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Abstract  
Purpose – The purpose of this study is To investigate performance targets within a 3PL-
company and the effect they have on financial and social sustainability.  To fulfil the purpose 
of the study two research questions has been conducted: 

1.   How does a 3PL-company use performance targets to increase the company’s financial 
value?  

2.   How are the employees affected by the present performance targets? 
 
Method – To fulfil the purpose of the study a case study has been conducted at a 3PL-company 
were performance targets to measure individual performance is used. Two methods to collect 
empirical data were used. These two were interviews and observations. In addition to these two 
methods, a literature study were conducted. 
 
Findings – The study resulted in that the performance targets affected both the companies 
economic and social sustainability. The performance targets are used to negotiate a sustainable 
contract with the clients and to contribute with growth to the company and this affects the 
employees both positive and negative. 
 
Implications – The study has contributed to highlight the knowledge gaps that were identified 
which are that performance targets on an individual level is rather unexplored and also that 
RBV has not been used in warehouse environment before. The study also contributes to how 
performance targets affect the employees in a 3PL-company.  
 
Limitations – The study that were conducted was a single case study and are therefore not as 
generalizable as a multiple case study. The interviewees had previous experience from 
warehouse organizations and therefore did not notice any affects from the performance targets. 
The study would have been strengthened by having interviewees who does not have previous 
experience from warehouse organizations who could have a different view on performance 
targets. 
 
Keywords – Performance targets, third-party logistics, 3PL, economic sustainability, social 
sustainability, sustainable development. 
 

 



 

 

Sammanfattning  
Syfte – Syftet med denna studie är Att undersöka prestationsmål inom ett 3PL-företag och 
dess påverkan på ekonomisk och social hållbarhet. För att uppfylla studiens syfte har två 
frågeställningar formulerat:  

1.   Hur används prestationsmål inom ett 3PL-företag för att öka företagets ekonomiska 
värde?  

2.   Hur påverkas de anställda av de nuvarande prestationsmålen? 
 

Metod – För att uppfylla studiens syfte har en fallstudie genomförts på ett 
tredjepartslogistikföretag där de använder prestationsmål för att mäta individers prestation. 
Två stycken datainsamlingstekniker användes för att samla in empiri till studien, intervjuer och 
observation. Utöver dessa två datainsamlingstekniker har en litteraturstudie genomförts. 
 
Resultat – Studien resulterade i att prestationsmål har en påverkan både på ett företags 
ekonomiska och sociala hållbarhet. Prestationsmålen används av tredjepartslogistikföretag för 
att kunna förhandla ett hållbart kontrakt med sina kunder och tillföra tillväxt till företaget och 
detta påverkar ett företagets anställda både positivt och negativt. 
 
Implikationer – Studien har bidragit till att belysa de kunskapsgap som identifierats vilka är 
att prestationsmål på individnivå är ett relativt outforskat område och att RBV inte har använts 
inom lagerverksamhet tidigare. och hur prestationsmål påverkar de anställda inom ett 3PL-
företag. 
  
Begränsningar – Studien som genomfördes var en enfallstudie vilket innebär att studien inte 
är lika generaliserbar som en flerfallstudie. Intervjuernas respondenter hade erfarenhet inom 
lagerverksamhet och märkte därför ingen större påverkan av prestationsmålen. Studien hade 
stärkts av att ha respondenter som inte har erfarenhet inom lagerverksamhet då de kan ha en 
annan syn på prestationsmål. 
 
Nyckelord – Prestationsmål, tredjepartslogistik, 3PL, ekonomisk hållbarhet, social 
hållbarhet, hållbar utveckling. 
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1   Introduktion  
Kapitlet ger en bakgrund till studien och det problemområde som studien byggts upp kring. 
Vidare presenteras studiens syfte och dess frågeställningar. Därtill beskrivs studiens omfång 
och avgränsningar. Kapitlet avslutas med rapportens disposition. 

1.1   Bakgrund  
Idag är marknaden mer globaliserad och detta har gjort att globala regeländring har införts för 
att länder med samarbetsavtal ska förhålla sig till samma lagar, detta gör att företag behöver 
agera perfekt i sina logistiska processer för att kunna möta kundernas krav och göra de nöjda 
(Stock, Boyer, & Harmon, 2010; Liu X. , 2011). Kunderna ställer dock högre krav än de har gjort 
tidigare, nu är det inte bara krav på att kvalitén är bra utan nu måste företagen vara snabbare 
vid leverans, flexibla och vara konsekventa annars kan de förlora kunden (Christopher, 2011).	  

Förutom de krav som kunderna har idag på sina leverantörer finns det även beslut från 
regeringar att man måste ta hänsyn till hållbar utveckling både när det gäller social hållbarhet 
och miljömässig hållbarhet (Hutchins & Sutherland, 2008). Detta på grund av att den 
klimatförändring som sker idag påverkar människans vardagsliv (Carvalho, Matos, & Gani, 
2013). Detta trots att hållbar utveckling definierades redan 1987 "development that meets the 
needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own 
needs” (Brundtland, 1989, s. 18).	  

Inom hållbar utveckling finns det tre huvudpelare, ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet och 
miljömässig hållbarhet. Att fokusera på alla dessa pelare samtidigt är en svår uppgift för ett 
företag men absolut ingen omöjlighet (Elkington, 1998). Ekonomisk hållbarhet handlar om att 
ett företags likviditet ska vara bra (Dyllick & Hockerts, 2002). Den sociala hållbarheten handlar 
om att företaget behöver ha sina intressenters åsikter när beslut tas och hur dessa beslut 
påverkar omvärlden. Miljömässig hållbarhet syftar till hur företaget använder naturresurser 
och dess påverkan på miljön (Gimenez, Sierra, & Rodon, 2012). Detta gör att företag behöver 
utnyttja sina resurser på så effektivt sätt för att skapa sig konkurrensfördelar gentemot sina 
konkurrenter. Resource-based view (RBV) handlar om hur man tar fram strategier för sitt 
företag för att på så sätt skapa en konkurrensfördel gentemot sina konkurrenter och på detta 
sätt få in tillgångar till företaget (Maurer, Bansal, & Crossan, 2011). 

Tredjepartslogistikföretag (3PL-företag) karakteriseras idag av en ökning av både interna och 
externa faktorer som globala regeländringar, globalisering, mer eftertänksamma kunder och 
frekventa sammanslagningar (Liu X. , 2011). På en marknad där dessa faktorer spelar en stor 
roll menar Liu (2011) att konkurrensen mellan logistikföretagen har eskalerat och är mer 
komplex än vad den var tidigare. För att kunna bibehålla sin konkurrenskraft på marknaden 
har företag börjat använda sig utav 3PL-företag. Varför detta händer är enligt Sheffi (1990) att 
resurser och specialistkunskap inom ett visst område inte finns vilket då leder till att man tar 
hjälp av 3PL-företag. 3PL-företag kan ses som en stödjande enhet, en enhet som kan bidra med 
resurser, kunskap, verktyg eller tillgångar (Bask, 2001). 

1.2   Problembeskrivning  
Då företag inriktar sig mer mot sin specialkompetens har de börjat outsourca delar av deras 
verksamhet till 3PL-företag. Genom att göra detta kan företaget fokusera på sina kärnaktiviteter 
och skapa så bra produkter som möjligt för sina kunder (Ho, He, Ka Man Lee, & Emrouznejad, 
2012). Genom att anlita ett 3PL-företag får företaget tillgång till kunskap som företaget sedan 
tidigare kanske inte hade (Rajesh, Ganesh, & Pugazhendhi, 2013; Trent, 2007). 

I Liu och Lyons (2010) studie berättar de om en signifikant relation mellan operativa 
prestationer och finansiella prestationer. Liu och Lyons (2010) menar att om 3PL 
administratörer kan förbättra sin operativa prestation kommer den finansiella prestationen att 
öka. Samtidigt är det svårt att hitta forskning om prestationsmål inom lagerverksamhet vilket 
Johnson och McGinnis (2010) pekar på i sin studie då de trycker på att det är ett outforskat 
forskningsområde.  
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Konkurrensen på marknaden har ökat och fler vänder sig till 3PL-företag och eftersom 
konkurrensen är hård kräver kunderna att 3PL-företagen presterar på ett effektivt sätt (Liu, 
2011; Sheffi, 1990; Liu & Lyons, 2010). Detta har gjort att konkurrens även ökat mellan 3PL-
företag och med kravet från ägare och ledning om att företaget ska ha en ekonomisk hållbarhet 
ställs högre krav på ledningen inom företaget (Dyllick & Hockerts, 2002). 

Dessa krav som ställs från ledningen och ägare gör att 3PL-företagen behöver utvecklas och 
använda värdeadderande strategier för att konkurrera ut de andra aktörerna på marknaden och 
vinna marknadsandelar. Enligt Barney (1991) gäller det att hitta strategier inom företaget som 
skapar värde genom att vara värdefulla, ovanliga, ej möjliga att duplicera och att sedan använda 
denna till sin fulla potential. RBV som denna teori heter ser dock inte till det sociala aspekterna 
med andra ord tas inte hänsyn till hur de anställda påverkas av detta (Barney, 1991; Maurer, 
Bansal, & Crossan, 2011).  

För att kunna skapa värde inom ett företag behöver man enligt Freeman, Wicks och Parmar 
(2004) ha individer som samarbetar mot att skapa det värde som företaget har utlovat mot sina 
kunder. Detta gör att cheferna måste lyssna på de anställda och förbättra deras 
arbetsförhållanden för att kunna följa upp gentemot de krav som arbetsmarknaden ställer 
gällande produktivitet, effektivitet och kvalitét (Berglund, Karltun, Karltun, & Eklund, 2017). 
Eftersom att logistikaktiviteter idag är en viktig process för att skapa värde till företag (Stock, 
Boyer, & Harmon, 2010), ställer cheferna krav på att sina arbetare som kan leda till både fysiska 
och psykiska problem. Kraven en arbetsgivare ställer på en anställd kan bidra till att den 
anställda känner stress och kan under längre förhållanden vara skadligt för individen som 
utsätts för kraven (Arbetsmiljöverket, 2017). 

En utav kunskapsluckorna som identifierats är hur prestationsmålen som grundar sig i 
värdeadderande aktiviteter och strategier påverkar de anställda. Det finns studier på hur RBV 
påverkar de anställda gjord av Maurer, Bansal och Crossan (2011), men dessa är inte 
branschspecifika för lagerverksamhet. Samtidigt som Johnson och McGinnis (2010) menar att 
det är ett relativt outforskat forskningsområde hur 3PL-företag använder sig utav 
prestationsmål och hur dessa prestationsmål påverkar de anställda. 

1.3   Syfte  och  frågeställningar  
På grund av den kunskapslucka som har beskrivits i problemformuleringen har ett syfte 
formulerats:  

Att undersöka prestationsmål inom ett 3PL-företag och dess påverkan på en ekonomisk och 
social hållbarhet.  

