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Abstract 
 
Formulation of Problems and Background: Textile companies are in need of effective            
logistics. This is available externally from third party logistics suppliers. There is limited             
research which demonstrates the risks involved in outsourcing of the logistics function.            
Therefore, we want in this study to compare the risks with the benefits applied to Western                
Swedish Textile Companies. 
 
Purpose: The purpose of this study is to investigate the usage of third party logistics in                
Western Swedish Textile Companies. We also want to create an understanding of the risks              
and benefits that outsourcing of the logistics function entails. Further, we also want to              
investigate what the situation looks like for textile companies located in Western Sweden, and              
what factors are involved in their outsourcing of logistics. 
 
Method: We began by conducting a literature review which we later used to create an               
interview guide. The interview guide was used when interviewing three Western Swedish            
Textile Companies. During the interviews we followed the guide, though we also allowed the              
respondents to speak more freely if they chose. This methodology is called semi-structured             
interview. In order to reach a conclusion and answer our research questions, we compared the               
frame of reference against our empirical data.  
 
Discussion and conclusion: When analyzing our empirical data, we found that the companies             
broadly share the same impression as the literature regarding the risks and benefits involved              
when outsourcing logistics. We conclude that the companies included in our study put forth              
arguments which resemble what the literature emphasizes. However, there are some           
differences. Companies do not consider the risk of dependence on a third party, neither the               
importance of communication, as serious as the literature implies they should. Various            
competitive advantages are gained through the outsourcing of logistic functions. These           
outweigh any associated risks according to the companies involved in our study.  
 
Proposals for further research: The selection of companies in this study is too small to draw                
any general and comprehensive conclusions about the outsourcing of logistics function made            
by Western Swedish Textile Companies. This means that future studies will have to increase              
the number of participating companies in order to put forth a conclusion that is generalizable.  
 
Keywords: Outsourcing, Logistics, Third-party Logistics, Logistics Service Provider,        
Textile Companies in Western Sweden, Transportation, Warehousing, Risks, Benefits 
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Sammanfattning 
 
Problemformulering och bakgrund: Textilföretag är i behov av en effektiv logistik. En            
sådan finns att tillgå externt hos tredjepartslogistiker. Det finns begränsad forskning som            
påvisar riskerna som outsourcing av logistikfunktionen innebär. Därför vill vi i denna studie             
jämföra risker med fördelar applicerat på den västsvenska textilmarknaden. Företagens          
utlåtande kring deras outsourcing av logistikfunktionen värderas och lyfts.  
 
Syfte: Syfte för den här studien är att undersöka hur användandet av tredjepartslogistik ser ut               
inom västsvenska textilföretag. Vi vill skapa förståelse kring vilka risker och fördelar som             
outsourcing av logistikfunktionen innebär. Fortsatt vill vi även undersöka hur situationen ser            
ut för textilföretag belägna i Västsverige, och vilka faktorer som spelar in i deras outsourcing               
av logistikfunktionen. 
 
Metod: Vi inledde vår kvalitativa forskning med att genomföra en litteraturöversikt, som vi             
därefter använde för att skapa en intervjuguide. Under intervjuerna följde vi guiden, men lät              
även respondenterna tala mer fritt vid behov. En sådan intervjumetod kallas för            
semi-strukturerade intervjuer. För att nå en slutsats ställde vi referensramen mot empirin. På             
så sätt kunde vi besvara våra forskningsfrågor.  
 
Diskussion och slutsats: Efter analys av vår empiri kom vi fram till att de västsvenska               
textilföretagen i stora drag delar den bild som litteraturen ger gällande de risker och fördelar               
som finns vid outsourcing av logistikfunktionen. Däremot finns vissa olikheter. Företagen           
anser att risken för beroendeförhållande samt vikten av kommunikation inte har samma            
betydelse som litteraturen anser. Vi slår fast att företagen resonerar likt litteraturen när det              
gäller eftersträvan av diverse konkurrensfördelar. 
 
Förslag på vidare forskning: Studiens urval är för litet för att kunna dra några generella och                
övergripande slutsatser kring västsvenska företags outsourcing av logistikfunktionen, annat än          
i de tre specifika fall som vi studerat. Därmed efterfrågar vi att framtida studier utökar antalet                
deltagande företag. Här hoppas vi att vår studie kan ge en god grund att bygga vidare på. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Outsourcing, Logistik, Tredjepartslogistik, Tillhandahållare, Västsvenska      
textilföretag, Transport, Lagerhållning, Risker, Fördelar 
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1. Inledning 
 

I detta avsnitt presenteras syfte för studien tillsammans med ämnets bakgrund, 
problematisering, avgränsning, forskningsfrågor samt en redogörelse av begrepp. 

  

1.1 Bakgrund 
 
Det är inte längre optimalt att sköta samtliga funktioner inom en värdekedja på egen hand för                
de företag som vill uppnå högsta möjliga ekonomiska värde. Oavsett bransch har outsourcing             
av företagsfunktioner blivit nästintill ett krav (Gadde & Hulthén 2009). Genom att outsourca             
de aktiviteter som inte nödvändigtvis tillhör kärnkompetensen kan företaget fokusera det som            
skapar värde (Bolumole, Frankel & Naslund 2007). Inköp, logistik och hantering av            
distributionskedjan är exempel på lämpliga funktioner att outsourca (Ogorelc & Logožar           
2012; Chraibi, Sauvage, Sbihi, Cragg 2017). Denna studie fokuserar på den Västsvenska            
textilbranschen och dess företags behov av outsourcad logistik. 
 
Logistik inkluderar en mängd olika aktiviteter som transport, lagerhållning och tullhantering.           
Var och en av dessa aktiviteter kräver i sig egna strukturer i form av exempelvis av                
specialiserad personal och utvecklade IT-system. Av de tidigare nämnda aktiviteterna är           
transport den som outsourcas allra mest (Sanchis-Pedregosa, Machuca & González-Zamora          
2018). En outsourcad logistikfunktion erbjuder företag optimerad transport och lagerhållning          
(Mccrea 2015). Detta minskar kraven på stora investeringar i logistikrelaterade          
nödvändigheter (Zhu, Ng, Wang & Zhao 2017).  
 
Outsourcing av logistikfunktionen är en nyckel till förbättring av ett företags förutsättningar            
och dess verksamhet (Hartmann & de Grahl 2012; Bolumole, Frankel & Naslund, 2007; Lai,              
Chu, Wang & Fan 2013). Outsourcing ger företag möjligheten att få tillgång till specialiserad              
kunskap inom tredjepartslogistik. En sådan metod är gynnsam då varje enskild aktivitet inom             
företaget effektiviseras (Gadde & Hulthén 2009). Huruvida logistikrelaterade aktiviteter skall          
hållas internt eller outsourcas till en tredje specialiserad part är därmed viktigt att ta ställning               
till (Acimovic, Mijuskovic & Colic 2016). 
 
CSCMP definierar begreppet outsourcing enligt följande: 

 
To utilize a third-party provider to perform services previously performed in-house.  

(Council of Supply Chain Management Professionals 2013) 
 
Van Weele (2015, s.156) ger en liknande definition och menar att outsourcing innebär att              
företaget avsäger sig genomförandet av en specifik funktion eller aktivitet och överlämnar            
denna till en tredje part. Detta för att mer effektivt kunna fokusera på företagets              
kärnverksamhet (Acimovic, Mijuskovic & Colic 2016).  
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1.2 Problematisering 
 
Textilföretag har behov av att hålla nere ledtider, det vill säga den tid det tar från råvara till                  
färdig produkt som konsumeras (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl 2013, s.30). Korta           
trendcykler för textilier ställer krav på effektiv logistik vilken ofta kräver betydande            
investeringar (Yang, Xiao, Choi, Cheng 2015). Outsourcing av logistikfunktionen har därför           
blivit ett populärt alternativ som förväntas optimera lagerhållning och transport, samtidigt           
som stora investeringar undviks (Mccrea 2015).  
 
Trots den höga populariteten utgör outsourcing en stor utmaning. Många företag misslyckas            
med att realisera förväntningarna som ställts (Bals & Turkulainen 2017). Företag måste därför             
välja den tredjepartslogistiker som är lämplig för just deras verksamhet. Outsourcing av            
logistikfunktionen är ett komplext beslut - att välja första bästa till lägsta pris riskerar orsaka               
oväntade problem (Ho, He, Lee & Emrouznejad 2012). Studier framhäver mestadels           
fördelarna med att outsourca logistik samtidigt som riskerna sällan nämns (Salanta & Popa             
2015).  
 
Idag konsumerar jordens befolkning textilier allt snabbare samt i större kvantiteter (Liang &             
Xu 2018). Därmed ställs även krav på en väl fungerande logistik inom textilbranschen.             
Textilföretag anser ofta att kunskapen kring en sådan finns att hämta externt (Yang et al.               
2015). Att överlämna en del av sin verksamhet till ett utomstående företag är dessvärre ett               
risktagande (Aktas, Agaran, Ulengin, & Onsel 2011). Företag är trots detta villiga att utsätta              
sin verksamhet för ett sådant risktagande i hopp om att uppnå de fördelar som tidigare               
nämnts. 
 
