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Sammanfattning  
 
E-handelns höga omsättning fortskrider och ökningen spås fördubblas inom en 5-årsperiod. Sveriges 

Paketombud har utformat ett projekt där en gemensam digital plattform ska skapas för paketdistribution. 

Syftet med projektet är att underlätta den problematik som glesbygd ställs inför i detta sammanhang. 

 

Denna uppsats grundas på ett projekt som Sveriges Paketombud initierat, med syftet att studera 

samverkansformer vid etablering av gemensam digital plattform för paketdistribution. Uppsatsen 

fokuserar på forskningsfrågor som rör konkurrens i den protektionistiska transportbranschen samt vilka 

krav och villkor som kan finnas från medverkande aktörer. En deduktiv ansats valdes och en blandad 

metod där både kvantitativ- och kvalitativ-datainsamling gjorts. Data har samlats in med hjälp av en enkät 

samt intervjuer, detta har legat till grund för resultatet som sedan analyserats med det teoretiska ramverket 

som grund. För att hålla en hög validitet granskades intervjufrågorna av handledare innan de 

presenterades för respondenterna. 

  

Resultatet redovisas under två kategorier, konkurrens samt krav och villkor. Överlag är de flesta aktörer 

positiva till att ingå i en nationell digital plattform och därmed samverka med andra aktörer. Trots detta 

intresse belyses ett flertal hinder för att ingå i denna samverkan. Flertalet aktörer ser problem med 

konkurrensen, både på grund av lagstiftning och för egna intressen. Aktörer är rädda att tappa 

marknadsandelar och delar gärna inte data. En aktör menar på att ägandeformen är avgörande för hur 

konkurrensen ska komma att möjliggöra samverkan. Olika typer av ägandeformer beskrivs och diskuteras 

i uppsatsen. Den ägandeform som anses mest aktuell enligt aktörerna är en tredjeparts-samverkan. 

Övervägande delen av de deltagande aktörerna påpekar att de inte helt förstår projektet och dess syfte. 

Det nämns även otaliga gånger att det är för tidigt i projektet för uttalanden om specifika krav och villkor.  

 

En fungerande samverkan förutsätter gemensam mål- och problembild och att deltagande aktörer ser egen 

vinning i att delta. Det intervjuade ombudet på glesbygden påpekar stora problem med distributionen, 

denna problembild delas inte helt av transportföretagen. 

 

En SWOT-analys har gjorts på resultatet för att simplifiera överblick. Projektet analyseras med hjälp av 

fyra kategorier, möjligheter, styrkor, svagheter och hot. Projektets styrkor och möjligheter representeras 

främst av möjlighet till utveckling av en förbättrad paketdistribution på glesbygden, delad kunskap och 

samhällsutveckling. Projektets svagheter och hot representeras främst av konkurrens, attityder samt lagar 

och förordningar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract  
 
E-commerce's sharp increase is a fact, the increase is forecast to double within a 5-year period. Sveriges 

Paketombud has designed a project where a common digital platform is to be created for parcel 

distribution. The purpose of the project is to facilitate the problems faced by sparsely populated areas in 

this context. 

 

This paper is based on the project initiated by Sveriges Paketombud, with the aim of studying forms of 

collaboration when establishing a common digital platform for package distribution. The thesis focuses on 

research issues related to competition in the protectionist transport industry, as well as the requirements 

and conditions that may be present from participating actors. A deductive approach was chosen and a 

mixed method where both quantitative and qualitative data collection were made. Data has been collected 

using a questionnaire and interviews, which has formed the basis for the result, which was then analyzed 

with the theoretical framework as the basis. In order to maintain a high validity, the interview questions 

were examined by supervisor before being presented to the respondents. 

 

The result is reported under two categories, competition and terms/contracts. Overall, most actors are 

positive to being part of a national digital platform and thus interact with other actors. Despite this 

interest, several obstacles are highlighted to be included in this collaboration. Most actors see problems 

with the competition, both because of legislation and for their own interests. Actors are afraid to lose 

market share and do not share data. One actor believes that the form of ownership is crucial for how the 

competition will enable collaboration. Different types of ownership are described and discussed in the 

essay. The ownership form that is considered most relevant according to the actors is a third-party 

collaboration. Most of the participating actors point out that they do not fully understand the project and 

its purpose. It is also mentioned countless times that it is too early in the project to make statements about 

specific requirements and conditions. 

 

A functioning collaboration presupposes a common goal and problem picture and that participating actors 

see their own gain in participating. The interviewed representative in sparsely populated areas points out 

major problems with the distribution, this problem picture is not entirely shared by the transport 

companies. 

 

A SWOT analysis has been done on the result to simplify overview. The project is analyzed using four 

categories, opportunities, strengths, weaknesses and threats. The project's strengths and opportunities are 

mainly represented by the possibility of developing an improved package distribution in sparsely 

populated areas, shared knowledge and social development. The project's weaknesses and threats are 

mainly represented by competition, attitudes and laws and regulations. 
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1. Introduktion  

1.1 Bakgrund  

Kommunikation via sociala medier, streamad TV och läsa nyheter i läsplattan är några exempel på hur 

digitalisering förändrat samhället i grunden. Konsumtionsmönstret är inget undantag. För tio år sedan var 

omsättning för svensk e-handel 25 miljarder kronor, år 2017 var den 67 miljarder kr. Fortsätter denna 

utveckling kommer siffran fördubblas under en femårsperiod (Expressen 2018).  

 

Den främsta orsaken till att handla över nätet är sedan länge att slippa trängsel och enkelheten. Ytterligare 

konkurrensfördel för digital handel är ett större utbud än vad fysisk butik erbjuder. Att undgå springa runt 

i decemberkylan under julhandeln, köa på black friday eller ställa klockan på juldagen för mellandagsrean 

bidrar än mer till ökad e-handel (E-barometern 2018).  

 

I takt med att samhället blir allt mer urbaniserat försvinner service från glesbygden. Detta gäller även post 

och paket. Ofta handlar det om små volymer som levereras, samtidigt som avstånden mellan 

servicepunkterna är långa. De små volymerna leder till att ombuden får slå igen eller höja priserna. Detta 

leder till en allt lägre servicenivå för boende på glesbygd (Nyman 2013). En statlig utredning för service i 

glesbygd (2015) beskriver tillgång till postombud som en grundläggande kommersiell service och  ska 

vara tillgängligt för alla i vardagen. Det som för många upplevs som självklar service är i dagsläget kritisk 

när allt fler ombud lägger ner och avstånden mellan servicepunkterna ökar därefter. Det är brådskande 

med stöd och förändring för att trygga service-tillgängligheten för boende på glesbygd.  

 

De långa avstånden innebär långa, kostsamma och tidskrävande transporter. Fordonen körs ofta med låg 

fyllnadsgrad och därefter tomma tillbaka. Detta gör att kostnaderna för transport kan uppgå till så mycket 

som 40 % av det totala priset (Nyman 2013). Konsekvenserna blir höga transportavgifter eller att 

transportörerna helt enkelt sluta leverera då det inte blir lönsamt (Nyman 2013).  

 

Med en allt växande e-handel ställs nya krav på systemet. Svensk Digital Handels VD, Per Ljungberg 

efterfrågar till exempel skåp för paket med standardisering inom branschen. Dessa skåp skulle återfinnas i 

bostadsområden och offentliga miljöer för att reducera hantering hos ombud. Med andra ord efterfrågas 

en gemensam lösning som överskrider gränser företag sinsemellan (Allhorn 2018). 

 

Kostnaderna för att en aktör ska ha ett rikstäckande nät är stora vilket gör det svårt att inträda i 

marknaden. Signifikanta etablerings-faktorer är volym och tillgänglighet till paketombud. På landsbygden 

är utlämningsställen färre, trots att behovet finns är det svårt att etablera nya företag. I storstäder uppdagas 

ofta problematiken istället i form av brist på lagerutrymme vilket kan förhindra fortsatt tillväxt 

(Konkurrensverket 2018).  

 

Skapande av standardisering inom branscher är komplext då konkurrens mellan aktörer måste åsidosättas. 

För att möjliggöra detta krävs samverkan mellan konkurrenter och en rad beslut angående ansvar, 

kostnader, intäkter och ägande.  I en rapport som konkurrensverket publicerade år 2016 framförs hur 

digitalisering kan ta fram delningstjänster och därmed öka konkurrensen. Kapaciteten hos en tredje 

oberoende part kan nyttjas och samlasta med andra aktörer (Konkurrensverket 2018).  

  

Ett praktiskt exempel på användning av en branschgemensam digital plattform är SmartPooling som 

Svenska Retursystem står bakom. Genom den gemensamma plattformen registreras lastbärare som flödar 

inom dagligvaruhandeln (Harnesk 2017). 

http://www.konkurrensverket.se/globalassets/publikationer/rapporter/rapport_2018-1_kap8-paketmarknaden.pdf
http://www.konkurrensverket.se/globalassets/publikationer/rapporter/rapport_2018-1_kap8-paketmarknaden.pdf
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1.2 Problemformulering 

Identifierade problem återfinns främst på landsbygd där boende kan ha långt till ombud och ibland måste 

åka långväga för att hämta ut paket på annan ort på grund av att det lokala ombudet inte ombesörjer alla 

transportföretag. Servicepunkter har stora avstånd sinsemellan och levererad volym är knapp. Detta bidrar 

till att transportörer avslutat vissa rutter eller debiterat högre avgift (Nyman 2013). Brister service brister 

företagsprestation och utan dessa uteblir service helt (CLOSER 2019). Med andra ord är bra paket- och 

postservice vital för att företag på glesbygd ska bibehålla konkurrenskraft och i förlängningen även 

boende på landsbygd (CLOSER 2019). 

En gemensam digital plattform innebär att data behöver tillgängliggöras. Insamling av data är 

problematiskt inom logistikbranschen på grund av dess protektionistiska kultur. För att möjliggöra detta 

krävs samverkan mellan konkurrenter, detta förutsätter att konkurrens sinsemellan kan åsidosättas 

(Konkurrensverket 2018). 

1.3 Syfte och frågeställning  

Syftet är att studera samverkansformer vid etablering av gemensam digital plattform för paketdistribution. 

Uppsatsen kommer att behandla följande frågor:  

 

* Hur kan problematik kring konkurrens hanteras vid etablering av en samverkande digital plattform? 

* Hur kan krav och villkor formuleras för medverkande aktörer?  

1.4 Avgränsningar 

Rapporten kommer inte att beröra annat än aktörer som är aktuella inom distribution och 

transport. Vad gäller geografisk avgränsning berör rapporten endast ett nationellt geografiskt 

område, inga studier sker över landets gränser. Dessa avgränsningar motiveras i det studerade 

projektets avgränsningar. Projektet berör endast aktörer inom distribution och transport på en 

nationell nivå.  
 
Uppsatsen kommer utgå från nulägets förutsättningar och inte hantera några framtida aspekter. 
Detta grundar sig i att resultatet ska kunna appliceras i realtid. Projektet är i uppstart och dialog 
har börjat föras med transportföretag främst gällande nulägesanalys, detta gör att spekulationer 
om framtiden inte relevanta. Uppsatsens frågeställningar rör därför dagens förutsättningar.  
 
En avgränsning i datainsamling sker då resultaten endast baseras på teoretisk basis. Inga praktiska 
försök kommer att utföras. Avgränsningen motiveras främst av uppsatsens tidsram, det anses inte 
heller vara av betydelse att utföra praktiska försök för att uppfylla uppsatsens syfte. Resultatet 
grundas på en datainsamling som är utförd med hjälp av ett begränsat antal aktörer och baseras 
därmed på vad dessa specifika aktörer har för ställningstaganden. Anledningen till denna kraftigt 
begränsade mängd aktörer, i förhållande till hur många aktörer det finns i Sverige, är intresse på 
deltagande i studien.  
 
Rapporten berör juridiska aspekter på en mycket grundlig nivå och kommer inte hantera specifika 
lagar och förordningar. Detta är utom kunskapsområdet för författarna.  
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2. Teoretiskt ramverk  

2.1 Principal-agent teori  

 
Principal-agent teorin (P-A teorin) fokuserar på en logisk modell där agenten skall uppfylla flertalet 

uppgifter för principalens räkning. För att möjliggöra detta har agent tillgång till metoder och verktyg. 

Principalen utgår från att agenten kommer fatta beslut som följer principalens egna intressen. Ofta uppstår 

konflikt då båda parter vill dra störst fördel av beslut. Problemet kan undvikas genom att identifiera 

gemensamma faktorer för aktörerna (Gong, Tang, Liu & Li 2017). 

 

 

 
Figur 1. Illustration över Principal agent teorin (adopted and modified, Ringsberg 2019).  

 

När det uppstår asymmetrisk information mellan agent och principal måste agenten försöka prestera för 

egen vinning som visas i figur 1(Gong, Tang, Liu & Li 2017). 

 

Enligt Borgos (2013) är det två aspekter som teorin rör, den ena är konflikt som kan uppstå mellan agent 

och principals målsättning, principalens förmåga att verifiera agentens handlingar är en nyckelfaktor i 

denna aspekt. Principalens uppfattning att agent inte uppträtt som förväntat kan grundas i kunskapsbrist. 

Den andra aspekten involverar förståelsen av risktagande mellan aktörerna och problemen som kan 

uppstå till följd vid olika attityder till detta. 

 

Klassiska exempel rörande principal- agent teorin återfinns inom mikroekonomi och management. En 

organisation önskar till exempel producera produkt till marknadsvärde till lägsta möjliga kostnad, ledning 

(principal) och arbetstagare (agent) har olika incitament. Trots konkurrenskraftig lön till arbetstagare är 

det möjligt att dessa utvärderar processerna på annat sätt än ledningen. De kan ha annan uppfattning än 

ledningen (principalen) angående nivån på kvalitet eller vilka kostnader som spelar är viktiga (Coletta 

2013). 
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I en helt symmetrisk miljö kan principalen gynnas även genom att introducera diskriminerande 

belöningar. Bias av regler ger fördel till vissa deltagande agenter. Till exempel kan säljare intensifiera 

konkurrens mellan heterogena budgivare genom subventionering gentemot de svagare.  

Detta ger säljaren möjlighet att öka intäkten. Ett annat exempel är design av belöningssystem vars syfte är 

att uppmuntra agenter till kostsamma ansträngningar (Azrieli & Jain 2017).  

 

Villkor som uppstår vid asymmetrisk information kan uppmuntra expert-agenter att öka transparens och 

underlätta för att uppnå principalens mål. Dock kan yrkesmässiga koder, plikt och känslan av att ”ha rätt” 

hårdna agenten gentemot ordinära kontrakt incitament. Konsekvensen av detta blir att klyftan mellan 

aktörer som behöver koordinera aktiviteter ökar. Kulturella skillnader kan vara svåra att överbrygga. 