För att besvara studiens syfte har två forskningsfrågor formulerats. Den första syftar till att öka 
förståelsen om varför prestationsmål används inom 3PL-branschen och hur det påverkar 
företagets ekonomi, därmed har första forskningsfrågan formulerats: 

1.   Hur används prestationsmål inom ett 3PL-företag för att öka företagets ekonomiska 
värde? 

Social hållbarhet är något som företag idag tar hänsyn till och måste anpassa till sina 
prestationsmål. De anställda anses utgöra en stor del utav intressenterna i ett företag vilket är 
varför den andra frågeställningen är formulerad på följande sätt:  

2.   Hur påverkas de anställda av de nuvarande prestationsmålen? 

1.4   Omfång  och  avgränsningar  
Studien har utförts på ett 3PL-företag. Studiens syfte var att undersöka prestationsmål inom 
ett 3PL-företag och dess påverkan på en ekonomisk och social hållbarhet. Med social hållbarhet 
gentemot de anställda på företaget, hur de anställda upplever prestationsmål och hur dessa 
påverkar dem både fysiskt och psykiskt. Studien tar alltså inte hänsyn till de andra aspekterna 
gällande social hållbarhet som gäller utanför företaget.  Företag försöker idag nå en hållbar 
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utveckling genom de tre pelarna ekonomisk, social och miljömässig men då denna studie ser 
till det som sker innanför lagret vilket inte inkluderar transporterna till och från företaget och 
verksamheten som företaget bedriver utanför sina egna väggar Författarna har valt att bortse 
från miljömässig hållbarhet i studien för att denna pelare inte berörs i studiens område i samma 
utsträckning. En illustration av studiens omfång visas i  Figur 1.  

 

Figur 1 Studiens omfång 

1.5   Disposition  
Studiens disposition består av fem stycken delar och illustreras i Figur 2. 

 

Figur 2 Studiens disposition 

 

  

2. Metod och genomförande
Beskriver hur studien utförts för att kunna besvara studien frågeställningar och vilka 
metoder som används för att genomföra detta.

3. Teoretisk ramverk
I kapitlets början finns det en introduktion som visar vilket teoriområde som har 
funnit till hjälp för att besvara studien forskningsfrågor. Sedan beskrivs varje 
teoriområde mer ingående och avslutas med en sammanställning av hela kapitlet.

4. Empiri
Detta kapitel börjar med en företagsbeskrivning över fallföretaget för att sedan 
redovisa den data som samlats in för respektive frågeställning.

5. Analys
Här ställs och analyseras den insamlade data mot den tidigare insamlade teorin. 
Detta görs för varje enskild frågeställning.

6. Diskussion och slutsats
Här presenteras resultatet från fallstudien och en diskussion om resultatet och dess 
trovärdighet. Detta följ upp av metoddiskussion och de slutsatser och 
rekommendationer som kan dra av studien. Slutligen följer en rekommendation 
kring 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  
Studien är genomförd i ett samarbete med ett 3PL-företag i Jönköping. Detta företag utgör 
studiens fallföretag och det är dess tjänstemän och arbetare som har studerats för insamling av 
empiri. Intervjuer användes för att författarna ville ha en öppen diskussion med 
respondenterna med möjlighet till följdfrågor. Observationer användes för att styrka det 
respondenterna uttryckte i intervjuerna. Litteraturstudie användes för att skapa ett teoretiskt 
underlag givet syftet. Val av metod kopplat till frågeställning illustreras i Tabell 1 nedan. 

Tabell 1 Koppling mellan frågeställningar och metod 

 
För att besvara första frågeställningen: Hur används prestationsmål inom ett 3PL-företag för 
att öka företagets ekonomiska värde? har det genomförts intervjuer med personer som har en 
ledande befattning och litteraturstudie. Litteraturstudien bestod utav olika teorier kring 
ekonomisk hållbarhet och Resource-based view Detta för att få förståelse för varför ett 3PL-
företag använder sig utav prestationsmål och hur detta sedan bidrar till att företagets ekonomi 
förbättras. 

För att besvara andra frågeställningen: Hur påverkas de anställda av de nuvarande 
prestationsmålen? Har det genomförts intervjuer med 10 olika anställda på företaget och en 
litteraturstudie. Litteraturstudien bestod av olika teorier kring social hållbarhet, Stakeholder 
theory och människa-teknologi-organisation.  

2.2   Arbetsprocessen  
Examensarbetet har utförts under vårterminen 2018 och har bestått utav 5 huvudaktiviteter; 
problemformulering, litteraturstudie, empiriinsamling och analys vilket slutligen resulterade i 
en diskussion och slutsats. Studiens arbetsprocess illustreras i Figur 3 nedan i ett Gantt-
schema. 

 

Figur 3 Studiens arbetsprocess 

Studiens första område som berördes var problembeskrivning vilket hade syftet att skapa en 
grundförståelse för problemområdet, vilket genomfördes med hjälp utav litteraturstudien som 
startade samtidigt som problemformuleringen och varade fram till mitten av april. I mitten av 
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mars började empiriinsamlingen på fallföretaget och pågick i lite mer än en månad. Majoriteten 
utav empirin samlades in under de första veckorna och de avslutande veckorna gick åt att 
komplettera den redan insamlade empirin med till exempel uppföljningsintervjuer och 
observation. Analysdelen påbörjades strax innan mitten av empiriinsamlingen och fortsatte 
fram till slutet av april. De ovannämnda stegen resulterade slutligen i en diskussion och 
slutsatsdel som pågick under april och in en bit på maj. Alla de steg som beskrivits ingår i 
rapportskrivningen vilket resulterade i att rapportskrivningen skedde under studiens process. 

2.3   Ansats  
Studien utgår från ett deduktivt arbetssätt. Enligt Patel och Davidsson (2011) är ett deduktivt 
arbetssätt då författarna följer bevisandets väg. Med ett deduktivt arbetssätt menas att studien 
baseras på redan befintliga teorier och allmänna principer för att kunna dra slutsatser om 
enskilda fenomen (Patel & Davidsson, 2011). Då studien eftersträvar objektivitet och grundar 
sig i redan beprövade teorier stärks anledningen till att en deduktiv ansats har valts. Kovács och 
Spens (2005) menar på att ett deduktivt arbetssätt är att teorier testas på ett fenomen för att 
sedan komma fram till slutsatser kring fenomenet vilket ligger i linje med studien som 
genomförts av författarna. 

I studien har kvalitativ datainsamling bedrivits vilket innebär att datainsamlingen innehåller 
analyser av transkriberade intervjuer (Patel & Davidsson, 2011). Studien behandlar kvalitativ 
datainsamling för att få en så bred kunskap om området som möjligt. De kvalitativa metoder 
studien omfattar är intervjuer, litteraturstudie och observation. Detta utfördes för att få ett 
holistiskt perspektiv på situationen hos fallföretaget. 

2.4   Design  
Utifrån syftet och problemfrågorna är en fallstudie ett lämpligt val av metod för 
undersökningen. För att uppfylla studiens syfte krävs det ett helhetsperspektiv kring problemet 
och enligt Patel och Davidsson (2011) behövs så täckande information som möjligt vid en 
fallstudie. Studien kräver så täckande informations som möjligt för att besvara kunskapsgapen 
vilka anses som outforskade områden. 

Båda författarna har tidigare erfarenheter från att jobba inom lager och 3PL och har då stött på 
fenomenet prestationsmål. Det är något som intresserade författarna och var en bidragande 
faktor vid valet av fallföretag. Författarna fick kontakt med ett 3PL-företag som är verksamma 
inom lager. Företaget hade till en början en annan syn på vad som skulle studeras men 
tillsammans med företaget diskuterades studiens syfte fram och företaget var angelägna om att 
få en bild av hur prestationsmål påverkar de anställda.  

För denna studie har fallstudie med en engångskaraktär valts med inramning kring 
prestationsmål och dess påverkan på individer och företag.	  	   

2.5   Litteraturstudier  
En litteraturstudie genomfördes för att få grundläggande kunskap kring fenomenet 
prestationsmål och dess problemområde för 3PL-företag samt att med hjälp av en 
litteraturgenomgång kunna bygga upp en problemformulering och ett teoretiskt ramverk. Den 
litteratur som har sökts har även dokumenterat i ett dokument bredvid för att hålla koll på de 
olika sökområdena, detta är enligt Patel & Davidsson (2011) ett bra sätt för att söka på litteratur. 
För att hålla hög kvalité på litteraturstudien har kända och tillförlitliga databaser som 
tillexempel Primo och Scopus varit en grund för litteratursökningen. Författarna har även fått 
rekommendationer från tidigare lärare och handledare men även inspiration från tidigare 
kurser. Från både rekommendationer och databassökning har sedan snowballing förekommit 
då författarna undersökte källorna som rapporterna hänvisade till. Snowballing är när man 
granskar en rapports referens för att komma närmre huvudkällan till teorin. Dessa tre steg har 
sedan lett till det teoretiska ramverket och visas i Figur 4 nedan.  
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Figur 4 Litteraturstudieprocessen 

2.6   Datainsamling  
Studiens datainsamling har bestått utav empirisk data insamlat från fallföretaget. Den 
insamlade data har varit primärdata vilken har samlats in från tio stycken intervjuer på 
fallföretaget och två stycken observationer.  
 
Studien har tagit hänsyn till de etiska aspekterna som Vetenskapsrådet (2002) har presenterat 
och författarna hade skrivit ett protokoll vilket lästes upp inför varje intervju vilket tog med 
Vetenskapsrådets (2002) etiska aspekter.  

•   Deltagare inom studie har blivit informerade om studien och dess syfte. 
Respondenterna blev informerade innan intervjun om vad studiens syfte var och varför 
författarna valde just detta ämnet 

•   Innan varje intervju säkerställdes det att respondenterna var där frivilligt. 
Författarna informerade respondenterna innan varje intervju om att de var där frivilligt och att 
de inte behövde svara på en fråga om de inte ville och att de fick lämna intervjun när de ville  

•   Respondenterna som har medverkat i studien har i rapporten behandlats med 
anonymitet för att inte kunna urskilja en viss individs medverkan i studien.  

Författarna informerade respondenterna att deras namn endast antecknades för att kunna göra 
eventuella uppföljningsintervjuer och att namnen inte skulle publiceras i studien 

•   De uppgifter som respondenterna har lämnat har säkerställts att det endast kommer 
används i denna studie 

Författarna informerade respondenterna att den insamlade uppgifterna endast kommer att 
användas i studien och kommer att elimineras då studien blivit godkänd. Uppgifterna kommer 
endast att hanteras utav författarna 

•   Samt att all data som har används i studien har blivit godkänd av fallföretaget.  
Fallföretaget har godkänt varje intervju och författarna har även skrivit på ett sekretessavtal 

2.6.1   Intervjuer  
Intervjuerna gjordes med syfte att få fram respondenterna tankar och reflektioner kring 
prestationsmål och dess påverkan både på fallföretaget och individerna, vilket sedan resulterat 
i det åtgärdsförslag som har presenterats. Uppbyggnaden på intervjuerna har varit att få svar 
på hur prestationsmålen används idag på företaget och vilken påverkan de har på ekonomisk 
och social hållbarhet. 