Användandet av outsourcing skiljer sig från företag till företag. Förståelsen för hur            
outsourcing fungerar i praktiken försvåras därmed. Orsaken beskrivs vara att det saknas ett             
etablerat teoretiskt ramverk kring outsourcing i samband med olika organisationers          
verksamhet, till exempel de inom textilbranschen (Bolumole, Frankel & Naslund 2007). Det            
är därför viktigt att studera fenomenet i olika skepnader och miljöer för att förstå vad som är                 
lämpligt för ett företag (Ashenbaum, Maltz & Rabinovich 2005). Till vår kännedom, finns det              
inga tidigare studier som undersöker risker och fördelar med outsourcing av           
logistikfunktionen hos västsvenska textilföretag. Därför anser vi att denna studie är intressant            
och relevant att genomföra. 
 

1.3 Syfte 
 
Syfte för den här studien är att undersöka hur användandet av tredjepartslogistik ser ut inom               
västsvenska textilföretag. Vi vill skapa förståelse kring vilka risker och fördelar som            
outsourcing av logistikfunktionen innebär. Fortsatt vill vi även undersöka hur situationen ser            
ut för textilföretag belägna i Västsverige, och vilka faktorer som spelar in i deras outsourcing               
av logistikfunktionen. 
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1.4 Forskningsfrågor 
 

- Varför outsourcar västsvenska textilföretag sin logistikfunktion? 
- Vilka risker och fördelar möter västsvenska textilföretag vid outsourcing av sin           

logistikfunktion? 
 

1.5 Avgränsning 
 
Studien avgränsas till tre västsvenska textilföretag som hanterar och designar merparten av de             
egna produkterna. Skälet till att vi har valt just västsvenska textilföretag är delvis geografiska              
eftersom vi själva befinner oss i Västsverige. Ytterligare ett skäl till en sådan avgränsning är               
att uppnå en mer spetsad studie.  
 

1.6 Redogörelse av begrepp 

1.6.1 Supply chain management 
 
Supply chain management eller hantering av distributionskedjan täcker planering och          
hantering av samtliga aktiviteter som är kopplade till inköp/anskaffning, omvandling,          
integrering samt logistikrelaterade aktiviteter. Hantering av distributionskedjan innebär alltså         
att koordinera och samarbeta med de andra företagen/aktörerna som ingår i kedjan. Målet är              
att integrera företagsfunktioner och aktiviteter mellan företag för att på så sätt skapa en              
högpresterande affärsmodell (Council of Supply Chain Management Professionals 2013). 

1.6.2 Logistik 
 
Logistik är den del av distributionskedjan som planerar, implementerar och kontrollerar           
avgörande och effektiva flöden av gods, tjänster och relaterad information - från råvara till              
slutprodukt, allt för att kunna bemöta konsumenternas krav (Council of Supply Chain            
Management Professionals 2013). 

1.6.3 Outsourcing  
 
Outsourcing beskrivs som en strategi för att vinna konkurrensfördelar och därmed uppnå ökad             
kundnöjdhet (Bolumole, Frankel & Naslund 2007). Dagens företag upplever att konkurrensen           
ökar och att de inte längre kan vara konkurrenskraftiga på alla områden. Istället väljer de att                
fokusera på de områden inom företaget där de besitter hög kompetens. Andra funktioner eller              
aktiviteter väljer företag då att lämna över, det vill säga outsourca, till andra företag som               
specialiserat sig på dessa (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl 2013, s.327).  

1.6.4 Tredjepartslogistik  
 
Logistikfunktionen i företag har utvecklats från att vara en passiv kostnadsfunktion till att             
numera ses som en källa till strategiska fördelar. Därför väljer fler och fler företag att lägga                
över logistikfunktionen på en specialiserad tredje part (Aktas et al. 2011). I många industrier              
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är outsourcing av logistikfunktionen en källa till kostnadsreducering, strategiska fördelar och           
förbättrad kundservice. Trots det, finns exempel på situationer där misslyckad outsourcing har            
gett upphov till oklar målsättning och orealistiska förväntningar (Boyson, Dresner &           
Rabinovich 1999).  

1.6.5 Lager 
 
Rabianski & Seagraves (2011) definierar lager som en struktur eller ett lagringsutrymme av             
varor. Detta inkluderar varor som råmaterial, varor i produktion eller handelsvaror. När            
lagerhållning nämns menas upprätthållande av lager, antingen mänsklig eller med hjälp av            
maskiner.  

1.6.6 Transport 
 
Transport är den aktivitet som outsourcas mest. Transport är mer komplext än att endast              
handla om frakt. Råmaterial måste gå genom värdekedjan via de rätta kopplingarna fram till              
det att vi har en produkt. Denna produkt måste då vara redo att levereras till kunden på rätt                  
datum, i rätt kvantitet och i rätt kvalitet (Sanchis-Pedregosa, Machuca & González-Zamora            
2018).  

1.6.7 Tillhandahållare 
 
En tillhandahållare, tredjepartslogistiker eller samarbetspartner definieras som ett separat         
företag som tillhandahåller logistiktjänster till förmån för dess företagskunder (Cruijssen,          
Borm, Fleuren, & Hamers 2010). I denna studie används dessa begrepp synonymt för att få ett                
bättre flyt i arbetet. 
 
En tillhandahållare, tredjepartslogistiker eller samarbetspartner kan hjälpa sina klienter att          
reducera ledtider genom omkonstruering av befintliga strategier såsom snabbare och fler           
direkttransporter (Hsiao et al. 2010). Att tredjepartslogistik existerar beror på värdet som en             
tillhandahållare skapar genom att tillgodose eller överträffa det mottagande företagets behov.           
Detta sker genom att utföra avtalade aktiviteter på ett bättre och mer kostnadseffektivt sätt än               
företaget själv skulle klara av (Deepen, Goldsby, Knemeyer & Wallenburg 2008).  

1.6.8 Kärnkompetens 
 
Kärnkompetens beskrivs vara det som skapar hållbara konkurrensfördelar för företaget (van           
Weele 2015, s.32). Det finns ett flertal teoretiska perspektiv som förklarar potentiella fördelar             
med outsourcing, däribland ökat fokus på kärnkompetens samt kostnadsreducering. När det           
talas om outsourcing i vetenskapen beskrivs kärnkompetens som exempelvis         
produktutveckling. Det som ej tillhör kärnkompetensen involverar ofta logistikrelaterade         
aktiviteter som lagerhållning och transport (Hsiao, Kemp, van Der Vorst & Omta 2010). 
 
Effektivitet och kostnad är i fokus när logistikaktiviteter som transport och lagerhållning            
outsourcas. Anledningen till att dessa ses som basala är för att de vanligtvis inte är en del av                  
ett företags egentliga fokus, det vill säga dess kärnkompetens. Företag väljer då allt oftare att               
lägga ut dessa aktiviteter på andra aktörer. Därmed kan företaget minska kapitalinvesteringar i             
fysiska tillgångar, arbetskraft, utrustning och underhåll av anläggningar då tillhandahållaren          
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tar över ansvaret. Med en kompetent tillhandahållare är det troligt att företaget vinner             
kostnadsreduktioner och förbättrade leveranser (Zhu et al. 2017). 

1.6.9 Textilföretag 
 
Med textilföretag syftar vi till företag som producerar textilier av olika slag, exempelvis             
kläder och hemtextilier. Denna studie fokuserar endast på västsvenska textilföretag.  
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2. Metod 
 

I detta avsnitt presenterar vi hur studien är utarbetad och hur vi har förhållit oss till beslut 
gällande etik, metod och källkritik.  

 

2.1 Val av metod 
 
När valet av metod görs, finns det två olika sätt att förhålla sig. Dessa två är den kvantitativa                  
metoden och den kvalitativa metoden. Den kvantitativa metoden är ofta associerad med            
kvantitativa data i form av exempelvis siffror från statistik och resultat av            
enkätundersökningar. Den kvalitativa metoden är mer inriktad på ord och analysen av dessa             
(Bryman & Bell 2011, s.717). Empirin i vår studie kommer att baseras på intervjuer med               
anställda som representerar olika företag. Därmed följer vår studie den kvalitativa metoden            
eftersom fokus kommer att ligga just på ord och analysen av dessa i förhållande till tidigare                
forskning, snarare än kvantifiering av siffror.  
 

2.2 Vetenskapligt synsätt 
 
Det finns två olika vetenskapliga synsätt att förhålla sig till i en studie som denna. Dessa två                 
är det deduktiva synsättet och det induktiva synsättet. Genomförs en studie enligt det             
deduktiva synsättet utgår forskaren från tidigare forskning och etablerade teorier för att sedan             
försöka koppla samman dessa med insamlad empiri för att på så sätt komma fram till mer                
specifika hypoteser och teorier kring ämnet. Det induktiva synsättet förhåller sig precis            
tvärtom. Genom ett induktivt synsätt utgår forskaren från insamlad empiri och försöker utifrån             
den formulera sina hypoteser och teorier (Bryman & Bell 2011, s.11).  
 
Vi hamnar under det deduktiva synsättet i vår studie. Vi utgår från tidigare forskning och               
försöker koppla samman, samt visa på likheter med/skillnader mellan den empiri vi samlat in              
via intervjuer.  
 