Syftet att tänka klarsynt i komplexa operationer, skilja på normativa eller kulturella skillnader från 

material incitament kan ge klartext och insikt i hur engagerat principalen måste arbeta med agenter. Detta 

trots deras egentliga plikt att lyda (Coletta 2013).  

 

Teorin antar oftast enligt Borgos (2013) att principalen tar den största risken. Följden av detta blir 

övervakning med syftet att garantera lämpligt beteende hos agent. Desto större osäkerhet desto mer 

övervakning för att försäkra begränsad slapphet från agents håll. 

 

Etablering av villkorligt medlemskap, ett juridiskt ramverk med hänsyn till både principal och agent, 

omförhandling för koordination av feedback och cykler av anpassning skulle tillsammans indikera att 

aktörer inom samarbeten erkänner principal-agent dimensionerna i problem angående koordinering 

(Coletta 2013).  

2.2 Samverkansformer  

En samverkansform sker huvudsakligen på tre vis: öppet, selektivt eller förhandlat förfarande. 

Skillnaderna mellan dessa är hur öppen ingången till samverkan är. I ett öppet förfarande får alla 

intresserade aktörer lämna anbud, medan i ett selektivt får endast inbjudna lämna anbud. I ett förhandlat 

förfarande får endast inbjudna lämna anbud och detta förhandlas sedan mellan aktörerna (Eriksson 2014).  

 

Möjligheter och skalfördelar kan öka för de aktörer som samverkar. Dessa fördelar skulle i första hand 

kunna utveckla mindre företag som saknar spetskompetens. Transportmedel kan nyttjas bättre och 

sammankoppling mellan intermodala transportkedjor underlättas av en samverkansform. Detta kan även 

leda till ökad kostnadseffektivitet och skapa mer miljöeffektiva transporter. Aktörerna har även möjlighet 

att erbjuda en högre logistik-kvalitet och ökar därmed sin konkurrenskraft (Bergqvist & Pruth 2003). 

Samverkan öppnar möjligheter för innovationer i och med delade kunskaper. Nya innovationer skapas 

ofta när allianser med olika kunskapsbaser möts. Dock anses en grundläggande ömsesidig förståelse 

viktigt och de mest värdefulla allianserna skapas med deltagare med liknande kunskapsbas, eller som är 

verksamma på liknande marknader (Li & Vanhaverbeke 2009). Detta leder in på en paradigm för öppen 

innovation där såväl interna som externa ideér bör beaktas. De interna idéerna kan tas genom externa 

kanaler för att addera värde (Chesbrough, Vanhaverbeke & West 2006). 

 

En samverkande grupp aktörer behöver dela information mellan varandra vilket kräver någon form av 

informationssystem. Systemet behöver kunna koordinera och hantera de individuella aktörers data och 

göra den tillgänglig för de ingående parterna i samverkansformen (Stefansson 2002). Oavsett form av 

samverkan eller deltagare krävs ett väl fungerande informationssystem för lyckad samverkan. Deltagarna 

behöver vara säkra på hur informationen hanteras, vilka den delas med och vart informationen hamnar i 

slutändan (Hughes 2009).  
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Informations-delningen ska ske utefter ett väl utformat kontrakt som alla ingående parter har accepterat. 

Det logistiska informationssystemet innehåller en grupp samverkande aktörer, personer, utrustning och 

processer. Tillsammans sprider dessa nödvändig information inom nätverket. Ett väl fungerande logistiskt 

informationssystem är avgörande för att göra en integrerande miljö möjlig (Stefansson 2002). 

Informationsdelningen inom branschen är i många fall svag. Ofta används telefon och fax, om 

kommunikation ens sker. De få aktörer som har ett informationssystem har det ofta internt och även 

standardiserat, det vill säga inget som är speciellt anpassat till företaget (Stefansson 2002).  

 

Det finns flera parametrar som behöver tas i hänsyn för samverkan mellan aktörer. Alla företag har egen 

vision, målsättning och olika strategier. För en fungerande samverkan krävs att vissa kriterier uppfylls. De 

som anses ha störst betydelse är frågor som berör uppfattning av mål, rollfördelning, förpliktelser och 

förankring samt kompetens kring ett processorienterat arbetssätt. Trots en samverkan har aktörerna olika 

intressen och kommer därför även att ha olika roller. Engagemanget för aktörerna att vilja ingå i 

samverkan har en signifikant påverkan av kostnaderna för att avsluta kontraktet gentemot de fördelar som 

kontraktet ger (Bergqvist & Pruth 2003). 

 

Många gånger kostar det att lägga om verksamheten och aktörer väljer därför att inte ingå i nya 

partnerskap, de befintliga behålls. Är kostnaderna höga att lämna kontraktet tenderar det till att 

engagemanget för relationen blir högre (Wu, Weng & Huang 2012). De deltagande aktörerna i en 

samverkansform kan ha olika målsättningar och motiv till att delta. Aktörer kan dra nytta av samverkan, 

men det kan även uppstå diverse nackdelar och risker då det skapas beroende. Flexibiliteten riskerar att 

reduceras, men samtidigt får aktörerna ökad kapacitet och reducerar osäkerhet (Bergqvist & Pruth 2003).  

2.2.1 Franchise 

Franchising är ett sätt att samarbeta mellan juridiskt och finansiellt oberoende företag där det förstnämnda 

bidrar med rätten att hantera en affärsidé mot ekonomisk ersättning. Franchise-strategin fungerar som ett 

nätverk för att öka konkurrenskraft som kan hindra parterna att tendera till opportunistiska beteenden 

(Fernández-Monroy & Martín-Santana 2018). Franchise-nätverk används för att koordinera ekonomiska 

aktiviteter inom samtida marknadsekonomier (Wilson & Shailer 2015). I en alltmer globaliserad ekonomi, 

finanskriser och barriärer för att komma in på marknaderna har detta blivit en populär form av 

affärsadministration under det sista decenniet (Lapidera, Palau & Regi 2012). 

 

I samband med ökad användning av franchise-nätverk har jurister försökt arbeta fram mer tydliga 

kontrakt med större juridisk täckning (Lapidera, Palau & Regi 2012). Ett franchisekontrakt är inte reglerat 

av någon specifik lag. Det finns dock lagar som är företrädare för att det ska vara fri konkurrens på 

marknaden, oavsett avtal (Broni & Velentzas 2013).  

 

För att uppnå kontinuerlig konkurrensfördel och för att kunna svara på den växlande externa miljön kring 

branschen krävs kärnkompetens. Med kärnkompetens menas förmågan att genomföra värdeskapande 

aktiviteter som konkurrenterna inte lyckas genomföra. Konkurrensfördelar skapas genom att överträffa 

konkurrenter. Franchise har visat sig många gånger ge stora fördelar för ökad finansiell prestation. Enligt 

Fernández-Monroy & Martín-Santana (2018) finns dock osäkerheter som tyder på att en franchise-strategi 

inte alltid är framgångsrikt. Kommunikation är kritiskt för att bygga framgångsrika relationer, detta är ett 

krav för att franchise-partnerskap ska ge positiva effekter. Anammandet av mycket hög tillit och trygg 

kultur är därför primära handlingar (Fernández-Monroy & Martín-Santana 2018). 
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Det ledande franchise-företaget är i en mycket starkare position än de andra franchisetagarna då det har 

tillgång till all information om rör affärerna. Informationen blir därmed i många fall asymmetrisk 

(Lapidera, Palau & Regi 2012). Asymmetri i information kan skapa problem för de ingående aktörerna i 

franchiseavtalet då det kan komma leda till ökade kostnader för bland annat övervakning. Om vissa 

aktörer som tillhör franchiseavtalet belagda på en mer geografiskt avlägsen plats ökar övervaknings-

kostnaderna ytterligare (Sen 2001). Vidare menar  Sen (2001) att det är framförallt problematiken kring 

informationsasymmetri som gör att företag avstår från franchiseavtal. Denna asymmetri kan hanteras med 

hjälp av en dubbel distribution som sker av både franchisegivare och franchisetagare (Wilson & Shailer 

2015). Det finns även stora utvecklingsområden inom digitalisering som kan underlätta informations-

delningen och därmed få mer effektiva kontrakt (Sen 2001).  

 

Det finns både för- och nackdelar inom franchise-nätverk. De största fördelarna med att vara en del av ett 

franchise-nätverk är att kunna bruka den tekniska expertis som finns inom nätverket och samtidigt behålla 

en juridisk och ledande självständighet i verksamheten. Det öppnar även upp möjligheter för tekniskt 

samt administrativt stöd (Broni & Velentzas 2013).  Enligt ett franchisekontrakt blir franchise-tagaren 

lagligt oberoende, men ekonomiskt beroende. Det gemensamma ekonomiska beroendet blir ofta ett 

resultat av insamlad data kring marknadens situation, leverantörer och kunder. Det förekommer i vissa 

kontrakt att en av parterna har mer dominans än de andra, vilket möjliggör att en av parterna sätter krav 

och regler på de övriga ingående aktörerna i franchise-nätverket (Perrigot, Basset, Briand & Cliquet 

2014).  

 

Det finns flera svenska lagar och förordningar som är relevanta för franchise. En av dessa är 

konkurrenslagen, vilken anger att marknaden ska vara fri och det är förbjudet att skapa 

konkurrensbegränsningar (Hedemalm 2009). Enligt konkurrenslagen 1 kap §1 är lagens ändamål att 

motverka hinder för effektiv konkurrens inom produktion av handel av varor, tjänster och andra 

nyttigheter (SFS 2008:579). Det finns dock undantag i lagen som berör franchise, enligt 2 kap §2  så 

gäller inte 1 kap §1 för avtal som ”bidrar till att förbättra produktionen eller distributionen eller till att 

främja tekniskt eller ekonomiskt framåtskridande” (SFS 2008:579). Vidare anger 2 kap §3 punkt 2 att det 

finns gruppundantag för förbudet där det finns undantag för vertikala avtal, så som franchising (SFS 

2008:579).  

 

Konkurrensverket kan dock enligt 2 kap §3 besluta att enskilda avtal ändå ska omfattas av förbudet, trots 

gruppundantaget. Detta kan komma ske om avtalet har brister som strider mot 2 kap § 2. Franchiseavtalet 

måste uppfylla punkterna nedan och vara förenliga med 2 kap 2§ för att få tillgodose sig ett 

gruppundantag för vertikala konkurrensbegränsande avtal (Hedemalm 2009).  

 

1. bidrar till att förbättra produktionen eller distributionen eller 

                              till att främja tekniskt eller ekonomiskt framåtskridande, 

     2. tillförsäkrar konsumenterna en skälig andel av den vinst  

                              som därigenom uppnås, 

               3. bara ålägger de berörda företagen begränsningar som  

                              är nödvändiga för att uppnå målet i 1, och 

     4. inte ger de berörda företagen möjlighet att sätta konkurrensen  

                              ur spel för en väsentlig del av nyttigheterna i fråga. 

        (SFS 2008:579) 
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Utöver konkurrenslagen berörs avtalslagen av franchise, särskilt i samband med ett franchisekontrakt. 

Avtalslagen 3 kap 38§ påvisar möjligheten att åsidosätta avtal som hindrar en aktör i avtalet att 

konkurrera. I och med denna paragraf begränsas den totala avtalsfriheten (Hedemalm 2009).   

 

Kontraktet för franchise formuleras fritt utifrån Sveriges lagar och förordningar. Det finns dock inga 

specifika lagar som rör just franchise. De mest betydelsefulla formuleringarna i kontraktet är mellan 

franchisegivaren och franchisetagaren. Regleringen i avtalet är utövad av franchise-tagaren och -givaren, 

inte av någon lagstiftare eller domstol. Detta ger franchisegivaren stor makt i utformningen av ett kontrakt 

(Malmberg 1999).  

2.2.2 Aktieägande 

Vid köp av aktie köpes en liten andel av företaget. Aktiebolagslagen säger att en bolagsordning, en 

styrelse samt revisorer ska ingå i ett aktiebolag. Dessutom måste bolagsstämma hållas årligen, aktieägare 

kallas och året gås igenom etc. Årligen delas en andel av verksamhetens vinst ut till ägarna som 

kompensation för det inlagda kapitalet (Georgsdotter 2001).  

 

Effektivitet av övervakning beror på avvägning mellan karakteristiska drag inom organisationen och 

miljön den verkar inom. Övervakningen beror inte bara på den enskilda ledningens incitament men också 

dess förmåga, vice versa gäller aktieägarna. Aktiebolagets finansiella prestation influeras av flera 

parametrar bortom ledningens sammansättning. Övervakning är mer aktuellt när ägandeskap är diffust, 

detta på grund av att enskilda aktieägare saknar förmågan att övervaka och samordna ansträngningar att 

göra detta. I kontrast till kontrollerande aktieägare som inte litar på styrelsens övervakning av ledarskap. 

Dessa aktieägare har både incitament och förmåga att hålla ledningen ansvarig för actions som inte ligger 

i linje med deras intresse genom deras direkta övervakning (Desender, Aguilera, Crespi & Garcia- 

Cestona 2013).   

 

Enligt P-A teorin kan problem uppstå mellan kontrollerande och icke-kontrollerande aktieägare, som 

genererar privata fördelar rörande kontroll till de kontrollerande. Den typ som inte kontrollerar föredrar 

närvaron av den andra parten så länge fördelarna från minskad kostnad av management agent är större 

kostnad av privat fördelar av kontroll. Den kontrollerande aktieägaren kan dra fördel på tre sätt; genom att 

ta oproportionerligt stor andel av ett företags intäkt, genom att isolera ett mindre företag, eller genom att 

sälja kontroll (Gilson & Gordon 2003).  

 

Vidare visar publicerad litteratur att självständig ledning reducerar övervakningskostnader genom dess 

kontroll över miljön. Detta innebär att ledningen är mer angelägen att minska sin övervakande roll och 

därmed öka pressen att den externa övervakande funktionen för komplettering av dess roll. Oberoende 

ledning har intresse av att identifiera och rapportera fel gjorda av chefer för att promota aktieägarnas 

intressen. För att skydda image har direktörerna incitament att förstärka den kontrollerande uppgiften 

genom efterfrågan av mer granskande resurser (Desender et al. 2013).  

 

När styrelsens förväntningar angående övervakning är hög är det troligt att individuella styrelseledamöter 

satsar på att öka den övervakande rollen. I mer koncentrerad ägarstruktur har stora investerare incitament 

att samla information och övervaka ledningen direkt.  

Dessutom har stora investerare bättre förmåga att övervaka då de har tillgång till privat relevant 

information, kan påverka omröstningar och blir potentiellt särbehandlade från styrelsens håll (Desender et 

al. 2013). 
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Styrelsen har dock skyldighet att stå upp för aktieägarna. Specialkommittéer kan tillsättas med syfte att 

säkerställa detta.  Anställning av oberoende finansiell och juridisk rådgivning är viktigt, dels på grund av 

rådgivarnas image men också dynamiken som uppstår mellan specialkommittén och den vanliga 

ledningen (Gilson & Gordon 2003). 