Intervjuerna var strukturerade i förväg med utrymme för mindre ändringar under intervjuns 
gång i form av ordningen frågorna ställdes och potentiella följdfrågor. Detta för att skapa ett 
bra flyt i intervjun och få det mer som ett samtal. Detta är enligt Patel och Davidsson (2011) en 
intervju av semi strukturerat format och även låg standardisering. Med detta menas att det 
fanns en lista över ämnen som ska beröras med respondenterna har friheten att svara fritt och 
intervjuarna väljer frågorna för att få ett bra flyt inom samtalet. 

Intervjuer genomfördes både med ledningen och anställda på företaget för att få synvinklar från 
personer med olika befattningar och därmed kan ha olika tankar och reflektioner kring 
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prestationsmål och varför de används vilket illustreras i Tabell 2 nedan. Intervjuformulären 
formulerades utefter befattningen på personen som intervjuades och finns i Bilaga 1 – 
Intervjufrågor anställda för de anställda och Bilaga 2 – Intervjufrågor ledning för ledningen. 
Urvalet av anställda som intervjuades gjordes tillsammans med handledaren på fallföretaget 
och för att få så bred bild som möjligt hade författarna vissa kriterier som skulle uppfyllas vid 
val av respondenter. De kriterier som valdes var följande: 

•   Representativ fördelning av kön 
•   Arbetserfarenhet på företaget 
•   Alla avdelningar representerade 
•   Titel på respondenterna 

Kriterierna valdes för att få en bredare syn från företaget då uppfattningen om prestationsmål 
kan skilja sig från avdelning till avdelning eller beroende på hur länge man har jobbat på 
företaget. Författarna ville ha en representativ fördelning av kön för att försöka spegla 
populationen på företaget. För att skapa sig en bredare bild var det även viktigt att intervjuernas 
respondenter representerades av alla som aktivt arbetar med prestationsmål som en del av 
deras dagliga arbetssysselsättning.  

Vissa åtgärder genomfördes för att styra kvalitén på intervjuerna, dessa åtgärder var: 

•   Efter varje intervju sammanställdes ett protokoll så snabbt som möjligt och enligt 
Skärvad och Lundahl (2016) är detta ett sätt för att inte missa impulser från 
respondenten som kan bidra till studien senare. 

•   Respondenternas svar dokumenterades både genom anteckningar och ljudinspelning, 
detta för att inte missa någon viktig synpunkt som respondenten kan sagt. Enligt Patel 
och Davidsson (2011) kan ljudinspelning göra att respondenten är mer passiv i sina 
svar. Det förklarades för respondenterna för att författarna inte skulle missa några 
viktiga synpunkter som respondenterna tagit upp under intervjun för vidare analys. 

•   Möjligheten att göra en uppföljningsintervju för att stärka det en respondent har sagt. 
•   I slutet av varje intervju sammanfattades respondenternas svar, detta för att 

respondenterna själva skulle få höra vad de svarat och fått förklara ifall något hade 
missuppfattats under intervjun gång.  

Författarna ansåg inte att fler intervjuer behövdes då en datamättnad uppstod. Det innebär att 
om en till intervju hade gjorts hade det inte gett författarna ny information. 

Tabell 2 Intervjuer 

 

2.6.2   Observation  
Två stycken observationer har utförts på fallföretaget. Det fanns olika syften med 
observationerna. Syftet med den första observationen var att få en bild över hur arbetsplatsen 
såg ut och hur de olika arbetsmomenten såg ut. Författarna utförde då observationen 
tillsammans med filialchefen som gav en rundvandring som varade i 20 minuter. Syftet med 
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den andra observationen var att styrka den data som samlats in via intervjuerna för att besvara 
den andra frågeställningen. Fokus låg då på att observera hur de arbetade och hur arbetstempot 
uppfattades. Den andra observationen varade i 60 minuter och den utförde författarna själva. I 
de båda observationerna var författarna icke deltagande och kända. Med icke deltagande menas 
att författarna inte deltog i företagets aktiviteter utan stod vid sidan och med känd menas att 
observationsobjekten var medvetna om att de blev observerade (Patel & Davidsson, 2011). 
Observationsschemat för den andra observationen finns i Bilaga 3 – Observationsschema. 

2.7   Dataanalys  
Under datainsamlingen har dataanalysen legat i åtanke och tankar och idéer har antecknats 
löpande. Patel och Davidsson (2011) menar att detta hjälper att analysera den kvalitativa 
bearbetningen.   

I dataanalysen användes metoden Qualitative Analysis Guide of Leuven (QUAGOL) framtagen 
av Dierckx de Casterlé, Gastmans, Bryon och Denier (2012) som mall för att analysera 
intervjuerna som genomfördes. Metoden QUAGOL anses inte vara en ram för analys av 
kvalitativ data utan en mall för genomförandet (Dierckx de Casterlé, Gastmans, Bryon, & 
Denier, 2012). En illustration över hur processen kan se ut visas i Figur 5 nedan. 

 

Figur 5 En modifiering av QUAGOL processen (Dierckx de Casterlé, Gastmans, Bryon, & 
Denier, 2012, s. 364) 

Steg 1: Varje intervju spelades in och transkriberades för att sedan läsas igenom tills författarna 
blev bekanta med resultatet och kan peka på vad som var relevant för studiens frågeställningar. 
Under denna process underströk författarna de ord eller fraser som tycktes vara relevanta. 

Steg 2: Det första steget var att få en helhetsbild över respondentens uppfattningar. Det andra 
steget försökte författarna att sätta egna ord på vad respondenten uttryckte för att besvara 
frågeställningarna för att få en bättre uppfattning av resultatet. 

Steg 3: Författarna tog resultatet från steg 2 och ersatte det med olika koncept som kommer 
fram från respondentens upplevelser. Författarna gjorde resultaten från intervjuerna mer 
abstrakta i form av koncept för att kunna få ut det viktigaste ur varje intervju. 

Steg 4: Författarna gick tillbaka till intervjuerna och jämförde de med de nya koncepten för att 
bekräfta att koncepten var precisa och att ingen viktig information hade försvunnit i processen. 

Steg 5: Författarna jämförde här koncepten från de olika intervjuerna fram och tillbaka för att 
hitta samband mellan dem och testa ett koncept från en intervju i en annan. Detta gjorde att 
författarna kunde hitta gemensamma teman från intervjuerna. 

2.8   Trovärdighet  
För att uppnå trovärdighet i studien har Halldórsson och Astrup (2003) artikel “Quality criteria 
for qualitative inquiries in logistics” används och deras term; trustworthiness och 
undertermerna för att uppnå trovärdighet i en studie: credibility (trovärdighet), confirmability 
(anpassningsbarhet), transferability (överförbarhet) och dependability (pålitlighet).  

För att öka studiens credibility har dessa åtgärder vidtagits enligt Halldórsson och Astrup 
(2003). Alla som medverkat i studien har varit informerade om fenomenet kring studien och 
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att de har en central roll i studien och att deras svar kommer bidra till studiens resultat. Den 
insamlade empiriska data har analyserats av minst två personer, detta för att minska risken för  
feltolkning av den insamlade data och att den data som samlats in analyserat korrekt.  

För att öka studiens confirmability har studien genomförts med en objektivitet. Den data som 
har samlats in från fallföretaget har analyserats utan att studien författare har tagit hänsyn till 
sina egna åsikter. Författarna har med andra ord granskat och analyserat den primär- och 
sekundärdata som samlats in med en objektivitet. Detta är enligt Halldórsson och Astrup 
(2003) något som ökar confirmability inom en studie att författarna genomför studien med ett 
objektivt synsätt. 

Transferability är hur väl resultat i studien kan appliceras generellt. Generaliserbarheten i en 
engångsstudie av den analytiska karaktären kan oftast inte överföras generellt då den inte 
bygger på ett sannolikhetsurval, detta gör att den inte representerar hela populationen. Men 
det kan överföras på liknande fall och situationer (Skärvad & Lundahl, 2016). Att använda 
resultatet i studien utanför sitt lokala sammanhang är upp till läsaren att utvärdera om det är 
möjligt (Lincoln, 2005). Författarna har för att öka transferability i studien strukturerat och 
visat var både data och litteratur är hämtad så att personer som vill genomföra liknande studier 
på liknande fenomen kan följa denna studie och få ett liknande resultat. 

Dependability är enligt (Guba & Lincoln, 1989) att en utomstående person ska kunna replikera 
de instruments som har använt i studien och få fram motsvarande resultat. Både genom 
litteratursökningen och den empiri som samlats in. För att säkerställa detta har studien 
strukturerats på ett sätt att den data och litteratur som samlats in har presenterats på en ordnad 
ordning. 
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3   Teoretiskt  ramverk    
Kapitlet börjar med kopplingen mellan studiens frågeställningar och de teorier som 
behandlats följt av hur det är uppbyggt. Därefter presenteras vad 3PL -företag gör följt av 
relevanta teorier för studien. Avslutningsvis förklaras sambandet mellan teorierna i studien. 

3.1   Koppling  mellan  frågeställningar  och  teori  
I Figur 6 nedan visas kopplingen mellan studiens frågeställningar och det teoretiska ramverket. 

 
Figur 6 Koppling mellan frågeställningar och teori 

Samtliga av studiens frågeställningar är riktad mot teori som bygger på en hållbar utveckling, 
där studien är inriktad mot Ekonomisk hållbarhet och Social hållbarhet. Dessa två är 
underkategorier för att nå en hållbarutveckling, frågeställningarna är riktade mot 
underkategorierna som bilden visar som sedan kan leda till en hållbarutveckling. 

Det teoretiska ramverket kan alltså beskrivas enligt Figur 7 nedan. Där hållbar utveckling är 
helhetsperspektivet men det behövdes även delkapitel inom både ekonomisk hållbarhet där 
teori kring Resource-based view har valts för att se det ekonomiska perspektivet. Social 
hållbarhet är ett utav delkapitlen där teorier kring hur de anställda påverkas har använts. Dessa 
teorier är stakeholder theory gällande kommunikation inom företaget och Människa-
Teknologi-Organisation för att se hur de anställda påverkas av prestationsmål.  

