kärnan av Systemleverantören är deras affärssystem. 

Respondent konstaterar också att Systemleverantören består av flera 

verksamhetsområden, men att det klart största området är det där de arbetar med 

affärssystemet. Respondenten beskriver deras affärssystem som ett heltäckande system 

som har stöd för alla funktioner inom ett företag, som t.ex. försäljning, produktion, inköp 

och ekonomi. På frågan om logistik ingår som en del i deras affärssystem, svarade han ja. 

Vidare ansåg han att man kunde säga att det fungerade som en röd tråd genom systemet: 

    

"Det är en röd tråd kan man säga, genom processerna i vårt system. Om vi ser till 

Systemleverantören så har vi mer gått mot logistik, eller Supply chain 

management i den distribuerande sektorn. Vi vänder oss i första hand till företag 

som jobbar med distribution, grossister och liknande logistikföretag. […] 

Logistik är ju en stor del av distribution förstås." 

 

Utöver de kunder som nämndes i citatet ovan, så har de även kunder inom den 

tillverkande grenen, även om de inte arbetar lika fokuserat med dem. När vi fortsatte att 

fråga vilka kunder de hade inom logistikbranschen fick vi som svar att de hade både små, 

medelstora och stora företag. Respondenten gav oss några exempel och nämnde några av 

deras kunder inom kläder, livsmedel och tillverkande företag. Han konstaterade följande: 

 

"Vi har ett antal företag inom olika branscher, men vårt fokusområde är som sagt 

distribution. Vi har också många kunder som är rent tillverkande och rena 

ekonomisystemkunder. Jag tror att vi har 4-5000 kunder totalt, i olika karteringar 

då förstås." 

 

5.4.5 Affärssystemet & logistik  

För att gå djupare in på affärssystem för logistik och de identifierade trenderna, ställde vi 

frågor som bl.a. handlade om vilka fördelar som Systemleverantören ansåg att de kunde 

skapa för logistikbranschen med hjälp av deras Affärssystem. Vår respondent ansåg att de 

hade samma argument som de flesta leverantörer av affärssystem. Han menade att deras 

system är ett integrerat system, där alla de logistiska-, ekonomiska- och 

tillverkningsprocesserna är samlade, så att en god helhetsbild uppnås. Vidare menade han 

att de även försöker ha en effektiv transaktions- och orderhantering genom systemet, 

vilket gör att de snabbt kan reagera på förändringar i behovet hos kund, tillverkning och 

inköp. Andra saker som han poängterade var bl.a. att systemet överlag är effektivt och 

snabbt reagerar på de försändningar som sker. Dessutom, en självklarhet, att det är 

effektivt att jobba i själva systemet genom att användaren snabbt kan registrera, får god 

feedback och så vidare. Systemet är också transparant för att användaren ska kunna se 

vad som händer om det sker en försäljningsökning på inköp, tillverkning eller lager. Vi 

uppfattade det som att Systemleverantörens affärssystem är ett väl utvecklat system som 

ger ett bra stöd för de interna processerna och flödena inom en logistikverksamhet. 

 

Dock nämndes det inte så mycket om hur systemet stödjer det externa 

informationsutbytet, förutom det som handlade om effektiv transaktions- och 
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orderhantering. Vi frågade därför om deras affärssystem tar hänsyn till slutkunden och 

om denne fungerar som den centrala aktören som initierar och styr själva processerna. 

Vår respondent svarade då: 

  

"Ja, det kan man säga är en bra sammanfattning på vad målet är med 

affärssystemet. Att det ska vara kundbehovsdrivet och att det ska vara det behovet 

som vi stödjer på olika sätt." 

 

Det som vi tror att vår respondent menade med kundrivet här handlade förmodligen om 

deras egna kunder och inte logistikföretagens kunder, vilka vi egentligen syftade på. Vi 

var inte tillräckligt tydliga i vårt frågande och styrde i stället in frågorna mot samverkan. 

Följande fråga blev då hur deras affärssystem främjar kommunikationen mellan de olika 

parterna, och huruvida deras affärssystem är lätt att integrera. Han svarade följande: 

 

"Integration och kommunikation har ju historiskt varit en svårighet kan man väl 

säga mellan olika affärssystem, kunder, leverantörer och andra parter. Det vi 

försöker göra är att ha ett så öppet system som möjligt." 

 

För att skapa ett öppet system använder de sig bl.a. av web interface med funktioner för 

försäljning och distribution. De använder sig också av traditionella EDI-lösningar eller 

andra formaliserade kommunikationssätt, då en del företag på marknaden fortfarande 

använder sig av dessa. Respondenten påpekade att de stödjer båda delarna och har 

dessutom jobbat med det i många år. Vidare tillade han att de har en produkt som ska 

hjälpa till att förenkla integrationen mellan olika system.  

 

5.4.6  Affärssystemet  & Supply Chain Management  

När vi ställde frågan huruvida deras affärssystem hjälper till att integrera logistikflödet 

genom försörjningskedjan ansåg vår respondent att det fungerade hyfsat bra: 

 

"Ja, jag tycker nog det fungerar hyfsat bra. Vi har funktioner för att hantera kund, 

leverantör och integration. Vi har webb och vi har annan kommunikation. Så jag 

tycker nog det att vi är väl rustade här." 

 

Han berättade dock att en svårighet kan vara när det sker nya förändringar och det 

uppkommer nya krav på information. Men detta är någonting som de på 

Systemleverantören har jobbat mycket med och därför ansåg han att det trots allt 

fungerade relativt bra. 

 

För att fördjupa oss ytterligare i konceptet Supply Chain Management ville vi veta hur de 

kan hjälpa logistikföretagen att forma partnerskap och att samverka med andra. 

Respondenten menade här att det bl.a. finns tekniska aspekter såsom att de måste jobba 

med kommunikationsstandarder. Dessutom poängterade han att det var viktigt att ha ett 

system som är så öppet som möjligt vad gäller t.ex. gränssnittet. Då kan man koppla på 

och utbyta information. Systemleverantören har ett verktyg för denna formen av 

integration.  
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Vår respondent nämnde också att det krävs en del "mjuka saker" för de ska kunna hjälpa 

till och stödja försörjningskedjan. Det han tog upp som exempel gällde bl.a. att de bör 

kunna prata med branschen på dess eget språk. De bör även veta och ta reda på vad som 

händer inom en viss bransch: ”Vad jobbar de med och vad är viktigt för dem?” Detta 

ansåg han var viktiga frågor som de som leverantör av affärssystem måste fråga sig och 

sina kunder.  

   

5.4.7  Affärssystemet & SCOR  

Vid frågan huruvida vår respondent kände till begreppet SCOR fick vi som svar att 

Systemleverantören var med i Supply Chain Council, organisationen som tog fram 

SCOR-modellen. Vår respondent säger följande om detta: 

 

"Vi är med i Supply Chain Council som företag och varit det ett antal år. SCOR 

innehåller många processbeskrivningar och mätetal som är framtagna av 

företagen. Vi har i alla fall många av de mätetal som SCOR tagit fram i vårt 

system i dag. Där har vi en del att visa upp tycker jag." 

 

Han tillägger slutligen att Systemleverantören har försökt att se SCOR som en referens 

när de jobbar med att utveckla sitt system. Den "best practis" som SCOR står för har dem 

jobbat med i ett antal år, menar han. 

   

5.4.8  Affärssystemet & Demand Chain Management  

Vi ville också ta reda på vad respondenten ansåg om Demand Chain Management och i 

vilken utsträckning deras affärssystem var influerat av detta perspektiv. Det visade sig att 

han även kände till detta begrepp väl. Han förklarade att "demand driven" var något som 

de på Systemleverantören alltid haft som mantra. Alltså att deras arbete ska vara 

behovsdrivet och kunddrivet gentemot Systemleverantören systemkunder.  

 

Vi frågade då i vilken utsträckning affärssystemet stödjer Demand Chain i deras kunders 

verksamhet. Vår respondent upplevde även här att systemet hade stöd för detta 

perspektiv. Det beror på att affärssystemet kan ta in långsiktig information från 

kundernas kunder, som exempelvis prognoser. Via dessa prognoser, menade 

respondenten att de kan dimensionera sig i sitt lager och sin produktion. Dessutom har 

systemet stöd för den ”snabba orderkedjan”, vilken har som syfte att snabbt reagera på en 

inkommande order.  

Vi upplevde att vår respondent menade att deras behovsdrivna sätt att arbeta gentemot 

Systemleverantörens egna kunder även influerade hur produkten, i form av 

affärssystemet, stödde det behovsdrivna tänket i kundernas organisation. Vi frågade då 

om deras affärssystem tar hänsyn till detta perspektiv och vår respondent instämde. 
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5.4.9 Utmaningar med affärssystemet 

De målsättningar som vår respondent har definierat har främst att göra med integration, 

både den formella och informella. Han nämner vid ett tillfälle att integration är ett 

fokusområde för att på så sätt kunna skapa ett så öppet system som möjligt och främja 

kommunikationen mellan olika parter inom logistikprocessen. Han säger följande: 

 

"Jag tror ni har pekat en viktig punkt där redan, detta med integrationen och 

enkelheten i integrationen. Det tror jag, och det jobbar vi kontinuerligt med 

också." 

 

Respondenten nämnde vid flera tillfällen att det fortfarande finns mycket att göra vad 

gäller integrationen mellan olika aktörer i försörjningskedjan.  

 

En annan målsättning som respondenten tog upp handlade parameterstyrning och att 

affärssystemet ska vara lätt att parameterstyra. Det finns ett dilemma som handlar om att 

ett affärssystem ofta kräver många parametrar för att på så vis kunna upprätthålla hög 

flexibilitet. Men att sätta upp alla dessa parametrar är ofta ett tungt och tidskrävande jobb. 

Men lösningen på problemet, som Systemleverantören numera jobbar med, är att ta fram 

branschspecifika systempaket. Detta resulterar i ett antal uppsättningar som de således 

kan rekommendera till kunden, beroende på vilken bransch kunden verkar i. Dock 

uppstår fortfarande ett visst jobb när de ska konfigurera om parametrarna utefter alla de 

förändringar som uppkommer.  

 

Vad gäller den externa transparensen som ska ge mer kontroll över godset samt 

information som sträcker sig över flera steg i försörjningskedjan kunde vår respondent 

definiera ett par problem som de hade som målsättning att förbättra. Han gav oss ett 

exempel:  

 

"Man har ju en order-livscykel. Och den här statusinformationen lägger man ut 

på webbgränssnittet. Detta är faktiskt en av de saker som jag har på min lista 

över framtida utveckling. Att öka precision och detaljeringsgrad i återkoppling 

till kunden." 

 

Vi uppfattade detta citat som att vår respondent menade återkoppling mellan deras kunder 

och deras kunders kunder (d.v.s. det som vi skulle vilja benämna för 

tredjepartslogistikverksamhetens slutkund). Vad gällde förbättringar på kontrollen över 

godset och den form av transparens menade vår respondent att det säkerligen fanns en del 

förbättringar att göra där också. Ett exempel som han tog upp var RFID-taggar som man 

kunde märka godset med. Han ansåg att det fanns en del saker som de måste jobba med 

angående att deras kund i högre grad ska kunna följa godset genom kedjan. Vidare trodde 

han också att detta var en viktig aspekt över framtida utveckling inom logistikprocessen. 

Dock nämnde han sedan att han trodde att det fortfarande inte var helt enkelt för en 

slutkund att få ett helhetsgrepp över hela kedjan, då det kan vara svårt för ett företag att få 

en uppfattning hur dess ingående ”pipeline” ser ut.  
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Vi styrde sedan in samtalet på vår teori om Supply chain vs Demand chain och att dagens 

logistikprocess idag mer präglas av Supply chain hellre än den mer kundfokuserade 

Demand chain. Därmed undrade vi om det fanns några målsättningar rörande detta 

fenomen för utvecklingsarbetet av affärssystemet. Vår respondent höll dock inte med oss 

om att slutkunden fungerade som en passiv mottagare av resultatet. Han menade istället 

att slutkundens prognoser och order hanteras i efterföljande led och snabbt 

vidarebefordras ut i kedjan. Han ansåg också att de flesta affärssystem klarar och stödjer 

det genom bra funktioner eftersom många system idag klarar av att göra bra analyser för 

att se om verksamheten måste gå upp eller ned i kapacitet i t.ex. produktion eller lager. 