2.2.3 Tredjeparts-samverkan 

Med global konkurrens och ökad komplexitet spelar tredjepartslogistik en viktig roll med avseende på 

kundservice och marknadsandelar. Aktörer som nyttjar en tredje part blir beroende av den yttre partnern 

med avseende av resurser, fysiska tillgångar, information och kompetent personal. Outsourcing av 

logistik är processorienterad, specifika processer och mätning av resultat är komplexa vilket kan resultera 

i att aktörer förlorar kontroll över processer rörande service och beroende ökar alltmer. Detta kan trigga 

opportunistiskt beteende hos tredjeparts-aktören (Huo, Liu, Kang, Zhao 2015).  

 

Enligt Zhan, Shang & Li (2012) är val av den mest passande tredje parten ett av de viktigaste besluten 

som påverkar framgång. Ca 65 % av företag som nyttjar konceptet anser att parten utför ett bra arbete 

(Zhan, Shang & Li 2012). Outsourcing av logistik ska analyseras kritiskt. Kompromiss behövs och 

parametrar måste vägas mot varandra, dessa är ofta inte helt överenskomna eller pålitliga (Zhan, Shang & 

Li 2012). 

 

Aktörer som erbjuder tredjepartslogistik har oftast större kompetens och bättre effektivitet (Zhan, Shang, 

& Li 2012). Dock kan denna förändring mötas med skepsis från företags anställda. Studier visar att om 

personal får delta aktivt i implementering av nya system och på så sätt se fördelarna har lättare att 

acceptera systemet (Zhan, Shang, & Li 2012).  

 

Enligt Huo et al. (2015) har aktörerna inom tredjepartslogistik ett beroende sinsemellan. När en aktör som 

nyttjar denna tjänst har ett stort beroende av yttre part har denna mindre makt. Därför måste relationen 

vårdas för att uppnå uppsatta mål. Beroende kan uppstå när användare upplever det svårt att byta aktör på 

grund av brist på alternativ och behöver specifika resurser för att nå mål. Höga kostnader förenade med 

byte av aktör och strategiskt beroende för att uppnå mål kan resulteras av ett beroende.  

 

Integrering av information för koordinering av beslut och aktiviteter är det som möjliggör aktörernas 

prestation. Strategier kring informationsteknik genererar bäst prestation när det används parallellt med 

övrig business-strategi. Studier visar att relationen till tredjeparts-aktören påverkar bedömningen av dess 

prestation. Effektiv uppbyggnad av partnerskap, integrering av informationssystem och management av 

tredjeparts-relationerna påverkar den egna prestationen (Jayaram & Tan 2010).  

 

Relationerna kan kategoriseras i normativa och instrumentala, den förstnämnda rör en parts 

känslomässiga driv att bibehålla en ömsesidig och långvarig relation med andra parter. Den baseras på en 

parts identifikation och internalisering av normer med andra aktörer. Instrumental innebär en relation 

driven av yttre belöningar och ekonomiska övervägningar. Där den ena parten söker att möta egna 

intressen och de ekonomiska fördelarna som ges av samarbetet. Med andra ord överväger den ena parten 

beräkningar och är ovillig att bidra extra till relationen såvida inte belöning fås. Den normativa grundas 

på tillit och delade värden och den instrumentella baseras på belöning och bestraffning. Den normativa 

söker långvarig relation där tillit finns och opportunism uppstår mer sällan. Instrumental relation leder 

ofta till opportunistisk beteende (Huo et al. 2015).   
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2.2.4 Statligt ägande 

Statligt ägande är en ägandeform som ökar, inte minst efter den senaste finanskrisen. Statligt ägande av 

eget kapital står för 20 % av aktiernas marknadsvärde över hela världen (Chen, El Ghoul, Guedhami, 

Omrane & Nash 2018). Hur gynnsamt det är att välja statligt ägande har dock visat sig vara av blandade 

resultat. Å ena sidan ökar så kallade principal-agent-problem då cheferna i de statliga företagen har 

tendens att följa politiska mål snarare än maximering för aktieägande. I linje med detta kan statligt ägande 

anses leda till dålig prestanda, dålig styrning och problematik med moral (Chen et al. 2018). Ägandeskap 

av staten har också väckt oro gällande skyldighet för ansvar, korruption och orättvis konkurrens. 

Bekymmer förstärks ytterligare av brist på transparens i ekonomi och mål (Cannizzaro & Werner 2018).  

 

Statligt ägande bidrar dock till vissa garantier, särskilt vid finansiella kriser. Företaget skyddar sig från 

ekonomiska hinder och chocker i och med ett statligt skydd. Informationsasymmetri och agency-problem 

är en problematik, dock följer en konsekvens av att statligt ägande är positivt förknippat med företagens 

kassaflöden. Generellt sett har företagen starkare ekonomi om staten upprätthåller kontrollen (Chen et al. 

2018).  

 

Ett statligt ägande är mindre transparent än ett multi-ägt ägandeskap, samtidigt som dess resultat generellt 

sett ser mycket lika ut. Detta tyder på att inverkan av privat styrning lindrar de negativa konsekvenser 

som statligt ägande medför, utan att reducera de positiva aspekterna. Dock visar studier att statligt ägda 

företag i väl reglerade länder använder mer transparenta strategier och reducerar negativa konsekvenser 

(Cannizzaro & Werner 2018). Det statliga ägandeskapet anses också maximera den sociala välfärden 

(Jiang & Wang 2017). Ett statligt ägande med privata investerare tenderar att minska de traditionella 

”principal-agent” problemen, men har svårare att påverka så kallade principal-principal konflikter (PP-

konflikter), detta på grund av att motstridiga mål mellan statliga och privata aktörer (Lazzarini & 

Musacchio 2018).  

 

I en jämförelse med ett statligt och privatägt företag menar en del forskare att den privata och offentliga 

sektorn står inför samma problematik och därför saknas anledning till att det skulle vara skillnad 

ekonomiskt i olika ägandeskap (Jiang & Wang 2017). Samtidigt menar andra forskare att den främsta 

skillnaden ekonomiskt påvisas först när företaget utsätts för någon form av kris. Vid finanskris där privata 

företag rustar ner kan statliga företag fortsätta investera (Lazzarini & Musacchio 2018). Statligt ägande 

står fast vid läran ”lika lön för alla”, vilket kan begränsa val och möjligheter. Det hindrar dock inte 

företaget att uppnå effektivitet under idealiska förhållanden. Det statliga ägandet har ofta stora fördelar i 

ett ofullständigt företag. Ett ofullständigt företag kan ha svårt att investera och överleva ekonomiskt i dess 

start, medan ett statligt har starkare ekonomi och möjligheter att investera tidigt i företaget. Detta är 

aktuellt för företag som kräver investeringar i större projekt exempel inom infrastruktur och data (Jiang & 

Wang 2017). 

 

Statligt ägda företag tenderar dra nytta av diverse icke-kommersiella avgifter exempel hyresavgifter, 

förmåns-krediter och specifika transaktionsrättigheter. På så vis kan de nämnda P-A samt P-P problemen 

och kostnaderna som det medför kompenseras av exempelvis uteblivande hyresavgifter (Lazzarini & 

Musacchio 2018).  
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2.3 Interoperabilitet  

Utvärdering av utförande kan baseras på klassiska faktorer som kostnad, tid och kvalitet. Ett av kriterierna 

för samverkan kan vara interoperabilitet. Interoperabilitet som kriterium är mer lämpligt att nyttja vid 

mått av utförande. Begreppet sammanfattar ett stort spektrum av kapacitet som krävs vid samverkan. 

Målet rörande interoperabilitet är att övervinna problem som kan uppstå vid utbyte av information 

(Pirayesh Neghab, Etienne, Kleiner & Roucoules 2015).  

 

Faktorer som påverkar samarbete mellan företag mest effektivt är integration, interoperabilitet och 

nätverkande (Panetto & Cecil 2013). Med detta i fokus utvecklas informationssystem för att svara på allt 

mer komplexa mål som krävs av processer och snabbt förändrade möjligheter. Då många system är 

allmänt förekommande efterfrågas mer specialiserade modeller. Interoperabilitet refererar till koncept av 

koordinering och integration. Interoperabla system kan verka enskilt, integrerade system förlorar avsevärd 

funktionalitet om flödet av service störs. Familjer av system måste vara interoperabla, detta innebär att de 

inte är fullständigt integrerade (Panetto & Cecil 2013).  

 

Problem inom samarbete uppstår när data inte kan tolkas eller överföras korrekt. Heterogena miljöer 

innebär olika data-miljöer, språk, tekniker, verktyg och datakällor inom diverse expertisområden. Detta 

kan leda till tvetydig, icke precis och otillräcklig data. Tillräcklig data anses vara en indikation på 

interoperabilitet. Denna indikator når maximalt värde när data kan nås av aktörer, är användbar och 

effektivt för andra parter (Pirayesh Neghab et al. 2015).  

 

Enligt Panetto & Cecil (2013) är integrering på lägre nivå av fysisk art för att sedan gå in på integrering 

av business klassisk ”bottom up” approach inom ingenjörskonst. Den lägre nivåns integrering påverkar 

oftast den högre nivån. Denna integrering måste kompletteras med en top-down approach för att definiera 

arkitekturen av företaget och att implementering av ökande bottom up integrering baseras på långsiktig 

strategi. Ny teknik, business-möjligheter och ändrad lagstiftning gör integration till en vision snarare än 

ett nåbart mål. Att upprätta interoperabilitet mellan system innebär att eliminera inkompatibilitet 

sinsemellan. 

 

Mått på interoperabilitet innebär att åtgärder med förbättringssyfte måste identifieras. Företag har olika 

strategier för detta genomförande. När heterogena modeller används krävs en kompletterande modell för 

lösa problem som uppstår. Standardmodeller är att föredra vid utbyte av data. Utförande av samarbete 

utvärderas ofta utifrån interoperabilitet baserat på teknik och koncept (Pirayesh Neghab et al. 2015).   

 

Genom processers livscykel är kontinuitet svårt att bibehålla mellan modeller i olika miljöer. Successiv 

utveckling och förändring hos olika aktörer är grunden till detta. Ett gap uppstår mellan affärs- och IT- 

perspektivet, även kallat ”business-IT gap”. Vid användning av koncept från affärsprocess och 

informationssystem drivet av modeller kan kontinuitet försäkras mellan heterogena modeller (Panetto & 

Cecil 2013).   

 

Användning av ensam standard modell som interoperabilitet lösning kräver ansträngning från aktörer att 

förstå koncept och metod för implementering (Pirayesh Neghab et al. 2015). Standarden måste därför 

accepteras av samtliga parter, dock är det väldigt komplext inom vissa områden. Samarbeten kan 

inkludera element som kallas ”kommunikationstyper” där data modifieras innan leverans. Mått på 

samarbetets prestation kan delas upp i potential nivå och nuvarande nivå. Den förstnämnda indikerar på 

kompatibilitet mellan producerad, efterfrågad data och nuvarande nivå. Nuvarande nivå indikerar 

kompatibilitet mellan efterfrågade och levererade filer (Pirayesh Neghab et al. 2015).    
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Enligt Rezaei, Chiew, Lee & Aliee (2014) kan interoperabilitet delas upp i fyra kategorier:  

1. Teknisk interoperabilitet uppnås omkring kommunikations- elektroniska system eller objekt av 

kommunikations- elektroniska system när service och information ska utbytas direkt och 

tillfredsställande mellan aktörer. Denna typ är oftast associerad med hård-, mjukvarusystem och 

plattformar.  

2. Syntaktisk interoperabiltiet definieras som förmågan att utbyta data. Denna typ är generellt 

associeras med data format, fokuserar på protokoll av kommunikation och infrastrukturen som 

krävs.  

3. Semantik interoperabiltiet definieras som kapaciteten att utbyta data enligt överenskommen 

semantik. Detta relaterar oftast till definitionen av innehåll och rör mer människa än maskin.  

4. Organisation interoperabilitet avser organisationers förmåga att effektivt kommunicera och utbyta 

information trots användning av olika system och infrastrukturer. Denna interoperabilitet är 

beroende av framgångsrik interoperabilitet rörande övriga tre typer.   

Inom e-business kontext bör kontext, applikationer och mjukvarusystem vara interoperatibla.  Detta gör 

information- och kommunikationsteknik kapabla till utbyte mellan olika system. När detta uppnås 

genereras fördelar som förbättrad effektivitet, transparens, pålitlighet, tillgång och kostnadseffektiv 

service-koordinering. Brist på interoperabilitet kan kosta industrin väldigt mycket pengar. För att uppnå 

interoperabilitet krävs det att ovanstående kategorier uppfylls. (Chiew, Razaei & Lee 2014).  

Utveckling av modeller rörande interoperabilitet som överbryggar mjukvara och informationssystem är 

komplexa och en alltmer viktig utmaning.  

Även implementering är extremt problematisk. Enligt Rezaei et al. (2014) är komponenter inom 

interoperabilitet: 

1. Krav, system måste ha liknande krav sinsemellan, utan detta har utvecklare ingen skyldigheter att 

ta fram interoperabla system. 

2. Standarder, interoperabla normer har definierat överföring av noder och media som används för 

utförandet av data mellan noderna. Systemen måste ha gemensam implementering av standarder 

för att vara interoperabla.  

3. Data element, krav och standarder har fastställts sen tidigare. Data med information flödar mellan 

noderna via ett gemensamt format. Interoperabiliteten är inte säkrad än, nästa steg är utvärdering 

av datans innehåll.  

4. Noders anslutning, detta är en problemfylld parameter. Anslutning innebär förmågan att sända 

och ta emot data oavsett tid. Detta antyder att transmitter och mottagare är uppe och att länken är 

tillgänglig.  

5. Protokoll, främjande av access till data.  

6. Informationsflöde, volym av data är normalt en funktion av operatörernas tempo och 

intresseområde som bestäms av den operativa ledaren.  

7. Data latens, tiden mellan skickad data till mottagaren har mottagit meddelandet.  

8. Tolkning, när konsistens av mottagen data är fastställd måste tolkning av data av processer 

undersökas.  

9. Utnyttjande av information, passerad och rätt tolkad data leder till verifiering att rätt handling är 

gjord. Detta rör frågor angående interoperabilitet.  
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Detta påvisar att interoperabilitet bör vara i åtanke vid design av system. Enligt Chiew et al. (2014) finns 

problematik angående interoperabilitet på fyra olika nivåer. Den första nivån beskrivs som låg och 

involverar t.ex. process-, reglers-, kultur- och datainteroperabilitet. Andra nivån rör kunskaps-, service- 

och sociala nätverks interoperabilitet. Denna nivå följs av den tredje som leder till interoperabilitet 

kopplat till moln. Den högsta nivån är nivå fyra som är interoperabiltiet inom ekosystem. Barriärer är 

olika nivåer inom företag av bristande kompatibilitet, dessa finns oavsett av aktivister eller storlek på 

företag. Utveckling av interoperabilitet innebär utveckling av lösningar och kunskap att reducera icke-

kompatibla parametrar. De största barriärerna kan delas upp i kategorierna koncept, teknik och 

organisationer.  

