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Abstract 
Purpose – The purpose of this study is to investigate the importance of potential international 
barriers to trade that may affect the conditions of competitive and sustainable transport solutions 
with CTS (cross trade shipments) by identifying competitive factors of importance to the 
customer and freight forwarders. To achieve this, the following three questions are answered: 
 

1. What barriers to trade can be found in international trade? 
 

2. How can freight forwarders through CTS reduce these barriers? 
 

3. What competitive factors are valued by the customers in between CTS and how does 
the freight forwarder match it to create a competitive and sustainable transport 
solution? 
 

Method – Starting from a preliminary investigation, the authors became acquainted with CTS 
to later make a literature review and a case study consisting of interviews and documentary 
studies. The literature review in the area of international trade barriers, centred on transaction 
cost theory, as well as sustainability and key performance indicators, all of which were the basis 
of the theoretical framework. A case study was conducted at one of Sweden’s largest transport 
and logistics operators together with their corporate customers. A comparison between the 
theoretical framework and empirical data has generated the results of the study by analysis. 
 
Findings – The case study findings suggest that both the logistics operator and its corporate 
customers face substantial trade barriers. There is also potential with the use of CTS to 
successfully reduce the identified international trade barriers. In addition, an actual match of 
competition factors is of importance to the customer and freight forwarder to fulfil and 
maximize the confidence, which can be obtained after the study's analysis of collected data.  
 
Implications – The study establishes partly ancient and partly new theory and illuminates both 
a relationship from already existing theory where relationships defined in the theoretical 
framework have been verified through the case study and new theory regarding CTS. In a 
decision-making situation with companies that claim international trade, the use of a freight 
forwarder should be a contingency, if not a must, and the disposal of CTS. 
 
Limitations – The preliminary study creates an insight from both a pre-study and literary 
findings. It can be estimated to contribute to the increase in the results of the study's credibility. 
In order to increase the study's internal validity during the case study, more interviews with 
Geodis Sweden and its corporate customers were preferred. To increase reliability, several 
analytical units could be submitted as it leads to a broader similarity review which could in turn 
contribute to different results. 
The study encompasses a delineation of CTS as a transport method, to facilitate identification 
of whether freight forwarders are able to help and reduce trade barriers arising from 
international trade. 
 
Keywords – International trade – Barriers to trade – Cross Trades – CTS - KPI – Key 
performance indicators – Green logistics – Sustainability 
 



 

 

Sammanfattning 
Syfte – syftet med studien är att undersöka betydelsen av potentiella internationella 
handelsbarriärer som kan påverka förutsättningarna för konkurrenskraftiga och 
hållbara transportlösningar för CTS genom att identifiera konkurrensfaktorer av 
betydelse för kund och speditör. För att uppnå detta besvaras följande tre 
problemfrågor: 

1. Vilka handelsbarriärer kan finnas vid internationell handel?  
 

2. Hur kan speditörer genom CTS minska dessa barriärer?  
 

3. Vilka konkurrensfaktorer värdesätts av kunderna inom CTS och hur matchar 
speditören det för att skapa en konkurrenskraftig och hållbar transportlösning? 

 
Metod – Utifrån att börja med en förundersökning gjorde författarna sig mer bekanta med CTS 
för att senare kunna göra en litteraturgenomgång och fallstudie bestående av intervjuer och 
dokumentstudier. Litteraturgenomgången inom området internationella handelsbarriärer, med 
centrum på transaktionskostnadsteorin, samt hållbarhet och konkurrensfaktorer vilka alla låg 
till grund till det teoretiska ramverket. En fallstudie genomfördes på ett av Sveriges största 
transport- och logistikföretag tillsammans med sina företagskunder. En jämförelse mellan 
teoretiskt ramverk och empirisk data har genom analys genererat studiens resultat.  
 
Resultat – Det går att påvisa internationella handelsbarriärer som både fallföretaget och 
företagskunderna upplever. Det finns dessutom potential med användandet av CTS att lyckas 
minska de identifierade internationella handelsbarriärerna. Dessutom föreligger en faktisk 
matchning av konkurrensfaktorer av betydelse att uppfylla och maximera förtroendet för kund 
och speditör vilket erhållas efter studiens analys av insamlad data.  
 
Implikationer – Studien etablerar delvis forna och delvis ny teori och belyser både ett 
förhållande ur redan befintlig teori där relationer som definierats i det teoretiska ramverket har 
verifierats genom fallstudien samt ny teori angående CTS. I en beslutssituation hos företag som 
tar i anspråk internationell handel bör användningen utav speditör vara en eventualitet om inte 
ett måste och därtill förfogandet utav CTS. 
 
Begränsningar –Litteraturstudien skapar insikt från både förundersökning och teorier baserade 
på litterära verk. Det kan bedömas bidra till ökning av resultatet på studiens trovärdighet. För 
att öka studiens interna validitet under fallstudiens gång var fler intervjuer hos Geodis Sverige 
och dess företagskunder att föredra. För att öka reliabiliteten kunde flera analysenheter 
framförts då det leder till en bredare likhetsgranskning som i sin tur kunde bidragit till olikt 
resultat. 
Studien omfattar en avgränsning till CTS som transportmetod, för att lättare identifiera om det 
finns möjligheter för speditörer att hjälpa till och minska handelsbarriärerna som uppstår vid 
internationell handel. 
 
Nyckelord – International trade – Barriers to trade – Cross Trades – CTS - KPI – Key 
performance indicators – Green logistics – Sustainability 
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1 Introduktion 
Här presenteras studiens bakgrund och vidare fallstudiens syfte och problemområde gällande 
internationell handel. Kapitlet beskriver även studiens avgränsningsområde och avslutas med 
dispositionen.  

1.1 Bakgrund 
Internationell handel har funnits sedan landsgränserna drogs. Allt eftersom båtar började 
byggas och hjulet uppfanns har det skapats nya möjligheter att förflytta sig till nya länder för 
förhandling. Internationell handel har utvecklats till en ny typ av handel i samma takt som 
teknikens framgång. Därmed har logistiken växt fram som en större betydande länk. Den 
växande, moderna internationaliseringen medför enligt Björklund och Forslund (2017) öppnare 
handelsmarknader som ger företag möjligheter att utöka sin storlek och visibilitet, samt 
utveckla sitt kontaktnätverk över hela världen. Samtidigt blir konkurrensklimatet hårdare och 
möjligheterna vidgas.  Detta kan göra att företag inleder affärer med nya kunder utanför 
moderlandets gränser. Utvecklingen leder i sin tur till mer komplexa försörjningskedjor som 
allt oftare sträcker sig över landgränserna (Björklund & Forslund, 2017). Framväxten av 
internationella produktionsnätverk har varit ett anmärkningsvärt inslag i den globala ekonomin 
under de senaste åren (Saslavskya & Shepherd, 2013), och kan medföra olika utmaningar i form 
av exempelvis handelsbarriärer. Handelsbarriärer förekommer i två former (Weiss, 2015), de 
obestämda och informella såsom kommunikation, och de förutbestämda formella förslagsvis 
transportkostnaden. Att förstå handelskostnader är nödvändigt för att färdigställa beräknande 
åtgärder som är avsedda att minska dessa kostnader (Le Bris & Moïse, 2013).  
 
Logistiktjänster över nationsgränserna är särskilt komplicerad, inte bara på grund av ett utökat 
avstånd och kostnadsbegränsningar, men också på grund av kulturella och organisatoriska 
förhållanden (Cheun, Mentzer, & Myers, 2004). Transaktionskostnadsteorin innefattar kultur 
och kommunikation och är också en typisk barriär som uppmärksammas vid logistiktjänster. 
Genom att outsourca logistiken kan globala företag fokusera på kärnverksamheten, minska 
kostnaderna och öka flexibiliteten (Huang, Tu, & Xu, 2013). Samtidigt kan bättre 
logistiskprestanda enligt Saslavskya och Shepard  (2013)  göra det möjligt att flytta varor över 
gränserna snabbt, billigt och på ett tillförlitligt sätt. Handelslogistiken är en viktig del av den 
globaliserade och nya ekonomin (Arvis, o.a., 2010). I och med den allt smidigare handelsvägen 
väljer många företag att använda sig av den internationella marknaden. 
 
En ökad internationalisering i kombination med att globala företag allt oftare outsourcar 
logistiken för att fokusera på kärnverksamheten (Huang et al., 2013), gör att fenomenet cross 
trades förekommer oftare än förut. Cross trade sändningar, hädanefter CTS, kan anses som ett 
sätt att bedriva internationell handel (J. Axell, G. Axelsson, C. Kruse och L. Tylén, personlig 
kommunikation, 24 januari, 2017). CTS innebär att man utför en affär mellan land A och land 
B, men där kontakten, förhandlingen och betalningen sker från land C, Se Figur 1. CTS är 
generellt en mer komplex process då det innebär fler interaktioner jämfört med sändningar från 
land C till tredjeland (land A eller B enligt figur nedan). Figur 1 har konstruerats av författarna 
utifrån Axell et al., (2017) beskrivning av CTS. 
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Den ökande internationalisering bidrar till en konkurrenskraftig företagsmiljö och enligt 
Gregory, Mills, Neely, Platts och Richards (1994) spelar tredjepartslogistiker (3PL) en 
avgörande roll i försörjningskedjan och för sina kunder. Bowersox, Calantone och Rodrigues 
(2005, s. 1) identifierar logistik som ”en av de största kostnaderna för internationell handel”. 
Därför anses 3PL alltmer som en strategisk partner som kan hjälpa företag att förbättra sin 
värdekedjeprestanda och därigenom skapa en hållbar konkurrensfördel på marknaden 
(Jothimani & Sarmah, 2014). 3PL, i form av en speditör, har även bättre koll på den relativt nya 
transportmetoden CTS vilket ökar behjälpligheten hos dess företagskunder.   
 
Enligt Mittal och Prathap  (2010)  är prestationsmätning ett avgörande kriterium för utvärdering 
av kompetens och prestation. Prestationsmätning kan enligt Gregory et al. (1994) definieras 
som olika mätvärden i avsikt att kvantifiera företagets eller värdekedjans effektivitet. Dessa 
mätvärden, ofta i form av key performance indicators (KPIs), används för att bestämma 
företagets framsteg när det gäller att uppnå sina strategiska och operativa mål samt att jämföra 
företagets finanser och prestanda gentemot andra företag inom sin bransch (Investopedia, 
2017). Således kan mätvärden eller KPI anses som konkurrensfaktorer där hög prestanda 
jämfört med konkurrenterna skapar konkurrenskraft på marknaden. Enligt Slack och Lewis 
(2015) finns det fem stycken olika prestationsmål (konkurrensfaktorer) som genom hög 
prestanda kan skapa en konkurrensfördel: Kvalitet, snabbhet, pålitlighet, flexibilitet och 
kostnad. Hur dessa prestationsmål ska prioriteras påverkas dels av vad som anses vara viktigt 
för kunderna, och dels hur man presterar gentemot sina konkurrenter. Slack och Lewis teori 
kring konkurrensfaktorer bygger enbart på ekonomiska mått, men i denna studie används ett 
bredare perspektiv där skapandet av konkurrenskraft bygger på teori kring hållbarhet. Ett 
hållbarhetsperspektiv innebär att man i tillägg till den ekonomiska faktorn tar hänsyn till sociala 
och miljömässiga aspekter. En konkurrensfördel ytterligare får företag och företagskunder vid 
användandet av CTS.  
  

1.2 Problembeskrivning 
Utvecklingen av internationell handel och komplexa värdekedjor som sträcker sig över 
landgränser medför enligt Björklund och Forslund  (2017)  utmaningar som företag måste ta 
hänsyn till. Till följd av de mer öppnade marknaderna växer handelsbarriärer fram. Det är 
viktigt att identifiera företagets formella och informella handelsbarriärer i syfte att bemöta och 

Figur 1 - Cross trade 
(Axell et al., 2017) 
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minska dessa. De informella är i viss mån oförutsägbar och svåra att räkna på vilket gör dessa 
till de största barriärerna. Att handskas med dessa handelsbarriärer kan vara mycket tids- och 
kostnadskrävande, även för speditörer som är experter inom området (Axell et al., 2017). 
När företag väljer att outsourca logistiken och använda sig av speditörers expertis är CTS en 
metod som används i allt större grad (Axell et al., 2017). CTS som definierats tidigare är ett sätt 
att bedriva internationell handel. Vid utnyttjandet av speditör, i dessa lägen, sitter den som 
spindeln i nätet och styr hela processen (Axell et al., 2017). Vilka effekter CTS har på 
internationella handelsbarriärer är i teorin en fråga utan svar. Därmed är det mycket intressant 
att undersöka hur det ser ut i praktiken.  
 
Internationaliseringen som enligt Björklund och Forslund (2017) har skapat ett hårdare 
konkurrensklimat gör att vikten av prestationsmätning har blivit mer betydelsefull. 
Prestationsmätning beskrivs numera som ett kriterium för utvärdering av kompetens och 
prestation, inte bara internt i företagen utan även genom hela försörjningskedjan (Mittal & 
Prathap, 2010). Prestationsmätning är därför av ökande betydelse för företag som bedriver 
internationell handel. Att välja den uppsättning av mätvärden eller KPI som visar företagets 
eller värdekedjans effektivitet samtidigt som de tillfredsställer kundernas behov är viktigt 
(Gregory, Neely, & Platts, 1995), men ingen lätt uppgift.  
 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Internationell handel framgår som en extra komplex process där handelsbarriärer kan uppstå 
hos globala företag. Dessa bör identifieras för att få kunskap om hur de ska hanteras på bästa 
sätt och därmed skapa konkurrenskraft. Vidare undersöks CTS som transportmetod och hur det 
påverkar handelsbarriärerna. Syftet med denna studie har därför formulerats enligt följande:  

 
Att undersöka betydelsen av potentiella internationella handelsbarriärer 
som kan påverka förutsättningarna för konkurrenskraftiga och hållbara 
transportlösningar för CTS genom att identifiera konkurrensfaktorer av 

betydelse för kund och speditör. 
 