 

Figur 7 Studiens syn på hållbarhet 
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3.2   Tredjepartslogistik  
Redan på 1950-talet erbjöd företag logistikaktiviteter till andra företag, dessa tjänster kunde 
vara till exempel transport och lagerhållning. Dessa tjänster har sedan genom åren fortsatt med 
värdeadderande aktiviteter som paketering under 80-talet. De typiska logistiktjänster som idag 
erbjuds av 3PL-företag började erbjudas under 90-talet då tjänster som bland annat 
kundservice och returlogistik var några av tjänsterna som företagen började erbjuda (Rajesh, 
Ganesh, & Pugazhendhi, 2013). Idag kan 3PL-företag erbjuda tjänster som hjälper företag med 
hela deras försörjningskedja och det fortsätter att växa, nu använder sig även 
tillverkningsföretag av 3PL-företag för att genomföra till exempel enklare reparationer på 
datorer istället för att skicka tillbaka det till tillverkningsfabriken (Jayaram & Tan, 2010).  

Ett 3PL-företag kan genom den kunskap man besitter tillsammans med de tillgångar och 
erfarenheter man tillhandahåller fungera som en stödjande funktion till de intressenter som 
finns med i försörjningskedjan (Bask, 2001).  

Ordet 3PL refererar till att företaget som utövar tjänster genom logistikaktiviteter till två parter 
inom försörjningskedjan, säljaren och köparen. Många affärsrelationer som idag involverar 
3PL har blivit en tvåvägs relation där man utelämnar en part, alltså antingen mellan säljaren 
och 3PL-företaget eller köparen och 3PL-företaget. Detta görs för att antingen köparen eller 
säljaren skriver kontrakt med tredjeparts logistikern där de antecknar vilka tjänster som ska 
genomföras och hur mycket som ska betalas för dessa tjänster (Bask, 2001).  

Anledning till att företag väljer att kontraktera en viss tjänst eller funktion till ett 3PL-företag 
är olika och de olika tjänsterna beror helt på vad kunden vill ha (Lieb & Bentz, 2005; Rajesh, 
Ganesh, & Pugazhendhi, 2013). De vanligaste anledningarna till att företag väljer att anlita ett 
3PL-företag är för att reducera sina egna logistikkostnader men även att förbättra sin 
kundservice (Lieb & Bentz, 2005). Företag väljer att outsourca dessa tjänster till 3PL-företag 
för att kunna fokusera på sina egna kärnprocesser och förbättra dessa så mycket som möjligt 
(Ho, He, Ka Man Lee, & Emrouznejad, 2012). Förutom att företaget kan fokusera på sin 
kärnprocess tillhandahåller 3PL-företaget kunskap och teknologi som de inte haft tillgång till 
annars (Rajesh, Ganesh, & Pugazhendhi, 2013; Trent, 2007).  

3.3   Hållbar  utveckling  
Förenta Nationerna (u.å.) definierar hållbar utveckling som: "development that meets the 
needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own 
needs" detta är ett citat från 1987 och rapporten World Commission on Environment and 
Development (WCED): Our Common Future. Denna rapporten var starten för hållbar 
utveckling och man hade fått i uppdrag att skapa "a global agenda for change" (World 
Commission on Environment and Development, 1987). 

Med en bakgrund gällande bland annat på WCED:s Our common Future, grundade Elkington 
(1999) termen "triple bottom line". Denna term representerar de tre huvudpelarna inom hållbar 
utveckling, ekonomi, social och miljö eller people, planet och profit vilket illustreras i Figur 8 
nedan. Triple bottom line har sedan de grundades använts inom flera rapporter, bland annat 
Resolution adopted by the General Assembly (General Assembly, 2005) där det beskrivs hur 
man ska uppnå hållbar utveckling genom att få dessa tre grundtermer i balans med varandra 
(Elkington, 1999). Dessa är viktiga då de tre pelarna antingen bidrar till ett bättre samhälle eller 
förstör samhället (Elkington, 1999). 
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Figur 8 En illustration av sambandet mellan de "three pillars" och ”sustainability”  

3.3.1   Ekonomisk  hållbarhet  
Ekonomisk hållbarhet syftar till att garantera en stabil likviditet och samtidigt ge aktieägare en 
vinst på deras investering i företaget (Dyllick & Hockerts, 2002). Det ekonomiska perspektivet 
ser med andra ord till hur ett företag kan minska sina kostnader men samtidigt göra sina 
aktieägare nöjda (Choi & Ng, 2011). För att nå ekonomisk hållbarhet behöver företag hantera 
tre typer av ekonomisk kapital finansiellt kapital, materiellt kapital och immateriellt kapital. 
Det finansiella kapitalet är företaget egna kapital och skulder, det materiella kapitalet är bland 
annat maskiner och mark och det immateriella kapitalet syftar till saker som ett företags rykte, 
rutiner och uppfinningar (Dyllick & Hockerts, 2002).  

Enligt Johnson och McGinnis (2010) är prestationsmål inom lagerverksamheten en 
nödvändighet för att kunna ”skynda på” försörjningskedjan och minimera kostnaderna för 
orderplock. Prestationsmålen grundar sig i ekonomi och presenteras sedan till de anställda hur 
mycket de behöver plocka för att det ska vara ekonomiskt hållbart för företaget (Johnson & 
McGinnis, 2010; Liu & Lyons, 2010).  

3.3.2   Miljömässig  hållbarhet  
Den miljömässiga hållbarhet är inte lika klar som den ekonomiska, den syftar till användningen 
av energi eller andra naturresurser för att driva sin verksamhet och den påverkan som 
företagets handlingar har på miljön (Gimenez, Sierra, & Rodon, 2012). En annan definition 
kring detta är att miljömässigt hållbara företag endast konsumerar naturresurser i en 
långsammare hastighet än den naturliga reproduktionen eller utvecklingen av substitut (Dyllick 
& Hockerts, 2002). Detta relateras oftast till bland annat avfallshantering, 
föroreningsminsking, energieffektivitet och utsläppsminskning (Gimenez, Sierra, & Rodon, 
2012). Att genomföra förändringar angående miljömässig hållbarhet kostar mycket pengar för 
företag och försämrar företaget likviditet, samtidigt tjänar företag det på genom att man ökar 
produktiviteten inom företaget och man ska minska materialkostnader genom tillexempel 
mindre materialspill (Klassen & McLaughlin, 1996).  

3.3.3   Social  hållbarhet  
Social hållbarhet menar Dyllick och Hockerts (2002) är när företag bidrar med värde till den 
marknaden som de är verksam inom. Med detta menas att ett socialt hållbart företag 
uppmuntrar med rättvisa möjligheter, uppmuntra mångfald, säkerställa livskvalité och att det 
finns demokratiska processer (Gimenez, Sierra, & Rodon, 2012). För att nå social hållbarhet 
behöver företag förhålla sig till två typer av intressenter: de interna och gentemot samhället. De 
interna förhåller sig huvudsakligen till skicklighet och motivationen och lojaliteten hos 
anställda och de affärspartners som företaget har. När det kommer till företagets sociala del 
gentemot samhället handlar det bland annat om att främja demokrati och att människan har 
ett fritt val (Dyllick & Hockerts, 2002).  
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Säkerhet och välbefinnande är två viktiga variabler inom social hållbarhet vilket lägger stor vikt 
på hur företaget arbetar med att minimera arbetsrelaterad stress då det är associerat med ökad 
risk av sjukdomar (Marshall, McCarthy, McGrath, & Claudy, 2015; House, Wells, Landerman, 
McMichael, & Kaplan, 1979). Arbetsmiljöverket (2017) har identifierat ett antal risker varför 
arbetsrelaterad stress uppstår. Två av de främsta riskerna är hög arbetsbelastning och problem 
som rör det sociala samspelet på arbetsplatsen, några andra vanliga risker är skiftarbete, 
ensamarbete och brister i den fysiska miljön (Arbetsmiljöverket, 2017).  

Majoriteten av alla arbeten innebär belastning i någon form av krav. Dessa krav behöver inte 
betyda belastningar som kan leda till något negativt som kan skada hälsan eller välbefinnandet 
hos en arbetare. Riskerna för arbetsrelaterad stress uppstår då kraven överstiger de resurser 
som arbetaren har att tillgå. Om en sådan obalans blir långvarig finns det risk för skadliga 
effekter på arbetaren (Arbetsmiljöverket, 2017). 

De resurser som räknas med för att klara kraven i arbetet och förebygga den arbetsrelaterad 
ohälsa som kan uppkomma är enligt Arbetsmiljöverket (2017): 

•   Tillräckliga kunskaper och erfarenheter för arbetsuppgifterna 
•   Möjligheter till återhämtning 
•   Stöd från omgivningen 
•   Inflytande över sina arbetsförhållanden 

3.4   Resource-based  view  
Företags mål och syfte idag är att utveckla och genomföra strategier på ett sådant sätt att de 
presterar bättre än sina konkurrenter och på så sätt får en konkurrensfördel (Maurer, Bansal, 
& Crossan, 2011). Hur hela denna process går till illustreras i Figur 9. 

Inom RBV strävar företag med hjälp av strategier att nå konkurrensfördel och varaktig 
konkurrensfördel. Med en konkurrensfördel inom RBV menas det när ett företag 
implementerar en värdeökande strategi som företagets nuvarande konkurrenter eller 
potentiella konkurrenter inte har möjlighet att implementera samtidigt. Medan varaktig 
konkurrensfördel handlar om möjligheten för konkurrenter att kunna duplicera den 
värdeadderande strategin och ta del om fördelarna med den (Barney, 1991). 

Vilka strategier som finns inom ett företag kan bero helt på företaget resurser och dess 
kapacitet, där en enda resurs kan påverka flera strategier hos företaget (Barney, 1991; 
Wernerfelt, 1984; Peteraf, 1993). Dessa resurser inom företaget kan delas in i tre grupper, dessa 
grupper är fysiska kapitalresurser, mänskliga kapitalresurser och organisatoriska 
kapitalresurser (Barney, 1991; Janice, Black, Kimberly, & Boal, 1994) 

I de fysiska kapitalresurserna ingår även den teknologin som används inom firman, dess lokaler 
och utrustning, var företaget är beläget och företagets tillgång till råmaterial. I den andra 
kapitalkategorin mänsklig kapitalresurs inkluderas saker som träning, erfarenhet, intelligens, 
relationer och insikten för enskilda arbetare inom företaget. I organisatoriska kapitalresurser 
ingår bland annat formell och informell planering, kontrollering och även informella relationer 
mellan grupper inom företaget (Barney, 1991).  

Dessa tillgångar gör att ett företags strategier skapar framgång genom att vara värdefulla 
(valuable), sällsynta (rare), ej möjliga att härma (inimitable) och organiserade för att utnyttjas 
(organized to be exploited) och förkortas VIRO (Janice, Black, Kimberly, & Boal, 1994). Detta 
ramverk har utvecklat med tiden, då det först endast såg till det ekonomiska värdet hos resurser 
vilket gjorde att det gjordes om så man även såg till andra aspekter. Det finns dock vissa 
problem med detta nätverk än idag i den formen att man endast utvärderar enstaka resurser 
och inte sätter dem i relation till varandra (Janice, Black, Kimberly, & Boal, 1994). 