2.3 Semistrukturerad intervju 
 
Vi har haft som målsättning att intervjua tre olika västsvenska textilföretag om deras syn på               
och användning av outsourcing av logistik. Vi önskade bygga en uppfattning om deras             
företag, situation och resonemang i förhållande till den bild som forskningslitteraturen gett            
oss. Enligt Bryman & Bell är det viktigt för en forskare att skapa sig förståelse kring om hur                  
omvärlden ser ut, något som är möjligt att göra tack vare intervjuer (2011, s.472). 
 
Frågor i form av en intervjuguide formulerades utefter referensramen. Frågorna var likadant            
formulerade till alla inblandade respondenter och hölls så öppna som möjligt för att anpassas              
till vars och ens unika situation. Respondenterna fick därmed, under intervjuernas gång, större             
möjligheter att själva reflektera samt ta upp punkter relaterade till ämnet som vi själva kunde               
ha förbisett eller missat. Muntlig kontakt i intervjuform var därför önskvärd då vi ville kunna               
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ställa eventuella följdfrågor, men även för att i så stor utsträckning som möjligt undvika              
missförstånd. En sådan metod kallas för semistrukturerad intervju (Bryman & Bell 2011,            
s.467).  
 
Risken med intervju med enbart en respondent per företag kan vara att företagen talar              
osanning eller att respondenten i fråga inte är helt insatt i ämnet. Till exempel kan en                
respondent forma sina svar i enlighet med vad de tror att forskaren förväntar sig att höra. Det                 
finns dessvärre inget enkelt sätt att förebygga en sådan situation, däremot kan vi jämföra vårt               
transkriberade material med varandra samt referensramen och därmed se uppenbara          
osanningar (Bryman & Bell 2011, s.226) 
 
Efter det att intervjuerna genomförts transkriberades de för att senare kunna kodas. De             
transkriberade intervjuerna skickades sedan ut till berörd respondent för synpunkter på           
innehållet. Detta gav en möjlighet för respondenten att förtydliga eventuella otydligheter i det             
transkriberade materialet. Det var däremot ingen av våra respondenter som valde att göra             
detta. Intervjumallen finns bifogad i Bilaga 1.  
 

2.4 Analys av insamlad data 
 
För att uppnå en analys kring det transkriberade materialet insamlat från våra            
semistrukturerade intervjuer uppfördes en tabell. Där kategoriserades det som företagen          
berättade för att kunna visa på samband mellan de olika företagens svar på samma fråga.               
Utifrån de kategoriserade svaren kunde vi poängtera likheter samt skillnader mellan företagen            
och deras svar i förhållande till vår referensram. 
 

2.5 Etik 
 
Samtliga företag som deltog i studien blev på förhand kontaktade via mejl. I             
mejlkonversationen informerade vi respondenterna om vad studien ämnar att handla om, hur            
intervjun kommer att se ut och vilka etiska aspekter som vi tagit hänsyn till (anonymitet,               
respondentens rättigheter, etc.) som återfinns i Bryman & Bell (2011, s.122-144). Vi            
informerade om vilka frågor vi tänkt ställa, för att på så sätt låta respondenterna förbereda sig                
innan intervjutillfället, samtidigt som detta gav respondenterna möjligheten att kontakta oss           
angående eventuella frågetecken. Vi poängterade vikten av respondenternas integritet. De          
kunde när som helst välja att inte svara på en fråga eller att avbryta intervjun.  
 
De företag som deltog i studien är endast kända av oss författare. I arbetet ges deltagande                
företag kodnamnen Företag A, Företag B och Företag C. Vi eftersträvar att avslöja så lite               
information som möjligt om företagen vilket annars skulle kunna leda till att de blir              
identifierbara av utomstående part. I enlighet med Bryman & Bell (2011, s.129), lämnades             
respondenternas företag samt identitet anonyma i vår studie. Detta för att minimera risken att              
företaget förskönar sin verksamhet, vilket i sin tur stärker empirins trovärdighet. 
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2.6 Källkritik 
 
Vi har i så stor utsträckning som möjligt använt oss av uppdaterade källor. Detta för att                
undvika inkurant vetenskap. För att uppnå tillförlitlig information är de teoretiska källor som             
vi använt oss av är i första hand hämtade från peer reviewed artikeldatabaser samt              
kurslitteratur. Enligt Bryman & Bells (2011, s.119) rekommendationer har vi valt att undvika             
elektroniska källor som inte är peer reviewed. Det förekommer trots det en elektronisk källa              
från Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP) där vi hämtat definitionen            
för logistik och Supply Chain Management. CSCMP är en organisation som grundades 1963             
och erkänd inom logistikbranschen. Därmed anser vi att källan är tillförlitlig. 
 

2.7 Urval av företag 
 
För ett företags deltagande i vår studie behövde företaget vara grundat i Sverige samt ha ett                
huvudkontor beläget i Västsverige. Vi kontaktade totalt sett ett 20-tal företag med frågan om              
de ville ställa upp på en intervju om deras outsourcing av logistikfunktionen. Vi fick endast               
positivt gensvar från de tre företag som presenteras i studien. Intervjuerna genomfördes på             
respektive företags huvudkontor i Borås samt Göteborg under april månad, år 2018.  
 
Endast tre deltagande företag innebär en begränsning i vilka slutsatser vi kan dra från empirin.               
Urvalet är därmed för litet för att kunna dra några generella slutsatser kring västsvenska              
textilföretags användande av outsourcing av logistik. Däremot ger vi en bild av hur             
situationen ser ut i de tre deltagande företagen, som del av den västsvenska textilmarknaden,              
samt hur de tänker och resonerar kring sin egen outsourcing.  
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3. Referensram 
 

Detta avsnitt presenterar vår referensram. Här går vi igenom vad forskningslitteraturen 
säger om outsourcing av logistikfunktioner. Detta inkluderar hur outsourcingen kan se ut med 

dess fördelar, risker, bakomliggande motiv samt val av samarbetspartner. 
 

 3.1 Tredjepartslogistik i praktiken 
 
Logistikens grundläggande aktiviteter beskrivs av Bolumole, Frankel & Naslund (2007) som           
transport, lagerhållning, inventering och orderhantering. Dessa aktiviteter kan outsourcas för          
att bidra till hållbara konkurrensfördelar. Konsumenternas krav på högre kvalitet, lägre pris            
och snabbare leveranser tillgodoses därmed på ett bättre sätt. Detta i jämförbarhet med             
tänkbara konkurrenter som ej använder sig av tredjepartslogistik. 
 
Som tidigare nämnt outsourcar många företag idag de aktiviteter som inte tillför värde, samt              
de aktiviteter som företaget inte är specialiserat inom. Istället läggs fokus och resurser på att               
utveckla kärnverksamheten inom företaget. Att överlämna vissa processer till en tredje part            
som erbjuder en överlägsen kostnadseffektivitet och/eller kvalitet kan därför ses som ett            
attraktivt alternativ (Salanta & Popa 2015; Ho et al. 2012). Tredjepartslogistik fokuserar till             
störst del på lager- och transportrelaterade tjänster, men berör också områden såsom            
orderöversikt och tullhantering (Mccrea 2015). 
 
Tredjepartslogistik har ett växande utbud av tjänster och fördelar som företag måste navigera             
sig kring när de väljer samarbetspartner. Tillhandahållare av tredjepartslogistik har även dem            
en kärnkompetens, där exempelvis transport eller lager ligger i fokus.  
 
Mccrea (2015) beskriver tillhandahållarens förmåga att tillgodose företags behov av tillgång           
till IT-infrastruktur och optimering av personalstyrka. Tillgång till IT-infrastruktur som bland           
annat innefattar transportledningssystem och resursplaneringssystem. För många företag är         
utveckling av egna IT-system dyrt och överflödigt. I sådana fall erbjuder tredjepartslogistik            
tillgång till IT-system utan att företag själva behöver göra stora investeringar. Optimering av             
personalstyrka beskrivs också som något som gynnar företagens distribution och          
lagerhållning. Tillhandahållarens förmåga att snabbt och enkelt kunna hyra in personalstyrka           
för att hantera olika storlekar av leveranser underlättar för företaget. 
 

3.2 Motiv till outsourcing 
 
Outsourcing beskrivs som en strategi, ett sätt att vinna konkurrensfördelar (Bolumole, Frankel            
& Naslund 2007). Till följd av den globalisering som skett under senare årtionden har              
specialisering på kärnverksamheten blivit ett ökat krav hos företag allt eftersom att            
konkurrensen blivit större. För att kunna stanna kvar på marknaden väljer många företag att              
outsourca det som inte är del av dess kärnkompetens till utomstående företag. Efterfrågan på              
spetsad kunskap har banat väg för nya aktörer och verksamheter inom logistikrelaterade            
tjänster (Hilletofth & Hilmola 2010).  
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Effektivitet och kostnad är i fokus när basala logistiktjänster som transport och lagerhållning             
outsourcas. Anledningen till att dessa aktiviteter ses som basala är för att de vanligtvis inte är                
en del av företagets kärnkompetens. Företag väljer då att lägga ut dessa aktiviteter på andra               
aktörer. Därmed kan företaget minska kapitalinvesteringar i fysiska tillgångar, arbetskraft,          
utrustning och underhåll av anläggningar eftersom tillhandahållaren av tredjepartslogistiken         
sköter sådana aktiviteter. Med en kompetent tillhandahållare är det mer troligt att användaren             
gagnas av kostnadsreduktioner och förbättrade leveranser då dessa ses som det allra mest             
basala för tredjepartslogistik (Zhu et al. 2017).  
 