För att kunna besvara syftet har det brutits ned till tre frågeställningar. Då tyngden och 
problematiken med internationell handel ligger i handelsbarriärerna är det viktigt att tidigt veta 
vilka handelsbarriärer som råder. Därmed framkommer studiens första och övergripande 
frågeformulering så här: 
 

1. Vilka handelsbarriärer kan finnas vid internationell handel?  
 

När man undersökt vilka handelsbarriärerna som kan finnas vid internationell handel är det 
viktigt att granska hur CTS som transportlösning påverkar de identifierade handelsbarriärerna. 
Därmed är studiens andra frågeställning enligt följande:  
 

2. Hur kan speditörer genom CTS minska dessa barriärer?  
 

Utifrån CTS ska det vidare undersökas hur kundernas värdesättande av konkurrenskraft 
matchas med det speditören erbjuder och antar att kunden vill ha. Allt detta för att erbjuda en 
allt mer konkurrenskraftig och hållbar transportlösning. I mitten på värdekedjan är det lätt att 
man förbiser konkurrensfaktorer och dess betydelse för hela värdekedjan. Därmed är studiens 
tredje frågeställning: 

 
3. Vilka konkurrensfaktorer värdesätts av kunderna inom CTS och hur matchar 

speditören det för att skapa en konkurrenskraftig och hållbar transportlösning? 
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1.4 Omfång och avgränsningar 
Studiens omfång behandlar internationell handel och de informella och formella barriärerna 
som uppstår vid denna typ av handlingar i värdekedjan. Avgränsningarna har hjälpt författarna 
att minska komplexiteteten samt sätta en tydlig och hanterbar ram för arbetet. De informella 
handelsbarriärerna har tagit fokus genom studien då de är mest oförutsägbara och oberäkneliga 
vilket gör dessa till de besvärligaste typerna av handelsbarriärer. Studien omfattar även en 
avgränsning till CTS som transportmetod, för att lättare identifiera om det finns möjligheter för 
speditörer att hjälpa till och minska handelsbarriärerna som uppstår vid internationell handel. 
Därefter görs ett djupare dyk hur man värdesätter konkurrensfaktorerna inom ämnet. Utifrån 
fallföretagets geografiska position har CTS förankrade i Sverige, se Figur 2, utsetts att 
avgränsas till Sverige är således det centrala i processen och har ansvar för hela förhandlingen 
och betalningen. Figur 1 visar att land C kan vara vilket land som helst men Figur 2 visar att 
denna studies omfång är Sverige. 
 
Betydelsen av samarbetet mellan kund och speditör är viktig då det finns många speditörer att 
välja mellan på den internationella marknaden. Kundfokus blir därmed extra grundläggande för 
speditören för att få kunden att välja dig. Eftersom en matchning mellan kund och speditör är 
en viktig del i samarbetet är avgränsningen i studien att hitta konkurrensfaktorer som ska 
stämma överens mellan kund och speditör. Pilarna som visar betalningsvägen är i detta fall et 
exempel och kan se annorlunda ut beroende på leveransvillkor, vilket säljare och köpare 
överenskommer sig emellan.  
 

 
Figur 2 - Avgränsning 

1.5 Disposition 
Rapportens struktur är indelat i sex huvudkapitel efterföljt av referenser och bilagor. Samtliga 
kapitel inleds med en kortare ingress med intentionen att ge läsaren en översikt. Kapitel ett, 
introduktionen, beskriver studiens bakgrund och problemområde. Utifrån problemområdet har 
sedan studiens syfte och frågeställningar brutits ut. Kapitlet inkluderar även studiens omfång 
och avgränsningar. Kapitel två, metod och genomförande, presenterar de metoder som använts 
för att besvara studiens frågeställningar och därmed uppnå syftet. Avslutningsvis diskuteras 
studiens trovärdighet. Det tredje kapitlet, teoretiskt ramverk, beskriver de teorier som använts 
för att besvara studiens frågeställningar och således uppnå syftet. Vidare behandlar kapitel fyra, 
empiri, studiens insamlade data. Det teoretiska ramverket i kapitel tre och empiri i kapitel fyra 
ligger sedan till grund för analys i kapitel fem, där går det teoretiska ramverket och empirin 
hand i hand för att analysera fram ett möjligt svar på studiens problemfrågor. Slutligen 
presenteras slutsatser och diskussion i kapitel sex med ytterligare rekommendationer och 
förslag till vidare forskning.
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2 Metod och genomförande  
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av studiens arbetsprocess. Vidare beskrivs studiens 
ansats och design. Därtill beskrivs studiens datainsamling och dataanalys. Kapitlet avslutas 
med en diskussion kring studiens trovärdighet. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
I följande kapitel beskrivs metoder för datainsamling och dataanalys som används för att 
besvara studiens frågeställningar. Figur 3 beskriver kopplingen mellan studiens 
frågeställningar och använda metoder.  
 

 
Figur 3 - Koppling mellan frågeställningar och metod 

 
För att besvara studiens första frågeställning har en litteraturgenomgång genomförts för att 
bygga ett teoretiskt ramverk kring internationell handel och dess barriärer.  
Litteraturgenomgången låg sedan till grund för den fallstudie som genomfördes. Den 
inkluderade intervjuer med anställda hos fallföretaget som dagligen arbetar inom internationella 
värdekedjor och handel mellan olika länder i kedjan. I tillägg har intervjuer genomförts med 
kunder till fallföretaget. 
 
För att besvara studiens andra frågeställning behövdes en förstudie genomföras. En fallstudie 
fullföljdes sedan i syfte att ta reda på hur man kan minska barriärer vid internationell handel. I 
fallstudien utfördes intervjuer kring CTS och hur CTS som transportmetod kan bidra till att 
minska dessa barriärer. Intervjuerna genomfördes med anställda hos speditören som innehar 
lämplig kunskap om CTS. 
 
För att besvara studiens tredje frågeställning har en litteraturgenomgång genomförts för att 
skapa ett teoretiskt ramverk kring konkurrensfaktorer. Vidare utfördes en fallstudie där 
intervjuer såväl som dokumentstudier ingick. Som grund till intervjufrågorna användes den 
teori som erhållits under litteraturgenomgången.  
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2.2 Arbetsprocessen 
Studien påbörjades med en förundersökning. I förundersökningen kontaktades fallföretaget 
vilket erhöll kunskap om problemområdet och därefter avgränsades efterföljande aktiviteter. 
Således kunde insamling av empiri avgränsas och planeras mer utförligt. Undersökningen 
gjordes även på grund av bristande befintlig teori kring CTS, samt insamling och identifiering 
av relevanta nyckelord till den kommande forskningen.  
Det andra momentet var att hitta en passande problemformulering utifrån det valda ämnet.  
Problematiken med internationell handel trattades sedan ned i ett syfte och vidare till tre 
sammankopplade frågeställningar.  
 
I metodvalet utsågs vilka metoder som var lämpliga för att besvara frågeställningarna och 
utifrån det uppnå studiens syfte. Författarna valde att använda sig av en litteraturgenomgång 
och en fallstudie för att genomföra studien.   
Efter metodvalet genomfördes litteraturgenomgången med avsikt att skapa ett teoretiskt 
ramverk och en djupare kunskap och förståelse kring ämnet.  Litteraturgenomgången bidrog till 
välanvändbar teori genom hela rapporten. 
 
Studiens femte moment var en fallstudie eftersom författarna undersöker sitt fenomen, 
internationell handel, i dess kontext (Yin, 2007). Fallstudien var ett viktigt moment för att samla 
empiri med målsättning att uppfylla rapportens syfte. Fallstudien var till hjälp då insamlade 
data kom till användning i alla tre frågeställningar. 
 
Moment nummer sex var analys av data. Som Figur 4 visar analyserades data kontinuerligt 
under genomförandet av fallstudien. I detta moment analyserades insamlade data gentemot det 
teoretiska ramverket med intentionen att svara på studiens frågeställningar och slutligen uppnå 
syftet. Rapportskrivningen gjordes kontinuerligt under hela arbetet och ligger därför under hela 
arbetsprocessen för att inte missa någon viktig teori eller empiri.  
 
För att få en övergripande bild av arbetsprocessen har författarna skapat ett gantt-schema som 
illustrerar studiens olika moment. Några av momenten överlappar varandra då det var lämpligt 
att utföra flera av momenten samtidigt under arbetets gång. Exempelvis önskar man att 
analysera data så snabbt som möjligt efter att den har samlats in för att inte gå miste om något. 
Därmed utförs det parallellt med andra processer under arbetets gång, se Figur 4.  
 

 
 
Figur 4 - Studiens arbetsprocess 
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2.3 Ansats 
I denna studie är syftet kort sagt att identifiera internationella handelsbarriärer och hur man kan 
minska dessa genom CTS. Först gjordes en förundersökning och sedan undersöktes existerande 
teorier för att utgöra ett urval att bepröva i verkligheten. Studien har valts att genomföras med 
en både deduktiv och explorativ ansats. Studiens frågeställning ett och tre är deduktiv då de 
grundas i redan existerande teori. Enligt Kovács och Spens (2005) är en rent deduktiv 
forskningsmetod när slutsatser skapas utifrån befintlig teori och presenteras i form av en ny 
formulerad hypotes. Detta beprövas sedan empiriskt för att forma en allmängiltig slutsats 
(Kovács & Spens, 2005). Studien ansats betraktas vara av bevisande karaktär, då resultaten och 
användandet av existerande teorier och metoder från annan forskning är känt av författarna. Ett 
förväntat resultat kan därför vara möjligt att bevisa till fråga ett och tre.  
 
För att besvara frågeställning två har författarna valt en mer explorativ ansats då 
frågeställningen inte grundas i redan existerande teorier. Frågeställning två kan därför sägas 
vara av utforskande karaktär, vilket överensstämmer med Patel och Davidssons beskrivande av 
en explorativ ansats (2011). Vidare menar Patel och Davidsson (2011) att syftet med en 
explorativ undersökning är att införskaffa så mycket kunskap som möjligt om ett bestämt 
problemområde och belysa detta allsidigt.   
 
Med hänsyn till syftet valdes en kvalitativ metod för att uppnå målet med studien och besvara 
de tre frågeställningarna. Kvalitativ metod valdes då författarna var närvarande under insamling 
av empiri för att få mer preciserade svar. Fallstudier bedöms vara kvalitativt bättre när man 
använder sig av multipla informationskällor, jämfört med att använda en enda metod (Yin, 
2007).  
 
Dokumentstudien låg till grund för att kunna jämföra insamlad teori från intervjuerna med 
dokumenten. Där samlades empirisk data in från fallföretaget gällande internationell handel och 
KPIs. Efter dokumentstudien utfördes semi-strukturerade intervjuer på fallföretaget och deras 
kunder. Utifrån intervjuerna kunde empiriska data fastställas och utgjorde därmed insamlad 
data som sedan analyserades. När en existerande teori är utgångspunkten i rapporten blir den 
mindre påverkad av författarnas subjektiva åsikter vilket Patel och Davidson (2011) anser 
stärka objektiviteten i studien. 

2.4 Design 
Strategin som valdes för att besvara studiens syfte är en fallstudie, se även punkt 2.2. Det är 
enligt Yin (2007) en lämplig strategi om man ska studera en aktuell företeelse i dess verkliga 
kontext. Vidare menar Patel och Davidson (2011) att man utifrån ett helhetsperspektiv försöker 
få täckande information. För att uppnå täckande information och därmed få en tydlig bild av 
det aktuella fallet används ofta flera datainsamlingstekniker (Patel & Davidson, 2011). Flera 
datainsamlingstekniker ger möjlighet för källtriangulering, vilket enligt Yin (2007) är en av 
styrkorna vid en fallstudie. Med hänsyn till ovanstående anses fallstudien vara en lämplig 
strategi att applicera på det aktuella fallet. Fallstudien har genomförts på Geodis Freight 
Forwarding, vilket vidare benämns som Geodis. Fallföretaget valdes ut på grund av deras 
dagliga arbete med internationell handel, vilket överensstämmer med studiens problemområde. 
Geodis använder sig även av CTS, vilket är huvudfokus i studiens andra frågeställning. 
Författarna har också valt att studera kundernas syn på CTS och hur deras åsikter stämmer 
överens med speditörens för att få två olika synvinklar på studien. Detta för att kunna 
sammanställa ett ihopsamlat och starkt resultat.  För att ta reda på vilka konkurrensfaktorer som 
kunderna värdesätter och hur Geodis matchar dessa, har intervjuer med speditör såväl som 
kunder varit viktiga i syfte att besvara frågeställning tre. En speditör och tre kunder till 
speditören har studerats i denna studie vilket överensstämmer med Yin (2007) definition av 
flerfallsdesign med flera analysenheter. Det finns flera för- och nackdelar vid val av design.  
Yin (2007) beskriver en flerfalldesign som starkare eller mer robust. Dock är en flerfallsdesign 
mycket tids- och resurskrävande (Yin, 2007). 
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2.5 Förundersökning  
En förundersökning genomfördes i syfte att förstå problemområdet kring frågeställning två, 
gällande CTS. Att ringa in ett problemområde är enligt Patel och Davidson (2011) ett initialt 
viktigt steg i forskningsprocessen, speciellt om man behöver kunskap som inte kan hämtas 
genom teori (Patel & Davidson, 2011). CTS är ett relativt nytt forskningsområde och 
förundersökningen ansågs därför lämpligt för att konkretisera denna del av studiens 
problemområde samt ge författarna en generell förståelse för och kring ämnet. Författarna hade 
svårt att få fram relevant information från teorin angående CTS och därmed var en 
förundersökning synnerligen essentiell. Förundersökningen var nyttig i syfte att öka kunskapen 
om CTS och lättare kunna formulera kommande syfte och frågeställningar. Undersökningen 
hade även betydelse för att få insikt i hur en CTS fungerar från speditörens perspektiv.  
I förundersökningen ingick inledande samtal med kontaktpersonen på fallföretaget samt 
verksamhetsbesök där alla anställda presenterades. Under verksamhetsbesöket genomfördes 
samtal med fyra stycken utvalda anställda i form av informella intervjuer. Författarnas mål med 
förundersökningen var att få reda på hur en CTS går till. Under de informella intervjuerna 
antecknades relevant och beskrivande information kring CTS. De anställda valdes ut av 
kontaktpersonen på företaget, samtliga med anknytning till internationell handel och CTS. 

2.6 Litteraturgenomgång 
En litteraturgenomgång genomfördes med avsikt att forma ett teoretiskt ramverk om studiens 
problemområde. Inhämtad teori har mestadels hämtats från vetenskapliga artiklar och böcker 
där teorin kunnat appliceras på den aktuella studien. Det sättet att hämta teori överensstämmer 
med Patel och Davidson (2011) beskrivning av sekundära källor. Scopus har varit studiens 
primära databas för att söka vetenskapliga artiklar. I Scopus hittades relevanta artiklar i 
anslutning till studiens problemområde. Nyckelord som användes vid litteraturgenomgången 
presenteras i Tabell 1. 
 

Tabell 1 - Nyckelord 

 
 

2.7 Datainsamling 
Studiens datainsamling innefattar en insamling av empirisk data från fallstudieobjektet. Nedan 
följer de metoder som under studien har använts för att samla in nödvändiga data.  
 