Det problem som respondenten identifierat med Demand chain-konceptet var att han 

ansåg, att det sett ifrån ett kundperspektiv och bakåt längs försörjningskedjan, kunde vara 

en svårighet. Således identifierar han ett problem som indirekt handlar om samverkan. 

Det som ändå fungerade rent praktiskt, enligt respondenten, var att systemet kan uppvisa 

information om att godset har lämnat en viss aktör och på så vis få signaler om detta.  

 

För att ta upp ytterligare några generella målsättningar med utvecklingen av affärssystem 

för logistikbranschen nämnde vår respondent flera exempel. Bl.a. ansåg han att de bör 

eftersträva ett stöd för en hel koncern, vilket resulterar i en god koncernfunktionalitet 

inom samma företagsgrupp. Detta anses nödvändigt i dagens globala och 

internationaliserade marknad. Vår respondent menade därför att dem måste kunna 

hantera detta på ett bra sätt och att det var en del av målsättningen i deras 

utvecklingsarbete. Vidare pekade han på användargränssnittet som något som de måste 

jobba mer med samt mobilitet om företaget i fråga exempelvis använder olika terminaler 

för att komma åt informationen från affärssystemet.  

 

Slutligen nämnde vår respondent att den grundläggande målsättningen givetvis var att 

öka sina kunders lönsamhet. Detta är det övergripande målet. Han menade att 

Systemleverantören bl.a. jobbar med vissa branscher och på så sätt följer dess utveckling 

väl. Han tillägger avslutningsvis som en kommentar på detta:    

 

"Vi tror att det är viktigt att kunna den branschen där företagen verkar för att 

kunna stödja den på ett bra sätt."  

 

Vi uppfattar detta som om han menar att de måste förstå kundens bransch väl, för att på 

så sätt kunna utforma det IT-stöd som är nödvändigt. 

5.4.10 Systemleverantörens syn på logistikbranschen  

Vi kan alltså sammanfatta detta som att vår respondent i många fall ansåg att 

logistikbranschen i dag redan går mot att skapa en väl fungerade försörjningskedja. Han 

säger följande om försörjningskedjan som helhet:   

 

"I många fall tror jag nog att den kedjan är relativt väl fungerande. Däremot kan 

det vara svårt att ha en överblick över den, men att den fungerar och reagerar 

och snabbt går att planera om. Där känner jag att vi har många exempel där det 

fungerar bra." 
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Dock tillägger han att det är något som man bör fråga sin direkta systemkund om denne 

har bra kontroll över kedjan eller inte. Han anser att det under senare år har blivit mycket 

bättre, men säger slutligen att den inte är perfekt. 

 

5.4.11 Gemensam nämnare 

Vi var även intresserade av att veta vad vår respondent på Systemleverantören ansåg om 

vår teori om att det är viktigt för de olika aktörerna i logistikprocessen att hitta en 

gemensam nämnare, nämligen slutkunden, för att skapa ett så lyckat samarbete som 

möjligt. Respondenten svarade att han höll med oss i vår teori. Han säger enligt nedan: 

 

"Ja, jag håller med om det. [...] Försörjningskedjan består av ett antal olika 

aktörer. Nu outsourcar man mycket. Detta gör att man har ett antal olika delar 

man måste hantera och då måste man jobba i en försörjningskedja för att vara 

konkurrenskraftig. [...] Men sen så ska man ha ett gemensamt synsätt på vilka 

problem och vilka möjligheter finns, och det är ju klart att det är som du säger, 

att det i slutändan är kunden som är den avgörande."  

 

Vår respondent menade alltså att det var verksamhetens slutkund som avgör hur effektiv 

försörjningskedjan är. Vi finner det mycket intressant att vår respondent hade identifierat 

att det krävdes ett gemensamt synsätt för att bli konkurrenskraftig i logistiska 

sammanhang. 

 

5.5 Sammanfattning empirikapitlet 

Under empirikapitlet ville vi ta reda på vad verksamhetsutövare ansåg om 

logistiktrenderna som vi identifierat under teorikapitlet. Vi ville även ta reda på om det 

fanns övriga trender inom logistikområdet. Därav intervjuade vi Logistikföretaget som är 

verksam inom tredjepartslogistik samt Systemleverantören. Vi besökte även Logistik- & 

Transport- mässan i Göteborg i maj 2010. 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att vi tog reda på vad verksamhetsutövare inom 

logistikbranschen ansåg om trender på logistik för att hjälpa oss svara på delfråga 1. Mer 

specifikt tog vi reda på vad Logistikföretaget ansåg om trenderna och 

verksamhetsperspektiven, som en stor tredjepartsaktör inom logistik. Vi kunde tyvärr inte 

utföra samma omfattning av intervjuer på Logistikmässan, utan här valde vi att gå in med 

ett öppet sinne och lät representanter tala fritt om vad de ansåg skulle prägla 

dagens/morgondagens logistik.  Trender som utmärkte sig var t.ex. outsourcing och större 

värdekedjor som är kundstyrda. Dock fick vi en uppfattning att de sakande ett större 

perspektiv än det enskilda företaget eller ett perspektiv som sträcker sig längre än de 

närmaste kunderna och leverantörerna. Vi saknade således ett perspektiv som influeras av 

multiorganisatoriska frågor.  

 

Syftet med intervjuerna av systemleverantörerna var att vi ville ta reda på specifika krav 

på affärssystem för logistiktrenderna. Det grundar således vår forsknings- delfråga 3, 

tillsammans med specifika krav på affärssystem från teorikapitlet. Det för att kunna svara 
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på vilka specifika krav på affärssystem som logistik som distribuerat värdeskapande 

kräver. Under intervjun med Systemleverantören tog vi även reda på respondentens 

kännedom om trenderna och verksamhetsperspektiven inom logistikområdet. Vi fick 

således en uppfattning om att de hade god kännedom om området. Det gäller både 

Systemleverantören och den leverantör som vi intervjuade på Logistikmässan. 

Tillsammans med vår teori kommer vi under analyskapitlet att ta fram verksamhetskrav 

som logistiktrenderna resulterar i, för att därefter kunna omsättas till systemkrav (delfråga 

4), med hjälp av delfrågorna 2 och 3. Därefter kommer vi slutligen kunna svara på vår 

övergripande forskningsfråga. 

 

6 Analys 
Följande avsnitt innehåller en analys av det teoretiska material samt det empiriska 

material som vi tidigare tagit upp under uppsatsen. Delar av den empiriska 

undersökningen lyfte fram aspekter utanför uppsatsens teoretiska referensram och vi 

kommer därför att komplettera med relevant teori i detta avsnitt.  

 

Dock kommer analysen av intervjun från logistikmässan att ha en annan funktion i 

analysen som i form av att generera krav utifrån en analys av trender inom branschen. 

Således är de trender och krav som vi identifierar och diskuterar anpassade till 

tredjepartslogistik baserat på logistikbranschen i stort. Eftersom tredjepartslogistik är en 

del av logistikområdet har vi gjort bedömningen att de trender som finns inom branschen 

kan vara relevanta också för tredjepartslogistikverksamhet som ett exempel på 

distribuerat värdeskapande. Vi valde att gå in med ett öppet frågebatteri och lät 

representanter från logistikföretag och systemleverantörer prata öppet kring 

logistiktrender och krav på affärssystem för logistik. De flesta som vi intervjuade på 

mässan var verksamma inom tredjepartslogistik, men inte alla. De frågor som ställdes till 

de olika respondenterna på logistikmässan var inspirerade från vårt teoretiska ramverk 

med inriktning mot distribuerat värdeskapande över flera organisationer. Vi har trots allt 

funnit en del likheter mellan dessa olika empiriska källor. Vi fann att Logistikföretaget 

och representanterna från logistikmässan pratade om kortare kontraktstider och mer 

flexibilitet inom försörjningskedjorna. De båda källorna nämnde också outsourcing som 

en trend. Vad gäller systemleverantörerna från våra empiriska källor fann vi likheter i att 

båda ser flexibilitet som systemkrav samt att de poängterade att webblösningar som t.ex. 

SaaS är något som de jobbar med. 

 

6.1 Vad karaktäriserar tredjepartslogistik 
En tredjepartslogistiker kan ses som en viktig del i sin uppdragsgivares värdekedja. Det 

handlar det alltså om att en part (uppdragsgivaren) lägger ut sin logistik på en annan part. 

Att göra så är ett sätt att möjliggöra för organisationer att fokusera sin kärnverksamhet 

och på så sätt möjliggöra ökat värde som handlar om att vara konkurrenskraftig mot 

slutkunden. Därför säger vi att tredjepartslogistik är ett exempel på distribuerat 

värdeskapande över flera organisationer, där det inte enbart handlar om 

interorganisatoriska frågor utan också om multiorganisatoriska frågor. En 3PLverksamhet 

förutsätter engagemang och samverkan av fler än två organisationer varför perspektivet 
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bör vara av multiorganisatorisk natur. Det innebär att en 3PL-aktör ingår som en del i 

uppdragsgivarens affär. För att förstå sambanden närmare har vi tidigare illustrerat dem 

kapitel 1.4.7 (Figur 1 s.9). 

 

Sedan kan vi knyta an detta till Porters värdekedjemodell, vilken har som syfte att 

identifiera och visualisera värde för slutkunden och genom värdekedjan. Perspektivet 

vidgas således från att handla om relationen mellan uppdragsgivaren och tredje parten till 

att innefatta alla parter i värdesystemet.  Med detta sagt menar vi att kraven på 

affärssystem alltså handlar om att det ska stödja den affär som en tredjepartslogistiker 

bedriver i form av distribuerat värdeskapande över flera organisationer. Basen för en 

3PL- verksamhet är nedan punkter: 

 

 Inter- och Multiorganisatoriska frågor 

 Distribuerat Värdeskapande som stäcker sig över flera organisationer 

 Värdekedja som syftar till att skapa värde för slutkunden 

 

Genom vårt teoretiska ramverk har vi skildrat ett antal olika trender vilka enligt oss 

karaktäriserar den logistikverksamhet som vi ämnar studera. Dessa är en 

sammanställning av flertalet författare som har skrivit om olika verksamhetsperspektiv 

och samverkansperspektiv inom logistiken. Trenderna förhåller sig till ett 

multiorganisatoriskt perspektiv med kunden i fokus. Syftet med trenderna är att vi kan 

förstå vad som karaktäriserar dagens tredjepartsverksamhet men också den framtida 

verksamheten som grund för att möjliggöra att kravställa affärssystem. (kap. 4 s.29)  

För att kunna ge en konkret bild av dessa punkter tar vi upp dem enligt nedan:  

 

Trender från teorin: 

  

TREND 1: Outsourcing av primära aktiviteter till en annan part 

TREND 2: Samverkande försörjningskedja från kundernas kund t. leverantörernas leverantör 

TREND 3: Slutkonsumenten bör initiera kedjan och ses som en gemensam nämnare till att samverka i de 

fall verksamheten är kundorderstyrd. 

TREND 4: Konkurrens mellan försörjningskedjor & all intern konkurrens bör uteslutas 

TREND 5: Samverkan präglas av strategin Demand chain management (i applicerbara fall). 

Tabell 1: Identifierade trender ifrån teorin 

 

6.2 Jämförelse mellan teori & empiri – Trender inom logistik 

6.2.1 Logistikföretagets syn på logistiktrenderna 

Här kommer vi jämföra vårt empiriska material som vi fick under vår intervju med ett 

större logistikföretag som bedriver tredjepartslogistik som verksamhet. Här kommer vi att 

lägga upp våra trender från teorin under egna rubriker för att därigenom, på ett 

strukturerat sätt, sammanfatta vad vår respondent hos Logistikföretaget ansåg. Samtidigt 

kommer vi att sammanfatta våra intryck och upplevelser för att ge det en så rättvis bild 

som möjligt. 
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TREND 1 – Outsourcing av primära aktiviteter till en annan part: 

Denna trend har vi hittat på flera ställen i teorin. Exempelvis Jonsson och Matsson 

(2009) samt Christopher (2005) pratar om outsourcing. Jonsson och Mattson (2009) 

menar mer specifikt att det blir allt vanligare att lägga ut delar av sin logistikverksamhet 

på en tredje part (kap. 4.2 s. 29). 