Något som motiverar företags outsourcing beskrivs i litteraturen som interna och externa            
faktorer. Den interna faktorn kan handla om att företaget saknar resurser eller kompetens för              
att utföra funktionen eller aktiviteten själva. Företag inser att de nödvändiga resurserna eller             
kompetensen finns att tillgå externt. Outsourcing kan vara en strategi för att nå de resurser och                
kompetens som företaget inte har internt, det kräver dock nära interaktion mellan två eller              
flera organisationer. Därmed uppstår ett komplext nätverk av relationer som kräver           
förvaltning (Bolumole, Frankel & Naslund 2007).  
 
Allt eftersom att fler företag outsourcar sin logistikfunktion mot tillhandahållare har detta            
tillvägagångssätt blivit en nödvändighet för att minska kostnader i värdekedjan och samtidigt            
erhålla konkurrensfördelar (Lai, Chu, Wang & Fan 2013). Många företag väljer att outsourca             
logistikfunktionen för att på så sätt få bättre service till ett lägre pris (Salanta & Popa 2015).                 
För att kunna uppnå en god lönsamhet krävs det allt oftare att företag förlitar sig på spetsad                 
kompetens inom de områden där företaget påvisar brister. I och med att världsekonomin             
alltmer kräver kostnadseffektivitet blir företag i högre grad benägna att använda sig av             
tredjepartslogistik från specialiserade suppliers (Aktas et al. 2011).  
 
Förenligt med Zhu et al. (2017) handlar tredjepartslogistik om att reducera kostnader och öka              
effektivitet. Det i sin tur genererar de konkurrensfördelar som Bolumole, Frankel & Naslund             
(2007) samt Lai et al. (2013) beskriver. Även Hilletofth & Hilmola (2010), anser att              
anledningen till att många företag har valt att övergå till tredjepartslogistik är för att förbli               
konkurrenskraftiga på marknaden. Det finns med andra ord en konsensus i vad forskarna             
beskriver som motiv till outsourcing av tredjepartslogistik i vilka denna studie tagit hänsyn             
till.  
 

3.3 Fördelar med outsourcing 
 
Användandet av tredjepartslogistik beskrivs vara fördelaktigt eftersom tillhandahållare av         
tjänsten har större möjligheter att skapa skalfördelar då de ofta har många olika klienter samt               
ett stort kontaktnät (Zhu et al. 2017). Det finns inom tredjepartslogistiken aktiviteter som är              
jämförbara med tidigare resultat gällande bland annat lagerstyrning, kapacitetshantering,         
produktivitet, nettovinst och tidscykler. Företag kan därför enkelt beräkna framgångar med sin            
outsourcing av logistikfunktionen mot tidigare års resultat. Den största fördelen med           
outsourcing beskrivs vara kostnadsorienterade frågor relaterat till besparing av resurser och           
undvikande av investeringar (Hsiao et al. 2010). Deepen et al. (2008) tar upp tre faktorer som                
förutsättningar för positiva effekter av outsourcad logistik. Dessa är samarbete, utveckling och            
kommunikation.  
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Outsourcing av logistikfunktionen är fördelaktigt då antagandet är att leverantörer av           
tredjepartslogistik har mer effektiva anläggningar och mer avancerad teknologi, mer          
erfarenhet och mer kunniga arbetsteam än vad köparen av tredjepartslogistik har.           
Tillhandahållaren hjälper till att reducera ledtider och effektivisera transporter samtidigt som           
de troligtvis känner till logistikmarknaden bättre än vad företaget själva gör (Zhu et al. 2017).               
Den erfarenhet, expertis och de resurser som tillhandahållaren besitter är ofta kostsamma eller             
svåra att bibehålla inom företaget i sig (Gotzamani, Pantelis & Fotis 2010).  
 
Med hjälp av outsourcing inom spetsat kunskapsområde är tredjepartslogistik gynnsam då           
varje enskild aktivitet effektiviseras. För att lyckas med specialisering behövs även           
samordning av aktiviteter för att skapa en sammanhängande logistikkedja (Gadde & Hulthén            
2009). Vidare beskriver Tsai, Lai, Lloyd & Lin (2011) outsourcing som ett fundamentalt             
beslut. Företaget tar ställning till huruvida en aktivitet skall behållas internt eller outsourcas             
till en tredje part. Outsourcing är således ett sätt att få tillgång till resurser och kompetens                
inom områden där företaget påvisar brister. Detta utan att behöva förbruka resurser till att              
utveckla dessa områden internt.  
 

3.4 Risker med outsourcing 
 
Att outsourca ett företags logistikfunktion kan verka som en enkel sak, men i verkligheten blir               
det snabbt en komplicerad process där avtal och samarbeten riskerar att misslyckas på grund              
av olika anledningar. Den vanligaste fördelen med att outsourca logistik är möjligheten till att              
reducera kostnader. Sänkta kostnader är självklart lockande för företag och därmed är det             
många som tar förhastade beslut och därigenom ignorerar riskerna gällande outsourcing av            
logistikfunktionen (Salanta & Popa 2015).  
 
Bristen på differentiering mellan olika typer av tredjepartslogistik kan bidra till missförstånd            
kring dess individuella effekt (Zhu et al. 2017). Företag bör, när de talar om outsourcing och                
dess effekter, vara medvetna om att faktorer som påverkar resultatet också handlar om             
företagets storlek, produktionssystem samt styrelseskick. Enligt en studie genomförd år 2010           
visade sig outsourcing av logistikfunktionen inom matindustrin, med stora krav på korta            
ledtider likt textilindustrin, inte ha någon direkt inverkan på faktorer som leveranssäkerhet,            
flexibilitet och ledtid (Hsiao et al. 2010). 
 
Enligt Tsai et al. (2011) finns det en debatt om huruvida fördelarna med outsourcing av               
logistik väger upp risken att relationen misslyckas. Det argumenteras att tredjepartslogistik           
inte alltid leder till fördelar med service och kostnader. Författaren menar att en stor del av de                 
studier som behandlar outsourcing beskriver majoriteten av företag som missnöjda med           
resultatet gällande deras outsourcing av logistik.  
 
Salanta & Popa (2015) beskriver de vanligaste riskfaktorerna vid outsourcing av logistik som             
brist på erfarenhet hos en eller båda parterna, finansiell instabilitet, förlust av kompetens,             
förlust av kontroll, interna styrningsrisker, risk för beroendeförhållande, försämring av service           
över tid, kontraktsrelaterade problem, problem med för olika målsättningar samt problem med            
asymmetriska maktförhållanden (Ibid.). Allt eftersom att behovet av högkvalitativ och          
värdeadderande logistik har ökat, har företags beroende av tredjepartslogistik också ökat. En            
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positiv effekt är däremot att beroende kan tvinga fram investeringar i ny teknologi som berör               
samarbete. Detta kan i sin tur leda till förbättringar inom företaget (Lai et al. 2013).  
 
När företag hamnar i beroendeförhållande till varandra till följd av outsourcing, minskar även             
kontrollen över de egna företagsfunktionerna (Lai et al. 2013). Det är då viktigt att undersöka               
ifall fördelar överväger de nackdelar som finns med att sköta alla leden i värdekedjan på egen                
hand. En risk gällande kvalitén på slutprodukten är att företaget förlitar sig på att partnern               
använder sig av rätt material och tjänster. I annat fall kan även kvalitén på den interna                
aktiviteten bli lidande (Jenster, Pedersen, Plackett & Hussey 2005, s. 153-167).  
 
Bristande kommunikation mellan inblandade parter är ofta orsak till en misslyckad           
tredjepartslogistik enligt Hartmann & de Grahl (2012). Tidigare studier indikerar dessutom att            
relationer vid tredjepartslogistik även misslyckas på grund av brist på förtroende (Tsai et al.              
2011). Ett annat vanligt misstag vid användande av tredjepartslogistik är att kostnadernas            
storlek blivit underskattade. Det kan i sin tur leda till ekonomiska bakslag för mottagaren av               
tjänsten (Gadde & Hulthén 2009). 
 

3.5 Val av samarbetspartner 
 
Effektiv logistik är idag en kritisk faktor för ett företags förmåga att prestera. Kunder              
förväntar sig mer skräddarsydda produkter och tjänster. Företag tvingas då till att konstant             
utvärdera, utveckla och omarbeta sin logistikfunktion (Gotzamani, Pantelis & Fotis 2010).           
När ett företag outsourcar logistikfunktionen till en tredje part blir den tredje parten en              
avgörande aktör i företagets förmåga att förmedla produkter och/eller tjänster till slutkunden            
(Gotzamani, Pantelis & Fotis 2010). Tillhandahållarens skalfördelar som gör det möjligt att            
utföra exempelvis transport och lagerhållning på ett mer effektivt sätt, är då något som              
företaget kan dra nytta av (Cruijssen et al. 2010).  
 
Relationer inom tredjepartslogistik blir alltmer komplexa, samtidigt som hantering av dessa           
relationer är utmanande för bägge parter. Relationen mellan tillhandahållaren och mottagaren           
är därmed avgörande för resultatet av samarbetet. Gadde & Hulthén (2009) hävdar att             
outsourcing kräver kartläggning av aktiviteter som samarbetspartnern utför, samt andra          
företag som är kopplade till dessa aktiviteter. Detta är en problematisk process. Relationen             
måste ses som en investering för att tredjepartslogistik ska kunna lyckas, förhastade relationer             
är ofta de som misslyckas. Enligt Tsai et al. (2011) fokuserar fler och fler företag, som                
använder sig av outsourcing, på att förbättra förhållandet till sina samarbetspartners. Det görs             
för att bemöta de utmaningar som ställs av en snabbt växande och ständigt växlande              
komplexitet på marknaden.  
 