 

Modeller rörande interoperabilitet inkluderar den tekniska nivån men färre inkluderar nivån rörande 

organisationen, semantik och syntaktik. Dessutom saknas en generell definition av interoperabla attribut. 

Utvärdering av interoperabilitet möjliggör för ett företag att synliggöra svagheter och styrkor angående 

detta. Detta gör att prioritering angående handlingar för att förbättra interoperabiltiet kan göras (Rezair et 

al. 2014).     

2.4 Resource based view 

Enligt resource based view förvärvar företag hållbara konkurrensfördelar genom att säkra tillgång till 

resurser som klassas värdefulla, unika, oersättliga och oefterhärmliga (Karia & Yew Wong 2010). För att 

en aktör ska upprätthålla dessa fördelar över tid måste resurserna dessutom vara dyra att efterhärma och 

svåra att ersätta. När tvetydigheter finns angående resursernas konkurrensfördel blir det kostsamt för 

andra företag att imitera (Karia & Yew Wong 2010).  

 

En konkurrensfördel genererar enbart överlägsen prestation om företaget kan fånga delar av värdet som 

skapas gentemot andra aktörer. Det som möjliggör konkurrensfördel är dynamisk kapacitet.  

Dynamisk kapacitet är företagets processer som nyttjar resurser, speciellt resurser som integrerar, ökar 

och frigör resurser för att matcha och skapa förändring på marknaden. Dynamisk kapacitet är 

organisatoriska och strategiska rutiner används för att skapa nya resurser när marknader ändras, utvecklas, 

slås ihop och dör (Hinterhuber 2013). 

 

Det fundamentala problemet inom teorin är företagens brist på kunskap att förutspå förmågan att 

identifiera de resurser och kapacitet som leder till konkurrensfördel och överlägsen vinst. Förmågan att 

göra nuvarande resurser mer värdefulla skulle minska värdet på den paradoxalt nog på grund av 

oefterhärmlighet. Litteraturen kring teorin är kritiserad för att inte ge handfasta råd hur företag kan gå 

tillväga i praktiken för att komma vidare med teorin som grund (Hinterhuber 2013).  

 

Det är en tydlig skillnad mellan att ha tillgång till resurser och att kunna nyttja dem till fullo. Kunskap 

kring vart, när och hur resurser kan vara användbara finns inte alltid. För att synliggöra denna måste 

företaget vara dynamiskt. Detta identifieras som företagets förmåga att integrera, bygga och omvärdera 

intern och extern kompetensen för att möta snabbt förändrade miljöer (Karia & Yew Wong 2010).  

 

Inom logistik är fysiska tillgångar, så som fordon, värdefulla när de nyttjas proportionerligt. De blir 

sällsynta när brist uppstår. Vissa fysiska tillgångar, till exempel fraktflygplan, kan var kostsamma att 

imitera på grund av den investering som krävs. Strategiska resurser inom branschen är till exempel 

informationsteknik (IT) och informationssystem (IS). Aktörer önskar hävstångseffekt på Electronic Data 

Interchange (EDI), hårdvara och teknik för att reducera kostnader, ökar produktivitet och förbättra 

kundservice (Karia & Yew Wong 2010).  
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Relationer mellan resurser, istället för isolerade sådana, är nyckeln till att kunna skapa nya möjligheter. 

Dessa möjligheter skapas av resursers position och tillfällighet. Ägarskap av resurser är inte ett 

nödvändigt villkor för konkurrensfördel. Organisationer skapar och fångar värde genom samband och 

rester som följer att ingå i allianser. Resurser internt och inom nätverk (som skapas genom allians) 

genererar konkurrensfördelar (Hinterhuber 2013).  

 

Kompetens och mänskliga resurser är essentiella för att skapa tillit och förtroende. Enligt Karia och Yew 

Wong (2010) är den mänskliga kompetensen den mest betydelsefulla. Den riktiga konkurrensfördelen 

återfinns i ledningens förmåga att konsolidera teknik och produktion till kompetens som stärker 

individuella affärer att anpassas snabbt till förändrade förhållanden. Teknisk expertis, kunskap om 

marknaden och erfarenhet av management är fundamentala parametrar vid val av logistiska partnerskap.  

 

Möjlighet att skapa innovation som slår igenom stort fås oftast genom utförande av intervju med kunder. 

Den önskade uppgiften som efterfrågas bryts sedan ner till en serie av önskade utfall, för att ge kunder 

möjlighet att utvärdera lösningar för jobb. Utfallen som rankats av kunder som ”höga” i betydelse men 

”låg” i tillfredsställelse ger möjlighet till att skapa genomslående innovation. Detta är efterfrågan som ej 

möts av marknaden idag (Hinterhuber 2013).  

 

Samverkan är nästa strategiska vapen för att aktörer inom logistik ska uppnå konkurrensfördelar. 

Relationer är viktigt för att uppnå komplement av resurser mellan parter. Detta möjliggör reducering av 

kostnader, förbättring av leveransprecision, leveranstid och flexibilitet. Relationer ger större förståelse 

och åtagande mellan aktörerna genom att tillsammans planera och utföra aktiviteter (Karia & Yew Wong 

2010).  

 

Genom synsättet som teorin ger kan företag ses som en samling av resurser, både fysiska och icke-

fysiska. När strategiska allianser formas grundas det ofta i när företag är i sårbara situationer som behöver 

de resurser en allians kan ge alternativt när företag i starka positioner kan kapitalisera på dess tillgångar. 

Det paradoxala är att företag behöver resurser för att överhuvudtaget kunna få än mer (Eisenhardt & 

Schoonhoven 1996).  Enligt Karia och Yew Wong (2010) kan brist på fysiska resurser vara ett hinder vid 

nya kontrakt. Detta på grund av att informationssystem sällan kan sammankopplas och ses som en 

sällsynt kompetens, UPS och DHL har dock detta. Den mänskliga kompetensen och kunskap är två 

viktiga parametrar vid samverkan aktörer sinsemellan.  

 

Samarbete uppstår när avkastningen av den gemensamma insatsen överstiger de individuella. Hög 

avkastning är som troligast att uppnå när företag befinner sig i sårbara situationer. Samverkan kan då 

generera resurser, både finansiella och de som är mer abstrakta, så som makt på marknaden (Eisenhardt & 

Schoonhoven 1996).  

 

Brist på integrering kan reducera konkurrenskraft. Horisontella allianserna kan göra fysiska resurser mer 

mobila aktörer sinsemellan. Logistiska aktörer har svårt att integrera resurser internationellt sett. Resurser 

är ingen garanti för direkt ekonomisk tillväxt eller inkomst. Långvariga kontrakt parter emellan ses som 

en konkurrenskraft. Detta grundas på kunskap inom logistiklösningar eller kunders operationssystem, 

vilket genererar kortare ledtid och möjlighet att erbjuda multipla integrerade logistiska lösningar (Karia & 

Yew Wong 2010).  

 

Olika nivåer av strategier påverkar behovet av resurser. Strategier grundade på tekniska innovation kräver 

kompetens och kunskap. Detta kan ge aktörer finansiella fördelar och resurser för utvecklingen. Om inte 

kan aktören koncentrera resurser på innovation medan den andra aktörens resurser nyttjas i det operativa. 

Svåra villkor på marknaden och aktörers sårbarhet ökar chansen till allians (Eisenhardt & Schoonhoven 

1996).  
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2.5 SWOT-analys  

I artikeln Is SWOT analysis still fit for purpose? (ibid, 2015) har SWOT-analys under en tid vuxit som 

verktyg för att hantera komplexa strategiska situationer. Resultat av analysen är att genom att minska 

mängden information förbättra beslutsfattande och vara en utgångspunkt i strategisk planering.  

 

SWOT-analys används inom organisationer för att visa dess styrkor, svagheter, möjligheter och hot. 

Genom att analysera dessa aspekter ges klarhet i hur organisationen fungerar och vad som är 

problematiskt, detta skapar möjligheter för nya riktningar (Parke 2004).  SWOT-Analysen identifierar 

både externa och interna villkor. De interna villkoren är anslutna till styrkor och svagheter medan de 

externa är anknyta med möjligheter och hot (Hongping 2012). I och med identifieringen av svagheter kan 

dessa vändas till styrkor, det finns kritik mot SWOT-analysen då det saknas direktiv hur detta ska göras. 

De interna faktorerna kan hanteras inom organisationen för exempelvis finans och marknadsföring. De 

externa faktorerna står utanför organisationens kontroll, till exempel nya teknologier och konkurrensen 

det kan medföra (Ghazinoory, Azadegan-Mehr & Abdi 2011). Enligt Pandya (2017) kan det vara mer 

användbart att jämföra de fyra elementen horisontellt, det vill säga att möjligheter ses i anslutning till 

möjligheter och svagheter ses i anslutning till hot. På så sätt hanteras svagheterna för att minska sårbarhet 

gentemot hot genom att vara medveten om dem (Pandya 2017).  

 

Med tanke på SWOT-analysens ålder och enkla metodik menar vissa forskare att den inte kan användas 

för dagens komplexa strukturer. De menar på att analysen inte ger ett tillräckligt sammanhang, utan är en 

lista snarare än en modell (Helms & Nixon 2010). Enligt artikeln Is SWOT analysis still fit for purpose? 

(ibid 2015) kan SWOT jämföras med ett foto snarare än med en film, det vill säga att den visar en 

ögonblicksbild av en viss tidpunkt. Detta gör att det krävs ständig uppdatering av analysen för att följa 

den förändrade miljön i den analyserade organisationen. Det finns också viss kritik i hur beroende 

analysens utfall är av hur väl de fyra parametrarna har definierats. En analys kan skilja avsevärt beroende 

på vem som har utfört den. Det finns också viss svårighet i kategoriseringen, för exempel kan styrkor som 

inte hanteras på rätt sätt istället bli svagheter, medan outnyttjade möjligheter kan omvandlas till hot 

(Helms, Rodríguez, De Los Ríos & Hargrave 2011).  

 

Samtidigt är SWOT-analys en av de mest respekterade och förhärskande verktyget inom strategiskt 

planering. Den är tilltalande som metod då den är både kort och precis (Helms et al. 2011). Analysen ger 

klar överblick för en organisations strategiska position och lär förbli ett mycket användningsbart element i 

den strategiska planeringsprocessen (Helms & Nixon 2010). SWOT har många gånger genererat mycket 

goda resultat på företag och används mer än något annat strategiskt planeringsverktyg. Forskare menar på 

att identifiering och utnyttjande av möjligheter är en viktig del för ett lyckat företagande (Helms et al. 

2011).  
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SWOT-analysen kan göras med hjälp av en matris (figur 2) Matrisen består av fyra kombinationer som 

innefattar styrkor/möjligheter, styrkor/hot, svagheter/möjligheter och svagheter/hot. (Ghazinoory et al. 

2011). 

  

                                                                 Önskvärd                                           Oönskad        

 

Okontrollerbar 
 

 
 

 

Kontrollerbar 

Möjligheter Hot 

Styrkor  Svagheter  

Figur 2. Kategorisering SWOT-analys (adopted and modified, Ghazinoory et al. 2011) 

 

Genom att se analysen från detta dubbel-perspektiv anses metoden kompliceras något och hanteras med 

större försiktighet. I och med detta perspektiv skapar analysen en större förståelse av de olika 

perspektiven (Ghazinoory et al. 2011). 

2.6 Kontrakt 

Alla kontrakt är till viss grad icke-kompletta på grund av att framtiden innehåller ett oändligt antal 

scenarier som inte kan förutsägas. Vid en viss punkt blir kostnaden för att formulera villkor inom 

kontraktet för alla framtida scenarier för kostsamt, denna kostnad överskrider det ömsesidiga utbytet 

(Brown, Potoski & Van Slyke 2009).  

 

I motsats till traditionell syn på prisoners dilemma, där aktörer antas vara tvingade till samverkan med 

andra, kan en ryktes-baserad relation skapa villkor och konsekvenser för utveckling av samarbete. Varje 

aktör har viss toleransnivå och vill enbart arbeta med andra vars rykte ligger inom denna. Logiskt sett 

önskas aktör ha så bra rykte som möjligt. Denna selektiva metod är högst aktuell i val av part att ingå 

samarbete med (Xiaoji, Schick, Doebeli, Blachford & Wang 2012).   

 

Strategier rörande prisoners dilemma är relevanta för köpare och säljare vid skrivning av kontrakt.  

Likgiltigt utförande är likvärdigt med slöseri och ökar enbart förtjänsten hos den utförande parten. Ett 

beteende som syftar att fullborda uppgiften genererar högre förtjänst för båda parter (Brown, Potoski & 

Van Slyke 2009). Det finns moderat toleransnivå även inom högsta nivå av samverkan, denna villkorliga 

regel kan användas som verktyg för att lösa problem som uppstår när blandad population ska samverka. 

När samverkan utvecklas bibehålls oftast aktörer som klungor inom populationen som leder till 

segregering parterna sinsemellan. Vid full samverkan kvarstår åtminstone två klungor inom populationen 

och antal klungor är maximal nära toleransgränsen som primärt talar för samarbete (Xiaoji et al. 2012).  

 

Inkomplett kontrakt, specifika investeringar och oförutsägbar framtid resulterar i ”lock-in” problem. En 

part blir inlåst i ett kontrakt på grund av att denna inte kan omfördela gjord investering på mer lönsam 

aktivitet med den andra parten kan utnyttja plötsliga händelser och tvetydigheter inom kontraktet. För 

köpare innebär denna risk att när säljare är vald kan denna anta opportunistiskt beteende, eventuellt kräva 

kostsamma alternativ på produkt/tjänst som ökar dennes vinst men adderar inget värde för säljare. 

Köparen kan kräva förändring som höjer överenskomna kostnaderna trots att det är allmänt känt att en 

billigare produkt/tjänst möter köparens behov (Brown, Potoski & Van Slyke 2009).  
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3. Metod 

3.1 Forskningsansats och design 

Det finns tre huvudsakliga forskningsansatser, induktion, deduktion och abduktion. I denna uppsats 

valdes deduktiv som metodisk ansats (Svensson 2011). Ansatsen valdes då den kännetecknas av att gå 

från något generellt till praktiskt, det vill säga att en hypotes härleds, testas, och revideras till en teori 

(Woiceshyn & Daellenbach 2018). Deduktion bygger på logik och utgår från allmänna lagar och teorier 

för att dra slutsatser om ett specifikt fall. Studien har utifrån etablerade teorier och befintlig forskning 

arbetat fram hypoteser och teoretiska modeller. Detta tyder på att en deduktiv ansats har använts 

(Svensson 2011). 