2.7.1 Dokumentstudier 
Dokumentstudier genomfördes i första hand för att komplettera övrig datainsamling samt att 
kunna jämföra teori och insamlade data. Enligt Yin (2007) är det viktigt att jämföra intervjudata 
med information från andra källor i syfte att styrka den information som erhållits.    
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Genom att studera fallföretagets tidigare sparade dokument kan författarna hitta information 
som stärker övrig datainsamling. Detta för att tillförsäkra vad kundens och fallföretagets 
konkurrensfaktorer är och hitta ytterligare värdefull information som inte tas upp på 
intervjutillfället och kunna komplettera studien med dessa.  
Husqvarnas dokument har studerats för att de är en enormt stor kund för Geodis i Jönköping. 
Därmed kommer deras siffror styra den totala sammanställningen av dokumentstudien då 
författarna baserat sina intervjuer hos de anställda på fallföretaget som är lokaliserat i 
Jönköping. Det specifika företaget Husqvarna har även valts ut för att de har miljörapporter att 
ta del av medan många andra kunder till Geodis håller det internt inom organisationen.        
Tabell 2 presenterar de miljörapporter som författarna har fått insyn i.  
Tabell 2 - Dokumentstudier 

Datum		 Titel	 Syfte	 Ägare	

2017-04-05	
Husqvarna-	
global	emission	
report	

Granska	Husqvarnas	
miljörapport	2017	 Geodis	

2017-04-05	
Husqvarna-	
global	emission	
report	

Granska	Husqvarnas	
Miljörapport	2016	 Geodis	

 

2.7.2 Intervjuer 
Intervjuer var studiens primära insamlingsmetod för empiriska data. Som komplement till 
intervjuerna genomfördes även dokumentstudier, vilket presenteras i eget kapitel. 
En intention med kvalitativa intervjuer är enligt Patel och Davidson (2011) att upptäcka och 
identifiera den intervjuades uppfattning om något fenomen. Av denna anledning valdes intervju 
som metod för att svara på studiens samtliga frågeställningar. Intervjuerna genomfördes med 
relevanta kunder och anställda på det aktuella fallföretaget. Vilka intervjurespondenter som var 
tillämpliga för studien diskuterades i samråd med företagets kontaktperson. En gemensam 
nämnare hos intervjuobjekten var att internationell handel och cross trade ingår i deras dagliga 
arbete. 
Intervjuerna var utformade med en viss struktur där respondenten fick utveckla sina svar. Vid 
behov fanns möjlighet för författarna att ställa följdfrågor. Denna metod motsvarar Patel och 
Davidsons (2011) beskrivning av en semistrukturerad intervju.  
I Tabell 3 och Tabell 4 presenteras intervjurespondenter på fallföretaget och deras kunder.  

Tabell 3 - Intervjurespondenter Geodis 

Datum  Syfte (Vad) Respondent  Metod (Hur) Tid  

2017–04-26 
Underlag för 
besvarande av 
frågeställningarna 

Försäljningschef – 
Sverige 

Semi-Strukturerad  1h 

2017–04-27 
Underlag för 
besvarande av 
frågeställningarna 

Branch Manager  Semi-Strukturerad  1h 

2017-04-28 
Underlag för 
besvarande av 
frågeställningarna 

Product Manager NAC 
Nordic Air & Sea Cargo Semi-Strukturerad  1h 

2017–05-02 
Underlag för 
besvarande av 
frågeställningarna 

Export Manager Ocean  Semi-Strukturerad  1h 

2017–05-02 
Underlag för 
besvarande av 
frågeställningarna 

Global Account Manager  Semi-Strukturerad 1h 
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Tabell 4 - Intervjurespondenter Kunder 

Datum  Syfte (Vad) Respondent  Metod (Hur) Tid  

2017-04-27 
Underlag för 
besvarande av 
frågeställningarna  

Transport Manager - 
Husqvarna 

Semi-Strukturerad  45min 

2017-05-02 
Underlag för 
besvarande av 
frågeställningarna 

Global Transport Manager 
- Bufab  Semi-Strukturerad  1h 

2017-05-22 
Underlag för 
besvarande av 
frågeställningarna 

Logistikchef - 
Clas Ohlson Semi-Strukturerad  1h 

 

2.8 Dataanalys 
I nedanstående figur illustreras kopplingen mellan studiens dataanalys och den genomförda 
datainsamlingen. Under litteraturgenomgången samlade författarna in teori angående 
frågeställning ett och tre som sedan var upphovet till studiens teoretiska ramverk. Det teoretiska 
ramverket låg vidare till grund för den intervjuguide som skapades och användes under 
fallstudien. Det teoretiska ramverket skapade en ram för hur empirin vidare analyserades. I 
Figur 5 framgår också hur den insamlade empirin tillsammans med teoretiska ramverket 
analyseras, vilket illustreras med den rödmarkerade rutan runt dataanalysen. 
Förundersökningen gäller enbart frågeställning två och är markeras med en streckad ruta. Den 
ligger innan fallstudien, men följer sedan övrig struktur. Detta genererar tillslut studiens 
resultat. 
 

 
Figur 5 - Studiens Dataanalys 

 
Empiriinsamlingen började med att studera erhållna dokument från fallföretaget i syfte att få 
kunskap och dessutom ha möjlighet att ställa frågor kring dokumenten i intervjuerna. 
Författarna analyserade sedan insamlad empiri från alla intervjuer genom att sammanfatta alla 
svar. I analyskapitlet jämförs individernas svar kopplade till frågeställning ett respektive 
frågeställning två och sammanställs i  
Tabell 9 och  Figur 15. Svaren kopplade till frågeställning tre summerades i Figur 16.  Dessa 
jämfördes sedan mot varandra för att se hur väl kundernas svar stämde överens med de 
anställdas svar på fallföretaget. Empirin sammanställdes direkt efter utförd intervju för att inte 
gå miste om viktig information. Resultatet av den insamlade empirin analyserades sedan mot 
det teoretiska ramverket för att undersöka om teori och praktisk tillämpning är detsamma.  
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2.9 Trovärdighet 
En studies kvalitet kan enligt Yin (2007) bedömas utifrån kriterierna validitet och reliabilitet. 
Under datainsamlingen användes flera olika metoder för att studera samma objekt, vilket Yin 
(2007) benämner som triangulering. Användning av flera informationskällor kan förbättra 
validiteten och reliabiliteten genom att bekräfta eller styrka den information som fås fram under 
fallstudien (Yin, 2007). Dock ställer användningen av multipla informationskällor större krav 
på alla som är inblandade vid datainsamlingen då man måste kunna hantera olika 
datainsamlingsmetoder (Yin, 2007). Nedan förklaras studiens validitet och reliabilitet 
ytterligare.  

2.9.1 Validitet 
Begreppet validitet kan delas in i två olika kategorier, intern respektive extern validitet (Yin, 
2007). Den interna validiteten är i vilken utsträckning empirin överensstämmer med utfallet, 
med andra ord om det som var för avsikt att mätas verkligen mättes (Yin, 2007). 
Extern validitet handlar om i vilken utsträckning resultatet av studien är generaliserbar, och 
därmed kan appliceras på andra fall (Yin, 2007). Empiri från fallstudien har kopplats samman 
med teori i avsikt att bevara en generaliserbarhet och höja studiens externa validitet. 
Denna undersökning är generaliserbar och går att utföra på liknande företag för att hitta deras 
konkurrensfaktorer. 

2.9.2 Reliabilitet 
Med reliabilitet menas i vilken grad en studie kan upprepas vid en annan tidpunkt, men 
fortfarande generera samma resultat och slutsatser som vid originalfallet (Yin, 2007). En 
förutsättning för att kunna upprepa en studie är att tillvägagångsättet dokumenteras så exakt 
som möjligt (Yin, 2007). I brist på sådan dokumentation blir det närmast omöjligt att upprepa 
undersökningen (Yin, 2007). För att uppnå god reliabilitet i denna studie har författarna därför 
lagt stor vikt på att dokumentera arbetsprocessen så konkret som möjligt. Själva 
dokumentationen gjordes i Microsoft Word löpande under arbetets gång för att inte gå miste 
om viktig information.  
 
Vid samtliga semi-strukturerade intervjuer har identisk uppsättning av inledningsfrågorna 
använts. Detta för att ytterligare höja intervjuernas reliabilitet. Utförda intervjuer har också 
spelats in för att säkerställa att information inte går förlorad och därtill ge möjlighet att lyssna 
på intervjuerna om något missförståtts. Intervjuerna spelades in för att vid analys transkriberas. 
Studien har ytterligare granskats genom hela arbetsprocessen av två externa parter. Både 
kontaktperson från fallföretaget och handledare vid Jönköping University som med djupare 
kunskap i rapportskrivning och ämnet kommit med kritik för att se till att studien håller hög 
standard. Det är en genomarbetad logik bakom studiens olika modeller och metoder som är 
valda kritiskt genom att presentera dess fördelar och nackdelar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Metod och genomförande 

12 
 

 
 



Teoretiskt ramverk 

13 
 

 

3 Teoretiskt ramverk  
Kapitlet ger en teoretisk grund och förklaringsansats till studien och dess syfte att identifiera 
internationella handelsbarriärer och hur CTS kan minska dessa. Således ges teoretisk grund 
även till studiens fortsatta syfte genom att identifiera konkurrensfaktorer av betydelse för kund 
och speditör och även till de följande frågeställningarna som formulerats. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
I följande kapitel beskrivs den teori som ger en teoretisk grund för att besvara studiens 
frågeställningar. Figur 6 beskriver kopplingen mellan studiens frågeställningar och använd 
teori. Den första frågeställningens teori utgör även den teoretiska grunden som den andra 
frågeställningen sedan baseras på.  Till frågeställning tre behövs även de efterföljande 
rubrikerna hållbarhet och konkurrensfaktorer, med tillhörande underrubriker. Nedan kommer 
en modell för att få en bättre övergripande bild av kopplingen mellan alla tre frågeställningar 
och det teoretiska ramverket.  
 

 
Figur 6 - Koppling mellan frågeställningar och teori 
  
För att få ett genomgripande svar på fråga ett studeras punkterna 3.2 Internationella 
handelsbarriärer och punkt 3.3Transaktionskostnadsteorin som är en modell med inspiration 
från North och Thomas (1973) och Weiss (2015) avhandling baserat på ”Transaction Cost 
Theory”. Det har skapats för att på en taktisk och strategisk nivå förstå de internationella 
barriärerna som existerar i en värdekedja med stort fokus på kostnader.  
 
Frågeställning två tar sin utgångspunkt från det givna resultatet i fråga ett. Detta visualiseras 
med en kopplande pil mellan frågeställning ett och två i  Figur 6. Därmed är alla punkter i det 
teoretiska ramverket från fråga ett även till nytta i fråga två och ingen ytterligare teori behövs. 
Teorin används med en ytterligare fördjupning på den största kostnaden, transaktionskostnaden, 
som har en stark förbindelse med CTS. 
 
För att besvara frågeställning tre används teori från 3.4 Hållbarhet och 3.5 Konkurrensfaktorer. 
Detta är till stor hjälp för att kunna svara på frågan då konkurrensfaktorer är utgångspunkten i 
den. Hållbarhet kommer till nytta och är genomgående relevant i hela rapporten då det enligt 
Dao, Langella och Carbos (2011) finns ett ökande krav på samhällsansvar. Hållbarhet tas dock 
upp ordentligt först i samband med fråga tre. 
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3.2 Internationella handelsbarriärer  
Handelsbarriärer, eller handelshinder som nationalencyklopedin nämner det, beskrivs vara 
åtgärder som hindrar en fri internationell handel med varor och tjänster (Nationalencyklopedin, 
2017). Vanligen avses handelsbarriärer vara sådana åtgärder som försvårar olika typer av 
import och export av varor för ett företag (Nationalencyklopedin, 2017). Handelsbarriärer är 
således alla former av barriärer eller hinder som förekommer vid någon form av köp och 
försäljning.  
Genom åren och samtidigt med globaliseringen är dagens handelsbarriärer inte desamma som 
för några år sedan. Detta då det förekommer nya möjligheter med handel över landsgränser. 
Två exempel på stora barriärer som dock fortfarande uppträder vid internationell handel är brist 
på information av nya utländska marknader och osäkerhet i de verkställande kontrakten vid 
förhandling (Anderson & van Wincoop, Trade Costs , 2004) (Anderson & Marcouiller, 2002) 
(Rodrik, 2000). Detta har en stark koppling till kommunikationsbristen mellan landsgränser. 
Handelsbarriärer i form av olika hinder finns enligt Weiss (2015) i två former, de formella och 
de informella. De formella är strikta exempelvis regelverk och tull som är lika oavsett vem som 
ska förhandla. De informella är lediga typer av barriärer exempelvis kommunikation vilket 
beror mycket på hur just du kommunicerar med olika personer och betyder att de skiljer sig från 
person till person.  

Ett konkret exempel på handelsbarriärer är logistikkostnaderna. Enligt Jonsson och Mattsson 
(2011) utgörs logistikkostnaderna av kostnader som kan hänföras till de logistiska aktiviteterna. 
Detta är de olika kostnadstyperna som logistikkostnaderna kan brytas ner i; transport- och 
hanteringskostnader, administrativa kostnader, orderkostnader, miljökostnader, 
lagerhållningskostnader, kapacitetsrelaterade kostnader, brist- och förseningskostnader, 
emballeringskostnader (Jonsson & Mattsson, 2011). Kostnader som är till stor relevans för 
denna fallstudie är transport- och hanteringskostnader samt de administrativa kostnaderna. 
Dessa kostnader kopplas samman med transaktionskostnaden. Dessa sätts in i modellen för 
kostnader, se Figur 8. Transport- och hanteringskostnader hamnar under de formella 
barriärerna och de administrativa kostnaderna hamnar under de informella då exempelvis kultur 
och språk kan spela en stor roll hur det administrativa arbetet flyter på. 

I stora drag definieras handelskostnader som alla kostnader från råvara till slutanvändare, 
tillskillnad från att endast räkna med marginalkostnaden, säljpris minus produktionspris (Prabir, 
2006). Alla handelskostnader innefattar: 

• transportkostnader (både fraktkostnader och tidskostnader) 

• politiska barriärer (tullar och icke-taxerings barriärer) 

• informationskostnader 

• kontrakt- och tillsynskostnader 

• kostnader i samband med användning av olika valutor 

• juridiska- och regelkostnader  

• lokala distributionskostnader (grossist- och detaljhandel)  

(Prabir, 2006) 

Att förstå handelskostnader är nödvändigt för att utarbeta politiska åtgärder avsedda att minska 
dessa kostnader (Le Bris & Moïse, 2013). Handelskostnader är stora och dessa har stora 
konsekvenser för välfärden, även bortsett från handelspolitiska barriärer och mellan till synes 
starkt integrerade ekonomier (Prabir, 2006). 