Tillhandahållaren av tredjepartslogistik befinner sig ofta mellan företaget och dess kunder.           
Därmed kommer troligen tillhandahållaren att hantera viktig information och feedback från           
slutkunden. Detta faktum kräver att företaget noga utvärderar tillhandahållarens roll och           
kompetens i att hantera och förbättra denna viktiga kundrelation (Gotzamani, Pantelis & Fotis             
2010).  
 
I en undersökning av Lai et al. (2013) fastställs det att beroendeförhållande i relation till               
outsourcing av logistik har positiv inverkan på hur väl integrationen av logistiken blir samt på               
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kvalitén i relationen mellan företaget och tillhandahållaren. Detta är enligt forskarna på grund             
av de sätt som företag försöker hantera beroendeförhållandet. Genom att samordna           
logistikaktiviteter i företaget med den tredje parten förbättras relationen och samtidigt uppnås            
ett förbättrat samarbete.  
 
Delade för- och nackdelar vid tredjepartslogistik speglar en acceptans mot nedgångar hos            
andra involverade företag. Samtidigt finns en förväntan att få samma förståelse i gengäld. Att              
på ett sådant sätt dela upp- och nedgångar beskrivs som ett viktigt inslag i logististiska               
samarbeten. Inblandade som är villiga att ha översikt med misstag hos andra parter förväntar              
sig fortfarande nå framgångar tack vare andra långsiktiga fördelar som ligger i samarbetet             
(Hartmann & de Grahl 2012). 
 
Ett problem som företag stöter på är att de har svårigheter med tillhandahållarens etik.              
Analysen av den potentiella samarbetspartnerns arbetssätt och etik var i en studie från år 2008               
närmast obefintlig. Resulterade blev att det upptäcktes först efter kontraktskrivande att           
partnern hade stora brister i sin etik samt att grundläggande företagsvärderingar inte matchade             
(Salanta & Popa 2015). Att förstå fördelar och risker med logistikfunktionen, vare sig internt              
eller outsourcat, är kritisk kunskap för företag som befinner sig i dagens konkurrensinriktade             
verksamhetsmiljö (Deepen et al. 2008).  
 
Ju säkrare ett företag känner sig i relationen med tillhandahållaren, desto mer kommer             
kontraktet förlängas och utvidgas. En sådan förväntan på motparten tyder på att parterna             
värderar varandra och är villiga att anstränga sig för att upprätthålla relationen. Däremot             
visade en studie genomförd år 2012 att delad framgång och börda inte ha någon positiv               
inverkan på utförandet av tredjepartslogistiken (Hartmann & de Grahl 2012). 
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4. Empiri 
 

I detta avsnitt presenteras de intervjuer som vi genomfört med respektive företag.  
 

4.1 Deltagande företag i studien 

4.1.1 Företag A 
 
Företag A är ett svenskt textilföretag med huvudkontor i Västsverige. De anger sig själva vara               
specialiserade på moderiktiga och kvalitémässiga plagg vilka de själva designar. På deras            
huvudkontor arbetar åtta personer. De har inga egna butiker men sköter sin webbshop själva.              
Säljer gör de genom återförsäljare runt om i Norden och Benelux-länderna. Företag A             
använder sig av eget lager men outsourcar transport samt tullhantering. Tillverkning av            
företagets produkter sker mestadels i Kina och Turkiet samt en liten del i Indien och Europa.                
Företag A är del av en koncern som tidigare haft en egen logistikavdelning, vilken numera är                
outsourcad. I den här intervjun deltog två respondenter; en inköpare och en ansvarig för              
specialproduktion. Respondenterna har arbetat i sex respektive tio år inom företaget. 

4.1.2 Företag B 
 
Företag B är ett svenskt textilföretag med huvudkontor i Västsverige. De anger sig själva vara               
specialiserade på hemtextilier men säljer även accessoarer relaterade till hemmet. Företaget           
har sin försäljning i egna butiker i Sverige, Finland och Estland samt en egen webbshop.               
Företag B designar merparten av sina textilier men uppger att de oftare köper in färdiga hårda                
varor det vill säga accessoarer. 80-90 procent av företagets tillverkade varor kommer från             
Asien. På deras huvudkontor arbetar 75-80 personer som inkluderar en egen logistikavdelning            
där sex personer arbetar. Dessa personer har ansvar för inkommande leveranser mot lager,             
leveranser ut till butik från lager, tre stycken varustyrare som bestämmer lagernivåer i butik              
samt en logistikchef. Trots denna logistikavdelning outsourcar de lager, transport samt           
tullhantering. Intervjun genomfördes tillsammans med företagets logistikchef som varit         
respondentens arbetsplats under sex års tid. 

4.1.3 Företag C 
 
Företag C är ett svenskt textilföretag med huvudkontor i Västsverige. De anger sig själva vara               
specialiserade på sport- och aktivitetskläder. På huvudkontoret arbetar 20 personer. Företaget           
har sju egna butiker samt en webbshop. Företaget har även en global försäljning tack vare               
olika distributörer och återförsäljare runt om i världen. Design av produkter sker helt internt.              
Företag C tillverkar sina varor till största del i Asien och Turkiet. De outsourcar sedan               
sommaren år 2017 sitt lager och i samband med detta lades företagets interna             
logistikavdelning ned. Sedan en längre tid tillbaka har företaget även valt att outsourca             
transport och tullhantering. Intervjun genomfördes tillsammans med företagets Chief         
Financial Officer som arbetat inom företaget under sex års tid. 
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4.2 Motiv bakom outsourcing 
 
Under intervjuernas gång förklarade samtliga respondenter företagets individuella motiv till          
varför de outsourcar hela eller delar av logistikfunktionen. Gemensamt för de tre            
respondenterna var faktorer som fokus på kärnkompetens, önskan om att undvika           
investeringar, tillgång till kompetens inom området, flexibilitet gentemot lager eller transport           
samt snabbhet mot kundordrar.  
 
De kan ju sin sak, bättre än vad vi kunnat det själva. - Företag A (2018).  
 
Vi har identifierat ett antal faktorer som lyfts av de intervjuade företagen i studien gällande               
motiv bakom deras outsourcing: 
 

● Fokus på kärnkompetens: Företagen uttrycker en vilja att fokusera på det som dem             
anser sig vara bäst på, det vill säga utveckling av textila produkter. 

 
● Extern kompetens: Samtliga företag beskriver outsourcing av logistikfunktionen som         

ett sätt att få tillgång till expertis inom transport, lagerhållning och tullhantering.            
Företagen är övertygade om att andra parter är mer kompetenta och klarar av de krav               
som ställs på samtida logistikrelaterade aktiviteter på ett bättre sätt än vad de själva              
kan uppnå. 

 
● Effektivitet: Alla tre företag nämner att de vill uppnå snabbhet i leveranser genom             

optimering av logistikflöden. Genom outsourcing uppger företagen att de får hem           
varor snabbare till lager samt ut till butik och kunder. Det är därmed en möjlighet till                
att korta ner ledtider.  

 
● Flexibilitet: Företag B och C beskriver flexibilitet som ett motiv till deras outsourcing             

av lagerfunktionen. Detta för att leveranser kan vara i olika kvantiteter. Det är då              
ineffektivt att ha anställd överflödig personal samtidigt som hyran av en för stor             
lagerlokal är densamma. Företag C nämner att fysisk platsbrist tidigare varit ett            
problem innan övergång till outsourcing. Därför ansåg företagsledningen att         
tredjepartslogistik var en mer flexibel lösning snarare än att investera i en ny, större              
lagerbyggnad. Detta på grund av samarbetspartners förmåga att effektivt hantera          
leveranser av fluktuerande storlek till ett lägre pris.  

  
● Kostnadsfråga: Användandet av outsourcad logistik är relaterat till företagets         

sårbarhet på marknaden. I och med det är outsourcing av logistikfunktionen ett sätt att              
undvika hårda ekonomiska smällar i försäljningsrelaterade toppar och dalar. Med          
andra ord slipper företagen oroa sig för exempelvis bemanningsbehov vid lager samt            
lagrets fysiska utrymme.  

 

4.3 Fördelar med outsourcing 
 
Företagens motiv till att outsourca logistikfunktionen stämmer till stor del överens med de             
fördelar som erhållits.  
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Som tidigare redovisat under rubrik 4.2 stämmer dessa motiv överens med vad företagen             
önskar uppnå vid tredjepartslogistik, det vill säga kompetens, snabbhet till leverans,           
flexibilitet och kostnadsbesparingar. Alla intervjuade företag är märkbart positivt inställda till           
outsourcing av logistikfunktionen. Företag A och C vill outsourca ytterligare          
företagsfunktioner medan Företag B redan har kommit så långt i sin outsourcing. 
 
Alla företagen nämner e-handel som en förändring av marknaden där logistiken blir alltmer             
komplex och avgörande för kundnöjdhet. Detta ställer ytterligare krav på en fungerande            
logistik med rätt kapacitet och effektivitet samt hantering av alla dess returer, vilket ofta finns               
att tillgå externt. 
 