      

Vidare finns det enligt Creswell & Plano Clark (2011) fyra huvudelement för att utveckla ett förslag eller 

designa en studie. Först och främst bör de filosofiska antagandena beaktas. Paradigmen sätter gränser för 

hur teorier används och beaktas. Detta leder i sin tur till val av forskningsansats som till slut mynnar ut i 

en metod för datainsamling. 

      

Paradigmen kan ses som fyra världsbilder som definierar fyra olika filosofier, positivism, konstruktivism, 

deltagande och pragmatisk. Då arbetet har besvarat frågeställningar med en utgångspunkt i tidigare 

forskning och befintliga teorier har en positivistisk filosofi använts. Denna filosofi är även väldigt starkt 

kopplad till kvantitativa studier (Creswell & Plano Clark 2011). 

      

3.2 Datainsamling 

I uppsatsen valdes huvudsakligen en kvantitativ metod. Data har samlats in genom enkäter där 

respondenterna var olika aktörer inom branschen eller nära besläktad bransch. De respondenter som 

accepterar vidare undersökning efter genomförd enkät har intervjuats, detta bidrar till att metoden även 

innehåller en kvalitativ approach (Bell 2005). Uppsatsens metodik har även grundas på analys av texter, 

även detta påvisar en kvalitativ metod. 

      

Data har samlats in genom en så kallad blandad metod då fördelarna för både kvalitativ och kvantitativ 

metod skulle kunna appliceras (Creswell & Plano Clark 2011). En så kallad “förklarande sekventiell” 

design används för att kombinera dessa två̊ angreppssätt. Det innebär att metoden till en början var 

kvantitativ, datainsamlingen följdes upp och en kvalitativ metod anammades. Utifrån dessa angreppssätt 

tolkades sedan den insamlade datan (Creswell & Plano Clark 2011). Beaktning av samma sak med hjälp 

av olika metoder och därmed även utifrån olika synvinklar bekräfta och ifrågasätta de identifierade 

resultaten (Bell 2005).     

3.3 Kvalitativ datainsamling 

Med kvalitativ forskning menas all form av forskning som inte resulterar i svar i form av statistik och 

siffror. Detta gör att det krävs god kunskap för att utföra en kvalitativ studie väl. Det är viktigt att kritiskt 

kunna analysera situationer för att känna igen och undvika bias (Strauss & Corbin 1990). Den kvalitativa 

metoden styrker normer och värderingar gentemot den kvantitativa (Ahrne & Svensson 2011). Kvalitativ 

data har samlats in genom utförande av litteraturgranskning och intervjuer. 
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3.3.1 Litteraturgranskning  

Uppsatsens metodik har även grundas på analys av texter, även detta genom en kvalitativ metod. Artiklar 

har hittats på högskolans databas Primo. Endast dubbelgranskade artiklar har valts från databasen för att 

att stärka validiteten med helvetenskapliga artiklar.  

 

De sökord som har använts är: principal-agent theory, competitive theory, third party logistics, 

cooperation, interoperability, franchise, SWOT, SWOT-analysis, ownership, partnership, resource based 

view, information asymmetry, contracts, data sharing.  

 

En stor andel artiklar har även hittats med hjälp av tips från handledare och genom att granska andra 

arbetens referenslistor. 

      

De övriga källor som har använts är mestadels litteratur från högskolan i Borås bibliotek och även här 

utifrån tips från handledare. Litteraturen har källkritiskt granskats utifrån referenser. Ett fåtalet uppsatser 

på högre nivå har använts som källa, dessa är valda med noggrannhet utifrån typ av arbete, lärosäte och 

uppsatstyp. 

3.3.2 Intervjuer 

Intervjuer är en form av kvalitativ forskning, denna kvalitativa forskningsmetodik användes i uppsatsen. 

Det finns flera olika typer av intervjuer, dels ostrukturerade dels semistrukturerade och även löst 

strukturerade intervjuer. Det förekommer även expert-intervjuer, elit-intervjuer, djupintervjuer, och 

etnografiska intervjuer. I denna uppsats används en semi-struktur på samtliga intervjuer. Dock anses det 

inte nödvändigt att dra någon specifik gräns mellan dessa typer av intervjuer (Holstein & Gubrium 2004). 

Guider för hur en intervju ska genomföras betonar ofta vikten i att konversationen bör leda till så mycket 

relevant information som möjligt, och undvika att samtalet handlar om sådant som intervjuaren redan är 

medveten om (Holstein & Gubrium 2004). 

      

Fördelen med att utföra kvalitativa intervjuer är de öppna frågorna och att frågornas ordningsföljd kan 

anpassas utefter situation. Detta ger möjlighet till en bredare bild och ett större omfång av ett fenomen 

(Eriksson-Zetterqvist & Ahrne 2011). Intervjuer är därmed mycket flexibla och har möjlighet att söka 

källa till motiv och känslor. Det ger även möjlighet för intervjuaren att avgöra hur respons avges i tonfall, 

mimik och pauser. I jämförelse med en enkät som är en kvantitativ metod kan även direkta följdfrågor 

ställas och svaren kan fördjupas (Bell 2005). Om svaren ska jämföras med andra undersökningar behöver 

det dock finnas en viss standardisering i frågorna (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne 2011). 

      

Det finns viss kritik mot att användning av intervjuer, denna kritik har tagits i beaktning när intervjuerna 

genomfördes. Resultat-delen består även av en kvantitativ del för att bemöta kritiken mot den kvalitativa 

intervju-delen. Vanlig kritik mot intervju är att den intervjuade personen svarar utifrån hela sin upplevelse 

kring frågan, såväl professionellt som personligt. Liknande kritik finns mot intervjuaren då frågorna ofta 

tenderar blir styrda åt en viss riktning, både genom formulering och uttryck (Madill 2011). 

      

När intervjun är genomförd tillkommer efterarbete, såsom transkribering. Analys av hela intervjun kan 

vara nödvändigt för att tolka innebörden av pauser och upprepningar. Detta kan ge indikationer på att 

personen tvekar eller ge information som kan läsas mellan raderna (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne 2011).  
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Intervjuer är generellt sett mycket populärt och kan ses som en speciell form av en vanlig konversation. 

Under transkribering bryts data ner och placeras i sektioner och grupper. Kategoriseringen utgår från att 

finna olika koncept kring samma fenomen. Det är viktigt att känna igen egenskaper och dimensioner i den 

insamlade datan, då detta sedan utgör en bas för att skapa relationer mellan kategorier och 

underkategorier, och senare även med andra kategorier (Strauss & Corbin 1990). 

      

Intervjuerna genomfördes med sju stycken respondenter, varav fem stycken av dessa deltog i 

enkätundersökningen och deltar därmed i projektet. Intervjufrågorna till dessa visas i bilaga A. De övriga 

två är en docent inom logistik och en lanthandelsägare som agerar ombud ute på glesbyggden, 

intervjufrågorna till docent kan ses i bilaga B. Ett undantag från den semistriturerade intervjuformen 

gjordes i intervjun med postombudet, istället hölls en öppen dialog utan några förberedda frågor. 

Intervjufrågorna till representanten från Sveriges Paketombud kan ses i bilaga C. 

 

Samtliga intervjuer skedde över telefon. Samtalen spelades in efter medgivande från respondenten för att 

senare kunna transkriberas. 

3.4 Kvantitativ datainsamling 

En typisk beskrivning av kvantitativ data är att den ger resultat i form av numerisk data. Det finns givetvis 

forskare som är både för och emot denna typ av datainsamling, de som argumenterar för den anser att den 

utvinna datan är hård, rigorös och vetenskaplig (Trochim, Donnelly & Arora 2014). 

 

En kvantitativ metod har även sina brister. Brist på kunskap kring kulturspecifika och lokala strukturer 

samt sociala fenomen kan leda till att statistiken tolkas och specificeras på ett felaktigt sätt. Den som utför 

studien får sällan uppfattning om betydelsen i viss statistik och det saknas betoning på val och ord. För att 

förstå och tolka kvantitativa data som utvinns i form av statistik kan det vara nödvändigt att komplettera 

med frågor, vilket då leder in på kvalitativ data (Udo 2006). Vidare anses det vara svårt att tala om att 

använda en kvantitativ metod utan någon form av inslag av den kvalitativa. All kvantitativ data baseras på 

något vis av kvalitativa bedömningar, så som formulering av frågor (Trochim et al. 2014). 

      

Den form av kvantitativ data som samlats in i uppsatsen är via en enkät. En enkät har använts för att 

samla in data från olika aktörer i branschen och nära besläktade branscher vilket är typiskt karakteristiska 

drag för en kvantitativ metod.I en enkät ställs samma frågor till samtliga respondenter under lika villkor 

(Bell 2005). I denna rapport har en enkät skickats ut via internet vilket gör att samtliga respondenter sitter 

med sin dator och svarar på frågorna. Då frågor kan tolkas olika är det viktigt att analysera om frågorna 

kan ha olik betydelse beroende på vem som läser dem. I och med att samtliga respondenter besvarar 

samma frågor ges underlag för att jämföra insamlad data (Bell 2005). Frågor tillhörande den utskickade 

enkäten kan ses i bilaga D.          

3.5 Validitet  

Validitet är ett komplext mått på hur väl frågor mäter det som önskas mätas (Bell 2005) . 

Inom kvantitativ forskning måste design av studie reducera hot mot den interna och externa validiteten. 

Intern validitet innebär den utsträckning samband mellan orsak-verkan kan dras. Den interna validiteten 

är ett orosmoment, korrekta slutsatser kan enbart dras om hänsyn tagits till bias, slitning och mognad 

aktörerna sinsemellan (Creswell & Plano Clark 2011). Vid undersökning av orsak-verkan finns teori om 

vad orsaken är (konstruktion av orsak). På liknande sätt återfinns effektsidan, en tanke vad som idealiskt 

sätt ska mätas eller påverkas (konstruktion av effekt). Termen operationalisation används för beskrivning 

av att översätta dessa konstruktioner till dess manifestation (Trochim et al. 2014).  
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Inom kvantitativ forskning återfinns problem rörande kvaliteten kring den numeriska skalan från 

instrumenten och slutsatsernas kvalitet. Kvantitativ validitet menas att poängen som genereras av 

respondent är betydelsefulla indikationer på mätt konstruktion. Inom den kvantitativa forskningen bedöms 

slutsatsernas validitet. Detta innebär att design av denna forskning är avgörande för att utesluta hot mot 

intern som extern validitet (Creswell & Piano Clark 2011). 

      

Huvudfrågan rörande den interna validiteten är huruvida observerade förändringar kan associeras till 

orsaken och inte andra möjliga skäl (beskrivet som alternativa förklaringar till utfallet). Den interna 

validiteten fokuserar på att tillräckligt bevis finns för det som utfördes i studien orsakade utfallet.  

(Trochim et al. 2014).    

För att validiteten ska vara stark i denna uppsats kommer intervjufrågor var väl strukturerade och 

granskas av handledare innan genomförd intervju. 

      

Med tanke på att samma utfall ska genereras vid upprepat försök är det viktigt inom den kvantitativa 

forskningen att dess respondent representerar den stora massan (Creswell & Piano Clark 2011). Listan 

innehållandes respondenter för denna uppsats datainsamling har ansetts vara representativ. 

Deltagarna kommer från diverse företag inom branschen och innehar olika typer av tjänster, på så sätt har 

mångfald skapats. 

      

På samma sätt är det viktigt inom den kvalitativa forskningen att deltagare är trovärdiga och 

sanningsenliga (Creswell & Piano Clark 2011). Generellt sett betyder denna validitet att uppskatta 

huruvida informationen som fåtts av den kvalitativa datainsamlingen stämmer. Validiteten kan 

kontrolleras på flertal sätt, triangulering av data från olika källor är ett sätt. Detta innebär att forskaren 

bygger upp en teori grundat på bevis från flera källor eller deltagare i studien. Dessutom kan validiteten 

höjas genom att granskning av andra studenter eller handledare (Crewell & Piano Clark 2011). 

      

Uppsatsens validitet kommer stärkas just genom diskussion med handledare. På så sätt ges möjlighet att 

få en ”second opinion” av sakkunnig person. Generalisering möjliggörs när studie har goda bevis på 

extern validitet. Detta förenklas genom att ha ett stickprov som representerar hela eller stora delar av 

befolkningen (Trochim et al. 2014). Då samtliga deltagare i enkätundersökningen samt intervju är 

delaktiga i projektet för en nationell digital plattform bör den externa validiteten vara hög.   

3.6 Reliabilitet 

Reliabilitet fastslår i vilken omfattning ett verktyg eller arbetssätt ger likadant resultat, med samma villkor 

under olika tidsperioder (Bell 2005). Reliabilitet är mer i fokus inom den kvantitativa forskningen, vilket 

innebär att poäng från respondent ska anses vara stabila över tid. Inom den kvalitativa forskningen är 

validitet central där deltagarnas trovärdighet bestäms (Creswell & Piano Clark 2011).   

   

Hänsyn har tagits till intervjupersons yrkesroll inom branschen och därmed bedömts vara trovärdig. 

Reliabiliteten kommer under arbetes gång stärkas genom att kodning av kvalitativ data (transkribering av 

intervju) görs av båda författarna för att på så vis se om samma tema återfinns (Creswell & Piano Clark 

2011).  

 

Validitet och reliabilitet har förhåller sig till varandra på så sätt att om en fråga saknar reliabilitet, brister 

även det förstnämnda. Dock behöver inte validiteten vara stor för att reliabititeten är det. Med detta menas 

att en frågeställning kan generera samma utfall, trots att den mäter fel. Frågan som bör ställas är om 

studien upprepades med samma instrument hade genererat samma utfall (Bell 2005).    
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4. Empiri 
Sveriges Paketombud är en ideell organisation med syftet att trygga sina medlemmar genom 

avtalsförhandlingar med aktörer, bistå hjälp i kontakt med myndigheter och i konflikter samt i 

utvecklandet av medlems affärsmodell. I mångt och mycket påminner organisationen om ett fackförbund. 

Det uttalade målet är att samordna samtliga paketombud, idag finns det ca 5000 st i Sverige. Detta mål 

ska uppnås med affärsidéen: 

 

”Att bli den största förhandlingsparten för paketleverantörerna i Sverige och 

ge råd, tolka och förhandla för våra medlemmar när det gäller 

paketverksamhet. Vi skapar opinion för skärpt lagstiftning och arbetar för 

bättre ersättning för paketombuden.”       

       (Sveriges Paketombud).  

 

Dessa tjänster erbjuds i utbytet mot en månadsavgift som varierar beroende på antalet leverantörer 

ombudet är anslutet till. Om avtal finns med en leverantör är kostnaden 58 kr per månad, om det slutits 

avtal med fler är kostnaden 69 kr per månad. Hjälp kan även fås om ombud inte är ansluten till 

organisationen, mot timkostnad på 1200 kr ex moms (Sveriges Paketombud).  