En resurs kan endast vara värdefull för ett företag gällande om den på något sätt ger företaget 
en konkurrensfördel eller om den bygger på den fördelen som redan finns. Tidigare ansågs en 
resurs värdefull om den gjorde nytta genom att tillexempel naturalisera hot, men då tog man 
inte hänsyn till ifall resursen gav en konkurrensfördel. En resurs ansågs alltså inte värdefull 
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innan detta behov var uppfyllt även om det gjorde att företaget fick en konkurrensfördel. Med 
RBV kan en resurs få ett värde tidigare genom att tillföra en konkurrensfördel, något som inte 
fanns tidigare (Barney, 1991). 

En resurs kan inte anses som värdefull och tillföra någon konkurrensfördel ifall det är många 
konkurrenter som har den eller kan implementera den. En sällsynt resurs är när ett företag 
implementerar en resurs som skapar värde för företaget men konkurrenterna inte kan 
implementera denna eller göra det i ett senare skede (Barney, 1991). 

Det är förståeligt att både värdefulla och sällsynta resurser kan skapa värde och ge ett företag 
en konkurrensfördel. Men dessa kan endast ses som en konkurrensfördel ifall företaget som 
inte tillhandahåller dessa kan erhålla dem. Dessa resurser ses som ej möjliga att imitera, med 
andra ord att företag ej kan kopiera dessa rakt av. Resurser är ej vara möjliga att imitera genom 
en eller fler av följande anledningar: 1, på grund av unika historiska förhållanden 2, anledning 
till varför företaget skaffades sig just denna resurs då deras anledning kan vara unik eller 3, när 
det handlar om social komplexitet tillexempel kultur eller rykte (Barney, 1991). 

Konkurrensfördelen hos ett företag beror stor del till värde, sällsyntheten och dess ej möjlighet 
att imitera företagets resurser och kapacitet. Men för att kunna se dess fulla potential måste 
företaget även organiseras, för att utnyttja dessa resurser måste man ha kontroll på saker som 
organisationsprocesser, då var och en av dessa resurser har svårt att skapa en konkurrensfördel 
var för sig. Resurser som tillexempel organisationsprocesser ses som kompletterande resurser 
då de själva inte skapar värde, men kan tillföra värde till de andra processerna och gör det 
möjligt för företaget att skapa sin konkurrensfördel (Barney, 1995). 

 

Figur 9 En modifiering av hur företaget skapar ekonomiskt värde genom RBV (Maurer, Bansal, 
& Crossan, 2011). 

Idag är det vanligt att man köper in till exempel affärssystem eller planeringssystem från 
leverantörer. Detta är något som företag möjligen ser som en strategisk process för att få en 
konkurrensfördel gentemot sina konkurrenter även om det i och för sig inte är sällsynt eller 
omöjligt för konkurrenterna att kopiera. Men system som dessa är det som kan göra skillnaden 
för ett företag att få en konkurrensfördel, då systemet i sig kan göra så att företaget kan använda 
sig utav sina specifika resurser som är sällsynt för företaget som i slutändan ger företaget sin 
konkurrensfördel (Barney, 1991). Vissa resurser som företag väljer att investera blir då viktiga 
då detta skapar ett nätverk mellan de resurser som man redan tillhandahåller. Det är detta 
närverket som gör att man kan skapa denna konkurrensfördel (Janice, Black, Kimberly, & Boal, 
1994). Då det väldigt sällan är en enskild resurs som skapar konkurrensfördel till företaget utan 
det är nätverket av resurser som skapar konkurrensfördelen (Chae, Yang, Olson, & Sheu, 2014). 

3.5   Stakeholder  theory  
Stakeholder theory är primärt riktad mot chefspositioner då den reflekterar och visar hur chefer 
arbetar snarare än att den adresserar ledningsteoretiker och ekonomer. Fokus inom 
stakeholder theory har brutits ned i två huvudfrågor (Freeman, 1994). Den första frågar, vad är 
syftet med företaget? Detta gör att chefer poängterar vilket värde företaget genererar och vad 
som enar kärnan av stakeholders (intressenterna). Detta för företaget framåt och möjliggör 
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positiva prestationer som ligger i linje med både företagets syfte och ekonomi. Den andra 
huvudfrågan frågar, vilket ansvar har chefer inför intressenterna? Detta gör att cheferna får 
insikt om hur de vill företaget och även uttrycker det till intressenterna. Med det menas vilka 
typer av relationer de vill ha och behöver med intressenterna för uppnå syftet. Freeman, Wicks 
och Parmar (2004) menar på att ekonomiskt värde utgörs av individer som frivilligt samarbetar 
för att förbättra varandras förhållanden vilket bildar grunden inom stakeholder theory. Chefer 
behöver utveckla relationer, inspirera intressenterna, och skapa en miljö där intressenterna 
strävar mot att göra vad som krävs för att uppnå det värde som företaget utlovat. Även fast 
ekonomisk vinning är en kritisk faktor menar Freeman, Wicks och Parmar (2004) att 
ekonomisk vinning är resultatet snarare än vad som driver processen av värdeskapandet.  

3.5.1   Vem  är  en  intressent?  
Det finns olika definitioner på vad en intressent är och kan skilja sig i betoning, men de olika 
definitionerna har till stor del samma uppfattning om vad en intressent är (Chandler, 2016). 
Här är tre olika definitioner på vad en intressent är: 

Intressenter i en organisation är individerna och grupperna som är beroende av företaget för 
att kunna uppnå sina personliga mål och en person som företaget är beroende av för dess 
existens (Rhenman, 1964). 

En intressent i en organisation är en grupp eller individ som kan påverka eller bli påverkad av 
företagets prestationer (Freeman, 1984).  

Intressenterna i ett företag är individer och valkretsar som bidrar antingen frivilligt eller 
ofrivilligt till företagets värdeskapande. Intressenterna är därför företagets potentiella 
förmånstagare och/eller riskbärare (Post, Preston, & Sachs, 2002). 

Även fast det finns nyare definitioner på vad en intressent är menar Miles (2012) på att 
definitionen Freeman (1984) tog fram om intressenter är den som använts mest inom den 
akademiska världen. 

3.6   Människa-Teknologi-Organisation  
Human-Technology-Organisation (HTO), vilket på svenska blir Människa-Teknologi-
Organisation (MTO), grundar sig i att designa teknologin och organisationen iterativt, 
samtidigt som människans behov, färdigheter och begränsningar tas i beaktning när ett 
arbetssystem upprättas (Berglund, Karltun, Karltun, & Eklund, 2017). För att förstå 
interaktionen mellan människan, teknologin och organisationen menar Berglund, Karltun, 
Karltun och Eklund (2017) att ett holistiskt synsätt över företagets operationer är nödvändigt 
för att förstå komplexa arbetssystem. Då arbetssystemens komplexitet ökar räcker det inte 
längre att antyda att det är enskilda maskiner som behöver opereras (Berglund, Karltun, 
Karltun, & Eklund, 2017).  

Då människan inte är väl utformad för att hantera komplexitet menar Berglund, Karltun, 
Karltun och Eklund (2017) att träning i systemtänk är en viktig aspekt. För att få en bild över 
helheten är det vanligt att behandla den som oberoende delar vilket ofta resulterar i en felaktig 
bild. Ett vanligt problem är att försöka optimera underkategorier eller ingående delar, då 
kommer det stora systemet inte att fungera på ett optimalt sätt. Berglund, Karltun, Karltun och 
Eklund (2017) trycker på att ett holistiskt synsätt behövs för att skapa de bästa 
förutsättningarna för att det stora systemet ska fungera på önskat sätt.  

3.6.1   Människa  
Det finns olika ståndpunkter på hur man benämner underkategorin Människa. Enligt Daniellou 
(2001) finns det fyra olika nivåer för att beskriva människan. Den första nivån är den biologiska 
nivån, människan beskrivs som ett fysiologiskt system. Den andra nivån är den kognitiva nivån 
där människan ses som ett information processystem vilket inkluderar människans sinnen och 
beslutsfattande. Den tredje nivån är den psykologiska nivån, med det menas personligheten 
och den enskildas erfarenheter. Den sista nivån är den sociala nivån vilken beskriver 
människan som en medlem av sociala grupper och kulturer.  



Teoretiskt ramverk 

17 

 

3.6.2   Teknologi  
Teknologi innehåller alla objekt, metoder och procedurer som används för att transformera 
input till output. Teknologi innefattar därför allt från enkla verktyg till avancerade tekniska 
system (Berglund, Karltun, Karltun, & Eklund, 2017). Design av arbetsuppgifter, arbetsflöde 
och teknisk expertis hos medarbetare i organisationen är andra områden. Teknologi har en 
direkt påverkan på medarbetarna och har en stor påverkan på deras beteende. Det är därför 
viktigt att förstå effekterna av teknologin för att optimalt kunna utforma organisationen (Porras 
& Robertson, 1992). 

3.6.3   Organisation  
Underkategorin Organisation relaterar till hur arbetet är organiserat, vem gör vad, vem har 
ansvar och olika roller. Det finns formella och informella aspekter inom Organisation. De 
formella aspekterna består bland annat av företagets vision, mål, hierarki och skrivna 
instruktioner. De informella aspekterna står bland annat för kulturella frågor, individuella 
egenskaper och ledartyper. Precis som det tekniska systemet är de organisatoriska aspekterna 
direkt involverade i interaktionen (Berglund, Karltun, Karltun, & Eklund, 2017). 

3.6.4   Interaktion  
Det som definierar komplexa system är att de ingående delarna påverkas av varandra genom 
interaktioner som i sin tur bestämmer systemets funktionalitet. Misslyckande i en eller flera 
ingående delar kan i de fall då de ingående delarna är nära kopplade till varandra leda till stora 
konsekvenser för systemets funktionalitet (Berglund, Karltun, Karltun, & Eklund, 2017). 

Att ha en förståelse över de ingående delarna människa, teknologi och organisation räcker inte 
för att få en helhetsbild över systemet utan man behöver förstå deras interaktioner (Berglund, 
Karltun, Karltun, & Eklund, 2017; Wilson, 2014). Interaktionen illustreras i Figur 10 nedan. 

 
Figur 10 Interaktionerna i MTO 

3.7   Samband  
Hur de olika teorierna i detta kapitlet sammanfogas till ett teoretiskt ramverk förklaras nedan 
och via Figur 11. Företag vill idag skapa ekonomiskt värde, genom att man inom företaget har 
värdeadderande aktiviteter. Att ett företag skapar ekonomiskt värde är något som företagets 
intressenter vill, bland annat företagets investerare då dessa vill ha avkastning på sina 
investeringar. Men för att ett företag ska kunna skapa värde behöver de resurser i form av bland 
annat arbetskraft, denna kunskap får företaget från de anställda som också de är en del av 
företagets intressenter. För att de anställda ska kunna prestera så bra som möjligt behöver de 
ha en bra arbetsmiljö som tillexempel tillhandahålla rätt kunskap och kunna påverka sina 
arbetsförhållanden. 
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Figur 11 Samband teoretiskt ramverk 
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4   Empiri  
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av verksamheten inom fallstudieobjektet. Vidare 
beskrivs empirin som samlats in för att ge svar på studiens frågeställningar. 
Bemanningspersonal tas med i studien för att de påverkar och blir påverkade av företagets 
prestationer men även att det krävs upplärning varje gång en ny person från ett 
bemanningsföretag blir anställd. 