Gemensamt för företagen är efterfrågan på expertis inom logistikfunktionen. De önskar ett så             
stort fokus som möjligt på kärnverksamhet och värdeskapande aktiviteter, vilket i detta fall är              
design och försäljning av textilier. Det är en av anledningarna till att kringliggande aktiviteter              
som inte anses tillhöra kärnkompetensen nedprioriteras. Företag C ger exempel på att de vill              
frigöra tid och resurs på det som dem anser sig vara bra på, det vill säga textil verksamhet.                  
Företag A säger även att de partners som används är bättre både kostnadsmässigt och              
kompetensmässigt.  
 
Om man gör en sån här grej så måste man förutsätta att en 3pl-aktör som lever på att plocka, 
lagra, plocka och packa varor borde vara bra mycket bättre än vad vi är på lager, plocka och 
packa. Vi är jätteduktiga på att göra kläder eller att tillverka det. Designa ska jag säga, och 
ta fram det och förhoppningsvis sälja det. Vi är inte bra på IT, vi är inte bra på logistik osv 
och då ska vi inte hålla på med de. Vi ska lägga alla våra resurser på att göra det vi är bra 
på. - Företag C (2018). 
 
Jag tror att det är bäst både kostnadsmässigt och kompetensmässigt så är ju dem här               
speditörerna, vi använder liksom experter på det dem håller på med, de kan ju allt med tull,                 
det är ju ganska komplext. Och det är ju mest kostnadseffektivt att ha det så. - Företag A                  
(2018). 
 
Övergång till outsourcad logistik beskrivs även vara av ekonomiska skäl där investeringar vill             
undvikas. Detta innebär att företagen ser outsourcing av logistik som en möjlighet till att ta               
del av utvecklingen utan att nödvändigtvis investera tid och resurser. Därför, som tidigare             
nämnt, beskrivs en vilja att lägga företagets resurser på att utveckla dess kärnkompetens.  
 
Dels att det har varit en historia men så har vi ju också haft mycket toppar och dalar och då 
har det varit en bra lösning att kunna jobba med en partner som kanske har andra typer av 
kunder som kan parera och som även inte behöver ha en fast bemanning. - Företag B (2018). 
 
Tillgång till kompetens beskrivs som den mest eftertraktade faktorn. Företagen säger att den             
specialiserade samarbetspartnern kan sköta logistikrelaterade aktiviteter på ett bättre sätt än           
vad de själva skulle kunna åstadkomma. Företag A som fortfarande sköter sitt eget lager gör               
detta på grund av att de anser situationen som tillräckligt fungerande. Företag C däremot som               
nyligen gick över till outsourcing av lagerhållning beskriver övergången som “extremt mycket            
bättre” än tidigare. Kvalitet, effektivitet och kapacitet beskrivs vara till det bättre. Förbättring             
av kapacitet beskrivs av både Företag B och C som en positiv effekt.  
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4.4 Risker med outsourcing 
 
Företag A som inte outsourcar sitt lager, säger att de inte ser några risker med sina                
outsourcade transportörer. De nämner att strejker och väderförhållanden kan leda till           
förseningar. Företag A menar att dessa är faktorer som de inte kunnat påverka även om de                
skötte sina transporter själva. De berättar även om stölder som tidigare skett under transporter. 
Företag B berättar om återkommande riskmöten. Där gås eventuella riskhanteringsalternativ          
genom, till exempel hur handlingsplanen ska se ut för vattenskador av produkter eller             
lagerbrand. De nämner också att den största risken ligger i lagerhållningen då hela företagets              
säljbara produkter ligger samlade under ett och samma tak. Företaget menar att risken vid              
transport är begränsad till ett mindre område, därmed är den inte lika stor. Enskilda butiker               
kan komma att påverkas, men enbart på kortare sikt.  
 
Lagret är ju den absolut största risken för där ligger ju alla varorna medans händer det                
någonting på en båt eller lastbil så är det ju begränsat område och då har risken inte lika                  
påverkan på oss. - Företag B (2018). 
 
Företag B menar även att det finns en risk i outsourcing av logistik kopplad till att                
samarbetspartnern ofta har många olika kunder. Det finns exempel på enskilda tillfällen där             
företagen blivit nedprioriterade då partnern valt att fokusera på andra samarbeten. Risken att             
båda parter tar varandra för givet poängteras också. 
 
Både Företag B och C uttrycker förlorad kontroll som en riskfaktor. De menar att de lägger                
sin affärsverksamhet i andra företags händer. Samtidigt menar de att det är nödvändigt att              
släppa taget då det är en nödvändighet på den globala marknaden eftersom företagen sällan              
kan hantera hela logistikfunktionen själva.  
 
När du outsourcar, du släpper egentligen kontrollen helt och hållet till en annan. Du kan inte                
själv påverka det som händer och sker. Och.. Men i min värld är det egentligen bara ett                 
tankesätt. - Företag C (2018). 
 

4.5 Val av samarbetspartner 
 
Företag A och B anger möjlighet till långsiktiga avtal med sina tillhandahållare som viktiga              
faktorer i val av samarbetspartner. Företag C däremot, uttrycker sin vilja att satsa på              
långsiktiga relationer. Samtidigt använder de sig av rullande ettårsavtal, med andra ord,            
kortsiktiga avtal. Samtliga företag anger att transportörerna konkurrensutsätts med jämna          
mellanrum.   
 
Ja det är ju ett förhandlingsarbete. Oftast startar det ju en upphandling och så är det någon                 
som blir kvar och konkurrensutsätts med jämna mellanrum. - Företag B (2018). 
 
Alla tre företag beskriver att processen som leder fram till ett avtal med tredjepartslogistiker              
sker genom ett förhandlingsarbete. Pris, service och partners storlek är gemensamma nämnare            
för samtliga företag. Att tillhandahållaren ska vara ett stort företag med en global närvaro              
uttrycker Företag A som en fördel vid val av samarbetspartner. Företag C förlitar sig även till                

23 



 

stor del på den egna “magkänslan” som förklaras av respondenten som ett helhetsintryck av              
tillhandahållaren.  
 
Och sedan, rent globalt med båtar och sådär det, det spelar ingen roll vilken man väljer tror                 
jag, det tar ju den tiden det tar. Sen är det ju så klart lättare att jobba med någon som har, ah,                      
mycket kontor ute i världen. - Företag A (2018).  
 
Vi började med sju stycken i upphandlingen. Och så magkänsla, pris. Ah, dem två egentligen. 
Och med magkänsla menas ju helhetsintrycket, allt ifrån vem du pratar med, till när du tittar 
visuellt på anläggningen, till egentligen vad man tror och så självklart referenskunder då. - 
Företag C (2018). 

4.5.1 Skäl till avslutat samarbete 
 
Alla intervjuade företag anger att de någon gång har valt att avsluta ett samarbete och byta                
samarbetspartner. För att textilföretagen inte ska välja att avveckla ett samarbete anger de att              
de måste ha en fungerande kommunikation, grundad på förtroende och korrekt information.            
Lagerhållning och transport är ofta utförda av olika partners. Företagen kan även ha flera              
olika transportörer för olika eller samma ändamål. Företag B och C ser dessa tjänster som               
skilda från varandra. De anger även att de mer frekvent byter transportör än lagerpartner,              
exempelvis vart annat år. Att byta lagerpartner är en mer kostsam och långdragen process              
jämfört med att byta transportör menar företagen. Företag C säger att valmöjligheterna är små              
inom logistik. Därför ska det vara grova fel som begås innan företaget beslutar sig för byta                
lagerpartner. 
 
Men det är ju en rätt kostsam process och tung process att byta lagerpartner [...] antingen att                 
man inte kommer vidare hos den befintliga eller att man tror att man ska kunna utvecklas                
mycket mer på den nya då. - Företag B (2018). 
 
Samtliga företag anger olika skäl till varför de valt att avsluta ett samarbete. Företag A anger                
att de emellanåt byter transportör då problem med leverans har uppstått eller förändringar i              
prisbild har skett. Företag B säger att det varit svårt att driva igenom förändringsarbeten, samt               
att få gehör som långvarig kund, jämfört med när samarbetet är nytt. Företag C påpekar att                
meningsskiljaktigheter uppstår kring arbetssätt och att allvarliga fel har begåtts. Företaget har            
i samband med sådana situationer tidigare valt att byta samarbetspartner. Alla företagens            
samarbeten utvärderas regelbundet men det måste finnas relevanta skäl till att byte ska ske.   
 
Alltså egentligen alla partnerskap vi har utvärderas ju regelbundet. Sen är det ju lite av den                
devisen att vi byter aldrig för bytandets skull. - Företag C (2018).  
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5. Analys 
 

I detta avsnitt diskuteras referensramens forskningsöversikt i förhållande till den empiri som 
vi insamlat.