 

Organisationen är i startskedet med initiering av ett projekt med syftet att skapa en nationell digital 

plattform där data ska tillgängliggöras för transportör, ombud, e-handlare, kunder och myndighet. Detta 

ska i sin tur möjliggöra att en annan person ska kunna hämta ut mottagarens försändelse elektroniskt, byte 

av utlämningsställe och att möjliggöra uthämtning av alla kollin på ett ställe. Inspiration har hämtats från 

projektet Bankomat som koordinerade data för bankomater. Detta möjliggjorde att kunden oberoende av 

bank kunde ta ut pengar ur vilken bankomat som helst, tidigare var kund hänvisad till respektive banks 

uttagsautomat. Tillsammans med Tillväxtverket, Region Norrbotten, Region Gävleborg, Länsstyrelsen 

Dalarna, Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen Kalmar län och Regionförbundet i Kalmar län 

finansieras projektet som löper under två års tid. Utöver nämnda återfinns samarbetspartners i form av 

Svensk Handel samt Post- och telestyrelsen. Tanken är att övriga regioner, myndigheter och länsstyrelser 

också ska innefattas (Sveriges Paketombud).  

 

Det primära syftet är att underlätta för landsbygd som drabbas hårt av nedlagda lanthandlar, med stora 

avstånd till närmaste utlämningsställe och med konsolidering kunna nyttja befintliga resurser mer 

effektivt. Respondenten för Sveriges Paketombud gav exemplet att Agda, 85 år gammal boendes på 

landsbygd med hjälp av hemtjänst, ska med hjälp av hemtjänsten få försändelser uthämtade och 

levererade. Detta genom den digitala förändringen som är tänkt att ske som möjliggör att Hemtjänsten kan 

hämta ut paketet och ta med då sträckan till hennes hem ändå körs.  

 

Målet är att möjliggöra delande av data mellan olika aktörer och tanken är sedan att marknaden kommer 

lösa distributionen. Då branschen är volymdriven har landsbygd identifierats som i störst behov av detta 

initiativ, just på grund av låga volymer och därmed sämre fyllnadsgrader. 
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5. Resultat och analys  
I följande avsnitt kommer enkätsvar och resultat från respondenternas intervjuer redovisas. Resultat och 

analys kommer att hanteras utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar. Data som sammanställts från 

enkätsvaren kommer tillsammans med respondenternas svar från den kvalitativa studien kopplas samman 

med tidigare forskning.  

5.1 Urval av respondenter  

De respondenter som har besvarat enkäten är alla medverkande i projektet, antingen deltagande eller som 

inspirationskälla till samverkan. Respondenterna representerar olika myndigheter, transportföretag, 

distributörer och ombud. Enkätens resultat genererades av 19 respondenter, varav fem stycken av dessa 

deltog i intervju. I enkäten ombeds respondenten flertalet gånger att besvara frågor med svarsalternativ på 

en skala från 1-5. Vidare i analysen kommer dessa siffror hanteras som att 1-2 är låga värden, 3 är relativt 

neutralt ställningstagande och 4-5 hanteras som höga värden.   

 

Intervjuer har genomförts med projektledare, inspiratörer och transportföretag. Utöver dessa tillkom två 

stycken intervjuer med en docent inom logistik och en lanthandel.  

5.2 Konkurrens  

Genomgående påpekar respondenter bristande förståelse kring projektets innebörd. Samtidigt anses 

projektet vara mycket intressant för övervägande parten av respondenterna som svarat på enkäten. Det 

finns inga tydliga samband på vilken typ av aktör som anser att det finns ett större intresse.  

 
Figur 3. Intresset för en nationell digital plattform rankat från 1-5 där 5 är “mycket intressant”.  

 

Trots att figur 3 visar ett övervägande stort intresse belyses diverse hinder för en samverkan. Enligt 

respondenternas svar på enkäten anser större parten att det finns en viss problematik kring konkurrens, 

dock går åsikterna isär till vilken grad det hindrar. En aktör inom branschen kommenterade i enkäten att 

det är konkurrensen som hindrar samverkan att fortskrida framåt. Enligt Karia & Yew Wong (2010) kan 

relationer skapa samförståelse mellan aktörer och planering samt utförande av aktiviteter reducera 

kostnader och förbättra flexibilitet. Samverkan anges vara ett strategiskt vapen för att uppnå 

konkurrensfördelar. Detta återspeglas i figur 3 där samverkan tilltalas av en stor majoritet.  Litteratur- och 

enkätstudiens resultat är eniga att samverkans fördelar är attraktiva för deltagande aktörer. 
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En intervjuad transportaktör betonade att delning av data inte är aktuellt i och med konkurrens.  

 

“ Men att tro att man ska ha någon digital plattform där, nej men det kommer ju inte 

att funka [...]. Det är ett väldigt förenklat synsätt [...]. Då ska vi lägga ut våra kunder 

där då? Det kan de ju glömma.” 

             (Chef transportföretag 2019).  

 

En enkätfråga berörde specifikt synen på konkurrens och eventuella problem det skulle 

kunna medföra vid införandet av en samverkan i form av en digital plattform. Resultatet 

illustreras i figur 4.  

 

 
Figur 4. Problem med samverkan i och med konkurrens rankat från 1-5 där 5 är “mycket problematiskt”.  

 

Enligt figur 4 är åsikterna delade kring problem kopplat till konkurrens. Störst andel anser att det finns en 

stor problematik (svar 4 eller 5), dock är det en svag majoritet. Enkätens resultat skiljer sig markant från 

intervjuresultat där nästintill samtliga respondenter betonade problem kring konkurrens. En respondent 

kommenterade sitt enkätsvar att det inte finns problem kring konkurrens så länge det hanteras rätt. En 

annan kommenterade att komplexiteten ligger i att många ser problem innan det finns en färdigställd 

lösning. En annan respondent påvisar att ägandeformen är avgörande för hur konkurrensen kan hanteras. 

Risken att mista konkurrensfördelar mellan olika parter påpekades av en respondent som ett argument 

mot samverkan.  

 

Litteraturstudien av resource based view stärker den sistnämnda respondentens resonemang. Enligt 

Hinterhuber (2013) får företag som säkrat tillgång till värdefulla och unika resurser konkurrensfördel. 

Hinterhuber (2013) menar att konkurrensfördel skapas av dynamisk kapacitet, detta kan hämmas genom 

samverkan. Konkurrenssituationen är ett återkommande tema i samtliga intervjuer.  

 

Organisationer skapar och fångar värde genom samband och rester som följer att ingå i allianser. Resurser 

internt och inom nätverk (som skapas genom allians) genererar konkurrensfördelar (Hinterhuber 2013). 

Som nämnt ovan illustrerar figur 4 en knapp majoritet till tvivelaktighet kring samverkan kopplat till 

konkurrens, en stor del av respondenterna svarade att det är ett mindre problem. Genomförd 

litteraturundersökning stärker denna aspekt med avseende på det Hinterbuer (2013) beskriver.  
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Trots att det finns en viss problematik kring konkurrens som påpekas i både enkät- och 

intervju-svar kräver samverkan att data lätt ska kunna hanteras av deltagande aktörer.  

Data för detta projekt behöver anpassas för att underlätta användning för myndigheter, ombud, 

transportföretag och övriga intressenter, detta framkommer under en intervju med en docent.  

Samma docent framhöll också att det finns exempel inom bilbranschen där leverantör till olika 

varumärken oftast är densamma och aktörerna tillsammans har investerat i plattformar för att 

underlätta delning av data. 

 

Enligt Stefansson (2002) krävs informationsutbyte mellan aktörer vilket erfordrar ett 

informationssystem. Detta behövs för koordinering samt hantering av aktörers data och för att 

göra den tillgänglig för ingående parter i samverkansformen. Teorin stärks av flera intervjuade 

respondenter som menar på att ett informationssystem är vitalt för genomförandet av 

plattformen. 

 

”När vi pratar data måste man hitta ett gemensamt format, det är det ena, men det räcker 

inte. Man kan säga att formatet är språket, sen måste man prata samma dialekt också i 

datavärlden för att data ska förstå varandra.”                                

                             (Tjänsteman bransch-relaterat företag 2019).    

 

Detta resonemang stärks av studierna inom interoperabilitet där problem inom samarbete uppstår när data 

varken kan tolkas eller överföras korrekt. Innebörden av interoperabilitets mått är att åtgärder med 

förbättringssyfte identifieras. Där skiljer företags strategier åt för genomförande. Standard måste 

accepteras av alla aktörer och detta kan vara komplext (Pirayesh Neghab et al. 2015). 

 

”Det finns som sagt en pragmatisk syn på det som är dock den att kan man spara pengar 

i långa loppet och göra stor vinst så är man oftast positiv till projektet och sådana 

samarbetsmöjligheter.” 

     (Akademisk docent 2019). 

 

Även detta påpekas av en aktör som svarat på enkäten. För att hantering av konkurrens behöver alla se 

vinning i att delta i projektet. Tidigare forskning är inne på samma spår,  enligt Eisenhardt & 

Schoonhoven (1996) uppstår samarbete när avkastningen av den gemensamma insatsen överstiger de 

individuella. detta beskrivs i det teoretiska ramverket.  

 

De intervjuade respondenterna är mestadels eniga att om behov finns samarbetar aktörer sinsemellan. 

Finns det en ekonomisk vinning tilltalar samverkan. Aktörer kan dra nytta av samverkan, men det kan 

även uppstå diverse nackdelar och risker då det skapas beroende. Flexibiliteten riskerar att reduceras, men 

samtidigt får aktörerna ökad kapacitet och reducerar osäkerhet (Bergqvist & Pruth 2003).  Avvägningen 

mellan beroendet av andra aktörer och ekonomisk vinning påtalades av en intervjuad respondent. 

 

Flera av dessa respondenter instämmer med varandra att det är av stor vikt att plattformen har ett uttalat 

syfte, vilka målsättningar initiativet ska ha och att dessa ska diskuteras på lika villkor aktörer sinsemellan. 

Ett flertal av de intervjuade respondenterna betonade att största drivkraft till samverkan är potentiellt 

större vinst och besparingsmöjligheter. 

 

”Ja men jag tror väl att man måste börja med att ha en väldigt tydlig gemensam, 

både problembild och målbild liksom. Och att alla aktörer är överens om det man 

vill göra, så att man sätter liksom ramarna för vad man gör […]. Det är ju det man 

måste enas om, en specifik problembild och målbild.”  

                       (Chef inom bransch-relaterat företag 2019).          
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Denna gemensamma problembild saknas i dagsläget enligt flertalet av respondenterna. Intervjuade 

respondenter från logistik-företag delar inte alltid intervjuade lanthandlarens uppfattning. Stora problem 

beskrevs från lanthandlarens sida angående olika system som aktörerna använder och såg stora 

förbättringsmöjligheter för konsolidering. Dessutom påtalades att ersättning för att vara ombud är för låg 

med tanke på  arbetsinsatsen som krävs.  

 

Uppmålandet av en gemensam problem- och målbild försvåras av att aktörerna verkar inom en bransch 

där protektionism av egen data är primär. Denna uppfattning delas av flera av de intervjuade 

respondenterna. Enligt Bergqvist & Pruth (2003) stärks detta resultat kring problematik om en gemensam 

målbild. Aktörer kommer alltid ha egna intressen och målsättningar. En totalt gemensam målbild är därför 

både komplex och kanske inte heller helt nödvändig i strävan mot en samverkansform.  

 

Rädslan över att dela information är genomgående, en stor andel av enkätsvaren ligger på en högre siffra i 

denna fråga. Här är det även signifikant att 100% av transportföretagen har svarat minst 4. De som är 

mindre oroliga för informations-delningen är främst myndigheter, en distributör och informationskälla 

som arbetat med liknande projekt i en närbesläktad bransch.  

Figur 5. Rädsla för att dela känslig information rankat från 1-5 där 5 är “stor rädsla”.  

 

En intervjuad respondent påpekar även hur lagstiftning hindrar transportörer från att bedriva samverkan. 

Det föga förvånande att figur 5 ser ut som den gör med tanke hur protektionistisk branschen är, vilket 

också har påpekats av flertalet intervjuade respondenter. En annan respondent valde att inte ställa upp på 

intervju med hänvisning till att en samverkan är problematisk, följande citat är från en mailkonversation 

med denne respondent. 

 

"Vi finns på en konkurrensutsatt marknad varför samverkan är problematiskt och inte 

alltid till vår fördel. Ser vi till transportledet så är det ju vår huvudnäring, och att släppa 

på den och öppna för exempelvis samdistribution mellan aktörer har jag svårt att se, det 

är dock inte mitt bord." 

                    (Anställd på transportföretag 2019).  
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Trots tydliga farhågor kring informationsdelning relaterat till konkurrens visar enkätsvaren ingen stark 

koppling till att tappa marknadsandelar. 8 av 19 svarande respondenter visar en stark oro medan 

resterande menar att det inte är ett större orosmoment, detta visar figur 6. 

 
Figur 6. Rädsla att tappa marknadsandelar i och med en samverkan rankat från 1-5 där 5 är “stor rädsla”.  

 

 

Intervjuad docent påpekade att med tanke på att branschen är volymdriven kan det bli komplext med ett 

kooperativ då aktörer är rädda för att tappa marknadsandelar och ogärna delar data. Deltagarna behöver 

vara säkra på hur informationen hanteras, vilka den delas med och vart informationen hamnar i slutändan 

(Hughes 2009). Docenten betonade att den teknik som krävs för projektet redan finns. Men det krävs 

förändringar för att det ska kunna genomföras.  

 

Tidsuppfattningen för behov av denna plattform är de flesta aktörer mycket överens om. Tidsramen ligger 

inom en snar framtid, enligt de flesta inom fem år. Samtidigt menar en aktör att så länge rätt lösning tas 

fram är det relativt tidsoberoende.  

 

 
Figur 7. Tidsuppfattning kring behov  
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5.3 Krav och villkor  

 

Enligt enkätsvaren finns det varierande önskemål om vad som skulle komma bli den mest fördelaktiga 

form av ägande. Störst andel svarade för tredje part, därefter är aktieägande ett önskvärt alternativ.   

Enligt Zhan, Shang & Li (2012) är val av den mest passande tredje parten ett av de viktigaste besluten 

som påverkar framgång. Outsourcing av logistik ska analyseras kritiskt. 

 

En respondent betonar att ägandeskapet bör vara av en oberoende part eller icke vinstdrivande 

organisation. En annan menar att ägande är en sekundär fråga, det viktiga är etablering av ett 

välfungerande standardsystem. Enligt Panetto och Cecil (2013) är integration, interoperabilitet och 

nätverkande faktorer som påverkar samarbete mellan företag mest effektivt. 