4.1   Verksamhetsbeskrivning  
Fallstudien har genomförts på ett företag i Jönköping. Företaget är ett 3PL-företag som 
lagerhåller, paketerar och levererar den säljandepartens produkter till kund. De är en mindre 
aktör på 3PL marknaden och anser själva att det är en konkurrensfördel för att de kan anpassa 
sig efter sina kunder mer. Företaget har idag 27 egenanställda inklusive tjänstemän och det är 
lika många anställda som jobbar där via bemanning. Idag finns det 3 avdelningar som 
behandlar flertalet kunder, sammanlagt finns det 17 stycken kunder. Då kunderna är så pass 
olika är arbetsmomenten inte likadana vilket resulterar i att det finns olika prestationsmål för 
varje kund.  

4.1.1   Företagets  intressenter  
Det finns många grupper och individer som kan påverka och blir påverkade av att Företaget 
presterar bra resultat.  Moderbolaget har ett lönsamhetskrav på Företaget som enhet och är 
därför beroende av att Företaget tillhandahåller ett positivt resultat. De bemanningsföretag 
som Företaget anlitar för att kunna bemanna upp under sina säsongspikar och även andra tider 
under året blir också påverkade då de inte får någon inkomst från Företaget ifall deras tjänster 
inte behövs och därmed förlorar de inkomst och har inte möjlighet att växa på marknaden inom 
personaluthyrning. De anställda som är både anställda av Företaget och även via bemanning 
kan både påverka och bli påverkade av resultatet på företaget. Om Företaget inte presterar ett 
bra resultat finns det risk att de anställda kan bli arbetslösa då deras tjänster ej behövs längre. 
Det är också de anställda som ser till att Företaget presterar ett bra resultat då det är en viktig 
del av den värdeadderade processen på företaget och utan dem hade Företaget inte kunnat 
prestera ett positivt resultat.  

4.2   Ekonomisk  hållbarhet  
Företaget har ett lönsamhetskrav de behöver förhålla sig till då de ingår i en koncern. Detta 
lönsamhetskrav försöker Företaget uppnå genom att man anpassar sig efter kunderna och 
försöker gå kunderna tillmötes så mycket som möjligt, detta kan man göra för att man är en av 
de mindre aktörerna på marknaden. Samtidigt kan det vara en nackdel att de är en av de mindre 
aktörerna på marknaden då det inte är ett lika stort namn på 3PL marknaden som de andra 
aktörerna. Företagets konkurrensfördelar på marknaden till skillnad från många andra 3PL 
aktörer är att de försöker sälja in hela paketet med transporter över hela världen från leverantör 
till att det hamnar hos slutkund detta genom att anlita andra bolag inom Moderbolag 
koncernen. Detta är något som de är unika om på 3PL marknaden. De har också en stor fördel 
gentemot sina konkurrenter när det gäller norska aktörer på marknaden, detta då Företaget har 
ett gott rykte på den norska marknaden och norska företaget då kontaktar Företaget ifall de vill 
etablera sig i Sverige för att kunna leverera lättare inom EU. 

Lönsamhetskravet ligger till grund för vilka prestationsmål Företaget kan sätta tillsammans 
med kunderna detta för att kunna vara hållbara. Företaget använder sig av prestationsmål för 
att i första hand kunna se om de kan få uppdraget och se hur de presterar i uppdraget de jobbar 
inom. Detta för att de inte räknar fel och själva uppdraget blir en negativ affär för Företaget. 
Prestationsmålen används för att kunna vara konkurrenskraftiga gentemot kunderna. 
Prestationsmålen kan därför skilja sig åt från avdelning till avdelning då arbetsuppgifterna tar 
olika lång tid och kunderna betalar olika mycket för tjänsten.  

Respondenterna har delade åsikter kring prestationsmålet orderrader/timme. Några anser att 
det är bra då man kan se individuellt hur man presterar, medan andra anser att det finns 
substitut som visar bättre hur man presterat på en dag, detta då de anser att orderrad/timme 
kan vara missvisande och olika från order till order. Ett av alternativen från terminalarbetarna 
är att Företaget borde räkna på volym istället för att räkna på orderrader/timme, detta just på 
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grund av att vissa saker tar längre tid att plocka och att inget plock är det andra likt. Ett annat 
alternativ är att kolla på arbetstimmar, där man mer tänker på helheten på order och när det 
gäller kvantitet och hur order ser ut allmänt. Detta för att alla order ser olika ut och det skulle 
ge en mer rättvis bild över hur man presterat över en dag eller över en månad. Genom att sätta 
tidsgränser istället för orderrader eller volym kan man lättare se om man sparat in tid och 
därmed skapat en vinst genom insparade löner etcetera. Vid frågan om prestationsmålen är 
missvisade sa en respondent följande: 

”Man kollar ju lite på varje individ också man har ju lite koll på vad varje person plockar.” 

Respondenten menade på att de har överseende ifall en anställd inte uppnår prestationsmålen 
då de kollar vilken arbetsuppgift den anställde har utfört och kan på så sätt avgöra om 
prestationsmålet är rimligt eller inte. 

Men att hitta ett prestationsmål som är samma för alla avdelningar och kunder tror en del av 
respondenterna vara en omöjlighet. Detta på grund av att kunderna är så pass olika och detta 
genererar i olika plock men det finns även arbetsmoment inom samma kund som kan skilja sig 
från varandra och resultera i lägre orderrader/timme. En utav respondenterna jämförde två 
olika arbetsmoment inom samma kund där man bland annat plockar kläder. Respondenten sa 
följande:  

"Kunderna är så pass olika, en person kan köra Kund11 då med kläderna och då ligger han på 
300 rader samtidigt som en annan då kör något annat och då har han 36 rader."  

Prestationsmålens betydelse är respondenterna inte överens om. Vissa anser att de inte bidrar 
till något förutom att kunna planera bemanningen och vissa anser att prestationsmålen är 
nödvändiga för att de anställda ska ha något att förhålla sig till. En respondent hade detta att 
säga om prestationsmål behövs: 

”Nej det behöver man inte. Det är egentligen en skrivbordsprodukt. Och det beror på att man 
får massa människor som sysslar med logistik, nu låter det som jag tycker det är ett felaktigt 
sätt att förfara på men ofta har man då anställda inom branschen, tjänstemannapersonal 
med logistikkunskap i grund. Men ett lager är väldigt speciellt man kan nästan se det som ett 
lag. Det vill säga att om vi tillsammans producerar och var och en gör sin uppgift och vet hur 
man ska agera så kommer man oftast till ett mycket bättre resultat. Men eftersom det inte är 
mätbart så accepteras det inte av den som sitter och räknar.” 

En annan respondent menar på att prestationsmål är viktigt för att de anställda ska kunna 
förhålla sig till en nivå där Företaget tjänar pengar: 

”Vi måste ha prestationsmål för det är 3PL, man måste tjäna pengar. Det är avtalet med 
kunden (som styr prestationsmålen).” 

Det är delade meningar om prestationsmålens betydelse. Några av respondenterna anser att 
det inte finns något substitut då 3PL-företag har mindre marginaler och företagen behöver då 
ha en bättre koll på de anställda så de förblir lönsamma. 3PL-branschen skiljer sig där gentemot 
annan normal lagerverksamhet för att marginalerna inom 3PL-branchen är mindre och man 
agerar som någons mellanhand. Företaget använder sig utav prestationsmål för att kunna se till 
att man har rätt individ på rätt plats och se till att de personerna sköter sina arbetsuppgifter så 
att Företaget kan leverera ett positivt resultat. Men även att Företaget kan bemanna upp under 
säsongspikar där de får in större antal order än vad den vanliga produktionen med vanlig 
bemanning kan klara av. Andra respondenter menar på att prestationsmål inte är nödvändigt 
då de tycker att det är missvisande och inte kan ligga som underlag för bedömning.  

                                                             

1 På grund av sekretessavtal får författarna inte nämna känslig information. 
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Företaget har både egen personal och personal de anlitar från bemanningsföretag för att 
bemanna upp där det behövs. På frågan om personalomsättningen sa en respondent följande:  

”Har du ett jämnt flöde så vill vi ha kanske 90% egen personal eller mer. Är det kraftiga pikar 
under året så är väl önskvärt att aldrig gå under 50/50.” 

De senaste åren har man försök förlita sig mer på bemanningsföretag och försökt sänka sin egna 
personalstyrka, genom naturliga avgångar som till exempel personer som flyttar till annan stad. 
Att förlita sig på bemanningsföretag är inte det ideala, detta på grund av att kompetensnivån 
idag är väldigt varierande beroende på vilken person som kommer från bemanningsföretagen. 
Vissa har aldrig jobbar inom lager sedan tidigare och kan därför knappt köra truck. Detta gör 
att upplärningstiden hos en anställd är väldigt olika beroende på hur mycket erfarenhet en 
person har från lager sedan tidigare. Enligt ungefärliga uppskattningar tar det cirka en månad 
för en anställd innan den börjar skapa värde till Företaget, men eftersom de har såna 
säsongssvängningar kan de anställda via bemanning endast vara där under två månader. Sedan 
ansluter de sig till en annan verksamhet som bemanningsföretaget har kontrakt med.  

4.3   Social  hållbarhet  
Företaget arbetar för de anställdas välbefinnande och man har skyddsronder där man kollar på 
vilka farliga arbetsmoment det finns och dessa har även åtgärdas för att skapa en bättre 
arbetsplats. En sådan åtgärd har till exempel varit att vid vissa lyft finns det idag krav på att det 
ska ske av två personer istället för en. Sedan är en faktor som stress svår att mäta, den är väldigt 
individuell och personbaserad och behöver inte alltid ha att göra med arbetsplatsen. Det 
förekommer fysiskt arbete på alla avdelningar men i olika utsträckning. På vissa avdelningar 
upplevdes det kunna vara tunga lyft vilket påverkar ryggen på grund utav obekväma vridningar. 
Avdelningens team leader och gruppledare brukar rotera personalen på de arbetsuppgifter som 
innehåller tunga lyft för att inte slita ut sin personal. De olika avdelningarna arbetar med att 
minimera slitaget på kroppen men hur en anställd arbetar för att minimera slitage är inget som 
ingår i upplärningen utan arbetsuppgifterna är utformade för att inte slita för mycket på 
kroppen. Prestationsmålen används även för att de anställda ska ha ett tempo som är hållbart. 
De ska alltså inte ha för höga resultat i en lång period då det kan leda till stress och slitage på 
kroppen. Har en anställd höga resultat i en längre period informeras den personen att den kan 
ta det lugnare för att hitta ett tempo som är hållbart. 