 

5.1 Motiv bakom outsourcing 
 
Litteraturen ger oss förståelse kring bakomliggande motiv till varför företag väljer att            
outsourca sin logistikfunktion. Den gemensamma faktorn i både empiri och referensram tycks            
vara fokus på företagets kärnkompetens (Hilletofth & Hilmola 2010). För att effektivisera de             
känsliga produktcyklerna som textilbranschen måste förhålla sig till är överlämnandet av           
logistikfunktionen optimal. Att smidigt få sina produkter från produktionsländer eller att           
snabbare få ut varor från lager till butik bidrar med en värdefull konkurrensfördel. Företagen i               
studien anser sig inte kunna eller vilja sköta transport på egen hand av just dessa anledningar.                
Även lagerhållning sägs enligt företag C, som tidigare haft eget lager, effektiviserats sedan             
övergång till tredjepartslogistiker.  
 
Gotzamani, Pantelis & Fotis (2010) påpekar att innehav av erfarenhet och expertis av logistik              
ofta är kostsam och svår att bibehålla inom företaget. När företag då väljer att outsourca sin                
logistikfunktion reduceras även ledtider samtidigt som de kan fokusera på sin kärnverksamhet            
(Zhu et al. 2017). Företagen i vår studie, med undantag Företag A som sköter det egna lagret,                 
anger i högsta grad en önskan om att undvika involvering i logistikrelaterade aktiviteter. De              
har därför valt att lägga över dessa på annan part.  
 
Inom litteraturen beskrivs vidare motiv till outsourcing av logistikfunktionen som ett sätt att             
undvika stora investeringar (Zhu et al. 2017). Företagen har beskrivit kostnadsfrågan som ett             
motiv till outsourcing av logistikfunktionen. De menar att de själva inte har möjlighet till att               
hantera de investeringar som krävs för att upprätthålla en god logistik. Tillhandahållaren kan             
erbjuda företagen en tekniskt uppdaterad och prisvärd logistik, inte minst på grund av             
skalfördelar (Cruijssen, Borm, Fleuren, & Hamers 2010). 
 

5.2 Fördelar med outsourcing 
 
Motiven bakom outsourcing realiseras i företagens faktiska användande av tredjepartslogistik.          
Tredjepartslogistiker är trots allt experter och innehar den kompetens som företagen           
efterfrågar. Kunskap kring logistikfunktionen ingår i tillhandahållarens expertis och bör          
därmed vara väl utvecklad. Tredjepartslogistikern har därmed möjlighet att skapa skalfördelar           
som företagen kan dra nytta av och inte själva kan generera (Cruijssen, Borm, Fleuren, &               
Hamers 2010). 
 
Kompetens och skalfördelar möjliggör en mer effektiv logistik än vad företagen i studien             
tidigare kunde åstadkomma på egen hand. Litteraturen säger detsamma, enligt Zhu et al.             
(2017) har tillhandahållaren större möjligheter att skapa skalfördelar då de ofta har en rad              
olika klienter samt ett större kontaktnät. Vidare menar författarna att tillhandahållare av            
tredjepartslogistik har mer effektiva anläggningar, en mer avancerad teknologi, mer erfarenhet           
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och mer kunniga arbetsteam än vad köparen har. Detta hjälper att reducera ledtider och              
effektivisera transporter. Under intervjutillfällena har företagen bekräftat att kompetens,         
skalfördelar och ett utvidgat kontaktnät som skäl till varför de outsourcar hela, eller delar av,               
sin logistik.  
 
Deepen et al. (2008) tar upp tre faktorer som beskrivs som förutsättningar för en lyckad               
tredjepartslogistik. Dessa tre är: samarbete, utveckling och kommunikation. I förhållande till           
de tre västsvenska företagen som deltagit i studien så bekräftas inte dessa faktorer. Istället              
påpekar företagen att exempelvis samarbete är nödvändigt, men samtidigt förväntas parterna           
sköta sig själva till stor del. Företag B ger exempel på att de skickar en leveransspecifikation                
och därefter förväntar sig att tillhandahållaren sköter följande aktiviteter på ett korrekt sätt.             
Samtidigt nämns att utveckling är svår att åstadkomma då tillhandahållaren gärna ser att             
samtliga klienter har samma typ av arrangemang.  
 

5.3 Risker med outsourcing 
 
Salanta & Popa (2015) menar att de vanligaste riskfaktorerna vid outsourcing av logistik             
bland annat är brist på erfarenhet hos en eller båda parterna, förlust av kompetens, förlust av                
kontroll, risk för beroendeförhållande, försämring av service över tid och problem med olika             
målsättningar. Företag C berättar om förlust av kompetens gällande avskaffning av deras            
interna logistikavdelning som ett problem. Tillhandahållaren hade ej någon erfarenhet av den            
efterfrågade paketeringsrutinen. Detta skapade förvirring och felskick av leveranser i det           
inledande stadiet. Tillhandahållaren tillgodosåg ändå snabbt behoven hos Företag C med hjälp            
av vägledning och omstrukturering.  
 
Inom litteraturen nämns risken för beroendeförhållande till utomstående samarbetspartner.         
Det kan handla om att företaget förlitar sig på att partnern använder sig av rätt material och                 
tjänster. Inom textilbranschens tredjepartslogistik kan det handla om felpaketering, felaktig          
förvaring och skötsel av varor under transport eller bristfällig kontroll av lagernivåer. Ett             
sådant agerande av en tredjepart kan skada det egna varumärket (Jenster, Pedersen, Plackett &              
Hussey 2005). Företaget bör i enighet med litteraturen därför själva utvärdera sin syn på              
kvalitet och på så sätt välja partner därefter. 
 
När företag hamnar i beroendeförhållande till varandra då tjänster outsourcas till utomstående            
företag minskar också kontrollen över de egna affärsfunktionerna (Lai, Chu, Wang, & Fan             
2013). Särskilt Företag B och C nämner förlusten av kontroll som en risk, men menar               
samtidigt att det är en nödvändighet för att förbli konkurrenskraftig på den globala             
marknaden.  
 

5.4 Val av samarbetspartner 
 
Inom litteraturen framgår det tydligt att företag behöver anpassa sin tredjepartslogistik utefter            
vilka behov de har (Ho et al. 2012; Jenster, Pedersen, Plackett & Hussey 2005).              
Empiriinsamlingen visade dock att företagen inte väljer samarbetspartner efter noga          
kartläggning kring individuella behov av logistikfunktionen. Istället går företagen på några få            
kriterier som kontaktnät och magkänsla. De säger sig själva inte ha så stora valmöjligheter              
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utan går vanligtvis på största bästa transportör. Gällande lagerhållning tycks de vara mer             
noggranna med upphandlingar då det handlar om mer komplicerade och långvariga beslut. Vi             
finner detta anmärkningsvärt då det är en tydlig dissonans från vad litteraturen säger kring val               
av samarbetspartner. Ändå tycks företagen vara nöjda den tredjepartslogistik de erbjuds trots            
få valmöjligheter. 
 
Tidigare studier menar att långvariga relationer är att föredra (Deepen et al. 2008). Detta är               
något som delvis stämmer överens med vad företagen i vår studie säger, men som inte alltid                
efterlevs. De västsvenska företagen menar att de gärna ser att relationerna är långsiktiga men              
att de inte heller drar sig för att byta samarbetspartner om de upplever brister eller problem i                 
relationen. 
 
Gadde & Hulthén (2009) menar att relationen mellan tredjepartslogistiker och företaget måste            
ses som en investering för att outsourcingen ska lyckas. Snabba beslut och förhastade             
relationer misslyckas ofta. Författarna menar här att kartläggning av aktiviteter hos           
samarbetspartner är ett krav när företaget vill outsourca. Företagen däremot, talar om tillit till              
partnern och mindre om att genomföra omfattande analyser inför valet av tillhandahållare.  
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6. Slutsats och diskussion 
 

I detta avsnitt presenterar vi vår diskussion, slutsats samt förslag på vidare forskning. 
 

6.1 Diskussion 
 
De tre intervjuade företagen är angelägna om att outsourca de logistikaktiviteter som inte             
tillhör kärnverksamheten. Vi anser att detta är ett resultat av den ökade konkurrensen på              
textilmarknaden samt behovet av att hålla kostnader nere. Kostnadsreducering påpekas i           
litteraturen som den vanligaste fördelen med att outsourca logistik (Salanta & Popa 2015).             
Detta för att kunna leverera en produkt i rätt tid, till rätt pris och rätt plats. Sänkta kostnader är                   
självklart lockande för företag. Därmed är det många som tar förhastade beslut och ignorerar              
riskerna med outsourcing av företagsfunktioner.  
 
Företagen nämner deras vilja att lägga så mycket av deras resurser som möjligt på              
värdeskapande aktiviteter samt att utveckla dessa. De vill med andra ord fokusera på sin              
kärnkompetens. Företagen anser att tillhandahållare av tredjepartslogistik är överlägsna de          
själva på att leverera kostnadseffektivitet och kvalitet.  
 
Å ena sidan talar litteraturen om vikten av försiktighet gällande val av samarbetspartner. Å              
andra sidan anser företagen i vår studie att det inte finns alltför många alternativ gällande               
transportörer. Däremot är de mer omsorgsfulla vid val av lagerpartner. De långsiktiga            
relationerna som litteraturen beskriver som avgörande för en lyckad outsourcing uppfattas av            
företagen ge positiva effekter men ej som en avgörande faktor. Ytterligare beskriver            
litteraturen hur en tillhandahållare kan bidra till ett större kontaktnät på marknaden, något som              
bekräftas av samtliga företag i vår studie. 
 