Nedan kommer mer ingående förklaringar vad de olika typerna av barriärer innefattar.  
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3.2.1 Formella barriärer  
De formella barriärerna utgör de strikta eller förutbestämda formerna av barriärer. Regelverk 
som exempelvis tullen inkluderas i dessa barriärer och vidare under tullen, som en ytterligare 
kategori av barriär, kommer tullkostnaderna.  
Exempel på olika typer av problem i de formella barriärerna har med transportkostnader och 
tullkostnader att göra. Dessa formella barriärer förblir detsamma vare sig det är företag X eller 
företag Y som förhandlar.  
En ytterligare barriär som utgör både de formella och informella är transaktionskostnaden. 
Transaktionskostnaden i kontraktintensiva branscher förväntas bli hög och ses som en tung 
barriär i det fallet ett land utför en mängd förhandlingar på den internationella marknaden 
(Weiss, 2015). Det tar tid att samla in information och kunskap om olika förhandlingar, 
handelspartners och även kontraktsbekämpande metoder vilket även det gör denna kostnad hög 
(Weiss, 2015). Det förekommer en mer ingående förklaring om transaktionskostnadsteorin 
under rubrik 3.3. 
Beugelsdijk, de Groota , Linders och Slangen (2005) finner att institutionellt avstånd har en 
negativ inverkan på den tvåsidiga handeln, förmodligen eftersom transaktionskostnaden för 
handeln mellan partners från olika institutionella inställningar är höga. Weiss (2015) menar att 
det är avståndet mellan länderna som avgör om förhandlingen ska gå till på ett smidigt sätt. Ju 
närmare länderna institutionellt befinner sig varandra, desto mer lika är deras 
förhandlingsprocesser vilket leder till smidigare affärer. Detta avstånd är vidare kopplat till de 
informella barriärerna där ett större fokus genom studien kommer att vara. Exempel på formella 
barriärer presenteras i Figur 7 tillsammans med de informella. 
 

3.2.2 Informella barriärer  
Motsatsen till formella barriärer är de informella. Informella barriärer syftar på att ett stort 
kulturellt avstånd mellan länder minskar handeln mellan dem (Beugelsdijk et al., 2005). De 
informella handelsbarriärerna omfattas vanligtvis av ofullständig information i de 
internationella förhandlingsmöjligheterna, osäkerhet om kontraktsverkställighet, och en ovana 
med hur marknaden utomlands ser ut och vad den har för egenskaper (Anderson & van 
Wincoop, Trade Costs , 2004).  
Kommunikation är även det en informell barriär som gör den internationella handeln mellan 
olika länder svår. I Figur 7 finns exempel på olika typer av informella handelsbarriärer.  
Förhandlingsländers olika kulturella och institutionella skillnader med varandra kan tolkas i 
vilken utsträckning de avviker i övriga ramverk (Weiss, 2015). Exempel på informella barriärer 
presenteras i Figur 7 tillsammans med de formella. De informella tillsammans med de formella 
barriärerna kan enklare konceptualiseras med hjälp av Transaktionskostnadsteorin, vilket görs 
i kapitel 5. 

 
 

 
 

Figur 7 - Formella och Informella barriärer 
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3.3 Transaktionskostnadsteorin  
Transaktionskostnadsteorin är en dominerande ekonomisk teori som grundar sig i forskning 
gjord av Ronald H. Coase. Ett tidigt antagande inom allmän ekonomi är “the invisible hand”, 
eller prismekanismen som kommer från Adam Smith vilken innebär att marknaden är som mest 
effektiv när den sköter sig ohjälpt, då utbud och efterfrågan lämpar sig automatiskt 
(Williamson, 1985). Transaktionskostnaden definieras enligt den Butter och Mosch (2003) som 
friktionskostnaden som uppstår samtidigt med handelsvinsten. Även om det är svårt att ge en 
operationell definition av transaktionskostnader visar tidigare studier att transaktionskostnader 
kan vara mycket stora (den Butter & Mosch, 2003). Transaktionskostnader i handeln omfattar 
inte bara traditionella kostnader i samband med transport (avstånd), handelsbarriärer eller fasta 
avgifter utan även kontrollkostnader och sökkostnader. Sökkostnader är kostnader för att samla 
information om produktens kvalitet och söka tillförlitlighet mot handelspartnern (den Butter & 
Mosch, 2003). Den Butter och Mosch (2003) betraktar dessutom förtroendeproblemet som en 
viktig källa för handelsbarriärer och transaktionskostnader. Tillit mellan handelspartners sänker 
transaktionskostnader och kan därför öka handeln (den Butter & Mosch, 2003). Vanliga 
gravitationsmodeller tolkar ofta avstånd, nästan uteslutande, i geografiska eller fysiska termer 
(Beugelsdijk et al., 2005). Enligt Beugelsdijk et al. (2005)  har denna vetenskapliga konsensus 
börjat utveckla en missvisande bild av verkligheten. Nödvändigtvis är det inte det fysiska 
avståndet som bestämmer handelsflöden mellan länder utan snarare det kulturella avståndet 
samt det institutionella avståndet mellan dem som gör det (Beugelsdijk et al., 2005). Kunskap 
och information om förhandlingspraxis, kontraktsverkställighetsförfaranden samt informella 
och formella institutioner (för utländska marknader) förväntas vara av större betydelse. Det 
underliggande argumentet är uppbyggt kring tre viktiga attribut för transaktioner och 
tillhörande kostnader (Joskow, 1985;Williamson, 1985). De tre viktiga attributen är följande: 
internt ofullständiga kontrakt (Williamson, 1998), komplexa och osäkra transaktioner (Joskow, 
1985), och att transaktioner kan kräva en eller båda parter att göra relationsspecifika 
investeringar (Joskow, 1985;Williamson, 1985). 
Begränsad kunskap och information om utländska marknader ökar de förväntade 
transaktionskostnaderna, särskilt för företag i avtalsintensiva branscher där avtalsfrågor är 
viktiga (Weiss, 2015). Coase (1937) beskriver “the cost of organizing a transaction”, som i 
senare forskning och även i denna studie kallas transaktionskostnad, för huvudanledningen att 
företag uppkommer. Detta för att det finns en kostnad förknippad med att använda 
prismekanismen. Teorin utvecklas sedan vidare enligt Williamson (1979) genom att beskriva 
egenskaperna i tre kritiska termer; osäkerhet, frekvens och grad av relationsspecifika tillgångar. 
Hierarkiskt integrerade företag är förknippade med relationsspecifika tillgångar, hög grad av 
osäkerhet och mer frekventa transaktioner (Williamson, 1985). Williamson (1985) konstaterar 
att transaktionskostnader inkluderar utgifter och tid för att förhandla, skriva och granska 
kontrakt. I enlighet med transaktionsteorin delar flera forskare in transaktioner i tre separata 
faser; kontakt fasen, kontraktfasen och kontrollfasen (den Butter & Mosch 2003; Xu & 
Weigand, 2001). North och Thomas (1973) har identifierat olika typer av 
transaktionskostnader, kostnader för sök- och information, förhandlingskostnader och även 
verkställighetskostnader. Dessa transaktionskostnader har författarna valt att sammanfatta i en 
förnyad och anpassad modell, se Figur 8 hämtad ifrån Weiss (2015) avhandling. Figuren visar 
att de underliggande kostnaderna bygger på den totala transaktionskostnaden. 
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Figur 8 - Transaktionskostnader  

(North & Thomas, 1973; Weiss, 2015) 

 
Informations- och förhandlingskostnader utgör förhandskostnader, medan 
verkställighetskostnader kan kategoriseras som efterhandskostnader för upphandlaren 
(Williamson, 1985). Förhandskostnader märks i modellen för Ex Ante och efterhandskostnader 
märks Ex Post i Figur 8. 

3.3.1 Kostnader för sök- och information 
Det är svårt och tidskrävande för ett företag att finna lokala affärspartners i den internationella 
marknaden som agerar under politisk instabilitet och svaga rättssystem. Det kan även räcka 
med att det råder andra rättssystem jämfört med sitt eget, trots politisk stabilitet.  Det blir extra 
svårt då de förhåller sig enligt olika kulturella normer och talar ett främmande språk. 
Affärspartners kan exempelvis vara en distributör eller kund som dessutom skulle kunna vara 
geografiskt avlägset. Bristande kunskap om hur marknader beter sig, särskilt med avseende på 
obekanta marknadsmiljöer, bidrar till osäkerhet och risktagande hos företagen.  
Kostnader anknutna att upptäcka och påträffa potentiella parter, att förhandla med innefattar 
sökkostnader (Baye, Morgan, & Scholten, 2005). Företag måste lägga resurser på att utvärdera 
och samla in information då viss information saknas, exempelvis vid ett stort geografiskt 
avstånd. Den första fasen i transaktionskostnadsteorin kallar Butter och Mosch, (2003) för 
kontakt fasen. De förklarar den som perioden då en köpare söker information angående de 
produkter som är av intresse, vilket angår exempelvis kvalitet och pris. Att hitta en ny tillverkare 
som skulle kunna producera produkten eller uppfinna den i de fall då den ännu inte existerar 
handlar kontaktfasen även om.  
Information är varken lättillgänglig, gratis eller komplett vilket gör att handlande parter måste 
investera i sökkostnader. Genom detta uppstår transaktionskostnader. När förhandlaren har 
kunskap om marknaden hävdar Coase (1937) att sökkostnader minskar. Butter och Mosch, 
(2003) menar även att en minskning av sökkostnader uppstår när kommande villkor uppfylls; 
inledningsvis måste information angående produkter spridas till alla intressenter, sedan ska det 
säkerställas att informationen är sann, relevant och av god kvalitet. Med tiden förändras 
omfattningen av sökkostnader då informationsöverföring blir både billigare och enklare genom 
nya teknologier (Baye et al., 2005). Weiss (2015) menar samtidigt att tidigare forskning visar 
att kostnaderna företagen ådrar sig när de går in i nya marknadsmiljöer inte är 
engångskostnader. Författarna har översatt egna underrubriker till transaktionskostnader, se 
Figur 8. 

3.3.2 Förhandlingskostnader 
Ju mer kontraktintensiv en bransch är, desto högre blir de initiala transaktionskostnaderna 
jämfört med ett företag tillhörande en mindre kontraktintensiv industri (Nunn, 2007). De 
inträdeskostnader i ett land kan inte likställas med en engångsinvestering för att övervinna 
marknadsbarriärer, utan behöver förnyas med en återkommande basis (Roberts & Tybout, 
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1997). Förhandlingskostnader är kortfattat alla kostnader som uppkommer vid förhandlingen.  
Vid kontraktsskrivning uppkommer de och det innebär extra kostnader vid komplexitet i dess 
utformning (Williamson, 1985). Kontraktfasen börjar direkt då potentiellt handlande parter 
hittat varandra och bestämt sig för att genomföra en affär (den Butter & Mosch, 2003). Eftersom 
det krävs förhandling av avtalsvillkor leder transaktionen till en kostnad. De som gör upp 
affären måste komma överens om hur fördelning av vinsten ska ske samt vad som ska 
formuleras i kontraktet.  
Eventuella händelser som sker är svåra att förutspå och det finns enorma svårigheter med det i 
kontrakten. Framför allt är det omöjligt att förutse möjliga utfall på basis av opportunism, 
osäkerhet och människans slutna rationalitet (Besanko, Dranove, Schaefer, & Shanley, 2013) 

3.3.3  Verkställighetskostnader 
Övervakning och upprätthållning av kontrakt, exempelvis att den ena parten behöver 
kontrollera att motpartens löften håller det de lovat och det som skrivits i avtalet, innebär höga 
transaktionskostnader. Kontrollen av transaktioner ger upphov till ansträngningar för att rätta 
till avvikelser vilket kan leda till ytterligare kostnader i följd av rättegång (Williamson, 1985). 
Dessa kostnader är de som inte går att beräkna ifrån början. Det är de kostnader som verkligen 
blivit när man är klar med förhandlingen och båda parter är nöjda. Dessa kan man endast räkna 
på när hela affären är klar. Verkställighetskostnaden är bra när den hamnar så nära planerad 
kostnad som möjligt.  
Det finns ett samband mellan internhandel och utrikeshandel. Utrikeshandelns platsbundna 
existens av utbredning minskar ingångskostnaden för de lokala företagen. Detta ökar 
sannolikheten för det lokala företaget att börja förhandla med nya länder. Med hjälp av en fast 
nivå datauppsättningar och styrningar för en omfattande uppsättning fasta attribut, och andra 
egenskaper som påverkar förhandlingsbeteendet, finner Weiss (2015) stöd för affärers 
spridningseffekter. Företag som är belägna i länder med en starkare närvaro av förhandlare i 
samma bransch är mer benägna att börja göra affärer. Weiss (2015) ser också att de lokala 
handelseffekterna är starkare i kontraktsintensiva branscher. 
 

3.4 Hållbarhet 
Den globala affärsmiljön är väldigt dynamisk och under ständig förändring, vilket ställer stora 
krav på dagens företag. För att snabbt kunna anpassa sig efter förändringar på marknaden krävs 
hög flexibilitet och anpassningsförmåga (Dao, Langella, & Carbo, 2011). En ökande faktor till 
dessa förändringar är enligt Dao et al. (2011) krav på samhällsansvar och hållbarhet. Tidigare 
forskning visar också att hållbarhet är en avgörande faktor för företags långsiktiga existens och 
tillväxt (Porter & Kramer, 2006). Det finns många olika definitioner av hållbarhet (Linton, 
Klassen, & Jayaraman, 2007). Den mest använda definitionen är från “the world commission 
on Environment and Development” (WCED), också känd som ”The Brundtland commission” 
(World Commission on Environment and Development, 1987, s. 41). WCED definerade hållbar 
utveckling som:  
 
“Sustainable development is development that meets the needs of the present without 
compromising the ability of future generations to meet their own needs” 

Enligt Dao et al. (2011) kan dock definitionen anses vara lite för bred och därför svår för företag 
att förstå och applicera. På senare tid har det därför utvecklats ett nytt perspektiv på hållbarhet, 
”Triple bottom line” (TBL) (Elkington, 1994; Elkington, 2004). Från ett företagsperspektiv 
föreslår definitionen inte bara fokus på organisationens ekonomiska aspekter, utan tar också 
hänsyn till det miljömässiga och sociala, se Figur 9 (Winter & Knemeyer, 2011).” TBL 
perspektivet går också under andra namn som: 3p`s (People, profit, planet), 3E`s (economics, 
environmental, equity) och 3BL (Winter & Knemeyer, 2011). Denna studie bygger på ett 
hållbarhetsperspektiv och tar därför hänsyn till alla tre faktorer, jämfört med det klassiska 
perspektivet som ofta bygger enbart på den ekonomiska faktorn.  
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3.5 Konkurrensfaktorer   
3PL anses alltmer som en strategisk partner som kan hjälpa företag att förbättra sin prestanda 
och därigenom skapa en hållbar konkurrensfördel på marknaden (Jothimani & Sarmah, 2014). 
Enligt Mittal och Prathap  (2010)  är prestationsmätning ett avgörande kriterium för utvärdering 
av kompetens och prestation i en organisation och således också i värdekedjan. Ett system för 
prestationsmätning kan enligt Gregory, Mills och Neely et al. (1994) definieras som den 
uppsättning av mätvärden som används för att kvantifiera företagets eller värdekedjans 
effektivitet. Vidare betonar de vikten av att tillfredsställa kundernas behov med större 
effektivitet och ändamålsenlighet än konkurrenterna (Gregory, Neely, & Platts, 1995). Med 
ändamålsenlighet menas i vilken utsträckning som kundernas krav är uppfyllda (Gregory et al,. 
1995). 
Den ökande globaliseringen har fått företag att inse vikten av ”supply chain performance” 
(SCP) som en av de yttersta källorna för att skapa konkurrensfördelar på marknaden (Anand & 
Grover, 2015). Konkurrens handlar inte längre bara om vilka produkter som erbjuds utan i större 
grad prestationen mellan olika försörjningskedjor (Anand & Grover, 2015). Prestationsmätning 
inom företag och värdekedjor är därför avgörande för att förbättra sig och skapa en 
konkurrenskraftig verksamhet (Anand & Grover, 2015). Detta tankesätt stöds av Lord Kelvin 
genom citatet” If you cannot measure it, you cannot improve it”.  
 