Prestationsmål ska fungera som en pådrivare för de anställda och att den anställda får ett kvitto 
på att man har gjort ett bra jobb. Men det handlar väldigt mycket om solidaritet mot sina 
kollegor, att ingen person ska behöva arbetare hårdare än någon annan. Detta är ett problem 
och kan skapa irritation bland de anställda, då de personer som inte arbetar lika hårt även får 
ut sin lön i slutet av månaden. Det hade varit bättre att få en gemensam bild över hela företag 
och att man mer arbetar som en grupp där alla anställda arbetar lika hårt. 

Prestationsmålen skiljer sig från avdelning till avdelning. Några av avdelningar har ett 
prestationsmål där man ska plocka ett visst antal orderrader/timme och detta gäller varje dag, 
andra avdelningar arbetar igenom det som finns att göra under dagen som grupp. Det speglas 
också i att det finns avdelningar som uppfyller prestationsmålen till 100% och andra 
avdelningar som uppfyller prestationsmålen till 50%. Terminalarbetarna anser att 
prestationsmålen inte är för hårda så att de behöver stressa för att de ska kunna uppnå dessa 
men det är inte heller för lågt satta så de kan slappna av vilket en utav respondenterna uttrycker 
så här:  

”Nej det (prestationsmålet) har väl inte påverkat mig så, jag känner väl inte att de är för tuffa 
eller för lätta utan jag har aldrig riktigt reflekterat över att det skulle vara för mycket eller 
för lite eller för ansträngande. Vi har det ganska bra.” 

Respondenterna tycker egentligen inte att prestationsmålen påverkar de nämnvärt, vissa dagar 
eller perioder är det stressigt medan andra dagar är det lugnare. Detta beror helt på vilken tid 
det är om kunden kanske kör en kampanj eller liknande, oftast får Företaget dock veta detta i 
förväg vilket gör det lättare att planera arbetet. Det beror även lite på vilken avdelning man är 
på, några av respondenterna anser att vissa avdelningar är mer stressiga än andra.  
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"Till exempel produkt 1 och produkt 22 som är tunga, men att köpa in verktyg för att kunna 
lyfta såna, så kostar det oftast mer än vad vi tjänar på uppdragstiden längd. Så att det inte 
går att göra såna investeringar och det är 3PL världens stora dilemman. Det är ingen kund 
som vill skriva så pass långa avtal, fem år är max det vanligaste är tre år. På tre år kan du 
aldrig räkna hem utrustning för flera hundratusen som ska underlätta arbetet."  

Citatet ovan beskriver ett tydligt dilemma inom 3PL branschen och är något som gör att företag 
inom denna bransch har svårt att förbättra de anställdas arbetsförhållanden som till exempel 
tunga lyft genom investeringar. Företagen får istället ha en dialog med de anställda försöka 
eliminera dessa skadefaktorer på bästa möjliga sätt. Detta bekräftades under observationen att 
man arbetar runt problemet med de tunga lyften då det inte fanns några möjliga hjälpverktyg 
förutom plocktruck för att hjälpa till med de tunga lyften. 

Uppfattningen om huruvida upplärningen är tillräckligt bra eller inte skiljer sig från 
respondenterna. En respondent menar på att upplärningen är tillräckligt bra men det är 
kvalitén på personen som ska bli upplärd som skiljer sig. Respondentens egna ord: 

”Skulle säga att upplärningen är bra som den är men materialet som vi får jobba med är 
kanske inte det vi förväntar oss.” 

En annan respondent menade på att upplärningen är bristande och beskrev upplärningen enligt 
följande: 

”Jag har alltid ett tänk hur saker och ting ska gå till men när jag kom så var det ganska så 
lamt. Man fick gå bredvid och det här och det här ska man göra, jag förstod inte riktigt varför 
jag gjorde vissa saker. Kunskapen har vuxit fram allt efter som.” 

Upplärningen för en nyanställd kan variera i både kvalitet och i längd beroende på vilken 
avdelning den nyanställda hamnar på. Detta beror delvis på att de olika avdelningarna har olika 
syn på hur en upplärning ska gå till men kan även bero på hur snabbt den nyanställde behöver 
komma in i det dagliga arbetet. Det är ett känt problem på företaget att kvalitén på upplärning 
beroende på vilken avdelning man hamnar på. De arbetar med att varje avdelning ska hålla 
samma kvalitet för att få en homogen bild av upplärning på företaget. Det är ett viktigt moment 
för att kunna uppnå prestationsmålen snabbare. De nyanställda blir informerade om vilka 
prestationsmål det är som gäller under sin upplärning. Det var tydligt att det inte sattes någon 
press på en nyanställd att uppfylla prestationsmålen direkt efter upplärningen utan personen i 
fråga fick en tid på sig att arbeta självständigt tills gruppledaren eller team leader ansåg att den 
personen kunde arbetsuppgiften tillräckligt bra. Respondenterna tryckte även på att de kunde 
gå och fråga en kollega om något var oklart i perioden mellan upplärningen och då de skulle 
arbeta efter prestationsmålen. Varför prestationsmålen är satta på ett visst sätt var det oklart 
hos många utav respondenterna medans de andra tyckte att det var självklart. Den stora 
reaktionen var att det var brist på kommunikation om varför prestationsmålen var 
konstruerade på ett visst sätt. Alla nyanställda ska få informationen kring avdelningens 
prestationsmål under upplärningen, men det finns problem med den interna kulturen inom 
företaget. Olika kundansvariga har behandlat prestationsmålen på olika sätt, detta blir ett 
problem för Företaget då det inte riktigt skapar en homogen bild av varför prestationsmål 
används på Företaget. En utav respondenterna belyste detta område: 

”Olika kundansvariga har haft lite olika approach på hur man behandlar prestationsmål. 
Vilket gör att det inte är en homogen bild av hur vi jobbar med det.” 

I vilken utsträckning feedback av prestationsmålen ges är beroende på vilken avdelning man 
arbetar på. På alla avdelningarna använder man sig utav möte inför varje skift och går då 
igenom gårdagen om de som grupp uppnådde prestationsmålen men även vad som skulle 
hända under dagen. Feedbacken på prestationsmål på individnivå ges mellan fyra ögon men 
det tycker de flesta respondenter är något som händer för sällan. Oftast ges denna feedback när 
                                                             

2 På grund av sekretessavtal får författarna inte nämna känslig information. 



Empiri  

23 

 

man inte har uppnått prestationsmålen. De flesta utav respondenterna tycker att positiv 
feedback händer för sällan och de menar på att det skulle förekomma oftare då det är skönt att 
veta att man gör ett bra jobb och ligger på en bra nivå.  

Företaget har idag inget speciellt forum där de anställda kan påverka sina arbetsuppgifter och 
framföra åsikter kring sina arbetsuppgifter även om det är något som majoriteten av 
respondenterna skulle vilja ha. Trots detta vill man gärna att konstruktiv feedback kommer 
fram: 

"Jättepositivt, problemet är att man inte alltid har hela bilden. Så det är ovanligt att man kan 
göra något med det. Det beror på att vi inte är strömlinjeformat som en motorsågstillverkare. 
Man jobbar inte i den ordningen, kan vara både ett och två steg bakåt för att komma framåt. 
Men jag ser hemskt gärna att man kommer med sådan feedback." 

Det är alltså inte alltid lätt att genomföra förändringar på Företaget då informationen som 
tillhandahålls kan påverka mycket mer än bara den ändringen som vill göras. Detta gör att 
förändringsarbetet blir svårare att genomföra om man inte har alla kort på bordet. Vilket 
respondenten som har gjort detta uttalade säger att det är sällan som det inträffar men 
samtidigt är det alltid positivt med feedback från de ute i produktionen då de är de som arbetar 
med det dagligen.  
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5   Analys  
Kapitlet ger svar på studiens frågeställningar genom att jämföra insamlad empiri med 
teoretiskt ramverk 

I detta kapitel kommer det teoretiska ramverket kopplas ihop med den insamlade empiriska 
data, detta illustreras i Figur 12 nedan. I avsnittet 5.1 kommer den empirisk data kopplas 
samman med Resource-based view och Ekonomisk hållbarhet. Stakeholder theory, Människa-
Teknologi-Organisation och Social hållbarhet kommer att analyseras med de empiriska data i 
avsnittet 0. 

 

Figur 12 Illustration av studiens analys 

 

5.1   Hur   används   prestationsmål   inom   ett   3PL-företag   för   att   öka  
företagets  ekonomiska  värde?  

5.1.1   Ekonomisk  hållbarhet  
Enligt Dyllick och Hockerts (2002) definition vad ett ekonomiskt hållbart företaget är, behöver 
företaget ha en stabil likviditet och samtidigt som man betalar tillbaka till företagets 
investerare. I detta fall är Företagets investerare Moderbolaget som är företaget som är ägare 
av koncernen och det är Moderbolaget som ställer krav på att Företaget presterar ett positivt 
resultat. Samtidigt menar Dyllick och Hockerts (2002) att även rykte är en del av ekonomisk 
hållbarhet genom immateriellt värde, där är Företaget relativt små gentemot många andra 
aktörer på marknaden och därmed har de heller inte lika bra rykte som de riktigt stora 
aktörerna. På den norska marknaden har man dock gott rykte på grund av att man ingår i 
Moderbolag koncernen och är därför en möjlig aktör för norska företag som vill etablera sig 
inom ett EU-land för att slippa tullavgifterna som idag finns mellan Norge och EU-länder.   
 
När Företaget förhandlar med kunder försöker de sälja in flera delar av företaget och erbjuda 
kunderna en helhetslösning med lager och transporter. Detta gör att man involverar flera delar 
av Moderbolag koncernen då Företaget  endast står för lagerverksamhet och tjänster som 3PL-
företag tillhandahåller. Företaget koncernen vill hjälpa kunderna med leveranser från 
leverantören och även till dess slutkund oavsett om det är privatperson eller företag. Enligt en 
respondent skiljer sig detta gentemot många av konkurrenterna som endast bidrar med 
lagerverksamhet, vilket ger de en konkurrensfördel. Det medför även att bolag inom 
Moderbolaget koncernen kan komma att anlita Företaget för att sköta lagerföringen åt en av 
deras kunder. Inom koncernen hjälps man åt man genom ett gott samarbete att skapa bra rykte 
och ett ekonomiskt värde till koncernen.  
 