 

Inspiration kan hämtas från Adressändring och Samtrafiken, två bolag som drivs av aktörer inom 

respektive bransch, detta påpekade de båda respondenterna som representerar vardera bolag under 

intervju. En respondent betonade under intervjutillfälle att det är fundamental skillnad mellan Samtrafiken 

och detta projekt på grund av lagstiftning. Detta projekt involverar kommersiella företag som inte har 

skyldighet att uppge all data. Adressändring samägs av PostNord och Citymail, trots olik andel är det lika 

mandat i styrelsen. Liknande typer av ägandeform nämner intervjuade respondenter som rimliga, detta 

stärks även av enkätsvaren. 

 

Det framgick att ett fåtal av intervjuade respondenter ansåg att projektet har förenklat problematiken och 

att de avvaktar för att se fortskrida utveckling. Genomgående svar i intervjuer var att projektet är för tidigt 

i startskedet för uttalanden rörande kravställningar och villkor. Flertalet intervjuade respondenter ansåg 

det självklart med non discloser avtal och bilaterala villkor (bestämmelser om hur, vad, när, var data får 

brukas) .Deltagarna behöver vara säkra på hur informationen hanteras, vilka den delas med och vart 

informationen hamnar i slutändan (Hughes 2009). Även öppen ingång och fritt utträde förespråkades. 

Enligt Jayaram & Tan (2010) är effektiv uppbyggnad av partnerskap, integrering av informationssystem 

och management av tredjeparts-relationerna påverkande faktorer på den egna prestationen. Genom 

identifikation av gemensamma faktorer kan problem rörande PA- problem undvikas.   

 

 

 
Figur 8. Önskvärd ägandeform  
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En svag andel har svarat myndighet. Enligt Chen et al. (2018) skulle ett statligt ägande av myndighet 

bidra till vissa garantier, särskilt vid finansiella kriser. Aktörerna skyddar sig från ekonomiska hinder och 

chocker i och med ett statligt skydd. På så vis skulle ägandeformen kunna reglera en del av de farhågor 

aktörerna har för att ingå i en samverkan.  

 

Det finns ingen större rädsla för att problematik ska uppstå för avtalen i sig. De flesta ställer sig neutrala 

eller ser inga problem alls med problematik i otydliga avtal. Detta påvisas i enkätsvaren. Några få aktörer 

ser ett stort problem på denna punkt, det finns dock inget som helst samband gällande typ av aktör. En 

aktör påpekade i sitt enkätsvar att rädslan ligger framförallt i förändringar inom en protektionistisk 

bransch.  

 

Figur 9. Rädsla för otydliga avtal vid en samverkan rankat från 1-5 där 5 är “stor rädsla”.  

 

Enligt Brown, Trevor & Slyke (2009) kan inkompletta kontrakt och specifika investeringar i kombination 

med oförutsägbar framtid resultera i “lock- in”- problem. Innebörden av detta är att aktör inte kan 

omfördela den gjorda investeringen på mer lönsam aktivitet. Detta medför att den andra parten kan 

utnyttja tvetydiga formuleringar inom kontraktet och plötsliga händelser. Som figuren ovan illustrerar är 

rädslan för otydligheter inom avtal låg, detta indikerar på att nämnda risker inte upplevs som ett större 

problem.  

 

Enkäten visar vidare hur majoriteten av aktörerna uppger att de är flexibla och positiva till att ändra sin 

verksamhet och krav för att möta de villkor som en samverkan kan komma att ställa. Ett fåtalet aktörer 

ställer sig mer negativa till detta. 

Figur 10. Flexibilitet gentemot att möta villkor som samverkan kan komma att kräva 



28 
 

5.4 SWOT-analys  

 

Möjligheter  

 

+ transparent system  

+ tillgång till data, möjligheter för utveckling 

+ kostnadsbesparingar  

+ kunskap delas 

+ resursutnyttjande  

 

Hot  

 

- konkurrens 

- attityd  

- rädsla att dela info  

- risk att tappa marknadsandelar  

- otydliga avtal  

- långa beslutsvägar  

- otydligheter, många förstår ej  

  kostnadsfördelning  

Styrkor  

 

+ öppenhet, långsiktighet 

+ teknik tillgänglig  

+ hållbar utveckling för pakethantering  

+ samhällsutveckling 

+ kunskap delas 

+ hantera distribution i landsbygd  

Svagheter 

 

- konkurrens 

- alla måste gynnas  

- saknas ”en Elon Musk” (?) 

- gemensam målbild och problembild  

- lagar och förordningar  

- kostnadsfördelning 

Figur 10. SWOT-analys av projektet  

 

Styrkor   
Projektet syftar i att skapa en långsiktig lösning med en hållbar utveckling för paketdistribution. Detta ska 

göras med hjälp av att dela information och data. Tekniken finns tillgänglig i dagens samhälle, det är inte 

de tekniska parametrarna som hindrar projektets fortskridande, detta påpekas av en docent under intervju. 

I och med att projektet skapar möjligheter att dela data och samverkan kan skapas för leveranser på 

landsbygden bidrar projektet till en hållbar utveckling. En samverkan rörande glesbygd syftar till att 

reducera fordon som kör parallellt, detta leder till ekonomisk och miljömässig besparing, vilket påpekas 

av en projektledare under intervju.  Detta syftar till att bidra till en samhällsutveckling med en mer 

välfungerande paketdistribution både inom stadsmiljö och på glesbygd.  

 

Projektet möjliggör att kunskap delas både internt och externt, vilket i sin tur ger nya möjligheter. En 

styrka är att projektet tar vara på den kunskap som finns och ser på välfungerande organisationer för att ta 

efter fungerande upplägg och även undvika deras misstag. Enligt Karia och Yew Wong (2010) är den 

mänskliga kompetensen och kunskap två viktiga parametrar vid samverkan aktörer sinsemellan. 

Vinningen i delad kunskap påpekas även av en docent under intervju.  

 

Svagheter  
Det finns en kraftig svaghet rörande konkurrens, både gällande aktörer som är inom och utom projektet. 

Detta påpekas flertalet gånger både under intervjuer och enkätsvar. Projektet får inte på något vis tolkas 

som konkurrenshämmande för att då gå emot lagen om fri konkurrens, detta enligt 1 kap §1  (SFS 

2008:579). Konkurrensverket har en central betydelse för hur avtalen kan komma att se ut, avtalen 

behöver formas från grunden med hänsyn till de lagar och förordningar som finns idag.  

 

Projektet saknar en person i form av Elon Musk vilket påpekades av en intervjuad respondent. Den 

intervjuade respondenten menar att inspirationskälla saknas, en ledare som tar taktpinnen och visar hur 

övriga ska gå. Kulturen inom branschen kännetecknas starkt av att skydda egna intressen.  
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Brist av en gemensam drivkraft och ömsesidig förståelse bidrar till avsaknad av gemensam mål- och 

problembild, vilket påpekades tydligt i både enkät- och intervju-svar. Enligt Wu, Weng & Huang (2012) 

behöver alla som deltar i projektet behöver känna att det är gynnsamt att delta, eller snarare icke 

gynnsamt att välja att inte delta. Detta är förutsättningar för att projektet ska kunna genomföras enligt 

flertalet av respondenterna som intervjuades .Det finns även oklarheter externt kring hur 

kostnadsfördelningen ska ske, även vem som får vinsten, dessa oklarheter nämns av flertalet 

respondenter.  Andelar behöver klargöras och redovisas i ett avtal. Enligt Brown, Trevor & Slyke (2009) 

krävs väl utformade kontrakt med en bestämd och överenskommen ägandeform för att undvika “lock-in” 

problem, det vill säga att en part blir inlåst i ett kontrakt medan den andra parten kan utnyttja plötsliga 

händelser och tvetydigheter inom kontraktet. 

 

Möjligheter  
Projektet ger möjligheter för att skapa transparenta system där information delas sinsemellan. Detta skulle 

göra en samverkan mer aktuell menar flertalet av respondenterna som svarat på enkäten.  

 

Interna kostnadsbesparingar kommer kunna ske i och med projektet. Enligt en intervjuad respondent 

uppgår kostnad för chaufför av transport till ca 80 % av totalkostnaden. Enligt Eisenhardt & Schoonhoven 

(1996) kan samverkan generera resurser, både finansiella och de som är mer abstrakt så som makt på 

marknaden. Vid samverkan kan färre antalet lastbilar komma att köras parallellt på glesbygd. På detta vis 

ökar även resursutnyttjandet då färre lastbärare används och fyllnadsgrad ökar. 

 

En respondent från enkätundersökningen betonade de positiva aspekterna en samverkan innebär i form av 

spridning av kunskap. Istället för att de olika aktörerna ska jaga ikapp varandra med olika system kan 

system utvecklas mer kostnadseffektivt. Samverkan kan också enligt Bergqvist & Pruth (2003) leda till att 

transportmedel nyttjas bättre och sammankoppling mellan intermodala transportkedjor underlättas. Detta 

kan även skapa mer miljöeffektiva transporter. 

 

Hot  
Konkurrens internt är en av de största hot projektet måste hantera, detta påpekar flertalet respondenter. 

Aktörer är rädda att tappa marknadsandelar och att delning av data ska missgynna verksamheten. 

Samtliga respondenter påpekar försiktighet i att dela med sig av allt som kan likna företagshemligheter. 

Detta kopplas också starkt till attityder och inställningen till projektet. Internt är attityderna spridda, 

många positiva, men också flertalet med en mer avvaktande inställning. Dessa har också olika intressen 

och attityderna speglar detta. När strategiska allianser formas grundas det ofta i när företag är i sårbara 

situationer som behöver de resurser en allians kan ge alternativt när företag i starka positioner kan 

kapitalisera på dess tillgångar (Eisenhardt & Schoonhoven 1996). Respondenterna som representerar 

transportföretagen menar att det inte finns några upplevda problem och väljer därmed att avvakta för att 

se projektets utveckling.  

 

Flertalet respondenter ser även problem med långa beslutsvägar och har svårt att förstå hur det här ska 

gynna dem och varför de ska delta. Genomgående problematik är att aktörerna förstår inte projektet i sin 

helhet och anser också därför att det är för tidigt att uttala sig. I och med detta ställer sig aktörer frågande 

kring hur ägandet hade kunnat se ut och därmed även kostnadsfördelningen.  
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6. Diskussion  
Aktörerna är överens om att konkurrens och delning av data är det absolut största hindret till samverkan. 

Projektets syfte är att skapa en digital databas där information kan hämtas och utgår från att marknaden 

därefter kommer hantera den fysiska distributionen. Detta anses vara ett rimligt antagande, projektets syn 

kan dock vara något förenklat. Projektet jämförs flertalet gånger med bankomat-systemet, Svensk 

adressändring och Samtrafiken. Det är svårt att göra dessa liknelser på grund av att den typ av data som 

till exempel nyttjas av Samtrafiken är offentliga uppgifter. Liknelsen med projekt bankomat är inte heller 

riktigt jämförbar på grund av att olika banker har samma typ av system. Med enkätsvar och intervjuade 

respondenter som grund kan denna liknelse nästintill verka naiv.  

 

Samtrafikens ägandeform kan tänkas vara applicerbar, trots olika andelar i aktieägande har aktörer lika 

mandat i styrelsen. Detta för att undvika att en aktör ska kunna lägga in veto. För att motiveras till 

samverkan krävs ett behov, i denna uppsats identifieras bara det uttalade behovet hos postombuden. En 

gemensam problem- och målbild saknas, en fundamental grund till samverkan. En stor problematik ligger 

även i transportbranschens kultur, som är av stark protektionistisk natur. Delning av information görs 

enbart till den grad som krävs för att utföra arbetet. Reform av branschens inställning kräver någon form 

av reglering eller lagstiftning, idag saknas ett myndigt datavärdskap. Ämnet som projektet belyser är ett 

samhällsproblem och förslagsvis hade Post- och Telestyrelsen kunnat åläggas datavärdskapet.  

 

Genomförd litteraturstudie säger att val av mest lämplig tredje part är ett av de viktigaste besluten som 

påverkar framgång. Resultatet visar att en ägandeform av tredjepart med öppen ingång vore mest 

fördelaktigt. Vid val av ägandeform är det viktigt att aktörer tryggas i att ingen part kan påverka mer än 

någon annan. Strukturen av ägandet bör vara utformad på ett sådant vis att P-A problem och 

konkurrensproblem kan förebyggas.  

 

För att mål ska uppnås måste relationen vårdas mellan tredje part och övriga aktörer. Ramverket beskriver 

instrumental relation där deltagande enbart sker om ekonomiska fördelar genereras av samarbetet. 

Vinstdrivna företag skapar ofta denna typ av relationer, med avsaknad av känslomässiga driv för att 

bibehålla en ömsesidig och långvarig relation. Relationerna kännetecknas av en drivkraft med yttre 

belöningar och ekonomiska överläggningar där parterna söker att möta sina egna intressen. Denna 

problematik bör hanteras och tas i beaktning vid utformning av ett avtal då relationerna annars kan 

tendera leda till opportunistiska beteenden.  

 

I en mycket komplex bransch med hård konkurrens upplevs projektet som väldigt förenklat från 

transportörers håll. Flertalet påpekar att konkurrens är sunt och samverkan stora företag sinsemellan inte 

är möjligt på grund av lagstiftning.  Projektet är i startgroparna och den röda tråden i intervjuer var att 

aktörer inte kunde göra några uttalanden överhuvudtaget gällande villkor som kan ställas inför 

samverkan. Vid några tillfällen fick vi förtydliga innebörden av den nationella digitala plattformen för 

intervjuad respondent. Detta visar att det finns en otroligt svag förståelse inför projektet och därför 

försvåras det att se dess syfte. 

 

Detta projektet ska överbrygga informationsdelning mellan väldigt många aktörer inom heterogena 

miljöer vilket tros bli mer komplext än förväntat. Detta speciellt med tanke på den skepsis som projektet 

behöver övervinna för att bli lyckat. Det är förståeligt att kommuner och ombud på landsbygd anser att ett 

projekt av denna magnitud bör sjösättas snarast möjligt. 
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Å andra sidan, bakom teorin finns en praktiskt verklighet och det är att de stora företagen inte kan 

samarbeta i stor utsträckning på grund av lagstiftning. I Sverige råder marknadsekonomi och med den 

som utgångspunkt är konkurrens sunt. Om de tre största aktörerna PostNord, DHL och Schenker skulle gå 

ihop i ett större samarbete skulle detta liknas vid monopol. Andra aktörer skulle ha otroligt svårt att 

konkurrera mot detta. Dock hindras inte åkerier från att samverka med de olika aktörerna. Detta 

förutsätter att den aktör som kör på landsbygd vinner förhandlingar med flera av de större 

transportföretagen. Att det ska ske upprepade gånger på olika geografiska platser över landet är föga 

troligt. Denna problematik troligtvis inte ombud utan deras verklighet är en annan. Det gynnar varken de 

eller miljön att halvfulla bilar från olika åkerier kommer under olika tider med leverans.  