Det finns många olika sätt och metoder för att mäta prestation i en verksamhet eller värdekedja. 
Exempelvis är balanced scorecard (Kaplan & Norton, 1992), SCOR model (Bullinger , Kühner 
, & Van Hoof, 2002; Thakkar, Kanda, & Deshmukh, 2009) och process-based measurement 
(Chan & Qi, 2003) olika tillvägagångsätt för att mäta värdekedjeprestanda (Piotrowicz & 
Cuthberson, 2015). En viktig faktor när man ska mäta prestation inom ett företag eller en 
värdekedja är KPIs. Dessa KPIs omfattar enligt Gopal och Thakkar (2012) en uppsättning av 
både finansiella och icke-finansiella mätetal. Det finns olika sätt att kategorisera KPIs och i 
denna studie kommer ett hållbarhetsperspektiv att tillämpas. Olika mätetal (KPIs) kommer 
kategoriseras efter de tre huvudpelarna av hållbarhet, alltså: Sociala, ekonomiska och 
miljömässiga mått, vilket överensstämmer med Gopal och Thakkars (2012) syn på finansiella 
och icke-finansiella mätetal. Vidare kommer de tre huvudpelarna delas in i mindre 
subkategorier i enlighet med Piotrowicz och Cuthberson (2015) där varje subkategori består av 
ett antal KPIs som vanligtvis bestäms utifrån det unika fallet. Med andra ord är antalet KPIs 
och exakt vilka som ingår, situationsbaserat. Figur 10 ger en tydlig bild på hur strukturen som 
beskrivits ovan ser ut. Modellen enligt Piotrowicz och Cuthberson (2015) presenterar de tre 
KPIs som under varje subkategori, fick högst betyg. Under ekonomi består varje subkategori 
av fyra KPIs därför att studien visade att ekonomiska mått (KPIs) fick det högsta 
genomsnittsbetyget och räknas därför som den viktigaste faktorn (Piotrowicz & Cuthberson, 
2015).  

Figur 9 - Triple bottom line 
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Figur 10 - Kategorisering av KPIs från ett hållbarhetsperspektiv 
(Piotrowicz & Cuthberson, 2015) 

3.5.1 Social hållbarhet 
Sociala mål kan enligt El-Berishy, Rûgge och Scholz-Reiter (2013) uppnås genom att öka 
personers medvetenhet om sitt ansvar och regler gentemot samhället och kulturen. El-Berishy 
et al. (2013) menar vidare att dessa mål är villiga att minska de negativa effekterna mot 
samhället inom alla aktörer: individer, företag, industrier och regeringar. Figur 10 visar hur den 
sociala dimensionen av hållbarhet kan delas in i tre stycken subkategorier: Hälsa och säkerhet, 
ljud och anställda. Varje subkategori innehåller ett obestämt antal KPIs. 

3.5.2 Ekonomisk hållbarhet 
Det ekonomiska målet är enligt El-Berishy et al., (2013) dubbelsidigt. Ena sidan handlar om att 
maximera det värdeskapande inom företaget och består av finansiella nyckeltal som exempelvis 
inkomst, tillgångar och kundservice (El-Berishy et al., 2013). På den andra sidan handlar det 
om att reducera kostnader. Enklare beskrivet handlar ekonomisk hållbarhet om att skapa 
långsiktig framgång och konkurrenskraft och genom effektiv användning av resurser uppnå 
avkastning på investeringar (Winter & Knemeyer, 2011). 
Den ekonomiske dimensionen av hållbarhet kan i likhet med den sociala dimensionen delas in 
i tre stycken subkategorier: Kvalitet, effektivitet och mottaglighet/känslighet. 
Tidigare forskning visar att ekonomiska mått dominerar i praktiken (Piotrowicz & Cuthberson, 
2015). Sociala och miljörelaterade åtgärder har haft en framväxande betydelse, men verkar så 
långt bara ha liknande betydelse som ekonomiska mått vid rättslig förpliktelse (Piotrowicz & 
Cuthberson, 2015).  

3.5.3 Miljömässig hållbarhet 
De miljömässiga aspekterna innehåller en uppsättning av mål, planer och mekanismer som 
främjar ett större miljöansvar och stödjer utveckling och spridning av miljövänlig teknik 
(Winter & Knemeyer, 2011). Under den miljömässiga dimensionen finns underkategorierna: 
Utsläpp, utnyttjande av naturresurser samt hälsa och säkerhet. Ekonomisk hållbarhet har enligt 
Piotrowicz och Cuthberson (2015) varit den viktiga delen av hållbarhet, men på senare tid har 
de miljömässiga aspekterna fått mer uppmärksamhet.
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4 Empiri 
Till en början presenteras studiens fallföretag närmare och därefter kopplingen mellan empiri 
och problemfrågornas huvudkategori. Det följs av en kortare beskrivning av företagets kunder 
som författarna varit i kontakt med för ytterligare datainsamling. För att lättare förstå sig på 
empirin sammanfattas de i tabeller och figurer till både företaget och kunderna. Efter 
kännedom om kunderna sammanfattas tillhörande intervjuer. Empiri från intervjuerna 
presenteras därefter för att erhålla svar till frågeställning 1, 2 och 3. 

4.1 Geodis Freight Forwarding – Speditör  
Genomförandet av fallstudien gjordes på Geodis Fregiht Forwarding, i Jönköping. Geodis är 
en Supply Chain Operator (SCO) som är rankat bland de största företagen inom området, SCO, 
i Europa och världen. De är en del av SNCF Logistics, som i sin tur är en affärslinje i SNCF-
gruppen och är den största transport- och logistikoperatören i Frankrike som också rankas 
nummer fyra i Europa (Axell et al., 2017). Den internationella räckvidden har en direkt närvaro 
i 67 länder och ett globalt nätverk som sprider sig över 120 länder. Geodis hanterar sina kunders 
försörjningskedja med hjälp av deras anställda, sin infrastruktur, sina processer och system 
genom att erbjuda end-to-end-lösningar (Geodis, 2017). 
Geodis är väl insatt i alla delar av leveranskedjan och har kompetens att hjälpa till. De har global 
täckning av professionalitet som täcker olika aspekter av leveranskedjan, inklusive inköp, 
logistik och tull, med stöd av relevanta IT-lösningar. För Geodis är det absolut nödvändigt att 
först förstå kundens situation. Därefter studerar de noggrant de aktuella aktiviteterna och 
konstruerar den bästa lösningen för att maximera kundens leverantörskedja.  

4.1.1 Internationella handelsbarriärer 
Utifrån intervjuerna på Geodis har det summerats att alla intervjurespondenter nämnt att det 
finns eller uppstår oändligt många handelsbarriärer. Därutöver har intervjurespondenterna på 
Geodis talat om specifika handelsbarriärer vilka presenteras i Tabell 5 nedan. Dessa är 
benämnda för att de utgör stora hinder och påtryckningar i företagets arbete. Därmed är de extra 
uppmärksammade. I Tabell 5 kan vi även utse vilka barriärer som är informella (I), och de som 
är formella (F) vilket syns i kolumn två. Det förekommer även en enklare förklaring till 
handelsbarriärerna längst ut i kolumn tre. Det är en sammanfattning utifrån intervjusvaren och 
de barriärer som saknat förklaring har författarna själva förklarat utifrån tolkningar under 
intervjuerna. 
Transaktionskostnadsteorin nämndes ut av försäljningschef på Geodis som dessutom menar att 
transaktionskostnaden är orsaken till att speditörer existerar. Denna handelsbarriär består av tre 
delar och är en väldigt omfattande handelsbarriär. Därmed kan den klassas som både informell 
och formell barriär. 
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Tabell 5 - Handelsbarriärer Geodis 

 
 

4.1.2 CTS 
Figur 11 presenterar en förklaring och sammanfattning från varje intervjurespondent på Geodis 
och anledning till varför kunderna borde använda sig av en speditör. Dessutom har det 
sammanfattats vad som kan uppfattas negativt med utnyttjandet av en speditör utifrån 
intervjurespondenternas åsikter.  
 

 
Figur 11 - För- och nackdelar med speditör 
 
I intervjuerna med Geodis framgår det att CTS är något som kommer öka med tiden och att det 
fortfarande är ett nytt område som gör det extra komplicerat att handskas med. Nedan kommer 
Figur 12 beskriva för- och nackdelar kopplade till CTS utifrån speditörens perspektiv.    
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Figur 12 - Plus och minus med CTS - Geodis 

 

4.1.3 Konkurrensfaktorer – Prestationsmål  
Samtliga intervjurespondenter på Geodis svarade ”Ja” på frågan om de använder sig av KPIs 
för att mäta prestation. Dels används KPIs ut mot kunderna, för att de kräver en viss prestation. 
Dessa krav finns ofta med i avtal och därmed är det viktigt att mäta så man faktisk levererar det 
man har lovat. KPIs används också på olika nivåer internt (koncernen, Geodis Sverige, Geodis 
Freight Forwarding och mellan avdelningar etc). Exempelvis har man KPIs gällande 
fakturering från koncernen medan man har interna KPIs på avdelningen för frånvaro, sjukdom, 
olyckor eller mängden utskrivna papper. Anledningen till att man använder sig av 
prestationsmål (KPIs) är enligt respondenterna för att följa upp och hela tiden kunna förbättra 
sin verksamhet. Prestationsmätning kan också visa vad man inte är tillräckligt bra på och därför 
måste lägga extra fokus på. Prestationsmål (KPIs) kan utifrån svaren anses som ett verktyg för 
förbättring.  
 
För att identifiera vilka Prestationsmål som värdesätts av kunderna inom CTS och hur 
speditören matchar dessa har samtliga intervjurespondenter svarat på frågor kopplat till 
prestationsmål (KPIs). Intervjurespondenterna hos Geodis fick svara på vilka prestationsmål 
(KPIs) som de anser är viktiga för deras kunder. Prestationsmålen valdes utifrån Figur 10 som 
presenterades i tidigare kapitel. Alla fem intervjurespondenter fick fritt välja fem stycken olika 
KPI:s. Nedan följer en sammanställning av insamlad data.  
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Tabell 6 redovisar samtliga KPIs som valdes ut, hur många av de fem respondenterna (%) som 
valde den aktuella KPIn samt ett genomsnittsbetyg (1-5, där 5 är väldigt viktig).  
 
Tabell 6 - Konkurrensfaktorer (KPIs), Geodis 

 
 

4.2 Kunderna 
Det är tre utvalda kunder till Geodis som intervjuats. Dessa tre är följande: Husqvarna, Bufab 
och Clas Ohlson. Samtliga kunder till Geodis som författarna intervjuat har daglig kontakt och 
koppling till internationell handel och CTS.   
 
Husqvarna är ett svenskt företag grundat 1689. Till en början producerades gevär och företaget 
har sedan dess vuxit storartat. I och med dess storlek har det delats upp och är nu ett varumärke 
av flera företag. Husqvarna Group, är ett av dom, och tillverkare av utomhuskraftprodukter, 
inklusive motorsågar och gräsklippare. Koncernen säljer till över 25 000 fackhandlare och 
ledande detaljhandlare över hela världen, vilka i sin tur säljer dem till slutkunder 
(Husqvarnagroup, 2017).  
 
Bufab är ett handelsföretag som erbjuder sina kunder en helhetslösning som Supply Chain 
Partner för inköp, kvalitetssäkring och logistik av C-Parts (skruvar, muttrar etc). Bufab är idag 
ett internationellt bolag med verksamhet i 23 länder (Global transport manager, personlig 
kommunikation, 2 maj, 2017). 
 
Clas Ohlson grundades 1918 som en postorderfirma i Insjön, Dalarna. Idag erbjuder företaget 
försäljning och service i sex länder via fler än 200 butiker och e-handel. Clas Ohlson hjälper 
sina kunder att lösa vardagens praktiska problem med ett brett sortiment av prisvärda produkter 
inom fem produktområden - Bygg, El, Multimedia, Hem och Fritid (Clas ohlson, 2017).  
 

4.2.1 Dokumentstudie 
Utifrån dokumentstudien, på Geodis Jönköpings mest omfattande kund Husqvarna, kunde 
författarna hitta information för att komplettera övrig datainsamling samt jämföra teoretiskt 
ramverk och insamlade data från intervjutillfället. Det tillförsäkrades vad kundens och 
fallföretagets konkurrensfaktorer är och dessutom ytterligare information som missades under 
intervjutillfället som kompletterar studien. Genom att kolla i fallföretagets tidigare sparade 
dokument hittade författarna information som stärker övrig datainsamling angående miljö. Det 
påträffades förbindelser av miljörapporten och hållbarhet från det teoretiska ramverket.  
Här syntes att Husqvarna starkt jobbar med hållbarhet i sitt dagliga arbete och att det stämmer 
överens med empiri från intervjuerna hos logistikansvarig på Husqvarna. 
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Husqvarnas dokument betraktades då företaget jobbar med öppna miljörapporter medan många 
andra företagskunder till Geodis håller det internt inom organisationen. 

4.2.2 Internationella handelsbarriärer  
Alla intervjurespondenter hos kundföretagen har även nämnt att det alltid finns handelsbarriärer 
i internationell handel. Därutöver har kunderna som intervjurespondenter nämnt specifika 
handelsbarriärer vilka presenteras i en likartad tabell som ovan (utifrån Geodis svar) nu kopplat 
till kund, se Tabell 7 nedan. Dessa är utnämnda för att de bidrar till kända barriärer hos kunden 
och är därmed extra uppmärksammade. Denna tabell är disponerad på likartat sätt som ovan 
med informella och formella markeringar samt en enklare förklaring därtill. Somliga är 
detsamma som speditören nämnt innan i Tabell 5 medan vissa är nya och har tillkommit. 
 