 

Denna trend har även Logistikföretaget identifierat och vår respondent anser att det 

kommer bli mer och mer vanligt att lägga ut sin verksamhet på en tredje part. 

 

TREND 2 – Samverkade försörjningskedja som sträcker sig från kundernas kund 

till leverantörernas leverantör: 

En försörjningskedja kan beaktas utifrån den affär som görs med kunden såsom inter- 

eller multiorganisatoriskt, där medvetenhet om kedjan som helhet bör finnas. T.ex. 

Christopher (2005) beskriver Supply chain management som ett sätt att beakta helheten 

på försörjningskedjan för att kunna leverera överlägset värde till kunden (kap. 4.3.1 

s.32). Även SCOR erbjuder en multiorganisatorisk syn på försörjningskedjan men 

fungerar som ett verktyg för Supply chain management (kap. 4.3.2 s. 33). Vi har ovan 

pratat om samverkan och tredjepartslogistik i vår teori om tredjepartslogistik (kap. 4.2 

s.29). Vi anser att tredjepartslogistiksamverkan bör präglas av långsiktiga relationer 

samt ömsesidig samverkan för försörjningskedjan som helhet, för att vara 

konkurrenskraftig mot slutkunden. Sätter vi således in tredjepartslogistik, som exempel 

på distribuerat värdeskapande, i sammanhanget innebär det att man ser 3PL som en part 

som sköter viktiga delar av affären mellan kunden och leverantören och därmed skapar 

värde för kundens kund. 

 

Efter intervjun med respondenten Logistikföretaget fick vi en uppfattning om att de har 

en medvetenhet om trenden (kap. 5.2.6 s. 42). Dock uppfattar vi intervjun som helhet att 

vår respondent främst pratar om deras primära kunder, alltså uppdragsgivaren. Men han 

ansåg dock att det idag fanns ett väl fungerade samarbete genom hela försörjningskedjan. 

Han tillade också att det i framtiden krävdes mer samverkan för att hitta de effektivaste 

lösningarna, men ansåg som sagt att försörjningskedjan redan idag präglades av en god 

samverkan. Han nämnde också att de har samarbetsavtal med sina kunder/uppdragsgivare 

och även de flesta leverantörer. (kap. 5.2.6 s. 42)  

 

Därför vill vi hävda att Logistikföretaget, som en stor tredjepartsaktör, är medvetna om 

denna trend och applicerar ett interorganisatoriskt perspektiv på försörjningskedjan. Vi 

saknar ändå det vidgade tankesättet som det multiorganisatoriska perspektivet förutsätter. 

Konsekvensen kan således bli sämre värdeskapande över flera organisationer.  

 

TREND 3 – Slutkonsumenten bör initiera kedjan och ses som en gemensam 

nämnare till att samverka i de fall verksamheten är kundorderstyrd: 

I teorin har vi tagit upp att Jonsson och Mattsson (2009) pekar på slutkonsumenten som 

den som avgör intäkterna för processen som helhet. Därför bör denne alltid definieras 

som kund även om han inte alltid är mottagare av de enskilda processernas output. (kap. 

4.3.3, s. 33) Vår uppfattning är att författarna menar att slutkonsumenten fungerar som 
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en gemensam nämnare i försörjningskedjan och vilken bör ses som ett incitament till 

samverkan genom kedjan.  

 

Vår respondent på Logistikföretaget svarade aldrig på frågan som handlade om huruvida 

slutkonsumenten bör ses som den gemensamma nämnaren eller inte (kap. 5.2.7 s. 42). 

Dock var det helhetsintryck som vi fick från intervjun att det främst handlade om deras 

primära kunder och således bara om slutkonsumenten när vi ställde specifika frågor om 

denne. Till försvar kan vi ändå nämna att vi inser att det vanligaste givetvis är att se till 

sina primära kunder, eftersom de bidrar med direkta värden. Men då vår respondent 

aldrig svarade på frågan, menar vi att denna trend inte är lika erkänd hos 

Logistikföretaget.  

 

TREND 4 – Det bör endast finnas konkurrens mellan försörjningskedjorna och all 

intern konkurrens bör uteslutas: 

Denna trend handlar om det som Christopher (2005) förespråkar, om att företagen bör 

inse att kedjan som helhet är starkare än det ensamma företaget och utifrån detta bör de 

inse att konkurrensen inte bör existera mellan företagen utan i stället mellan 

försörjningskedjorna (kap. 4.3.1, s. 30). Vi har även tagit upp i vår teori om 3PL: att 

optimering av förhållandena i den egna verksamheten, på bekostnad av övriga företag i 

försörjningskedjan, kan leda till risker som att hela kedjan drabbas samt möjligheterna 

att konkurrera om slutkunderna blir sämre (kap. 4.2, s. 28). Det handlar således om god 

samverkan inom kedjan av företag.   

 

När vi under vår intervju ställde frågan om vad vår respondent på Logistikföretaget ansåg 

om denna form av konkurrens höll han med om att det låg någonting i detta. Då vår 

respondent menade att logistiken kan ses som en konkurrensfaktor snarare än en kostnad 

anser vi att det finns en medvetenhet om detta inom Logistikföretaget. Dock saknar vi ett 

djupare resonemang om varför Logistikföretaget borde utesluta intern konkurrens. Det 

nämndes ingenting om ömsesidigt samarbete för att på bästa sätt konkurrera om 

slutkunden. Vår respondent påpekade dock att de kunde tillhöra flera konkurrerande 

försörjningskedjor som en stor tredjepartslogistiker. Dock anser vi att Logistikföretaget 

inte har samma förståelse för trenden som teorin förespråkar. Trenden är alltså inte 

erkänd hos Logistikföretaget i dagsläget. 

 

TREND 5 – Ett samverkansperspektiv där Demand Chain Management strategin 

påverkar samverkan (i de fall den går att applicera): 

Christopher (2005)  menar att dagens utmaning är att designa kedjan från kunden och 

bakåt. Han menar således att detta nya perspektiv ser konsumenten som den som triggar 

i gång kedjan i stället för en passiv mottagare i slutet på försörjningskedjan (Christopher 

2005). Frohlich och Westbrook (2002) talar således om Demand chain management som 

en stor konkurrensfördel för de företag som tagit detta synsätt till sig. Vidare nämner de 

något som kallas för ”Pull-philosophy” som rent praktiskt innebär att produkterna samt 

service "dras ut" (eng. pull) från en koppling till nästa, baserat på efterfrågan. (kap. 

4.3.3 s. 33) 
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Respondenten pratar om konceptet pull – filosofi och menar att de redan arbetar på detta 

sätt idag. Han menar att det bl.a. handlar om att kunna erbjuda deras 

kunder/uppdragsgivaren prognoser om vad som säljs i konsumentledet. Vi anser, av ovan 

att bedöma, att de kommit långt med sitt arbete gentemot sina primära kunder. 

Respondenten anser att logistikverksamheten redan till stor del präglas av detta arbetssätt 

som handlar om pull–filosofin (kap. 5.2.9 s. 42). Observera att vi redan konstaterat att de 

inte ser slutkonsumenten som någon gemensam nämnare, men de har ändå insett att de 

måste kunna stödja en pull–filosofi gentemot sina kunder, för att vara konkurrenskraftiga. 

På så sätt kan de arbeta efter en marknadsstyrd kedja. Alltså tycker vi att det finns en 

medvetenhet hos Logistikföretaget om trenden och de har verktygen som krävs för att 

jobba efter en pull–filosofi. Dock hör trenden ihop med TREND 2 (kap. 6.1 s. 55). Där vi 

ansåg att de inte tar trenden till sig fullt ut eftersom vi saknar ett multiorganisatoriskt 

perspektiv då fokus ligger på den primära kunden/uppdragsgivaren. Här har dock fokus 

förlängts till att även inkludera deras kunders kund. 

6.2.2 Trender som präglar tredjepartslogistik – Enligt empirin 

De trender som respondenten på Logistikföretaget identifierade följer enligt nedan: 

 

 Outsourcing kommer fortsätta att öka (lägga ut del av verksamheten på 3PL) 

 Mer rörlighet inom försörjningskedjan (kortare kontraktstider) 

 Detaljhandeln fortsätter gå mot en pull-filosofi (följer marknadens behov) 

 Kortare ledtider (kräver effektivare samarbete mellan parterna) 

 Ökad transparens (ökad insyn i försörjningskedjan) 

 

Vi tycker att Logistikföretaget kommit relativt långt i synen på de trender som vi har 

identifierat i teorin. De finns ett samverkansperspektiv och de jobbar med samarbetsavtal 

med framförallt uppdragsgivarna (d.v.s. tredjepartslogistikverksamhetens direkta kunder). 

Det nämns också att de anser att krävs mer samverkan/samarbete för att skapa ytterligare 

effektivitet, i vissa fall. Vi uppfattade Logistikföretaget, som ett större företag, vilka har 

stort kundfokus vad gäller deras primära kunder. De pekade ut sin kund som den centrala 

aktören i kedjan. Dock kunde de stödja ett behovsstyrt arbetssätt (såsom pull-konceptet) 

gentemot sina kunders kunder, vilket vi ser som en fördel. 

 

Vi fann också trender som var framträdande under logistikmässan och som vi anser kan 

understödja vår forskningsfråga om vilka trender som präglar tredjepartslogistik. Nedan 

trender har vi identifierat som relevanta för vår uppsats och som ger en indikation om 

rådande och framtida trender för tredjepartslogistik:  

 

 Intern konkurrens inom försörjningskedjan 

 Större rörlighet och kortare kontraktstider (kritisk för 3PL-aktörer) 

 En del parter är svåra att samarbeta med 

 Samverkan över riksgränser, som inkluderar många parter  

 Miljövänligare logistiklösningar (såsom transport) 

 Ökad globalisering 

 Outsourcing kommer fortsätta att öka (lägga ut del av verksamheten på 3PL) 

 Större värdekedjor som ska vara kundstyrda 
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 Mer rörlighet och flexibilitet inom försörjningskedjan  

 

Det som vi anser är mest intressant för vår studie är bl.a. hur vi hittade problem som 

”motsäger” våra identifierade trender. Men också hur de fanns de som berörde ämnen 

som större ”värdekedjor” och ”kundstyrt”. Trots det sakande vi kommentarer om ett 

perspektiv av distribuerande värdeproduktion som stäcker sig över flera organisationer. 

Något annat som var av intresse är att mer rörlighet inom kedjan både togs upp av flera 

respondenter vilket vi uppfattade som en negativ trend. En respondent svarade att 

”lösningen på problemet antingen var att anpassa sig efter parternas rörlighet eller 

jobba på långsiktigt relationer”. Vi kan således redan nu dra den slutsatsen att det ställer 

krav på affärssystemet att främja både rörlighet inom logistikbranschen, men också kunna 

stödja de långsiktiga relationerna.  

Slutligen vill vi tillägga att vi ser trender om kortare ledtider och miljövänligare lösningar 

som ett resultat av god samverkan. Därför kommer vi inte att behandla dem närmare 

under följande avsnitt. 

 

6.2.3 Sammanfattning av logistiktrender – Enligt teorin & empirin 

För att ge läsaren en bättre överblick över de trender som vi har identifierat i analysen 

presenterar vi dem i en tabell: 

 

Trender från teorin: 

  

TREND 1: Outsourcing av primära aktiviteter till en annan part 

TREND 2: Samverkande försörjningskedja från kundernas kund t. leverantörernas leverantör 

TREND 3: Slutkonsumenten bör initiera kedjan och ses som en gemensam nämnare till att samverka i de 

fall verksamheten är kundorderstyrd. 

TREND 4: Konkurrens mellan försörjningskedjor & all intern konkurrens bör uteslutas 

TREND 5: Samverkan präglas av strategin Demand chain management (i applicerbara fall). 