 

Projektet kan ses ur ett hållbarhetsperspektiv, låga fyllnadsgrader på parallella rutter med olika fordon 

gynnar varken samhälle eller miljö. Med ett allt mer urbaniserat samhälle är det viktigt att företagande på 

landsbygd är möjligt och uppmuntras. Möjlighet att få leveranser är många gånger direkt kopplat till 

förutsättning att överleva som företagare. Men plattformen behövs inte i det syftet egentligen då PostNord 

har ett samhällsuppdrag som ska säkra detta. Dock kan den behövas för att utveckla konsolidering mer 

mellan olika aktörer med hjälp av åkerier. Om samhället och miljön drabbas på grund av hur dagens 

paketdistribution ser ut bör detta vara av intresse för myndigheter. På så sätt kan lagstiftning bli aktuellt, 

ur ett hållbarhetsperspektiv talar ingenting för dagens system.   

 

Som nämnts tidigare var den röda tråden under intervju att projektet är i ett väldigt tidigt stadie. 

Uppsatsens syfte att studera samverkansformer med frågeställningar kring villkor och hantering av 

konkurrens vid etablering var inte lätta att få konkreta svar på. Det ska has i åtanke att varje intervjuad 

respondent representerar ett företag och innan projektet upplevs som mer konkretiserat är aktörer 

avvaktande. Uppsatsens frågeställningar var kanske inte helt rätt formulerade med tanke på detta. Hur 

konkurrens hanteras var inte svårt att diskutera med de intervjuade respondenter då konkurrens inom 

branschen är en del av vardagen. Frågeställning rörande villkor var däremot inte lätt att få besvarad, detta 

troligtvis på grund av att aktörerna inte själva har suttit ner och diskuterat det konkret  sinsemellan.  

 

En väldigt intressant iakttagelse är att enkätsvar och svar från intervjuade respondenter skiljer sig åt 

markant. Generellt sätt är enkätsvaren mer optimistiska till samverkan än vad som framkom under 

intervjuer. Detta kan bero på större variation på respondenternas yrkesroller i enkätundersökningen än de 

som intervjuades. De två transportföretagen som intervjuades hade en väldigt snarlik syn på projektet och 

den akademiska docenten samt en till respondent delade dessa aktörers syn. Med andra ord var 

majoriteten av intervjuade respondenter mer skeptiska till projektet. Respondenter i enkäten tros ha en 

mer optimistisk syn då de representerar andra intressenter, till exempel regioner och länsstyrelser. Om 

intervjuer hade genomförts med samtliga respondenter kanske inte resultatet hade skiljts åt så konsekvent. 

Det ska tilläggas att alla tillfrågade transportföretag inte valde att ställa upp. Detta med hänvisning till att 

lagstiftning inte tillåter denna typ av samverkan och att företaget helt enkelt inte kunde se hur en 

samdistribution skulle ske.  

 

I en bransch starkt präglad av protektionism är det inte förvånande att frågeställningar av uppsatsens natur 

är svåra att få konkreta svar på. Hur projektet ska fortskrida blir intressant att se då intervjuade 

transportföretag inte ser någon reell nytta med det. Att företagen skulle dela data angående kunder är helt 

uteslutet och skulle kunna leda till mindre volym om företag tappar kunder. Vilken typ av data som ska 

delas inom projektet har vi inte fått en klar bild av och denna bild delas av intervjuad respondent från ett 

transportföretag.  
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Projektet har som nämnts tidigare tittat på andra typer av plattformar för att hämta inspiration. Troligtvis 

upplevde kunder ett större vardagsproblem med bankomaterna än vad val av utlämningsställe vid e-

handel gör. Kanske är detta synsätt färgat av att författarna till uppsatsen bor i Göteborg med flera ombud 

på gångavstånd. Behovet att kunna ta ut kontanter på lättare vis tror vi dock upplevdes som ett större 

samhällsproblem än närhet till postombud. Återigen gynnar det projektet om ett hållbarhetsperspektiv 

lyfts fram än starkare och förtydligande hur deltagande företag kan gynnas. I det teoretiska ramverket 

beskrivs hur samverkan är ett strategiskt drag för att uppnå konkurrensfördelar. Relationer aktörer 

sinsemellan är fundamentala för att resurser ska kunna nyttjas sinsemellan. Detta i sin tur leder till 

besparingsmöjligheter och flexibilitet.   

 

Med så mycket oklarheter från deltagande aktörer sida har projektledarna för projektet mycket att jobba 

med. Främst behövs ett behov skapas hos transportföretagen. Då Sveriges Paketombud representerar 

ombudens intressen är det inte svårt att se deras intresse i projektet. Men för att genomföra detta i stort 

och inte i mindre pilotprojekt behöver fler dela deras problembild. Så är inte fallet idag, det är alltså svårt 

att få konkurrerande verksamheter att samverka. Men om ekonomisk besparing kan göras i den 

prispressade branschen bör det öppna möjligheter att den avvaktande inställningen övergår till ett genuint 

intresse. Samhället, ombud och transportföretag kan vinna på detta projekt om det faller väl ut, men det 

kan också drabba sistnämnda om villkor exempelvis ej formuleras väl.  
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7. Slutsats 
Syftet med uppsatsen att studera samverkansformer är uppnått då flera varianter undersöks i det teoretiska 

ramverket för att sedan diskuteras med intervjuade respondenter. Den första frågeställningen hur problem 

kring konkurrens hanteras vid etablering har fått ett tydligt svar. Genom lagstiftning regleras konkurrens 

och för samverkan kan tredjepart skapas för att hantera aktörers olika intressen. Men för att det ska finnas 

intresse för någon form av samverkan måste en gemensam problem- och målbild finnas hos delaktiga 

aktörer. Idag saknas dessa gemensamma bilder vilket gör att projektets behov och syfte ifrågasätts av flera 

intervjuade respondenter.  

 

Den andra frågeställningen hur krav och villkor kan formuleras för medverkande aktörer var svår att få 

konkret svar på. Det generella svaret var att avtal med bilaterala villkor och non-closet avtal är aktuellt. 

Det ständigt återkommande temat i intervjuer att projektet är i ett så tidigt stadie tros ligga till stor grund 

till detta. Dock är det föga troligt att om aktör har specifika krav skulle dela med sig av dess till oss innan 

avtal utformats. Den avvaktande inställningen till projektet på grund av rådande protektionism inom 

branschen försvårar för projektet.  

 

Bristen på dataägandeskap kan lösas av myndigheterna. Post- och Telestyrelsen alternativt Tillväxtverket 

hade kunnat åläggas detta. Med en urbanisering bör det vara av stort intresse för myndigheter att 

underlätta för boende och företagande på glesbygd. Om postdistributionen ansågs vara ett genuint 

samhällsproblem hade myndighet tagit på sig ägandeskap och kunnat lägga ut detta projektet på uppdrag. 

Med hjälp av statlig finansiering hade den nationella digitala plattformen kunnat skapas och uppnå det 

som den syftar till.  

 

Förslag på vidare studier är att mer djupgående se över avtal, lagstiftning och att väcka ett behov hos 

transportföretag för att projektet ska upplevas lukrativt. Kontrakt hade kunnat använda Blockchain men 

det förutsätter att någon aktör sköter tekniken, återigen är datavärdskapet då i fokus.  
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10. Bilagor  

Bilaga A. Intervjufrågor till transportrelaterade företag:  

 

*Hur skulle du beskriva er problematik kring paketdistribution.  

*Hur skulle du kunna beskriva det samarbete ni har med andra aktörer i dagsläget?  

*Vad anser du om att ingå i en samverkan av en digital plattform?  

*Vilka effekter tror du denna samverkan kan ge för ert företag? Följdfråga syftar till att ge både nackdelar    

och fördelar med samverkan.  

*Vilka problem har uppstått tidigare vid samverkan med andra aktörer? Möjlig följdfråga: Hur hade dessa 

kunnat undvikas? Hur hanterades de?  

*Vilka primära krav tror du ert företag kommer ställa för att ingå i samverkan?  

*Vilka är de primära hindren att införa en digital samverksplattform? Möjlig följdfråga: Hur tror du att 

dessa skulle kunna hanteras?  

*Hur tror du konkurrens mellan aktörer kan hanteras?  

*Hur tror du att en plattform skulle kunna gynna deltagande aktörer? 

*Hur stor betydelse tror du att denna samverkan kan har för verksamhetens business? 

 

Naturliga följdfrågor har ställts på samtliga frågor beroende på svar. 
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Bilaga B. Intervjufrågor till docent inom logistik  

 

*Med din erfarenhet i åtanke, vad är de största utmaningarna med informationsdelning och samarbete?  

  Möjlig följdfråga: hur anser du att detta kan hanteras på bästa sätt?  

*I dina artiklar uppges ekonomiska faktorer som skäl att EDI-standard inte nyttjas. Vilka andra faktorer 

påverkar användandet av standards? Av EDI? (exempelvis kultur)  

*I artiklar framkommer ofta positiva aspekter kring samarbete, vad anser du vara de problematiska 

faktorerna för samarbete? För exempel problem kring konkurrens och attityder. 

*Hur tror du ägandeskapet ser ut på bästa sätt vid en samverkansform? För exempelvis 3PL, största aktör, 

myndighet, franchise?  

*I en samverkansform med ett 10-tal aktörer, vad tror du kan bli största utmaningen? För exempel kring 

infodelning, villkor från aktörer och kontrakt. 

Hur skulle dessa utmaningar kunna hanteras?  

*Vad brukar kraven från ingående aktörer vara vid delning av data med andra aktörer? Hur kan dessa 

hanteras?  

*Hur kan intressekonflikter lösas vid datadelning?  

*Hur kan ett “framework” se ut mellan parter som deltar i ett logistiskt samarbete?  
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Bilaga C. Intervjufrågor till respondent från Sveriges Paketombud  

 

* Kan du berätta om projektet, vad innebär det rent praktiskt?  

* Hur ser du på problematiken, vad är problembilden för att projektet satt igång från början?  

* Kan du förklara mer kring liknelsen för bankomater?  

* Bortsett från ombuden, finns det ett behov av en sådan här plattform enligt dig?  

*Vad hoppas du på att projektet ska kunna generera för resultat?  

* Vilka primära krav tror du ert företag kommer ställa för att ingå i samverkan?  

*Vilka är de primära hindren att införa en digital samverksplattform? Möjlig följdfråga: Hur tror du att 

dessa skulle kunna hanteras?  

*Hur tror du konkurrens mellan aktörer kan hanteras?  
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Bilaga D. Enkätfrågor  

 

* Vilket bransch tillhör du? 

 -paketombud  

 -transportföretag 

 -myndighet 

 -distributör  

 -annat 

*Vilken befattning har du?  

 -chef/mellanchef 

 -lagerarbetare 

 -chaufför 

 -tjänsteman/kvinna 

 -administratör  

 -annat  

*Hur önskar ni att information ska ske?  

 -manuellt  

svar anges på en skala från 1-5  

-per automatik  

svar anges på en skala från 1-5  

*Vilken form av ägande hade ni önskar hos en gemensam digital plattform?  

 -franchise  

 -statligt/myndighet 

 -tredje part  

 -aktieägande  

 -störst aktör  

*Hur intressant skulle ett nationellt system för paketdistribution vara?  

svar anges på en skala från 1-5  

* Anser ni att en samverkan kan bli problematisk i och med konkurrens? 

 svar anges på en skala från 1-5  

 svar kan motiveras  

 

*Med vilka intressenter/aktörer delar ni information med idag?  

-åkerier  

-ombud 

-tredjepartsföretag 

-producenter  

-detaljister - e-handelsföretag  

-detaljister - ej e-handelsföretag  

-e-handelsföretag 

-myndighet 

-annat 

 

*Vad delar ni för information?  

-information rörande distribution (ex rutter, tidtabeller) 

-information rörande kapacitet (ex  fordon) 

-information rörande ekonomi (ex kostnader) 

 -information rörande kommunikationssystem (ex mjukvareprogram) 

 -information rörande standarder 

 -annat 
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* Vilket anser du vara det största hindret för att ingå i en samverkan?  

 -otydliga regelverk ex lagar/förordningar kring informationsdelning 

 svar anges på en skala från 1-5  

 -delning av affärsmässig känslig information  

 svar anges på en skala från 1-5  

 -konkurrens relaterat till risk att tappa marknadsandelar  

 svar anges på en skala från 1-5  

 -otydliga avtal  

 svar anges på en skala från 1-5  

 -annat  

  

*Hur flexibla är ni för att möta de villkor som en samverkan kan komma att kräva? (Gällande  samarbete, 

informationsdelning)  

 -svar anges på en skala från 1-5  

 

*E-handelns omsättning fortsätter öka, hur beroende är ni av ett samarbete/plattform för att klara av 

hanteringen av kollin/ordrar?  

 -svar anges på en skala från 1-5  

 

*Baserat på ovanstående svar, inom vilken tidsram uppskattar ni att samverkan kommer ha störst 

betydelse?  

-inom 5 år  

-inom 10 år  

-inom 15 år  

-inom 20 år  

-annat  

 

*Hur tycker du att informationsdelningen fungerar idag? 

 -svar anges på en skala från 1-5  

 -svar kan motiveras  

 

 

*Hur ofta söker ni aktivt efter information gällande era leveranser? 

 -flera gånger varje dag 

 -en gång om dagen 

 -1-2 gånger per vecka 

 -3-4 gånger per vecka 

 -några gånger per månad 

 -annat  

 

*Hur delar ni information till flödeskedjan idag? (Flera alternativ kan väljas) 

 -e-post 

 -telefonsamtal 

 -mobilapplikation 

 -integrerade system (t.ex. ERP-system/affärssystem 

 -fax 

 -webbtjänst 

 -vet ej  

 -annat  
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*Hur tar ni del av information från flödeskedjan idag? (Flera alternativ kan väljas) 

 -e-post 

 -telefonsamtal 

 -mobilapplikation 

 -integrerade system (t.ex. ERP-system/affärssystem 

 -fax 

 -webbtjänst 

 -vet ej  

 -annat  

 

*Hur skulle ni önska att få information i framtiden? (Flera alternativ kan väljas) 

-e-post 

 -telefonsamtal 

 -mobilapplikation 

 -integrerade system (t.ex. ERP-system/affärssystem 

 -fax 

 -webbtjänst 

 -vet ej  

 -annat  

 

*Hur ställer ni er till att dela information med konkurrenter? 

 -svar anges på en skala från 1-5  

 

*Om möjlighet skulle finnas till ett transparent system vilket skapar marknadsmässiga och miljömässiga 

fördelar, skulle det öka er organisations intresse  att även dela information med eventuella konkurrenter? 

 -svar anges på en skala från 1-5  

 

*Tror ni att blockchain kan vara en bra lösning för en gemensam plattform? 

 -svar anges på en skala från 1-5  

 

 

 

   

 

 