Tabell 7- Handelsbarriärer Kund 

 
 

4.2.3 CTS 
Figur 13 är även den uppbyggd på samma sätt som Figur 11 under Geodis empiri 
sammanfattning. Figur 13 presenterar en förklaring och sammanfattning från varje 
intervjurespondent hos kunderna, fördelar och anledningar till varför de använder sig av en 
speditör samt nackdelar med utnyttjande av den. Dessutom har det sammanfattats vad som kan 
uppfattas negativt med utnyttjandet av en speditör utifrån kundernas åsikter. 
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Figur 13 - För- och nackdelar med speditör-Kunden 

 
Efter intervjuerna med kunderna framgår det ytterligare att CTS är ett uppdrag som överges till 
en speditör då de är mer kunniga på området, med vissa undantag som Husqvarna när de har 
stora leveranser att de anser det som en smidigare lösning att ta hand om processen på egen 
hand. Så länge man har många små och komplicerade leveranser tar man gärna hjälp av en mer 
kunnig speditör som jobbar med transport och kundkontakt dagligen. I Figur 14  nedan beskrivs 
både för- och nackdelar med CTS utifrån kundens perspektiv.  
 
 

 
Figur 14 - Plus och minus med CTS - kunden 
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4.2.4 Konkurrensfaktorer – Prestationsmål  
Det framgick under intervjuerna att alla Geodis kunder använder sig av KPI:s för att 
mäta prestation. KPI:er används både internt i företagen samt externt mot företagens olika 
partners. Vidare var intervjurespondenterna överens om varför det är viktig att mäta prestation. 
Anledning var dels för att kunna följa upp, men också för att säkerställa att företaget får den 
servicen som de har betalat för. Genom användning av olika KPI:er får man svart på vitt hur 
det faktisk ser ut, vilket kan reducera interna åsikter som kan uppstå i de fall där man inte mäter 
prestation. Prestationsmätning kan även användas i ett utvecklingssyfte. Exempelvis om man 
inte presterar tillräckligt bra på en KPI måste man försöka hitta grundorsaken och sedan skapa 
en åtgärdsplan för att förbättra den aktuella KPI:en. Om man mäter prestation över tid kommer 
det även visa hur trenden ser ut och var man måste lägga mer fokus.  
För att identifiera vilka Prestationsmål som värdesätts av kunderna inom CTS och hur 
speditören matchar dessa har samtliga intervjurespondenter svarat på frågor kopplat till 
prestationsmål (KPIs).  
Intervjurespondenterna från Husqvarna, Bufab och Clas Ohlson fick svara på vilka 
prestationsmål (KPIs) som de anser är viktiga vid val av speditör. Prestationsmålen valdes ut 
med exakt samma tillvägagångsätt som för speditören, Geodis. Alla tre intervjurespondenter 
fick fritt välja fem stycken olika KPI:s utifrån Figur 10. Nedan följer en sammanställning av 
insamlad data. Tabell 8 redovisar samtliga KPIs som valdes, hur många av de tre 
respondenterna (%) som valde den aktuella KPIn samt ett genomsnittsbetyg (1-5, där 5 är 
väldigt viktig). 

Tabell 8 - Konkurrensfaktorer (KPIs), kunder 
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5 Analys 
Kapitlet hanterar analys av insamlad empiri mot det teoretiska ramverket i syfte att ge svar på 
studiens tre frågeställningar. Här presenteras relevant data och resultatet av 
sammanfattningen i figurer och tabeller.  

5.1 Vilka handelsbarriärer kan finnas vid internationell handel? 
För att besvara frågeställning ett sammanställs upplevda handelsbarriärer hos Geodis och dess 
företagskunder. Vidare ordnas empirin upp tillsammans med teoretiskt ramverk kopplat till 
frågeställning ett. Detta ligger sedan till grund för analysen som presenteras i  
Tabell 9. Analysen behandlar utvalda handelsbarriärer som båda objekten upplever vid 
internationell handel och kommer sedan diskuteras i kommande kapitel.  
 

5.1.1 Identifierade handelsbarriärer 
I Tabell 9 har handelsbarriärerna från Geodis och företagskunderna sammanställts för att 
redogöra de handelsbarriärer som upplevs starkast från två olika ståndpunkter. Det påvisas även 
en tolkning av författarna hur CTS kan hjälpa till att minska handelsbarriärerna utifrån de svar 
företagets intervjurespondenter har lämnat.  Om barriären har koppling till CTS, utifrån 
författarnas bedömning, är de markerade med ett J, vilket står för Ja, och om de inte påverkas 
av CTS är de markerade med ett N, vilket står för Nej. Tabell 9 visar även att det endast är 
handelsbarriärerna regelverk, kultur, strejk och väder och vind som inte påverkas vid 
utnyttjandet av CTS.  
Just-in-time nämns från både Geodis och företagskunderna att vara en typ av barriär då det 
medföljer tidsexakta och fler transaktioner. Författarna anser att Just-in-time är ett koncept eller 
snarare en metod man jobbar med och därmed har konceptet omöjliggjorts från 
handelsbarriärerna och tabellen. 
  
Tabell 9 - Sammanställning handelsbarriärer 
 

 
I tabellen ovan står handelsbarriärerna samlade som både Geodis och företagskunderna 
upplever. Följande är dessutom påträffade utifrån insamlad teori: transportkostnad (Prabir, 
2006), tillit (den Butter & Mosch, 2003), kommunikation (Weiss, 2015), kultur (Beugelsdijk et 
al., 2005) och transaktionskostnaden (Beugelsdijk et al., 2005). 
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5.2 Hur kan speditörer genom CTS minska dessa barriärer? 
Frågeställning två besvaras genom att sammanställa fördelarna med att använda sig av en 
speditör både från Geodis och företagskundernas sida. Vidare sammanställs empiri tillsammans 
med det teoretiska ramverket, i koppling till frågeställning ett, en grund för analysen vilken 
presenteras till frågeställning två. Analysen kommer i huvudsak fokusera på möjligheterna med 
användandet av speditör och CTS för att minska upplevda handelsbarriärer för företag i 
internationell handel.  
 

5.2.1 Möjligheter med CTS  
Valet att använda en speditör är enkelt om man befinner sig i en internationell handel. Citat från 
den intervjuade logistikchefen lyder ”Speditören är behjälplig med kompetens och information 
inom logistikområdet” (Logistikchef Clas Ohlsson, personlig kommunikation, 22 maj, 2017), 
vilket menas att speditören är företagskundernas högra hand när det kommer till logistik.  
Vidare nämner transport managern att ”speditören har en lokal närvaro och en djupare dialog 
med hur den marknaden fungerar” (Global transport manager Bufab, personlig kommunikation, 
2 maj, 2017) vilket gör att speditören erövrar kunskap och lärdom företagskunderna får problem 
att inta. Detta underlättar det dagliga arbetet för företagskunderna och utifrån intervjuerna kan 
författarna se att speditören oftast är en spelare som erbjuder en samlastningstjänst. 
Samlastningstjänsten innebär att speditören tar hand om företagskundernas alla logistikärenden 
och möjliggör att företagskunderna kan fokusera på sin kärnverksamhet. Om marknaden är helt 
ny vill man ta hjälp från så mycket resurser som möjligt för att skapa en bild av kultur och hur 
man ska kommunicera. Normalt ger dessutom speditörer oftast ett bättre köperbjudande, 
eftersom de transporterar större volymer och det ingår att förhandla och jobba med 
transportlösningar i det dagliga arbetet. I Figur 15 presenteras alla positiva effekter och 
möjligheter med CTS utifrån Geodis och företagskundernas upplysningar. 
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Figur 15 - Möjligheter med CTS, sammanställning 
Författarna har valt ut att gå in närmare på fyra punkter som gjort störst intryck och borde 
följaktligen ge störst effekt vid användning av CTS. Dessa beskrivs mer utförligt nedan. 

Ledtid 
Det går tydligt att urskilja ledtidens betydelse både utifrån intervjuerna med Geodis och 
företagskunderna. Därmed har den hamnat överst i Figur 15 för att påvisa dess höga värde. 
Försäljningschef på Geodis fastslår att man med hjälp av CTS minskar ledtiden med de allt 
kortare transportsträckorna och reducerande på- och avlastnings tillfällen. Global account 
manager på Geodis hävdar att ledtiden är det speditören säljer (Global account manager Geodis, 
personlig kommunikation, 2 maj, 2017). Vidare kan man också i koppling till problemfråga tre 
se ett sammanhang mellan KPI:erna och denna handelsbarriär. Både Geodis och 
företagskunderna har påpekat ledtidens betydelse även i form av KPI.  

Kortare transportsträckor 
Logiskt tänkt kortas transportsträckorna av betydligt när det blir en sträcka istället för två, vilket 
alla intervjuobjekt fastslår vid användandet av CTS. Transportsträckan vid utnyttjandet av CTS 
medför att sträckan från A till C i Figur 2 ställs in, och endast en dragning från A till B behöver 
bokas. Det gör i sin tur att kunden får kortare ledtid då det tar mindre tid att transportera godset. 
Detta medför en mindre miljöpåverkan och med mindre miljöpåverkan konstateras även att 
CO2-utsläppen minskas. Därmed leder CTS till ett mer hållbart alternativ för miljön. Kortare 
transportsträckor kan i många fall även reducera kostnader, vilket tas upp i ett eget stycke.  
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Kostnad 
CTS som transportmetod kan bidra till att minska kostnader på olika sätt. Som nämnt ovanför 
leder CTS generellt till kortare transportsträckor, vilket har ett direkt samband med 
transportkostnaden. Genom att använda CTS blir det bara en transportsträcka i motsättning till 
vanlig import/export sändningar där det blir minst två. Således minskar hanteringskostnaden 
som en typ av transaktionskostnad, eftersom mindre godshantering orsakas. Genom det sparas 
mantimmar, skador på gods och personal, lagringskostnader och platshyra.  

Transaktionskostnadsteorin är en välbekant handelsbarriär vilket både Geodis och 
företagskunderna upplyser om. Transaktionskostnadsteorin består av tre delar och är en väldigt 
omfattande handelsbarriär i och med att den finns med ända från sökandet efter nya kunder till 
det att affären har gått igenom och slutförts, se Figur 8. Försäljningschef på Geodis säger ”att 
de tre delarna sammanfattar väl varför speditörer finns”(Försäljningschef Geodis, personlig 
kommunikation, 26 april, 2017). Detta gör transaktionskostnaden till en viktig handelsbarriär 
och även en upplysning till outsourcing. Transaktionskostnaden minskas vid CTS då 
exempelvis speditör är mer van vid förhandlingar då det ingår i det dagliga arbetet.   

Kommunikation och kontakt 
När man befinner sig i en bransch med många CTS är det viktigt med få kontaktytor och nätverk 
för att sin egen kärnverksamhet ska kunna prioriteras och utvecklas. Detta görs enklast med att 
använda sig av en mellanhand, således en speditör. Kommunikation och kontakt med sin 
värdeflödeskedja blir definitivt lättare med en speditör. I och med det har företagskunderna 
endast en kontakt att hålla förbindelse med som i sin tur sköter nätverkandet utåt från sitt företag 
sett. Företagskunderna erhåller heller inte överensstämmande kontroll med speditören. Geodis 
jobbar i ett och samma mjukvarusystem på alla kontor över hela världen vilket är en stark faktor 
och konkurrensfördel jämfört med konkurrenterna vilka jobbar i flera skiljaktiga system. Detta 
gör Geodis världsledande och stärker dess kundnöjdhet. Enligt intervjuerna anser både Geodis 
och företagskunderna att CTS ger både bättre och sämre kontroll i värdekedjan. Det har däremot 
mer positiva sidor med sig att ta användning av CTS och i många fall finns det inget annat 
alternativ. Detta gör CTS till en avgörande faktor i den internationella handeln.   
 
 

5.3 Vilka konkurrensfaktorer värdesätts av kunden inom CTS och 
hur matchar speditören det för att skapa en konkurrenskraftig och 
hållbar transportlösning?  
 
För att besvara frågeställning tre jämförs svaren från Geodis, med anknytning till 
konkurrensfaktorer och prestationsmål, med de från företagskunderna. Genom en 
sammanställning av empirin skapas en bild av de konkurrensfaktorer som värdesätts från 
kundens perspektiv, samt hur bra Geodis matchar kundernas önskemål. Vidare i kapitlet 
kommer sammanställningen av empirin, tillsammans med det teoretiska ramverket ligga till 
grund för den analys som presenteras. Analysen till frågeställning tre kommer i huvudsak 
fokusera på KPI-nivån, men även kategorierna Social, Ekonomi och Miljö kommer belysas.   
 

5.3.1 Kategorinivå  
Samtliga intervjurespondenter fick fritt välja fem stycken KPI:s utifrån de totalt trettio som 
presenterades i Figur 10. Resultatet har sedan sammanställts och analyserats mot det teoretiska 
ramverket. Figur 16 visar de utvalda konkurrensfaktorerna (KPIs), indelat efter 
huvudkategorierna: Social, ekonomi, miljö. Figuren innefattar svar från Geodis och Kunderna.  
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Figur 16 - Konkurrensfaktorer indelat efter kategori, Geodis och kunder 

Fördelningen visar tydligt att de ekonomiska KPIerna anses som de viktigaste och står för hela 
70% av totalen. Vidare står Miljömässiga och sociala mått för 20% respektive 10%. Resultatet 
stärker tidigare forskning som visar att ekonomiska mått dominerar i praktiken (Piotrowicz & 
Cuthberson, 2015). Vidare menar Piotrowicz & Cuthberson (2015) att miljömässiga och sociala 
aspekter är av framväxande betydelse, vilket kommer diskuteras närmare under KPI-nivån. 
 
Resultatet har i tillägg sammanställts var för sig för att kunna upptäcka eventuella skillnader 
mellan Geodis och kunderna. Figur 17 visar hur svaren från Geodis, respektive kunderna skiljer 
sig åt.   
 