Trender från empirin: Logistikmässan: Logistikföretaget - 3PL:  

      

Större värdekedjor som ska vara 

kundstyrda (liknar TREND  5) X   

Globalisering kommer fortsätta att öka X   

Outsourcing kommer fortsätta att öka 

(samma som TREND 1) X X 

Mer rörlighet inom försörjningskedjan X X 

Detaljhandeln går mot en pull-filosofi (del 

av TREND 5)   X 

Ökad transparens 

   X 

Tabell 2: Jämförelse av trender mellan teori och empiri 

 

Genom kryssen vill vi påvisa vilka av trenderna som var återkommande i det empiriska 

materialet från logistikmässan och från intervjun med Logistikföretaget. Nedan punktar vi 

upp ett antal likheter och skillnader som vi anser är väsentliga för vår fortsatta analys: 
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Likheter: 

 Vi har identifierat att outsourcing är en trend som är återkommande i alla källor. 

Alltså TREND 1, från vårt teoretiska ramverk, anses vara en stark trend inom 

logistikverksamhet. Det påvisar tyngden av trenden samt att verksamhetstyper 

som tredjepartslogistik kommer att öka och bli ett allt mer vanligt 

verksamhetsfenomen. Det innebär också goda argument för behovet att utveckla 

förståelse för verksamheter med distribuerat värdeskapande och vilka krav som 

ställs på affärssystem för att optimalt stödja sådana verksamheter.  

 

 Den andra trenden som vi identifierat både hos Logistikföretaget och på 

logistikmässan är att försörjningskedjan alltmer kommer att präglas av rörlighet 

som resulterar i kortare kontraktstider.  

 

 På logistikmässan identifierades en trend om större och kundstyrda värdekedjor. 

Det kan liknas med vår logistiktrend från teorin, alltså TREND 5. Vi anser också 

att den indirekt kan jämföras med TREND 1 eftersom TREND 1 resulterar i fler 

parter inom kedjan (större värdekedjor). Detta bevisar att det blir viktigare med ett 

multiorganisatoriskt perspektiv på tredjepartslogistikverksamhet eller 

samverkansverksamhet. Vi anser alltså att trenden är ett resultat av ökad 

outsourcing och strategin Demand chain management.  

 

 En annan likhet som vi fann både i vårt teoretiska ramverk och hos 

Logistikföretaget gäller TREND 5 som handlar om behovsstyrda kedjor eller 

nätverk. Det kan jämföras med att Logistikföretaget identifierade att detaljhandeln 

går mer mot en pull-filosofi. Vi har tidigare nämnt att Demand chain management 

i praktiken påminner om en pull-filosofi.  

 

Skillnader: 

 Båda våra empiriska källor pratar om mer rörlighet inom kedjan vilket motsäger 

samverkan och långsiktiga relationer som vi identifierat i vår teori.  

 

 Helheten av våra empiriska källor uppfattas som något olika. Alltså 

respondenterna på logistikmässan hade ett ”mjukare” synsätt på 

försörjningskedjan och pratar t.ex. om miljön samt globalisering. Medan 

Logistikföretaget har ett mer begränsat perspektiv. 

 

 En annan skillnad som vi har identifierat handlar om TREND 2 och ett 

multiorganisatoriskt perspektiv på tredjepartslogistikverksamhet. Vi upplever att 

den samverkan som identifierades i empirin främst handlar om 

interorganisatoriska frågor. 
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6.3 Sammanställning av generella krav på affärssystem – Enligt 
teorin 
För att svara på delfråga 2 om generella krav, hänvisar vi till vår teori igen (kap. 4.4, s. 

34). Genom vårt teoretiska ramverk har vi sammanfattat en antal generella och 

övergripande krav på affärssystem enligt nedan. De kan härledas från litteratur från 

Everdingen et al., (2000), Friberg m.fl. (2006) samt Bernroider och Koch (2001). De 

sammanfattas i nedan tabell: 
 

Generella krav på affärssystem (teori): 

  

Olika verksamhetsområden ska stödjas och integreras på ett optimalt sätt. 

Verksamhetens affärsprocesser ska stödjas på ett optimalt sätt. 

Systemet ska vara flexibelt (anpassningsbart efter nya förhållanden). 

Affärssystemet ska även stödja organisatorisk flexibilitet 

Systemet ska inte kräva en stor investering och det ska snabbt vara lönsamt (eng. Return Of 

Investment). 

Systemet ska ha en god användarvänlighet och användbarhet. 

Systemet ska vara skalbart (kunna anpassas efter antalet användare). 

Det ska finnas tillgång till en god produktsupport. 

Systemet ska ha en god pålitlighet och säkerhet. 

Systemet ska vara enkelt att implementera i verksamheten. 

Affärssystemleverantören ska vara pålitlig och hålla vad de lovar. 

Affärssystemet ska stödja verksamhetens framtida visioner och mål på ett optimalt sätt. 

Systemintegration med kunder och leverantörer ska stödjas av systemet 

Systemet ska stödja möjlighet till internationalisering 

Tabell 3: Generella krav på affärssystem från teorin 

 

Ovanstående krav bör således utgöra en grund för vad som måste uppfyllas av ett 

affärssystem i alla sorts verksamheter. Det är alltså en sammanställning utav olika 

författares syn på utvärderingskriterier. För oss gäller de som krav på vad som bör 

uppfyllas av ett ”bra” affärssystem. Det är ett viktigt steg på vägen framåt. T.ex. 

Davenport (2000, s.241) menar att en förutsättning för att lättare kunna möjliggöra 

samarbete genom försörjningskedjan med hjälp av affärssystem så krävs det först och 

främst att systemet stödjer integrationen inom det enskilda företaget i fråga. Dock 

kommer vi att se på kraven utifrån det perspektiv som vi anlagt i studien.  

 

6.4 Sammanställning av specifika krav på affärssystem – Enligt 
teorin 
Vi kommer börja denna del av uppsatsen med att se till den teori som vi funnit i ämnet 

kring specifika krav för logistik (kap. 4.5, s. 36). Där har författarna Akkermans et al., 

(2002), genom en gedigen studie, tagit fram ett antal problem med affärssystem för 

försörjningskedjan. Det handlar alltså om att affärssystem inte stödjer samarbete inom 
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kedjan på ett tillfredsställande sätt som vi tog upp under vår problemdiskussion (kap. 1.2 

s. 3). 

 

I deras studie har logistikchefer från olika verksamheter fått deltaga för att ge svar på hur 

affärssystem stödjer försörjningskedjan (Akkermans et al., 2002, s.290).  Dessa är viktiga 

för oss då de specifika kraven tar hänsyn till det vidare perspektiv som vi har på 

tredjepartslogistik. De specifika kraven sätts alltså in i ett större perspektiv än den egna 

verksamheten.  

 

Nedan följer de specifika kraven på affärssystemet som har växt fram ifrån den analys vi 

genomfört ovan som fokuserat verksamhetskrav från identifierade trender. De handlar om 

att systemet måste främja samarbetet i försörjningskedjan, eller stödja distribuerat 

värdeskapande över flera organisationer, bl.a. genom: 

  

1. Förbättrad funktionalitet över de organisatoriska gränserna (vilket innefattar t.ex. 

stöd för integration av aktiviteter mellan leverantörer och kunder). 

2. Större krav på flexibilitet på grund av ständigt pågående förändringar i 

försörjningskedjan. 

3. Funktionalitet bortom traditionell transaktionshantering (kan främja beslut av en 

mer ”taktisk natur”) 

4. Större krav på öppna lösningar baserade på en modulär arkitektur (förbättrar 

informationsutbytet med övriga parter samt kommunikationen med slutkunden) 

 

Vi vill under analysen undersöka om ovan specifika krav är kritiska för 

verksamhetskraven på tredjepartslogistik. Alla ovan krav stödjer logistiktrenderna som 

handlar om samverkan men lägger också fokus på slutkunden. Därför är dem viktiga för 

vår studie och av högsta grad intressanta att använda i vår analys. Ovan krav gäller främst 

för försörjningskedjan eller Supply chain management. För att återknyta kraven till vår 

valda verksamhetstyp har vi redan pratat om Porters värdekedjemodell (Value chain) i 

inledningen av uppsatsen. Christopher (2005) menar att effekten av outsourcing är att 

förlänga värdekedjan bortom gränserna av företaget. Det är det fenomenet som vi kallar 

för distribuerat värdeskapande. Han säger följande: 

 

”In other words, the supply chain becomes the value chain. (Christopher, 2005, 

s.14)”. 

 

Värde skapas, inte bara av ett företag, utan av alla parter inom nätverket (Christopher, 

2005). Därför tolkar vi att ovan specifika krav för Supply chain även fördelaktigt kan 

ställas på affärssystem för distribuerande värdeproduktion över flera organisationer. 

Under analysens gång kommer vi även att binda dem till de verksamhetskrav som 

tredjepartslogistik innebär. 

 

6.4.1 Specifika krav på affärssystem – Enligt empirin 

För att kunna svara på forskningsfrågan har vi redan pratat om de trender som 

karaktäriserar dagens/morgondagens tredjepartslogistik. Med teorin som bakgrund 
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kommer vi att göra en jämförelse med vår empiri från de systemleverantörer som vi 

intervjuat. Vi kommer att börja gå igenom vilka systemkrav som trenderna resulterade i, 

enligt Systemleverantören mening. Sedan kommer vi att prata om de utmaningar de har 

med sitt system idag och i framtiden. Där kommer vi även väva in de systemkrav som vi 

identifierade under vårt besök på logistikmässan. 

 

Vårt helhetsintryck från intervjun med Systemleverantören är att de är medvetna om de 

problem som samverkan genom en försörjningskedja ställer på affärssystemet som 

helhet. De håller således på att jobba med att utveckla lösningar för kommunikation och 

integration med andra parter, via ett mer öppet system. Mer konkret innebär det att 

Systemleverantören använder sig av webb-interface eller traditionella EDI – lösningar. 

(kap. 5.4.6 s. 50). 

 

De upplevde också att de såg en svårighet när det sker nya förändringar och det 

uppkommer nya krav på information inom försörjningskedjan. Det var något de idag 

jobbade med och därför anser vi att det är ett viktigt krav där affärssystem bör kunna 

stödja de förändringar på information som kan uppstå. För oss handlar det om att 

systemet behöver bli mer flexibelt för att kunna reagera på nya förändringar inom kedjan. 

(kap. 5.4.6 s. 50).  

 

Ett annat viktigt krav på affärssystemet som har utmärkt sig under intervjun och som 

redan idag präglar deras system, handlar om transparens. Systemleverantören 

identifierade dock ett problem om den externa transparensen, som de håller på att jobba 

på i dagsläget. Mer konkret förklarade vår respondent att det handlar om att systemet ska 

öka precision och detaljeringsgrad i återkoppling till kunden (kap. 5.4.9 s. 51). Vi 

uppfattar det som att transparens är viktigt, både den interna och externa, för att 

systemet ska kunna stödja samverkan fullt ut. När vi pratar om transparens framöver 

kommer vi dock syfta till de externa processerna.  

 

Vad gäller det behovsdrivna konceptet såsom Demand chain management kan vi tillägga 

att vår respondent ansåg att deras affärssystem redan har stöd för detta idag. Det beror på 

att systemet kan ta in långsiktig information från kunderna som t.ex. prognoser. (kap. 

5.4.8 s. 51) Detta kan liknas vid det som Logistikföretaget ansåg var en viktig aspekt för 

att kunna uppnå en pull-filosofi.  

 

De systemkrav som vi har identifierat genom vår empiriska undersökning är: 

 

 Större krav på ett öppet system (t.ex. via web interface) 

o Det ska vara lätt att integrera med andra parter  

o Det ska främja kommunikation med andra parter 

 Större krav på transparens 

 Stöd för ett mer öppet gränssnitt 

 Större krav på flexibilitet 

 Stöd för långsiktigt information såsom prognoser (främjar behovsdrivna kedjan) 
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Systemleverantören identifierade även framtida utmaningar med affärssystemet (kap. 