Gällande risker relaterat till outsourcing av logistikfunktionen menar litteraturen att brist på            
kommunikation samt kartläggning leder till misslyckade utfall. De företag som vi hade            
kontakt med menar att kommunikation är viktigt i viss mån men att de förväntar sig att arbete                 
sker självständigt. Kartläggning är inte heller något som utförs, istället går de stora             
transportbolagen före.  
 
Litteraturen beskriver hur klimatet på marknaden förändrats i och med den växande            
konkurrensen. Detta är något som vi får bekräftat när vi intervjuat våra företag, som alla i                
nuläget nu även har en e-handel för hänga med. Ledtider är något som alla företagen uttrycker                
att tredjepartslogistiker är överlägsna med samtidigt som pressen på snabba leveranser ökar.            
Inom textilbranschen är det viktigt att hålla korta ledtider på grund av korta trendcykler. 
 
När material samlades in till litteraturöversikten fann vi mycket forskning kring vikten av en              
väl fungerande kommunikation tillsammans med riskerna att hamna i ett beroendeförhållande           
till en tillhandahållare. Vi fann inte att företagen hade någon betydande reflektion eller oro              
kring risken att hamna i ett beroendeförhållande. Däremot hade de olika syn på vikten av               
kommunikation med tillhandahållaren. I verkligheten kan vi förkasta teorin om att företag            
oroar sig kring beroendeförhållanden. Istället tycks fokus ligga på de fördelar som            
outsourcing av logistikfunktionen för med sig. 
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Litteraturen talar om risken att företag felberäknar storleken av de kostnader som outsourcing             
av logistikfunktionen innebär. Det beskrivs vara ett vanligt misstag. Detta påstående har vi             
inte fått bekräftat i och med de intervjuer som vi genomfört. Skäl till varför de intervjuade                
företagen inte oroar sig för kostnaderna kring outsourcing av logistikfunktionen beskrivs vara            
för att de är nöjda med sin outsourcing samt de fördelar som den har fört med sig. De                  
fastställer att fördelarna överväger de risker som följer vid överlämnande av           
logistikfunktionen till en tredje part.  
 
Vi är medvetna om att tre företag inte representerar alla strukturen hos alla västsvenska              
textilföretag. Det är ett för litet urval för att kunna dra generella slutsatser. Företagens olikhet               
i storlek och användande av tredjepartslogistik anser vi däremot ge oss en bredare bild av hur                
det faktiskt kan se ut i olika företag. 
 
Vi gick in i studien med en föreställning om att textilföretag i Västsverige väljer att outsourca                
sin logistikfunktion på grund av de interna och externa faktorer som tas upp i referensramen.               
De intervjuer som vi genomfört bekräftar att företag önskar fokusera på sin kärnverksamhet             
samt implementera kostnadseffektiva lösningar av den logistik som de inte kan tillhandahålla            
själva. De är intresserade av att erhålla fördelar såsom exempelvis skalfördelar, flexibilitet,            
reducerade ledtider och tillgång till extern specialiserad kompetens. Företagen i vår studie            
styrker vad litteraturen säger angående att de vill uppnå bättre resultat till ett lägre pris genom                
användande av tredjepartslogistik.  
 

6.2 Slutsats 
 

- Varför outsourcar västsvenska textilföretag sin logistikfunktion? 
- Vilka risker och fördelar möter västsvenska textilföretag vid outsourcing av sin           

logistikfunktion? 
 
Vi drar slutsatsen att västsvenska textilföretag i största mån outsourcar sin logistikfunktion            
med anledning av de fördelar som litteraturen beskriver. Däribland kostnadseffektivisering,          
fokus på kärnkompetens, extern expertis, effektivitet av logistikaktiviteter samt flexibilitet. De           
menar att fördelar överväger de risker som litteraturen påpekar. De tycker sig inte heller ha               
möjlighet att sköta framförallt transportrelaterade aktiviteter själva. Därmed anses outsourcing          
av logistikfunktionen var en effektiv lösning på intern avsaknad av kompetens och resurser. 
 
De västsvenska textilföretagen menar att en väsentlig risk ligger i att lämna ifrån sig delar av                
verksamheten till någon annan. Detta framställs trots det som en nödvändighet. I denna studie              
beskriver västsvenska textilföretag sig se outsourcing av logistikfunktionen som något positivt           
för den egna verksamheten, full av möjligheter till att vidareutveckla den textila            
kärnkompetensen. 
 

6.3 Förslag på vidare forskning 
 
Vi anser att vi lagt en bra och stabil grund för fortsatt forskning. Vårt urval är för litet för att                    
kunna dra några generella slutsatser kring västsvenska textilföretags användande av          

29 



 

outsourcad logistik. Vi efterfrågar därför att framtida studier utökar antalet deltagande företag            
för att kunna bekräfta eller förkasta det som litteraturen säger. Det vore även intressant att               
studera på vilket sätt outsourcing av transportfunktionen och lagerhållning skiljer sig från            
varandra.  
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Bilaga 1 
 
Hej, 
 
Vi är två studenter som läser tredje året på Textilekonomprogrammet vid Högskolan i Borås. 
Vi skriver just nu vår kandidatuppsats i företagsekonomi där syftet är att få en ökad förståelse 
för hur outsourcing av logistikfunktionen fungerar inom den svenska textilmarknaden. Nedan 
har vi bifogat de frågor som vi önskar få besvarade. Samtliga respondenter kommer vara 
anonyma, ert namn och företagsnamnet kommer endast ses av oss. Vi är oerhört tacksamma 
för att du tar dig tid att ställa upp på vår intervju!  
 
Vi vill att du ska känna dig bekväm med intervjun. Därför följer här nedan lite information 
om etiska aspekter angående dig som respondent och hur vi kommer att hantera den 
information som kommer fram under intervjun.  
 

- Intervjun är frivillig och Du som respondent och företag kommer att vara anonyma 
under studiens gång.  

- Känner du dig obekväm med att besvara vissa frågor kan du, när som helst, avstå 
frågan eller avbryta intervjun. 

- Vi önskar att spela in intervjun för att efteråt kunna transkribera. Detta för att vi ska 
kunna bibehålla en korrekt bild av intervjun. Materialet kommer endast användas av 
oss.  

- Du som respondent har möjlighet att läsa igenom det transkriberade materialet. Du är 
då välkommen att framföra synpunkter på eventuella feltolkningar.  

- När studien är inlämnad och godkänd kommer du som respondent att få en kopia av 
uppsatsen skickad till dig.  

 
Med vänliga hälsningar, 
 
Julia Eriksson - 0764 229293 John Hamrin - 0705 263452 
julia.eriksson.92@hotmail.com john_hamrin@msn.com 
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Intervjufrågor till Företag - Outsourcing av Logistikfunktionen 
 
Generell Information om Företaget 

1. Vilken roll och befattning har du i företaget? 
2. Hur många anställda jobbar inom företaget?  
3. Berätta lite kort om företaget och dess verksamhet? 

3.1. Hur ser er produktion ut? T ex egen design eller inköp av färdigdesignade 
textilier? 
3.2. Hur ser er distributionskedja (supply chain) ut? 

 
Kärnkompetenser - De aktiviteter och kompetenser som skapar hållbara konkurrensfördelar 
för företaget.  
 4. Hur skulle ni definiera företagets övergripande kärnkompetens?  
 
Outsourcing - Då företaget avsäger sig resurser att genomföra en specifik aktivitet och 
överlämnar dessa till ett annat företag. Ofta för att mer effektivt kunna fokusera på företagets 
egna kärnkompetenser. 

5.  Outsourcar ni hela, eller delar av, er logistikfunktion? 
6.  Hur länge har ni outsourcat? 
 

Om Outsourcing sker 
7. Varför outsourcar ni delar av, eller hela, logistikfunktionen? 

7.1. Om endast delar. Vilka delar har ni valt att outsourca? 
7.2. Om endast delar. Varför valde ni just de här delarna att outsourca?  

8. Vad har ni för förväntningar på er outsourcing? 
9. Hur har outsourcingen påverkat er logistik? Positivt/Negativt? 
10. Har ni noterat några oväntade effekter av er användning av outsourcingen? 
11. Har ni identifierat några risker med er outsourcing? Isåfall, har ni åtgärder på plats 

för att förebygga dessa risker? 
11.1 Ser ni några svårigheter med er outsourcing av logistikfunktionen i nuläget? Tex 

eventuella problem med leveranser eller vid kommunikation  
 
Om Logistikpartners 

12. Hur många tredjepartslogistiker använder ni er av? 
12.1. Vilka funktioner fyller dessa tredjepartslogistiker? 

13. Varför valde ni just den här partnern/partners? 
14. Hur ser relationen till partnern/partners ni valt att outsourca till ut? 

14.1. Hur ser avtalet ut mellan er? Kortsiktigt/Långsiktigt? 
14.2. Hur ser kommunikationen mellan er och er partner/partners ut? 
14.3. Vilken roll anser ni kommunikation har i er outsourcingrelation?  
14.4. Vad anser ni är viktigt för att ha en fungerande relation? 
14.5. Upplever ni att relationen mellan er och er partner/partners har utvecklats 
genom åren? 

15. Har ni stött på några oväntade/väntade problem i förhållande till era     partners? 
16. Har ni någon gång valt att avsluta ett samarbete? Isåfall, varför? 
17. Har ni några planer på insourca er logistik? Isåfall, varför? 
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