 
Figur 17 - Konkurrensfaktorer indelat efter kategori, Geodis + kunder 

Svaren stämmer relativt bra överens och inte oväntat dominerar den ekonomiska kategorin. 
Dock är det värt nämna att samtliga av kunderna valde bort KPIs från den sociala kategorin till 
fördel for ekonomiska och miljömässiga prestationsmål (KPIs). En analys på kategorinivå ger 
enbart en övergripande förståelse kring vilka prestationsmål (konkurrensfaktorer) som är 
viktiga på dagens marknad. För att få en djupare förståelse, kunna erbjuda lösningar efter 
kundens önskemål och därmed vara konkurrenskraftig på marknaden, behöver man aktivt jobba 
med prestationsmätning i form av KPI:s. Kommande kapitel analyserar därför 
intervjurespondenternas svar på KPI-nivå.  
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5.3.2 KPI-nivå 
De fem utvalda KPI:erna från varje intervjurespondent har tidigare sammanställts i Tabell 6 
(Geodis) och Tabell 8 (kunderna). Genom att kombinera resultatet från tabellerna har 
författarna skapat en visuell bild där syn på olika KPI:s framkommer, både från speditör- och 
kundperspektiv. I Figur 18 presenteras dels vilka konkurrensfaktorer i form av KPI:s som 
värdesätts av kunderna inom CTS, och dels hur bra speditören matchar kundernas önskemål. 
För att identifiera vilka KPI:s som värdesätts av kunderna har samtliga KPI:s med ett 
genomsnittsbetyg mellan fyra och fem markerats med en ring. Färgen på ringarna beskriver 
huruvida speditörens tankar om hur kunden värdesätter de olika KPI:erna matchar kundens 
faktiska svar. Med grön ring menas att parterna har liknande syn kring viktigheten av KPI:n i 
fråga, med skillnad 1>. Röd ring symboliserar en olikhet mellan parterna, alltså en skillnad 1<. 
De tre KPI:erna distributionskostnad, transportkostnad och fyllnadsgrad är inte markerade 
eftersom betyget ligger under 4. Dock är författarna medvetna om att distributionskostnad och 
transportkostnad är en del av den totala kostnaden som kommer diskuteras vidare i rapporten.   
 

 
 
Figur 18 - Matchning av KPI mellan Geodis och kund 
Nedan följer en kort beskrivning av de sju markerade prestationsmålen (KPI:s), samt vilka av 
dessa som författarna valt gå in närmare på.  
 
Utifrån Figur 18 kan man utläsa att totalt fyra stycken KPI:s är grönmarkerade, vilket betyder 
att kunderna har betygsatt KPI:n med en fyra eller högre, samt att Geodis har liknande syn på 
dess viktighet. Kundnöjdhet är självklart en viktig faktor för alla kunder och resultatet är därför 
inte överraskande. Speditören, i detta fall Geodis har liknande syn på värdet av kundnöjdhet 
och KPI:n kommer därför inte diskuteras vidare. Leverans i tid, förseningar och ledtid anses av 
författarna gå in i varandra till en viss grad. Exempelvis är ”Leverans i tid” att leverans inte får 
komma sent (försening), men också att en leverans inte får ske för tidigt (lagerkostnad, platshyra 
i hamnar, etc). ”Ledtid” och ”Leverans i tid” har även de en stärk koppling genom att kunden 
ska kunna lita på den ledtid som uppges. Om speditören håller sin utlovade ledtid kommer också 
leveransen ske till avtalat tid. Alla tre KPI:s kommer därför inte diskuteras vidare, men alla har 
en samverkan.  
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Figur 18 visar även tre stycken rödmarkerade KPI:s som kunderna betygsatt med en fyra eller 
högre samtidigt som Geodis syn inte stämmer överens med det betyget. ”Total kostnad” är 
viktigt för kunderna, dock inte lika viktigt som Geodis förmodar, vilket är intressant. ”CO2 
utsläpp från transport” är enligt kunderna mycket viktigare än det Geodis antar. 
”Produkt/Service tillgänglighet” anses vara mycket viktigt för kunderna. En djupare diskussion 
kring KPI:n skulle dock kräva ytterligare undersökning, vilket inte kommer genomföras i denna 
studie.  
 
Tre av de totalt sju markerade KPI:erna har valts ut och kommer diskuteras närmre, samt 
jämföras med tidigare forskning (Piotrowicz & Cuthberson, 2015). Figur 19 visar således 
snittbetyg från Geodis, kunder och studien enligt Piotrowicz och Cuthberson. Orsaken till att 
dessa tre KPI:er valdes ut är dels för att täcka ekonomiska och miljömässiga aspekter, dels att 
KPI:erna har upplevts vara väldigt viktiga under intervjuerna, men också för att författarna 
anser att det kan finnas et samband mellan två av KPI:erna.  
 

 
Figur 19 - Utvalda KPI 

Total kostnad 
Det har under lång tid varit stort fokus på kostnadsminskning i verksamheter och kostnader 
generellt är en mycket välkänd konkurrensfaktor. Denna undersökning visar dock att speditören 
anser den totala kostnaden för deras produkt/service vara av större betydelse för kunderna än 
den verkligen är (fortfarande viktig). Kundernas snittbetyg ligger således också straxt under det 
snitt som presenterats av Piotrowicz och Cuthberson (2015), vilket ger en nedåtgående 
trendlinje kring värdet av den totala kostnaden. Sambandet kan givetvis vara av slumpmässig 
karaktär och en undersökning med flera respondenter skulle därför kunna stärka resultatet. 
Samtidigt kan man genom logiskt tänkande fastslå att företag inte betalar mer och mer pengar 
för samma produkt eller tjänst. Det faktum att viktigheten av den totala kostnaden för en 
produkt/tjänst har minskat borde således kunna påvisa att kunderna kräver mer på andra 
områden. Författarna antar alltså att det finns trade-offs eller samband mellan olika 
konkurrensfaktorer eller KPI:s.  
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Ledtid 
I transportbranschen generellt är ledtid en viktig konkurrensfaktor och således är inte resultatet 
oväntat. Utifrån Figur 19 kan man utläsa att speditören och kunderna har exakt samma syn på 
ledtidens betydelse. Resultatet från denna undersökningen visar dock ett högre snittbetyg 
jämfört med studien enligt Piotrowicz och Cuthberson (2015). En bidragande orsak kan vara 
den ständiga internationaliseringen som råder, vilket leder till ett hårdare konkurrensklimat. För 
att fortsätta vara konkurrenskraftiga måste företag vara flexibla och snabbt kunna anpassa sig 
efter ändringar på marknaden. Således är ledtid en viktig faktor för att snabbt kunna erbjuda 
kunderna det de vill ha.  

CO2 utsläpp från transport  
Under CO2 utsläpp från transport hittade man de största skillnaderna mellan Geodis och 
kunderna. Figur 19 visar tydligt hur viktigt CO2 utsläpp från transporter är för kunderna i 
motsättning till hur Geodis antar kundernas värdesättande. Piotrowicz och Cuthberson (2015) 
belyser i sin studie hur de miljömässiga aspekterna blir allt viktigare. Numera är CO2 utsläpp 
och även andra miljöfaktorer närmast ett krav från marknaden och många konsumenter. För att 
förtydliga kan alltså miljömärkning av produkter, processer eller företag vara en 
konkurrensfaktor som för många värdesätts på liknande linje med exempelvis kvalitet. Denna 
studie visar i likhet med Piotrowicz och Cuthberson (2015) att trendlinjen fortfarande pekar 
uppåt. Således kommer det bli viktigt för leverantörer av produkter/tjänster att följa 
utvecklingen för att även i framtiden vara konkurrenskraftiga på marknaden.  
 
Författarna anser att det finns ett samband mellan total kostnad och CO2 utsläpp från transport. 
Att bli stämplat som ett miljömässigt företag värdesätts högt av kunderna och därför är man 
också villig till att betala ett högre pris, för att uppnå stämpeln. Således kan man utrycka att det 
finns en trade-off mellan dessa konkurrensfaktorer och att dom har en direkt påverkan på 
varandra. En sådan trade-off kan påvisa varför värdet av CO2 utsläpp från transporter som en 
konkurrensfaktor ökar, medans vikten av den totala kostnaden minskar. Givetvis kan det finnas 
flera konkurrensfaktorer som har ett samband med total kostnad och som därför måste tas 
hänsyn till.   
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6 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens resultat. Vidare beskrivs studiens 
implikationer och begränsningar. Dessutom beskrivs studiens slutsatser och 
rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 

6.1.1 Vilka handelsbarriärer kan finnas vid internationell handel?  
Alla intervjuobjekt är överens om att det finns oändligt många handelsbarriärer vid 
internationell handel, vilket man inte får försumma. Det är alltså oöverkomligt att undgå alla 
existerande handelsbarriärer. Genom studien har författarna identifierat handelsbarriärer vilket 
presenteras i Tabell 9. Denna studie påvisar att ledtid och transaktionskostnaden är de två 
barriärer man bör vara mest vaksam över. Dessa spelar en avgörande roll och är oerhört 
omfattande och tidskrävande vilket gör att företag outsourcar tjänsten till speditörer. Ledtiden 
som en formell handelsbarriär försvåras i internationell handel när den är oviss eller extremt 
lång. En ytterligare handelsbarriär nämnd ovan att vara uppmärksam på är 
transaktionskostnaden som både en formell och informell barriär. Den försvårar global handel 
för många företag genom orutin och bristande erfarenhet av marknaden. Transaktionskostnaden 
innefattar även de två informella handelsbarriärerna kulturskillnad och kommunikation som 
belyser kunskap och ålderslånga relationer i teorin om att handelsbarriärer existerar. Vid 
skapandet av en stark kundkontakt bygger man upp ett förtroende man kommer långt på när det 
gäller affärer. Saknar man därmed denna kundkontakt och relation blir kultur och 
kommunikation framstående handelsbarriärer. Nedan presenteras härnäst hur man vidare kan 
undvika eller minska formella och informella barriärer. 

6.1.2 Hur kan speditörer genom CTS minska dessa barriärer?  
Studien visar att CTS som transportmetod kan bidra till att minska flera av handelsbarriärerna 
identifierade under frågeställning ett. Huvudorsaken är utifrån empirin att ett flertal av 
handelsbarriärerna ingår i speditörers dagliga arbete och således är en del av deras 
kärnverksamhet. Som ett resultat leder det till att speditörer erhåller stor expertis inom området, 
vilket andra företag inte nödvändigtvis besitter (företag med andra kärnverksamheter).   
Exempelvis konstaterar författarna att man genom CTS kan korta ledtiden med hjälp av den 
insparade transportsträckan mellan land A och land C, se Figur 1. Detta medför även 
reducerande utsläpp av CO2 halten som i sin tur bidrar till ett hållbart samhälle och arbetssätt 
för framtiden. Vid icke nyttjande av CTS blir ledtiden längre och kraven högre för att underhålla 
ett stabilt nätverk och bevara agenter. Därmed är det underlättande för företagskunder att 
använda speditörers expertis vid kommunicerande med samarbetspartners. Speditörens rutin 
och erfarenhet av att söka, kommunicera, förhandla och upprätthålla kontakt med länder 
minimerar tidsspannet och mantimmar företag ådrar sig utan användandet av en tredjepart. Utan 
speditörens hjälp hade företagskunderna haft det problematiskt med kultur och kommunikation 
i förhandlingsprocesser då det utgör större del av förhandlingsmöjligheter i internationell 
handel än förutspått. Det är där transaktionskostnaden dyker upp. Författarna anser att 
transaktionskostnaden inte påverkas direkt av CTS som transportmetod. Dock påverkas 
transaktionskostnaden beroende på om man använder sig utav en speditör eller inte. Information 
är varken lättillgänglig, gratis eller komplett vilket gör att handlande parter måste investera i 
sökkostnader. Lättast görs det via en skicklig speditör som besitter expertis inom området.  
Det kan finnas negativa effekter vid användandet av CTS vilket dock inte har utforskats i denna 
studie. 
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6.1.3 Vilka konkurrensfaktorer värdesätts av kunden inom CTS och hur matchar 
speditören det för att skapa en konkurrenskraftig och hållbar transportlösning? 

 
För att en speditör ska vara konkurrenskraftig på dagens marknad är det viktigt att kunna 
erbjuda kunden en produkt/tjänst anpassat efter kundens önskemål. Således är det essentiellt 
att ha kunskap om vad det är som kunden värdesätter. Resultatet av undersökningen visar att 
vissa konkurrensfaktorer i form av KPI:s är viktigare än andra, vilket speditören måste ha 
förståelse för. Figur 20 presenterar de sju konkurrensfaktorerna (KPI) som enligt kunderna i 
denna studie värdesätts högst. Figuren beskriver även hur de olika konkurrensfaktorerna 
hänger ihop, enligt författarnas bedömning. 

 
Figur 20 - Resultat konkurrensfaktorer (KPI) 

Kundnöjdhet har fått högsta möjliga betyg, vilket är logiskt eftersom det är de faktorer kunderna 
värdesätter som varit i fokus under frågeställning tre. Vidare bedöms kundnöjdheten att ligga 
delvis utanför dom andra konkurrensfaktorerna, eftersom att kundnöjdheten i stort skapas av 
prestanda på övriga konkurrensfaktorer.  
 
Produkt/service tillgänglighet är den andra konkurrensfaktorn som fått högsta möjliga betyg till 
trots för att den endast blev vald av 33% av kunderna. Det är viktigt för kunderna att önskad 
produkt eller service finns tillgängligt när kunden önskar. I de fall där produkt/service inte finns 
tillgängligt spelar exempelvis kostnad och ledtid mindre roll. Av den orsaken ligger även 
produkt/service delvis utanför övriga konkurrensfaktorer, eftersom konkurrensfaktorn närmast 
är en förutsättning för övriga KPI:s.  
 
Följande KPI:s värdesätts högst av kunderna och är således en stor bidragande orsak till 
kundnöjdheten:  
 

• Produkt/service tillgänglighet 
• Leverans i tid  
• Ledtid 
• Förseningar  
• Total kostnad 
• CO2 utsläpp från transport 
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För att vara konkurrenskraftiga på marknaden är det viktigt att tillfredsställa kundernas behov 
med större effektivitet än konkurrenterna, särskilt gällande konkurrensfaktorerna listat ovanför. 
Noterbart är även att samtliga KPI:s, förutom CO2 utsläpp från transport, är ekonomiska mått. 
Resultatet stödjer således tidigare forskning inom området (Piotrowicz & Cuthberson, 2015). 
Figur 19 påvisar även att det finns ett ökande fokus kring miljömässiga mått och specifikt CO2 
utsläpp från transport. Ett ökande fokus på miljömässiga aspekter stärker även det tidigare 
forskning enligt Piotrowicz och Cuthberson (2015).  

6.2 Implikationer 
Studien har bidragit till att partiellt täcka det gap som identifierats i forskningen då det saknas 
tidigare teori om transportmetoden CTS. Det gjorde att studien därtill blev en extra utmaning 
för författarna. Dilemmat att komma över ny information gav många egna slutsatser och 
diskussioner med handledare och kontaktperson på Geodis. Litteraturgenomgången var därmed 
inte möjlig kring CTS och resulterade endast i nytta till problemfråga ett och tre. Den teori som 
samlats in utom CTS framstår som en grundsanning och stödjer empirin.  Det antas inte råda 
en tillfällighet att Geodis och teori stämmer överens enligt författarna. 
I praktiken kan en ledtidsreducering vid nyttjandet av speditör och CTS som transportmetod ge 
direkta möjligheter att använda fördelar ur minskad transportsträcka som konkurrensfaktor. 
Dock är det i denna studie inte framräknat hur mycket CTS minskar miljöpåverkan och ledtiden. 
Det har lockat författarna att göra beräkningar på det men det har förblivit ogjort och är något 
att studera i framtida forskning. 