5.4.9 s. 51). Där upprepades några av de ovan kraven. Det handlar främst om större krav 

på ett mer öppet system, större krav på transparens och krav på enkelhet i 

parameterstyrning. Vi har tidigare tagit upp dilemmat om att ett affärssystem ofta kräver 

många parametrar för att på så vis kunna upprätthålla hög flexibilitet (kap. 5.4.9 s. 51). 

Men att sätta upp alla dessa parametrar är alltså ett tungt och tidskrävande jobb. 

Lösningen på det kan vara mer branschspecifika systempaket. Respondenten på 

Logistikföretaget var inne på samma spår och pratade enkelhet i parameterstyrningen. 

Något som är viktigt att beakta är dock den problematik som uppstår kring 

interoperabilitet och gemensamt verksamhetsspråk när det kommer till 

parameterstyrningen. Det är alltså viktigt att man har en gemensam referensmodell, det 

vill säga ett gemensamt synsätt på den information som ska utbytas. Det handlar om att 

informationen ska kunna tolkas på samma sätt av alla parter för att undvika manuell 

intervention. Ett exempel på detta är de kompabilitetsproblem som kan uppstå mellan 

entitetsmodellerna hos de verksamheter som ska utbyta information. Det måste i sådana 

fall kunna gå att översätta informationen och attributen från en modell till en annan.   

 

Vi ser ändå att detta krav går in under kravet om ett mer flexibelt system. Vad gäller de 

övriga utmaningar som respondenten nämnde, handlade det främst om 

koncernfunktionalitet, användargränssnittet och mobilitet. Dock anser vi att dessa 

utmaningar inte säger något om distribuerande värdeproduktion i våra ögon. Det beror på 

att de främst handlar om interna frågor. Därför kommer inte att behandla dem vidare i 

analysen. 

 

Vad gäller de utmaningar som vi identifierade under logistikmässan upprepades kravet 

om ett mer flexibelt system, via exempelvis SaaS (eng. Software as a Service). Konceptet 

kring SaaS handlar om att man istället för att köpa en mjukvarulicens för en applikation 

(t.ex. ett affärssystem) köper en tjänst av företaget som utvecklat systemet. Ett avtal 

upprättas med leverantören om att få använda systemet i leverantörens miljö. På så vis tar 

leverantören helhetsansvar för drift och underhåll av hårdvara och mjukvara, vilket ger 

köparen en mängd olika fördelar. Ett exempel då det kan vara fördelaktigt att hyra ett 

system är om man i framtiden vill kunna byta systemleverantör (Dubey & Wagle 2007, s. 

1). Dessutom krävs inte lika stora investeringar i kompetens och hårdvara för att nämna 

några. Detta nya sätt att erbjuda applikationer har enligt Dubey och Wagle (2007, s. 1) 

skapat stor konkurrens för traditionella systemleverantörer (dem som säljer licenser för 

paketerad mjukvara, ofta tillsammans med underhållskontrakt). Kunderna blir också 

många gånger frustrerade av att behöva köpa en mjukvarulicens, betala för ett 

underhållskontrakt och sedan behöva genomgå tidskrävande och kostsamma 

uppgraderingar (Dubey & Wagle 2007, s. 2). Man kan alltså referera till SaaS som en 

onlinetjänst som köps av en tredjepartsleverantör där integrationen mot leverantörens 

system kan ske till exempel via en webbläsare. På så vis kan företagskunder få tillgång 

till affärsapplikationer över Internet. (Dubey & Wagle 2007, s. 2). 

 

Andra utmaningar var också att systemet bör kunna följa olika kunders beteende via 

prognoser. Slutligen ansåg en systemleverantör att systemet borde kunna ta hänsyn till 

flera aktörer globalt, p.g.a. den pågående globaliseringen. 
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För att jämföra vårt teoretiska ramverk med den empiriska undersökningen (från 

Systemleverantören och logistikmässan) har vi sammanfattat kraven visuellt och textuellt 

enligt nedan tabell: 

 

Specifika krav från teorin: Logistikmässan: Systemleverantören: 

      

Förbättrad funktionalitet över organisatoriska 

gränserna    

Större krav på flexibilitet X  X 

Funktionalitet bortom traditionell 

transaktionshantering   

Större krav på öppna lösningar (modulär arkitektur)   X 

Specifika krav från emprin: Logistikmässan: Systemleverantören: 

      

Kunna ta hänsyn till fler aktörer globalt X   

Stöd för att kunna följa kunders beteende (prognoser) X   

Större krav på flexibilitet X X 

Ett mer öppet system   X 

Större krav på transparens   X 

Stöd för ett så öppet gränssnitt som möjligt   X 

Bör kunna ta in långsiktigt information såsom 

prognoser   X 

Tabell 4: Jämförelse av systemkrav mellan teori och empiri 

 

Vi kan alltså konstatera att det viktigast kravet handlar om ett flexibelt affärssystem. Det 

har identifierats som kritiskt hos alla våra datakällor. Dock kan kravet innefatta många 

aspekter. Hur definieras ett flexibelt system? Här pratar vi alltså om att systemet ska 

främja de nya kraven på förändringar som uppstår inom en verksamhet. Det ska t.ex. 

kunna anpassas till affärsprocesser som påverkas av förändrade kundbehov. Vi har även 

konstaterat att exempelvis parameterstyrning passar in under kravet om mer flexibilitet. 

Eftersom att parameterstyrning syftar till att göra anpassningar i systemet, menar vi att 

det är ett sätt att se på flexibilitet. Ju enklare det är att parameterstyra och anpassa, ju mer 

flexibelt blir systemet under förutsättning att man har en gemensam referensmodell. 

 

Det nästa viktiga kravet enligt vår tabell handlar om ett öppet affärssystem. Det skapas 

bl.a. via webb-interface eller som vår teori förespråkar, alltså en mer modulär arkitektur 

med internet som verktyg. Det skulle förmodligen förbättra kommunikationen med tex 

slutkunden och förbättra informationsutbytet med alla parter. Vår respondent menade att 

kravet skulle förbättra kommunikation och integration mellan aktörerna i 

försörjningskedjan. Därför kan vi även tillägga att vi ser kravet om öppna gränssnitt som 

ett resultat av det övergripande kravet om ett mer öppet system. 

 

Dessutom nämns prognoser vid två tillfällen. Under logistikmässan pratade leverantören 

av affärssystem om stöd för att kunna följa kundernas beteende, vilket vi uppfattar som 

att man rent konkret behöver prognoser för. Systemleverantören ansåg också att systemet 
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bör kunna hantera prognoser för att behandla långsiktig information. Båda anser också att 

systemen redan har stöd för detta i dagsläget och det kan i förlängningen främja Demand 

chain management som strategi. 

 

6.5 Jämförelse av de verksamhetsmässiga kraven på 
tredjepartslogistik & systemkrav på affärssystemet  

För att kunna fullfölja vår analys, måste vi först och främst slå ihop våra identifierade 

krav på affärssystem, både de generella och specifika. De generella kraven ses som 

nödvändiga för att vi ska kunna säga något om hur ”bra” systemstödet är. De bör ligga till 

grund för de specifika kraven på systemet. Därefter har vi pratat om de systemkrav som 

dagens/morgondagens tredjepartslogistik ställer på affärssystem och jämfört med vår 

empiri. De är ett resultat av resonemanget i tidigare avsnitt. Det resulterade i åtta 

specifika krav för tredjepartslogistikverksamhet. I nedan tabell har vi lagt in de generella 

kraven följt av de sju specifika kraven på systemet: 

 

Generella krav på affärssystem (teori): 

  

1. Olika verksamhetsområden ska stödjas och integreras på ett optimalt sätt.  

2. Verksamhetens affärsprocesser ska stödjas på ett optimalt sätt. 

3. Systemet ska vara flexibelt (anpassningsbart efter nya förhållanden).  

4. Affärssystemet ska stödja organisatorisk flexibilitet. 

5. Systemet ska inte kräva en stor investering och det ska snabbt vara lönsamt. 

6. Systemet ska ha en god användarvänlighet och användbarhet.  

7.  Systemet ska vara skalbart (kunna anpassas efter antalet användare).  

8.  Det ska finnas tillgång till en god produktsupport. 

9. Systemet ska ha en god pålitlighet och säkerhet. 

10. Systemet ska vara enkelt att implementera i verksamheten.  

11. Affärssystemleverantören ska vara pålitlig och hålla vad de lovar. 

12. Affärssystemet ska stödja verksamhetens framtida visioner och mål på ett optimalt sätt.  

13.  Systemintegration med kunder och leverantörer ska stödjas av systemet. 

14. Systemet ska stödja möjlighet till internationalisering. 

Specifika krav på affärssystem (teori & empiri): 

  

15. Förbättrad funktionalitet över organisatoriska gränserna.  

16. Funktionalitet bortom traditionell transaktionshantering. 

17. Större krav på flexibilitet (samma som krav 3) 

18. Större krav på ett öppet system (ex via en öppen, modulär, internet-liknande 

systemarkitektur). 

19. Kunna ta hänsyn till fler aktörer globalt. 

20. Stöd för att kunna följa kunders beteende (via t.ex. prognoser). 

21. Större krav på transparens. 
Tabell 5: Generella och specifika krav på affärssystem 
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Tillsammans har de olika kraven vävts ihop till en lista med 21st konkreta krav på 

affärssystem. Utifrån ovan lista kan vi börja forma vårt forskningsbidrag för vår 

övergripande forskningsfråga. Innan det steget behöver vi dock prata om ovan krav och 

göra en sammanställning där vi utesluter de som inte är relevanta för sammanhanget eller 

de som liknar varandra. 

 

Vi kan börja med att utesluta några av de generella krav som inte är relevanta för 

sammanhanget: 

 
(1.) Olika verksamhetsområden ska stödjas och integreras på ett optimalt sätt. 
(6.) Systemet ska ha en god användarvänlighet och användbarhet. 
(8.) Det ska finnas tillgång till en god produktsupport. 
(10.) Systemet ska vara enkelt att implementera i verksamheten. 

(11.) Affärssystemleverantören ska vara pålitlig och hålla vad de lovar. 

(12.) Affärssystemet ska stödja verksamhetens framtida visioner och mål på ett optimalt 

sätt. 

 

Ovanstående krav ser vi mer som förutsättningskrav på ett affärssystem. Det handlar 

alltså om mer övergripande systemkrav som bör uppfyllas oavsett vilken typ av 

verksamhet som systemet ska stödja. Därför ser vi dem inte som direkta systemkrav för 

tredjepartslogistikverksamhet. 

 

Dessutom ser vi följande krav som kausala: 

 

(3.) Systemet ska vara flexibelt (anpassningsbart efter nya förhållanden). 

(7.) Systemet ska vara skalbart (kunna anpassas efter antalet användare). 

 

Vi anser att krav 3 inkluderar krav 7 och därför kommer vi inte att analysera det vidare i 

uppsatsen. 
 

(14.) Systemet ska stödja möjlighet till internationalisering. 

(19.) Kunna ta hänsyn till fler aktörer globalt. 
 

Vi ser också att krav 14 om ökad globalisering är likvärdigt med krav 19 om att systemet 

ska stödja möjlighet till internationalisering. Därför kommer vi att använda krav 19 i 

fortsättningen. 

 

Slutligen anser vi att innebörden i kraven: 

 

(13.) Systemintegration med kunder och leverantörer ska stödjas av systemet. 

(15.) Förbättrad funktionalitet över organisatoriska gränserna. 

 

är likvärdig (har ett kausalt samband). Vi menar att krav 15 är en förutsättning för krav 

13. Går det att uppnå en förbättrad funktionalitet över organisationsgränserna underlättar 

det integration med andra parter såsom kunder och leverantörer (kap. 4.5 s. 36). 

 



 

- 69 - 

Nedan avser vi att översätta de identifierade trenderna till verksamhetskrav för 

tredjepartslogistik. Till att börja med har vi sammanställt trenderna från teorin och 

empirin enligt följande: 

  

Trender som präglar tredjepartslogistik (teori & empirin): 

  

TREND 1: Outsourcing av primära aktiviteter till en annan part 

TREND 2: Samverkande försörjningskedja från kundernas kund till leverantörernas leverantör. 