6.3 Metoddiskussion 
Studiens inledande moment, förundersökningen, låg till grund för att identifiera arbetets 
problemområde som sedan resulterade i författarnas möjlighet att bestämma och avgränsa 
kommande moment. Med kommande moment syftar författarna i huvudsak till metodval och 
litteraturgenomgång d.v.s. hur studien har tänkt genomföras och vilka teorier studien grundas 
på. Studien har genomförts med en både deduktiv och explorativ ansats, vilket beror på att 
frågeställning två inte grundas i redan existerande teori. Förundersökningen var därför ett 
särskilt viktigt moment för frågeställning två eftersom teorier/tidigare forskning kring CTS är 
icke existerande. Frågeställning ett och tre har däremot undersökts med en deduktiv ansats där 
slutsatser har skapats utifrån befintlig teori som sedan beprövats empiriskt för att forma 
allmängiltig slutsats.  

I studien har en flerfallsstudie med flera analysenheter genomförts i en specifik kontext. En 
flerfallsdesign anses enligt Yin (2007) som starkare och mer robust jämfört med en 
enfallsdesign, vilket är en fördel. Dock är en flerfallsdesign mycket tids- och resurskrävande, 
vilket författarna har märkt under studiens gång. En enfalldesign skulle kunna bidra till att öka 
studiens djup, men samtidigt minska studiens generaliserbarhet. Studiens reliabilitet har varit 
av stor vikt för författarna och använt metod är noggrant beskrivit, vilket öppnar möjligheten 
för andra att upprepa studien.  

Genom den valda metoden har författarna lyckats intervjua åtta stycken respondenter. Fem 
stycken från fallföretaget (Geodis) och tre kunder till fallföretaget. Det anses vara tillräckligt 
många för att uppnå syftet med studien, men författarna upplever även antalet respondenter som 
en begränsning. Intervjuer med ytterligare en speditör hade kunnat medverka till att öka 
studiens externa validitet och därmed styrka resultatet ytterligare. Intervjuer med tre stycken 
kunder, alla med olika produkter och behov, anses dock vara en fördel som stärker studiens 
resultat. Genom att låta handledaren på fallföretaget välja samtliga intervjurespondenter kan 
relevant data gått förlorad. Å andra sidan besitter handledaren större kunskap om fallföretagets 
verksamhet och de anställdas kompetens, och anses därför som en fördel. Semi-strukturerade 
intervjuer kan vara komplexa och resurskrävande, vilket kan begränsa studien om man inte har 
tillräckligt med resurser. Inspelning av samtliga intervjuer har därför varit en nödvändighet för 
att lyckas med databearbetningen. Utan denna möjlighet hade studien försvårats avsevärt. 
Inspelning och transkribering bedöms därför öka intervjuernas datakvalitet.  
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Dokumentstudierna bidrog inte med ytterligare användbara data och har därmed inte diskuterats 
i slutet av studien. Dokumentstudierna var inte insamlade av författarna själva, utan blev 
tilldelad av extern part vilket kan ha medfört att man gått miste om information. Dock har 
dokumentstudien gett författarna ett intryck av hur kunden i fråga jobbar med miljöfrågor och 
har därmed inte varit helt onyttigt i utformningen av intervjufrågor. 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Studiens resultat påpekar att det finns väldigt många handelsbarriärer och ta hänsyn till inom 
internationell handel. Ett flertal viktiga handelsbarriärer inom speditionsbranschen har 
identifierats och undersökts i större grad, dock kan det finnas flera barriärer som inte blivit 
klarlagt i denna studie. Vidare visar studiens resultat att CTS som transportmetod kan minska 
vissa handelsbarriärer, exempelvis ledtid. Andra handelsbarriärer visar sig dock inte påverkas 
av CTS direkt, men av huruvida man använder sig av en speditör. Författarna anser att 
speditörers expertis i stor grad kan hjälpa företag att handskas med många utav barriärerna som 
existerar vid internationell handel. Oavsett om barriären har koppling till CTS, eller inte.  

För att kunna konkurrera på dagens marknad måste företag ha kunskap om vad kunderna vill 
ha och värdesätter. Man brukar säga att det är kundernas marknad, och det ligger något i det.  
Studiens resultat presenterar således sju stycken konkurrensfaktorer (KPIs) som kunderna inom 
CTS värdesätter högst: 

• Kundnöjdhet 
• Produkt/service tillgänglighet 
• Leverans i tid  
• Ledtid 
• Förseningar  
• Total kostnad 
• CO2 utsläpp från transport 

Resultatet bekräftar den teori om att ekonomiska mått fortfarande är de viktigaste, men 
samtidigt att miljömässiga mått blir allt viktigare.  

6.5 Vidare forskning 
Internationella handelsbarriärer är absolut inget nytt område inom forskningens värld, dock 
finns det i teorin lite om hur CTS som transportmetod påverkar dessa handelsbarriärer. 
Författarna har i denna studie belyst fenomenet från ett speditionsperspektiv, men ytterligare 
studier kring CTS behövs för att täcka det teoretiska gapet. Författarna anser att det finns flera 
intressanta inriktningar för vidare forskning med fokus på CTS. Exempelvis skulle studier kring 
förutsättningar för att arbeta med samt erbjuda CTS, svårigheter med CTS och negativa effekter 
med CTS, bidra till bredare kunskap kring forskningsområdet.  
 
Konkurrensfaktorer är ett relativt utforskat område med flera studier inom logistiken som 
helhet. Dock saknas koppling till spedition som bransch och mer specifikt CTS. Ytterligare 
studier kring konkurrensfaktorer och CTS behövs därför för att skapa verklighetsnära teorier. 
En kvantitativ studie med en större mängd deltagande företag och flera speditörer är enligt 
författarna speciellt intressant för att ge ytterligare kunskap och se den stora bilden. Även 
studier om konkurrensfaktorer och samsyn på dessa mellan två parter i en försörjningskedja, 
utan koppling till CTS skulle vara intressant då det i större grad kan generaliseras till andra 
branscher.  
 
Det vore även intressant att undersöka huruvida alternativa logistiklösningar påverkar 
kundernas behov i form av konkurrensfaktorer, i jämförelse med CTS. Eftersom denna studie 
endast berör CTS skulle en sådan jämförelse kunna bidra till att skapa en mer objektiv bild på 
CTS:s värde.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 Intervjufrågor till fallföretaget 
Geodis: 
 

1. Varför tror du att företag använder sig av en speditör? (för- och nackdelar) 
2. Tror du att företag använder sig av en speditör pga främmande kultur och 

kommunikation, och även pga transaktionskostnaden ?  
Transaktionskostnader i handeln omfattar inte bara traditionella kostnader i 
samband med transport (avstånd), handelshinder eller taxor, utan även 
sökkostnader, kostnader för att samla information om produktens kvalitet, 
söka tillförlitlighet mot handelspartnern, kontrollkostnader och även 
kostnader i samband med internationella betalningar. 

3. Vilka handelsbarriärer kan man förvänta sig i en internationell handel? (behöver 
inte betyda att ni har problem med dessa)  
Kommunikation, smalt kontaktnät, kulturkrockar, tidsbrist  

4. På vilket sätt arbetar ni för att minska dessa handelsbarriärer? 
5. Vilka kostnader (i form av barriärer) kan finnas i en supply chain? 

  

 
 

6. Vilka av dessa kostnader skulle CTS kunna minska? 
7. Ser ni att sökkostnaden och informationskostnaden (som en typ av 

transaktionskostnad) på något sätt berörs när man använder sig av CTS? 
(minskar/ökar) Kostnader anknutna att upptäcka och påträffa potentiella 
parter, att förhandla med innefattar sökkostnader. 
Speditör jämfört med att utföra tjänsten själv, 
CTS jämfört med andra metoder (metodperspektiv) 

8. Ser ni att förhandlingskostnaden på något sätt berörs när man använder sig av 
CTS? (minskar/ökar) Förhandlingskostnader är kortfattat alla kostnader som 
uppkommer vid förhandlingen. 
Speditör jämfört med att utföra tjänsten själv, 
CTS jämfört med andra metoder (metodperspektiv) 

9. Ser ni att verkställighetskostnaden på något sätt berörs när man använder sig av 
CTS? (minskar/ökar) Övervakning och upprätthållning av kontrakt, exempelvis 
att den ena parten behöver kontrollera att motpartens löften och det som skrivits 
i avtalet håller, innebär höga verkställighetskostnader. Dessa kostnader är de 
som är svåra att beräkna ifrån första början av en förhandling.  
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Speditör jämfört med att utföra tjänsten själv, 
CTS jämfört med andra metoder (metodperspektiv) 

10. Vilka fördelar respektive nackdelar anser du finns med användning av CTS? 
11. Vilken alternativ logistiklösning hade ni valt om inte CTS fanns 

 och vad hade detta inneburit med avseende på barriärer och 
handels/transaktionskostnader? 

12. Använder ni är av olika mätetal/KPIs (Key performance indicators) för att mäta 
prestation? (ja/nej)  

13. Om ja, varför är det viktigt för er att använda KPIs och mäta prestation?  
a. Om nej, varför inte? : för att hela tiden kunna förbättra sig och veta vad 

man måste göra för att bli bättre och hur man ligger till.  
14. Jobbar ni något med Supply Chain Performance system? Alltså ett sätt/system 

att mäta prestation i värdekedjan. 
15. Figuren nedan visar ett antal olika KPIs som kan användas för att mäta 

prestation i ett företag eller supply chain. Figuren är indelat efter de tre 
huvudpelarna av hållbarhet: Social, ekonomi och miljö. Huvudpelarna är igen 
indelade i olika subkategorier som vidare innehåller olika KPIs. 
 
Vi önskar att du väljer ut dom 5 viktigaste mätetalen/KPIs utifrån era kunders 
önskemål (med fokus på CTS). Alltså vilka faktorer ni upplever att era kunder 
värdesätter, för att ni tillsammans ska vara konkurrenskraftiga på marknaden. I 
tillägg önskar vi en kortare beskrivning på varför dessa 5 är viktiga, samt ett 
betyg från 1–5 (5 är max = väldigt viktigt). Kommentera gärna också om ni 
saknar KPIs.  
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Bilaga 2 Intervjufrågor företagskunderna:  
Rapportens syfte:  
 

”Att identifiera internationella handelsbarriärer och hur CTS kan 
minska dessa, samt undersöka vilka konkurrensfaktorer som är 
viktiga för kunden genom CTS och dess matchning av speditören 
för att skapa en konkurrenskraftig och hållbar transportlösning” 

 
Vi undrar rent allmänt, innan vi sätter igång med frågorna, om vi får använda ditt 
namn, din titel och företagsnamnet i rapporten? Sen skulle vi uppskatta om ni vill 
förklara lite kort information om hur ni arbetar och vad företaget sysslar med inom 
internationell handel. 
Om något är oklart så fråga gärna!  
 
Här kommer intervjufrågorna: 
 

1. Befinner ni er i en internationell supply chain? (ja/nej) 
2. Om ja: Vad är det som gör att ni befinner er i en internationell supply chain? 
3. Använder ni er av en utomstående speditör? (ja/nej) 
4. Om ja: Hur länge har ni använt er av den? 
5. Varför har ni outsourcat logistiken till en speditör? (för- och nackdelar) 
6. Har outsourcingen med främmande kultur och kommunikation, och även 

transaktionskostnaden att göra? 
7. Vilka handelsbarriärer upplever du finns i företagets supply chain? 
8. På vilket sätt arbetar ni för att minska dessa barriärer?  
9. Hur kan en speditör bidra till att minska dessa handelsbarriärer? 
10. *Vilka handelsbarriärer kan man förvänta sig i en internationell supply chain? 

(behöver inte betyda att de finns hos just er) 
11. Vilka kostnader (i form av barriärer) kan finnas i er supply chain? 
12. Vilka av dessa kostnader skulle CTS kunna minska? 
13. *Ser ni att sökkostnaden och informationskostnaden (som en typ av 

transaktionskostnad) på något sätt berörs om man använder sig av CTS? 
(minskar/ökar) Kostnader anknutna att upptäcka och påträffa potentiella 
parter, att förhandla med, innefattar sökkostnader. 

14. *Ser ni att förhandlingskostnaden på något sätt berörs om man använder sig av 
CTS? (minskar/ökar) Förhandlingskostnader är kortfattat alla kostnader som 
uppkommer vid förhandlingen. 

15. *Ser ni att verkställighetskostnaden på något sätt berörs om man använder sig 
av CTS? (minskar/ökar) Övervakning och upprätthållning av kontrakt, 
exempelvis att den ena parten behöver kontrollera att motpartens löften och 
det som skrivits i avtalet håller, innebär höga verkställighetskostnader. Dessa 
kostnader är de som är svåra att beräkna ifrån första början av en 
förhandling.  

16. Vilken alternativ logistiklösning hade ni valt om inte CTS fanns och vad hade 
detta inneburit med avseende på barriärer och handels/transaktionskostnader? 

17. Hur hade ni gått till väga om ni hade gjort tjänsten själva? 
18. *Hur hade ni gått till väga om ni hade outsourcat tjänsten till en speditör som 

dock inte hade jobbat med CTS utan erbjudit en annan lösning? 
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19. Använder ni är av olika mätetal/KPIs (Key performance indicators) för att 
mäta prestation? (ja/nej)  

20. Om ja, varför är det viktigt för er att använda KPIs och mäta prestation?  
Om nej, varför inte?  

21. Jobbar ni något med Supply Chain Performance system? Alltså ett sätt att mäta 
prestation i värdekedjan.  

22. Figuren nedan visar ett antal olika KPIs som kan användas för att mäta 
prestation i ett företag eller supply chain. Figuren är indelat efter de tre 
huvudpelarna av hållbarhet: Social, ekonomi och miljö. Huvudpelarna är igen 
indelade i olika subkategorier som vidare innehåller olika KPIs. 
 
Vi önskar att du väljer ut dom 5 viktigaste mätetalen/KPIs utifrån erat 
samarbete med speditören (med fokus på CTS). Alltså vilka faktorer ni som 
kund värdesätter för att ni ska kunna vara konkurrenskraftiga på marknaden. I 
tillägg önskar vi en kortare beskrivning på varför dessa 5 är viktiga för er, 
samt ett betyg från 1–5 (5 är max = väldigt viktigt). Kommentera gärna också 
om ni saknar KPIs.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