TREND 3: Slutkonsumenten bör initiera kedjan och ses som en gemensam nämnare till att 

samverka i de fall verksamheten är kundorderstyrd. 

TREND 4: Konkurrens mellan försörjningskedjorna & all intern konkurrens bör uteslutas 

TREND 5: Samverkan präglas av strategin Demand chain management (i applicerbara fall). 

TREND 6: Större värdekedjor som ska vara kundstyrda 

TREND 7: Globalisering kommer fortsätta att öka 

TREND 8: Mer rörlighet inom försörjningskedjan 

TREND 9: Ökad transparens 
Tabell 6: Identifierade trender från teorin och empirin 

 

Ovan trender resulterar alltså i ett antal behov som finns i verksamheten. För att ta fram 

verksamhetskrav på tredjepartslogistik bör vi alltså beakta ovan trender ur vårt 

perspektiv. Det handlar om att utforma krav på verksamheten som exempel på 

distribuerat värdeskapande över flera organisationer. Det innebär att det inte är alla 

trender som resulterar i verksamhetskrav och en trend kan generera flera 

verksamhetskrav. Vi ser alltså ovan trender som en indikation kring vad som sker inom 

branschen just nu. 

 

Utifrån trenderna kan vi identifiera ett antal återkommande verksamhetskrav som är 

viktiga att beakta för en tredjepartslogistiker som exempel på distribuerande 

värdeproduktion: 

 

1. Krav på flexibilitet 

Detta är ett viktigt krav eftersom vår studie visar att försörjningskedjan idag präglas av 

rörlighet. Vi har alltså identifierat en trend från empirin som handlar om rörlighet och 

flexibilitet på grund av kortare kontraktstider mellan en tredjepartslogistiker och 

uppdragsgivare. Vi ser även att trenden om globalisering kräver mer flexibilitet mellan 

parter. Därför ser vi detta som ett verksamhetskrav på tredjepartslogistik.  

 

2. Krav på samverkan 

Det blir allt viktigare med samverkan då en tredjepartslogistiker ingår i en annan parts 

värdekedja och affär. Många av de ovan identifierade trenderna innefattar samverkan 

mellan flera parter såsom trenden om en samverkande försörjningskedja. Kravet på 

samverkan är också en viktig komponent för att uppnå trenden om den behovsstyrda 

kedjan. 

 

3. Krav på samstämmighet 
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Att kunna anpassa sin verksamhet efter andra verksamheter i värdekedjan är viktigt. Vi 

ser samstämmighet som en förutsättning för trenden om samverkan genom hela 

försörjningskedjan för att underlätta skapandet av långsiktiga relationer. 

  

4. Krav på öppenhet 

Det måste finnas en strävan av att dela med sig av verksamhetskritisk information i syfte 

att gemensamt nå ytterligare konkurrensfördelar. Vi anser att verksamhetskravet är 

kritiskt för en tredjepartslogistiker för att kunna uppnå trenden som handlar om att 

utesluta intern konkurrens i försörjningskedjan. Men också för att kunna bidra med 

gemensamt ökat värde för slutkunden på grund av förenklat samarbete. 

 

5. Krav på att skapa mervärde 

En 3PL aktör måste bidra till ökat värde för sina direkta samarbetspartners och indirekt 

till de andra parterna i värdekedjan. Detta då aktören ingår som en del i 

uppdragsgivarens affärsprocess. För att en uppdragsgivare ska vara villig att outsourca 

sin logistik till en tredje part måste det finnas goda argument för detta. 

  

Med utgångspunkt i de verksamhetskrav som vi argumenterat fram kommer vi nu att 

matcha dem mot systemkrav som kan vara aktuella för en tredjepartslogistiker att beakta. 

Därigenom kommer vi också att argumentera för, och ge svar på delfråga 4. Vi kommer 

alltså att jämföra dem mot nedan identifierade systemkrav på affärssystem: 

 

Sammanställning av systemkrav på affärssystem: 

  

1. Verksamhetens affärsprocesser ska stödjas på ett optimalt sätt. 

2. Systemet ska vara flexibelt (anpassningsbart efter nya förhållanden). 

3. Affärssystemet ska stödja organisatorisk flexibilitet. 

4. Systemet ska inte kräva en stor investering och det ska snabbt vara lönsamt. 

5. Systemet ska ha en god pålitlighet och säkerhet. 

6. Förbättrad funktionalitet över organisatoriska gränserna. 

7. Funktionalitet bortom traditionell transaktionshantering. 

8. Större krav på ett öppet system (ex via en öppen, modulär, internet-liknande 

systemarkitektur). 

9. Kunna ta hänsyn till fler aktörer globalt 

10. Stöd för att kunna följa kunders beteende (via t.ex. prognoser). 

11. Större krav på transparens. 

Tabell 7: Sammanställning av systemkrav 

 

Verksamhetens krav på flexibilitet: 
 

Motsvarande systemkrav Förklaring 

 
(2.) Systemet ska vara flexibelt 

(anpassningsbart efter nya förhållanden). 

Verksamhetskravet förutsätter ett flexibelt 

system som kan stödja rörlighet inom 
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 värdekedjan. 

(3.) Affärssystemet ska stödja organisatorisk 

flexibilitet. 

Systemet måste vara motståndskraftigt mot 

förändringar i organisationsstrukturen. 

(8.) Större krav på ett öppet system (ex via en 

öppen, modulär, internet-liknande 

systemarkitektur). 

Systemkravet främjar integration och 

kommunikation med övriga parter i 

värdekedjan och därmed även flexibilitet. 

(9.) Kunna ta hänsyn till fler aktörer globalt Systemkravet innebär en möjlighet till att 

samarbeta över landsgränserna och med olika 

kulturer. 
Tabell 8: Systemkrav för verksamhetskravet flexibilitet 

 

Verksamhetens krav på samverkan: 
 

Motsvarande systemkrav Förklaring 

 
(1.) Verksamhetens affärsprocesser ska stödjas 

på ett optimalt sätt. 

Beror på om 3PL-aktören ser sig själv som en 

del i en de andras affär eller om han endast ser 

till sina interna processer. 

(4.) Systemet ska inte kräva en stor investering 

och det ska snabbt vara lönsamt. 

Samverkan med andra parter ska snabbt vara 

lönsamt (snabbt ge ROI – return of 

investment). 

(5.) Systemet ska ha en god pålitlighet och 

säkerhet. 

En god pålitlighet och säkerhet är nödvändig 

för att ett samarbete ska vara praktiskt 

genomförbart. 

(6.) Förbättrad funktionalitet över 

organisatoriska gränserna. 

Om systemet har bra funktionalitet över 

verksamhetsgränserna så främjar det 

samarbetet. 

(7.)  Funktionalitet bortom traditionell 

transaktionshantering. 

Ett väl fungerande informationsutbyte främjar 

strategiska beslut och bidrar till 

konkurrensfördelar för samverkande parter. 

(8.) Större krav på ett öppet system (ex via en 

öppen, modulär, internet-liknande 

systemarkitektur). 

Ett öppet system bidrar till förenklad 

integration och kommunikation mellan 

samverkande parter. 
Tabell 9: Systemkrav för verksamhetskravet samverkan 

 

Verksamhetens krav på samstämmighet: 
 

Motsvarande systemkrav Förklaring 

 
(2.) Systemet ska vara flexibelt 

(anpassningsbart efter nya förhållanden). 
Under förutsättning att systemet har en god 

flexibilitet, vilket bl.a. kan uppnås genom 

parameterstyrning, kan t.ex. problem med 

interoperabilitet (skillnader i 

verksamhetsspråk) överbryggas. 
Tabell 10: Systemkrav för verksamhetskravet samstämmighet 

 

Verksamhetens krav på öppenhet: 
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Motsvarande systemkrav Förklaring 

 
(8.) Större krav på ett öppet system (ex via en 

öppen, modulär, internet-liknande 

systemarkitektur). 

Ser vi till verksamhetskravet så bör systemet 

kunna främja öppenhet gentemot andra parter 

var gäller kommunikation och integration. 

Detta främjar även kommunikation med 

slutkunden. 

(5.) Systemet ska ha en god pålitlighet och 

säkerhet.  
 

Systemet bör ha god pålitlighet och säkerhet 

för att öppenhet mellan parter ska kännas 

tillförlitlig nog att genomföra.  

(11.) Större krav på transparens. 

 

Systemkravet skapar en förutsättning för större 

insyn och öppenhet i försörjningskedjan, vilket 

gör att de andra parterna kan planera sin 

verksamhet med god framförhållning. 

(10.) Stöd för att kunna följa kunders beteende 

(via t.ex. prognoser). 
Prognoser om kundens beteende skapar 

öppenhet gentemot andra parter som behöver 

insyn i slutkundens behov. 
Tabell 11: Systemkrav för verksamhetskravet öppenhet 

 

Verksamhetens krav på att skapa mervärde: 
 

Motsvarande systemkrav Förklaring 

 
(6.) Förbättrad funktionalitet över de 

organisatoriska gränserna. 

För att uppnå verksamhetskravet på ett bra sätt 

där värdeskapande sker genom flera 

organisationer underlättar det om systemet 

stödjer funktionalitet över de organisatoriska 

gränserna. 

(7.) Funktionalitet bortom traditionell 

transaktionshantering. 

Verksamhetskravet handlar om ökat värde 

genom transaktioner som sträcker sig över 

flera organisationer och system t.ex. för 

avancerad planering. 

(1.)Verksamhetens affärsprocesser ska stödjas 

på ett optimalt sätt. 

För att en tredjepartslogistiker ska kunna bidra 

till maximalt värde måste systemet stödja dess 

affärsprocesser som kan sträcka sig över flera 

organisationer. 
Tabell 12: Systemkrav för verksamhetskravet mervärde 
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7 Slutsats och diskussion 
Vår slutsats kommer att ge svar på våra forskningsfrågor och resultera i svar på vår 

övergripande forskningsfråga. Vi kommer att presentera våra slutsatser textuellt och 

visuellt i tabeller. 

7.1 Vad karaktäriserar dagens/morgondagens tredjeparts- 
logistik som exempel på distribuerad värdeproduktion? 

I vår analys har vi jämfört vårt teoretiska ramverk med det empiriska materialet och tog 

slutligen fram en lista på nio trender som karaktäriserar tredjepartslogistik: 

 

Trender som präglar tredjepartslogistik: 

  

TREND 1: Outsourcing av primära aktiviteter till en annan part. 

TREND 2: Samverkande försörjningskedja från kundernas kund t. leverantörernas leverantör. 

TREND 3: Slutkonsumenten bör initiera kedjan och ses som en gemensam nämnare till att 

samverka i de fall verksamheten är kundorderstyrd. 

TREND 4: Konkurrens mellan försörjningskedjorna & all intern konkurrens bör uteslutas. 

TREND 5: Samverkan präglas av strategin Demand chain management (i applicerbara fall). 

TREND 6: Större värdekedjor som ska vara kundstyrda. 

TREND 7: Globalisering kommer fortsätta att öka. 

TREND 8: Mer rörlighet inom försörjningskedjan. 

TREND 9: Ökad transparens. 
Tabell 13: Identifierade trender från teorin och empirin 

 

De trender som våra representanter från näringslivet pekade på var främst outsourcing 

och mer rörlighet inom värdekedjan. Denna trend utmärkte sig både hos 

Logistikföretaget, men också på logistikmässan. Dock uppfattar vi inte att våra 

representanter från näringslivet ser på samverkan utifrån ett multiorganisatoriskt 

perspektiv utan att de istället anlägger en interorganisatorisk syn. Vi upplevde alltså att de 

främst pratade om relationen med uppdragsgivaren, deras primära kund. Vi saknade 

således ett vidare perspektiv på helheten i värdekedjan. 

 

En annan viktig slutsats som vi noterade är att trenderna inom tredjepartslogistiken inte 

präglas av långsiktiga relationer av samverkan. Upphandlingar mellan tredje parten och 

uppdragsgivaren sker allt oftare. Denna trend togs upp både av Logistikföretaget och 

tredjepartslogistikern på logistikmässan. Det motsäger alltså vår teori om långsiktiga 

relationer mellan parterna. 

 

Dessutom sakande vi kommentarer om slutkonsumenten och trenden om att se den sågs 

som en gemensam nämnare. Dock kommenterades det av Logistikföretaget att Demand 

chain strategin redan i dag kan stödjas via prognoser om kundbehoven. Men som vi 

tidigare nämnt handlar det främst om ett interorganisatoriskt perspektiv. Vi kan alltså dra 

slutsatsen att prognoserna inte speglar flera steg i kedjan som teorin förespråkar. 
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7.2 Vilka är de generella kraven på affärssystem? 

Nedan kommer vi att presentera den lista på de fjorton generella krav som vi identifierat i 

vårt teoretiska ramverk. Dessa har vi också analyserat under vårt analyskapitel: 

 

Generella krav på affärssystem (teori): 

  

Olika verksamhetsområden ska stödjas och integreras på ett optimalt sätt. 

Verksamhetens affärsprocesser ska stödjas på ett optimalt sätt. 

Systemet ska vara flexibelt (anpassningsbart efter nya förhållanden). 

Affärssystemet ska även stödja organisatorisk flexibilitet 

Systemet ska inte kräva en stor investering och det ska snabbt vara lönsamt (eng. Return Of 

Investment). 

Systemet ska ha en god användarvänlighet och användbarhet. 

Systemet ska vara skalbart (kunna anpassas efter antalet användare). 

Det ska finnas tillgång till en god produktsupport. 

Systemet ska ha en god pålitlighet och säkerhet. 

Systemet ska vara enkelt att implementera i verksamheten. 

Affärssystemleverantören ska vara pålitlig och hålla vad de lovar. 

Affärssystemet ska stödja verksamhetens framtida visioner och mål på ett optimalt sätt. 

Systemintegration med kunder och leverantörer ska stödjas av systemet 

Systemet ska stödja möjlighet till internationalisering 

Tabell 14: Generella krav på affärssystem från teorin 

 

7.3 Vilka specifika krav på affärssystem innebär distribuerat 
värdeskapande? 

Genom en analys av vårt teoretiska ramverk har vi funnit fyra specifika systemkrav för 

att stödja ett vidare perspektiv på försörjningskedjan och distribuerat värdeskapande. 

Därefter har vi funnit sju specifika systemkrav från empirin. Totalt har vi funnit elva 

specifika krav på affärssystem: 
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Specifika krav från teorin: 

  

Förbättrad funktionalitet över organisatoriska gränserna 

Större krav på flexibilitet 

Funktionalitet bortom traditionell transaktionshantering 

Större krav på öppna lösningar (modulär arkitektur) 

Specifika krav från emprin: 

  

Kunna ta hänsyn till fler aktörer globalt 

Stöd för att kunna följa kunders beteende (prognoser) 

Större krav på flexibilitet 

Ett mer öppet system 

Större krav på transparens 

Stöd för ett så öppet gränssnitt som möjligt 

Bör kunna ta in långsiktigt information såsom prognoser 
Tabell 15: Sammanställning av specifika systemkrav från teorin & empirin 

 

Här kan vi alltså dra den slutsatsen att de krav som var viktigast är dem som handlar om 

ett flexibelt system samt det som handlar om ett öppet system. Detta beror på att det finns 

identifierat inom teorin och empirin. Det fanns också två krav från empirin, där både 

Systemleverantören och representanten på logistikmässan, pratade om stöd för prognoser, 

som kan innebära långsiktig information om bl.a. kundernas beteende. 

 

7.4 Vad innebär de verksamhetsmässiga kraven på 
tredjepartslogistik för att kunna omsättas till systemkrav? 

I vår analys har vi omsatt trenderna inom tredjepartslogistiken till verksamhetskrav. Detta 

för att kunna jämföra dessa med de generella och specifika kraven som ställs på 

affärssystemet. På så vis har vi kunnat stärka att systemkraven som vi funnit stämmer 

överens med de verksamhetsmässiga krav som tredjepartslogistik, som exempel på 

distribuerad värdeproduktion, ställer. Vi har kommit fram till följande: 

 

Verksamhetskrav: 

 

Krav på flexibilitet 

Krav på samverkan 

Krav på samstämmighet 

Krav på öppenhet 

Krav på att skapa mervärde 
Tabell 16: Verksamhetskrav på tredjepartslogistik 
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Vi har identifierat systemkraven baserat på ovan verksamhetskrav genom en teoretisk och 

empirisk jämförande analys. Detta för att vi ska värdera våra systemkrav utifrån de 

verksamhetsmässiga krav, som de identifierade trenderna innebär. 

 

Därefter valde vi att sålla bort ett antal systemkrav eftersom vi såg dem som en 

förutsättning för affärssystemet i alla typer av verksamheter. Vi anser att de inte är lika 

relevanta att fokusera och har därför valt att inte problematisera dem, utan istället 

fokusera på det som är verksamhetsspecifikt. 

 

De krav som föll bort under analysen rörde de generella kraven: 

 

 Olika verksamhetsområden ska stödjas och integreras på ett optimalt sätt. 

 Systemet ska ha en god användarvänlighet och användbarhet. 

 Det ska finnas tillgång till en god produktsupport. 

 Systemet ska vara enkelt att implementera i verksamheten. 

 Affärssystemleverantören ska vara pålitlig och hålla vad de lovar. 

 Affärssystemet ska stödja verksamhetens framtida visioner och mål på ett 

optimalt sätt. 

 

7.5 Vilka krav bör ställas på affärssystem i syfte att stödja 
tredjepartslogistikverksamhet som exempel på distribuerad 
värdeproduktion? 

Vårt problem, som belystes under inledningen av uppsatsen, handlade om att 

affärssystem inte stödjer det samarbete som krävs av flera parter inom en 

försörjningskedja. Detta är högst kritiskt, då vi valt att se till tredjepartslogistik som alltså 

är exempel på distribuerande värdeskapande över flera organisationer. Med det som 

utgångspunkt har vi genom analys (kap. 6 s. 55) tagit fram de systemkrav som bör ställas 

på affärssystem med syfte att stödja dagens/morgondagen tredjepartslogistik där 

värdeskapande sker över flera organisationer: 

 

Sammanställning av systemkrav på affärssystem: 

  

1. Verksamhetens affärsprocesser ska stödjas på ett optimalt sätt. 

2. Systemet ska vara flexibelt (anpassningsbart efter nya förhållanden). 

3. Affärssystemet ska stödja organisatorisk flexibilitet. 

4. Systemet ska inte kräva en stor investering och det ska snabbt vara lönsamt. 

5. Systemet ska ha en god pålitlighet och säkerhet. 

6. Förbättrad funktionalitet över organisatoriska gränserna. 

7. Funktionalitet bortom traditionell transaktionshantering. 

8. Större krav på ett öppet system (ex via en öppen, modulär, internet-liknande 

systemarkitektur). 

9. Kunna ta hänsyn till fler aktörer globalt 
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10. Stöd för att kunna följa kunders beteende (via t.ex. prognoser). 

11. Större krav på transparens. 

Tabell 17: Sammanställning av systemkrav på affärssystem 

 

Ovan systemkrav är alltså en förutsättning för att stödja de verksamhetskrav som 

tredjepartslogistik innebär. Dock var några av de olika systemkraven återkommande för 

en del av verksamhetskraven. De systemkrav som hade mest repetering var systemkraven 

som handlade om flexibilitet och om ett mer öppet system. Vi ser dem som övergripande 

och viktiga krav på affärssystem för tredjepartslogistik som distribuerande 

värdeskapande. Vår slutsats är alltså att systemkraven bör ses som kritiska då de flesta av 

verksamhetskraven som präglar tredjepartslogistiken innebär många aktörer och en rörlig 

försörjningskedja, så måste systemet kunna leva upp till detta. 

 

Andra krav som var återkommande för många av trenderna är kraven om att systemet ska 

främja funktionalitet över de organisatoriska gränserna, kunna ta hänsyn till flera aktörer 

globalt samt att det ska kunna stödja organisatorisk flexibilitet. Det är systemkrav som är 

viktiga för att kunna uppnå ett vidare perspektiv på samverkan, såsom ett 

multiorganisatoriskt perspektiv. Vi menar att systemkraven syftar på att affärssystemet 

bör kunna stödja samarbetet med övriga aktörer i kedjan. 

 

Genom analysen kom vi även fram till att verksamhetskravet om samverkan krävde mest 

stöd från systemet. Vi kan konstatera att samverkan är ett viktigt krav på 

tredjepartslogistik, som exempel på distribuerande värdeproduktion, eftersom denna ingår 

som en del i sin uppdragsgivares affär. Det innebär att samverkan kan ses ur ett 

multiorganisatoriskt perspektiv och systemkraven bör således ge stöd för detta. 

 

De systemkrav som handlade om att systemet inte ska kräva en stor investering samt 

innefatta god pålitlighet och säkerhet ser vi alltså som viktiga krav för att parter ska 

”vilja” integrera sina system med övriga parter. Det får alltså inte vara ett för kostsamt 

projekt samt att man ska kunna förutsätta en god säkerhet av systemen mellan 

samverkande parter. Vidare kräver de verksamhetsmässiga kraven på samstämmighet 

goda integrationslösningar som överbryggar problem med interoperabilitet samt disparata 

verksamhetsspråk.  

 

Faktum är att affärssystemleverantörerna uttryckte en god medvetenhet om det 

multiorganisatoriska perspektivet på logistiktrenderna. Det gäller både de leverantörerna 

som vi intervjuade på logistikmässan samt Systemleverantören. På logistikmässan 

nämnde respondenter från en 3PL-aktör att flexibilitet och rörlighet inom kedjan som en 

trend. En lösning på detta kunde vara att skapa ett mer flexibelt system med hjälp av 

SaaS som i sin tur kan stödja en flexibel kedja. Dessutom har systemen redan idag stöd 

för flexibilitet mot slutkunden via exempelvis prognoser. Samma gällde 

Systemleverantören som uttryckte att affärssystemet redan idag inkluderade stöd för 

slutkunden. Systemleverantören kände även till strategierna som handlade om SCOR, 

Supply chain management och Deman chain management. Vi kan därmed konstatera att 

systemleverantörerna inom logistikområdet ligger i framkant vad gäller systemkrav för 

framtida trender samt förståelse för det multiorganisatoriska perspektiv som krävs för att 
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vara konkurrenskraftig. Vi upplever att de har kommit längre i sin uppfattning om 

logistiktrender för försörjningskedjan, än vad representanterna inom logistikområdet 

uttryckte under logistikmässan.  

 

Sammanfattningsvis nämnde Systemleverantören, vid ett tillfälle under vår intervju, att 

man som systemleverantör bör kunna den bransch som systemet ämnar stödja. Under 

inledningen av uppsatsen (kap. 1.1 s. 1) pratade vi t.ex. om co-design som handlar om 

samklang mellan verksamhet och IT-stöd. Med detta sagt, kan vi dra den slutsatsen, att 

systemleverantörer av affärssystem bör förstå distribuerande värdeskapande som sker 

över flera organisationer. Vi menar alltså att våra slutsatser resulterar i systemkrav för 

den affär där informationsutbyte ses ur ett multiorganisatoriskt perspektiv med flera 

parter inblandade (Figur 1 s.10). Vi introducerade i uppsatsens inledning att problemet 

inte längre låg i att anpassa en verksamhet med IT utan att anpassa flera verksamheter 

och deras IT-stöd. Det påvisar vikten av att förstå den affärsmodell som uppstår när en 

verksamhet outsourcar delar av sina primära aktiviteter till en tredje part.   

 

8 Utvärdering 
Under detta kapitel avser vi att göra en utvärdering av vår uppsats genom att se till bl.a. 

uppsatsens validitet, trovärdighet och generaliserbarhet. Vi kommer också att nämna 

något om metoden som vi har arbetat efter i studien. 

 

8.1 Validitet 
 

8.1.1 Beskrivande validitet  
I arbetet med vår uppsats har vi beaktat den primärt beskrivande validiteten genom att vi 

har gjort egna reflektioner kring vad vi har upplevt under våra intervjuer med 

representanter ifrån näringslivet. Vi har också funderat över hur vi kan förmedla detta 

vidare på ett bra sätt i vårt skrivande. Ett bra sätt är att belysa det studerade området från 

flera olika håll i syfte att nå en så god beskrivning som möjligt. Detta har vi haft i åtanke 

då vi arbetat med att forma våra beskrivningar av det vi har lärt oss under resans gång. Vi 

har också tagit hänsyn till den sekundärt beskrivande validiteten genom att vi har studerat 

litteratur av andra forskare och ibland läst samma kapitel eller stycke flera gånger – i 

syfte att bättre förstå innebörden i det som skrivs, för att kunna förmedla det vidare på 

rätt sätt. 

 

8.1.2 Tolkande validitet  
För att säkerställa att vi har förstått våra intervjupersoner, deras tankar, intentioner med 

mera har vi haft avstämningar med våra respondenter i syfte att nå en god förståelse över 

det förmedlade budskapet. Detta har vi gjort genom att ställa följdfrågor som t.ex.: ”Jag 

uppfattade det du sade som att… Stämmer det?” och ”Förstår jag dig rätt att du menar 

att…” Vi har också tolkat de dokument vi har läst och reflekterat över innehållet i dem 

för att säkerställa att de är relevanta för uppsatsen och det vi avser studera. 
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8.1.3 Teoretisk validitet  
Genom omfattande dokumentstudier har olika begrepp vuxit fram. Vi har också tagit 

hänsyn till validiteten i relationerna mellan olika begrepp genom att rita modeller över 

det vi ska beskriva – både för vår egen skull, men även för uppsatsen. På så vis har vi 

kunnat säkra vår förståelse för det studerade området. Ett exempel på en sådan modell är 

begreppsmodellen som ger en överblick över de centrala begreppen i studien och hur de 

faktiskt hänger ihop. 

 

8.1.4 Generaliserbarhet  
Vi anser att vår studie är tillräckligt generell genom de urvalskriterier som vi satt upp 

inför vår empiriska undersökning. På så sätt framgår det vilket område i näringslivet som 

direkt kan ha nytta av vår studie. Vi har också varit på Logistik- och Transportmässan i 

Göteborg, maj 2010 för att erhålla en större generalisering av vårt resultat. Genom att 

besöka mässan kunde vi nå ut till fler inom logistikbranschen och IT-branschen. Här 

fanns ett stort antal logistiker samt systemleverantörer med fokus på logistikområdet.  

 

En annan viktig aspekt är faktiskt att vårt kunskapsbidrag till stor del också beskriver en 

ny affärsmodell. Detta innebär att den kunskap vi förmedlar även kan appliceras av andra 

verksamheter, där innovativa affärsmodeller blir allt viktigare för att nå ökad 

produktivitet och nya konkurrensfördelar. Vi vill därför hävda att studien även är av vikt 

för andra konstellationer av distribuerat värdeskapande. Vi menar således att alla 

verksamheter där en part outsourcar (låter externa parter hantera hela eller delar av 

affären) till en annan part, har nytta av studien. Ett exempel på något som ofta outsourcas 

är IT-verksamheten hos många företag. 

 

8.1.5 Värderande validitet 
Vi har tillämpat tekniker för kvalitetssäkring genom triangulering, genom feedback av 

respondenterna och genom samstämmighet mellan experterna i litteraturen vi läst. Detta 

för att minska graden av egna värderingar i vår studie. Vi har också under uppsatsens 

gång beskrivit våra egna tankar när vi har tolkat olika material – det vill säga att vi har 

varit noga med att skilja på våra egna tankar och allmänt accepterad fakta. På så sätt kan 

läsaren själv avgöra hur våra värderingar har färgat situationen. 

 

8.2 Reliabilitet 
Reliabiliteten i en kvalitativ studie måste alltså ses i sitt sammanhang. Under vår studie 

har vi låtit respondenterna prata uttömmande under de intervjuer vi genomfört och endast 

använt våra intervjufrågor som stöd för en diskussion. Detta innebär att respondenterna 

ibland kom in på nya (och kringliggande) spår, men utan att avbryta dem lät vi dem 

berätta. Vi har också haft i åtanke att inte försöka styra respondenterna mot något 

specifikt svar. För att få ett så tillförlitligt resultat som möjligt anpassade vi våra frågor 

utifrån varje unikt tillfälle. Vi har också varit noga med att beskriva fenomenet i sitt 

sammanhang, t.ex. genom att beskriva de olika intervjuernas huvudsakliga upplägg. 

Sammanfattningsvis har vi alltså genomgående har haft i åtanke att producera en uppsats 

med god validitet och reliabilitet. 
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8.3 Metodutvärdering 

Vi har arbetat efter en kvalitativ forskningsansats som inspirerats av Anslem Strauss syn 

på grundad teori. Det innebär att vi har utfört intervjuer och fångat in ”mjuka data”. Vid 

intervjutillfällena hade vi med oss ett antal frågor som vi använde för diskutera fram olika 

svar. Efteråt transkriberande vi intervjumaterialet för att hitta begrepp och återkommande 

fenomen som vi kunde använda oss av i analysen. Vi valde att göra våra intervjuer 

samtidigt, eftersom vi inte ville bli färgade av de olika svaren. Förutsättningarna var 

alltså de samma inför varje intervju, vilket vi nu i efterhand ser som en nackdel med 

tanke på komplexiteten i det studerade området. Om vi hade gjort en intervju åt gången 

och analyserat den innan vi fullföljde nästa, kunde det hjälpt oss i vårt frågande. Det hade 

på så sätt blivit lättare att göra en jämförelse mellan de olika intervjuerna och vi hade 

kunnat ta med viktiga upptäckter inför nästa intervju. Detta har vi dock hanterat genom 

ytterligare teoristudier under analysen – för att på så vis stärka vårt resultat. Teorin har 

därför en viktig roll i vårt bidrag. Dock anser vi att kvalitativ forskning har varit ett bra 

tillvägagångssätt eftersom det i vår undersökning har varit viktigt att lägga fokus på att 

tolka och förstå samband och innebörden av sambanden. Det har också varit centralt att 

kunna växla mellan del och helhet, i synnerhet då forskningsområdet innefattar många 

verksamheter och aktörer. 

 

8.4  Förslag till fortsatt forskning 

Vi tror att kunder till 3PL-verksamhet också behöver representeras. Detta för att ge en så 

komplett syn som möjligt på vad som karaktäriserar den affär som finns mellan 

uppdragsgivaren och tredjepartlogistikern. Med andra ord tror vi att kunderna behöver 

representeras för att få ett kontrasterande fall, vilket innebär att man skulle kunna jämföra 

insikter mellan vår studie och den mer "kundfokuserade" studien. Vidare tror vi också att 

det är mycket viktigt att se till det multiorganisatoriska perspektivet djupare, det vill säga 

hur större nätverk av företag kan förbättra sin samverkan kring logistiska flöden och hur 

IT-stöd kan möjliggöra det.  

    

I och med att vi har valt att se till mjukvarumässiga systemstöd i form av affärssystem, så 

anser vi att det vore intressant att göra en studie kring vilka möjligheter 

informationstekniken skapar för logistiken i form av tekniska, hårdvarumässiga 

lösningar. Vi anser att detta är ett intressant område, eftersom de tekniska möjligheterna 

förändras i snabb takt, främst vad gäller intern effektivisering. Eftersom denna typ av 

kunskap i hög grad är färskvara, så är det viktigt att ständigt bidra till utvecklingen av 

branschen. Ett par år gammal kunskap är troligen redan inaktuell, eftersom det händer så 

mycket inom området. Under vårt besök på Logistik & Transportmässan presenterades 

det många nya tekniska lösningar, bl.a. röstplock, som är ett modernt hjälpmedel som 

används för att arbeta med plock och pack på lagret. Vidare presenterades en uppsjö av 

nya tekniska möjligheter för styrning och hantering av lager, identifiering, datafångst, 

märkning och etikettering. Något annat som var genomgående tydligt på mässan var 

mobil kommunikation med hjälp av fordons- och handdatorer. Här finns med andra ord 

mycket information som behöver sammanställas, analyseras och presenteras, för att 

därigenom bidra till ny kunskap.  
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Ytterligare ett område som vi tror behöver belysas är hur goda arkitekturstrategier och 

informationssystemarkitekturer kan hjälpa till att främja samverkan mellan aktörerna i 

försörjningskedjan. Det vill säga hur de företag som har flera system för att stödja 

verksamheten bör bygga upp sin systemportfölj. För att på så vis vara redo att möta 

framtiden och framtidens krav på samverkan.   
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10 Bilagor 

10.1   Bilaga 1 
 

Nedan specificeras de intervjufrågor för den kvalitativa intervju som vi kommer att 

genomföra hos större logistikföretag. 

 

Tema verksamhet 

1. Vilken är din roll och hur länge har du arbetat inom företaget? 

2. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

3. Kan du kort beskriva vad företaget arbetar med? 

4. Vilka är era kunder? 

5. Hur arbetar ni idag gentemot era leverantörer och kunder vad gäller samarbete 

och samarbetsavtal? 

6. Hur tror ni att logistikbranschen kommer att utvecklas i framtiden - ser ni några 

tydliga trender? 

Om ja: 

i. Vad tror ni att detta genererar för krav på framtida affärssystem? 

7. Tror ni att det kommer att krävas mer samverkan med andra aktörer i framtiden 

och i så fall varför? 

8. Ser ni någon anledning till varför det skulle vara intressant att i högre grad 

samarbeta med andra? 

9. Viken roll tror ni att slutkonsumenten kommer att ha i en framtida 

logistikverksamhet och kan ni motivera varför? 

Tema affärssystem 

1. Vad använder ni för affärssystem idag? 

2. Anser ni att affärssystemet stödjer era verksamhetsprocesser på ett bra sätt? 

3. Stödjer affärssystemet samverkan mellan er och era samarbetspartners 

(leverantörer och kunder) på ett tillfredsställande sätt? 

i. Hur hanterar ni relationerna till samverkande parter genom 

systemet? 
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4. Tror ni att framtida utveckling av affärssystem för logistikbranschen behöver 

anpassas mer mot slutkonsumenten och i så fall varför? 

5. Anser ni att affärssystemet är tillräckligt flexibelt för att möta framtida 

förändringar i branschen? 

6. Vad finns det för fördelar och nackdelar med det system som ni använder idag? 

7. Vad skulle ni önska av ett framtida systemstöd i form av affärssystem? 

10.2  Bilaga 2 
 

Nedan specificeras de intervjufrågor för den kvalitativa intervju som vi kommer att 

genomföra hos leverantörer av affärssystem. 

 

1. Vilken är din roll och hur länge har du arbetat inom företaget? 

2. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

3. Kan du kort beskriva vad företaget arbetar med? 

4. Vilka är era kunder inom logistikbranschen? 

5. Vilka fördelar kan ert affärssystem skapa för logistikbranschen? 

6. Vilka framtida behov har ni uppfattat att det finns inom logistikbranschen? 

i. Hur är ert affärssystem idag rustat för att klara de framtida behov som finns 

inom logistikbranschen? 

ii. Ser ni några tydliga utvecklingsriktningar som bör beaktas vid 

framtida design av affärssystem? 

7. Vilka målsättningar har ni med det utvecklingsarbete ni utför gällande 

affärssystem för logistikbranschen? 

8. Hur hjälper ert affärssystem till med att integrera logistikflödet genom 

försörjningskedjan (Supply chain)? 

i. Hur kan ni hjälpa logistikföretag med att forma partnerskap och att 

samverka med andra? 

ii. Vilka ser ni som de viktigaste faktorerna för ett lyckat samarbete i 

logistikbranschen? 

9. Tror ni att framtida utveckling av affärssystem för logistikbranschen behöver anpassas mer mot 

slutkonsumenten och i så fall varför? 
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10. Känner ni till de aktuella perspektiven Demand chain och SCOR på logistik? 

Om ja: 

i. I vilken utsträckning tar ert affärssystem hänsyn till dessa 

perspektiv idag? 

ii. På vilket sätt influerar detta ert sätt att utveckla affärssystem för 

logistikbranschen? 
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Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
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