Utifrån intervjuerna kom det fram att Företaget använder sig utav prestationsmål för att kunna 
vara ekonomisk hållbara. Detta gör man genom att räkna på varje kundavtal för att det ska ge 
ett positivt resultat och svara mot kundens krav. Att man med andra ord inte ska räkna bort sig 
helt och hållet och att affären blir ett negativt resultat oavsett prestation, detta blir sedan 
grunden för prestationsmålen ut i produktionen och även hur mycket varje individ ska plocka 
varje dag. Det är därför viktigt att individerna presterar efter de prestationsmål som företaget 
sätter upp, då om alla anställda på en avdelning klarar prestationsmålen kommer det resultera 
i att företaget visar ett positivt resultat vilket ligger i linje med vad Johnson och McGinnis 
(2010) och Liu och Lyons (2010) presenterar i deras studier. Samtidigt får de prestationsmål 
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som sätts när de räknar på kunden inte vara orimliga, det måste finnas en möjlighet för de 
anställda i produktionen att nå upp till dessa. 

5.1.2   RBV  
Prestationsmålen är viktiga för Företaget då marginalerna inom deras verksamhet är väldigt 
små och de behövs eftersom att man måste se till att varje hur person presterar efter de 
ekonomiska krav som företaget anser att de ska prestera efter. Alltså är prestationsmål en 
strategi som Företaget använder för att addera värde till företaget enligt Barney (1991), men 
idag har Företaget problem med att prestationsmålen är ganska missvisande. Hur man lever 
upp till de prestationsmålen som idag finns beror mycket på vilken order man har eller vilken 
kund som man gör uppdraget för. Det finns idag heller inget prestationsmål som genomsyrar 
hela företaget, detta medför problem för ledningen eftersom det då blir svårt att genomföra 
någon form av analys hur en viss individ har presterat. Men detta är något som många av 
respondenterna ser som en omöjlighet på grund av att alla kunder har så pass olika 
arbetsmoment. Samtidigt borde det finnas någon form av substitut som gör att alla avdelningar 
kan tillhandahålla samma prestationsmål. Detta hade skapat ett mer homogent företaget och 
gjort det lättare att ha tillräckligt mycket bemanning på rätt plats. 
 
Det finns idag brister i systemet de använder sig utav för att kunna ta ut de statistiska värden 
som behövs för att kunna ha kontroll på hur varje individ bidrar till arbetet. Detta gör att 
team leader och gruppledare får göra en egen uppfattning ifall personen gjort det arbetet som 
krävs för att individen ska gjort ett godkänt arbete. Att det är individer som bestämmer om en 
person gjort ett bra jobb eller inte kan vara problematiskt. Detta då personer kan ha olika 
åsikter kring vad ett bra jobb är och man bör därför mer använda sig av statistik om man vill 
använda sig av prestationsmål. Enligt Barney (1991) och Janice, Black, Kimberly och Boal 
(1994) kan man inte se att prestationsmål idag används för att vara konkurrenskraftiga i den 
mån som Företaget skulle vilja vara gentemot de andra aktörerna då Företaget inte har ett 
system som kan användas för optimal uppföljning. Då det inte kan utnyttja det till sin fulla 
potentiell utan får uppskatta hur personalen presterar förlorar man även sin 
konkurrenskraftighet. Genom att införa ett system som stödjer funktionen med prestationsmål 
får man som företag bättre koll på att alla presterar det som Företaget anser de bör klara av. 
Därmed får man även ut maximalt av alla sina anställda som jobbar i produktionen och man 
kan därmed använda sig utav prestationsmål som en strategi för att skapa värde till företaget.   
 
Idag använder sig många av 3PL-aktörerna på marknaden på något sätt av prestationsmål på 
individuell nivå för att kunna skapa ekonomisk vinning till företaget. Åsikterna kring detta på 
Företaget är också delade om man borde ha det eller om man kan se till att skapa ekonomiskt 
värde till företaget på andra sätt. Men genom att det är ett vanligt förfarande att man använder 
sig utav prestationsmål bland många 3PL-företag idag skiljer sig Företaget inte från de andra 
aktörerna och kan därför ej skapa en konkurrensfördel genom dessa. Då individuella 
prestationsmål varken är särskilt sällsynta eller svåra att kopiera, utan det är enkelt för 
konkurrenter att kopiera denna värdeskapande strategin till sina egna företag och ta del av 
samma ekonomiska vinning vilket ligger i linje med vad Barney (1991) presenterade i sin studie. 
För att kunna skapa en konkurrensfördel behöver man se över och skapa en annorlunda strategi 
gentemot sina konkurrenter, man behöver hitta på en strategi som skiljer sig från 
konkurrenterna med hjälp av de resurser som de tillhandahåller. Möjligen i form av att man 
räknar på timmar och ser hela enheten som ett lag för att på så sätt skapa ett värde då en av 
respondenterna nämnde att det finns många uppgifter på ett lager som är viktiga men samtidigt 
är det inte värdeskapande på det sättet som att man kan ta betalt för det. Utan är mer 
värdeskapande för kunden då och skapar även ett bra rykte för företaget i sig. Att ha ett bra 
rykte inom 3PL branschen borde ses som en bra konkurrensfördel då marknaden i sig har små 
marginaler och ett gott rykte kan göra att man möjligen kan ta lite mer betalt. Tack vare 
arbetssättet gör ryktet att kunderna vet att Företaget gör det lilla extra och därmed blir det 
mindre problem trots att man inte betalar för dessa tjänster i grundpriset.  
 
Företagets personalfördelning mellan egna anställda och bemanningsanställd är idag 50% egna 
anställda och 50% bemanning. Men att använda sig utav intressenter som bemanningsföretaget 
för att skapa värde till företaget kan ej ses som en konkurrensfördel gentemot de andra 
aktörerna, då den är lätt att kopiera och det kan även vara att många av de andra aktörerna på 
marknaden tar vinning av att Företaget lär upp personer inom lagerverksamhet, då delar av de 
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som är anställda via bemanning har detta som sitt första jobb på ett lager. Då lär Företaget upp 
dem hur en lagerverksamhet fungerar under en kortare period för att sedan inte behöva deras 
tjänster mer och då skickas de vidare till en möjlig konkurrent. Detta kan alltså enligt 
Barney (1991) inte ses som en konkurrensfördel då den är lätt att kopieras av möjliga 
konkurrenter på marknaden och att använda sig utav bemanningsföretag borde därför ej göras. 
Men även om detta behöver göras bör man göra det i minsta möjliga mån och endast för att 
behandla de säsongssvängningar som finns, vilket ej är något som sker idag. Företaget 
använder bemanningsföretag för att bemanna upp även utanför de säsongssvängningar som 
finns, för att vara så konkurrenskraftig som möjligt på en redan pressad marknad behöver man 
sluta att förlita sig på bemanningsföretag och anställda egen personal.   
 
För att Företaget ska kunna vara konkurrenskraftiga gällande personalstyrkan enligt 
Barney (1991) skulle de endast behöva ha egenanställda då en persons kompentens och 
erfarenhet aldrig kan kopieras så länge den inte byter företag. Men detta är idag en omöjlighet 
för Företaget på grund av de säsongssvängningar som deras kunder har och att anställda endast 
egen personal för variationer hade resulterat i att Företaget ej hade haft möjlighet att prestera 
ett positivt resultat gentemot sina intressenter. Men det är något som de försöker sträva efter 
att göra, det optimala enligt de själva är att ha en bemanning som är 90/10. Med andra ord 90% 
egen personal och 10% bemanning, når det detta kommer de kunna vara betydlig mer 
konkurrenskraftiga på 3PL-marknaden.  Eftersom de anställda är en viktig resurs för Företaget 
att skapa värde och deras kunskap är viktig, borde man som företag jobba mer långsiktigt med 
sin personal och deras anställda. Då deras kunskap är svår att kopiera borde man försöka ha 
bara egen personal och via detta skapa ekonomiska hållbarhet genom att utnyttja de resurser 
som man tillhandahåller. Utöver de anställda tillhandahåller Företaget inga resurser som 
skiljer dem från en annan lagerverksamhet. Det finns truckar, ställage och andra hjälpmedel 
som behövs för att driva verksamheten. Eftersom det är de anställda som skiljer Företaget från 
konkurrenter och deras kunskap är viktig är upplärning en viktig resurs. Upplärningen idag är 
undermålig på Företaget och det finns inga tydliga riktlinjer genom hela företaget, 
upplärningen borde genomsyra hela företaget för att de anställda ska tillhandahålla så bra 
kunskap som möjligt och därmed tillföra värde till företaget så snabbt som möjligt. Då kunskap 
är en resurs som en kan kopieras skulle detta skapa en konkurrenskraft gentemot Företagets 
konkurrenter. 

5.2   Hur  påverkas  de  anställda  av  de  nuvarande  prestationsmålen?  
Prestationsmålens påverkan på de anställda har brutits ned i fyra olika rubriker. Den första 
rubriken behandlar tunga lyft och verktygen de anställda har till sitt förfogande. Den andra 
rubriken belyser upplärningens betydelse för att nå upp till prestationsmålen. Den tredje 
rubriken redogör för prestationsmålen som motivationsfaktor och uppföljningens betydelse. 
Den fjärde rubriken redovisar forumens betydelse.  

5.2.1   Tunga  lyft  och  verktyg  
Då Företaget har prestationsmål på varje individ krävs det att varje individ bibehåller ett visst 
tempo i arbetet. Det kan göra så att vissa moment som innehåller tunga lyft blir förhastade och 
kan därmed skapa slitage på de anställda. Dessa moment har Företaget försökt att minimera 
genom att ändra på arbetsmoment som innehåller tunga lyft och införa så det är två personer 
istället för en som utför uppgiften men det finns ändå moment som de inte har lyckats förbättra. 
Interaktionen mellan människan och teknologin är undermålig i den bemärkelsen. Företaget 
har verktyg som ska underlätta dessa moment, vilka ingår i teknologi, men det har visat sig inte 
vara tillräckligt (Berglund, Karltun, Karltun, & Eklund, 2017). Verktygen som finns är truckar, 
det finns inga andra verktyg då Företaget inte kan få det ekonomiskt hållbart att köpa in verktyg 
då de inte vet om de kommer att ha samma kund om tre år då de inte skriver längre kontrakt. 
Truckarna är inte tillräckligt med hjälp i dessa moment vilket bekräftades i intervjuerna då det 
kom fram att momenten som innehåller tunga lyft sliter på kroppen även fast de har truckar att 
tillgå. För att kunna utföra de tunga lyften korrekt behöver de anställda tillräckligt med kunskap 
och erfarenhet för resterande arbetsmoment för att inte de tunga lyften ska ske förhastat. Har 
den anställde den kunskapen som krävs kan den ta den tid den behöver för att korrekt utföra 
de tunga lyften och sedan jobba in tiden på de andra momenten för att ligga i linje med 
prestationsmålen (Marshall, McCarthy, McGrath, & Claudy, 2015; House, Wells, Landerman, 
McMichael, & Kaplan, 1979).   
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5.2.2   Upplärningens  betydelse  
Prestationsmålens påverkan på respondenterna varierade. Dels berodde det på att 
respondenterna arbetade på olika avdelningar och hade då olika prestationsmål och att några 
av respondenterna inte hade tillräcklig information om prestationsmålen och visste därför inte 
vad de hade att förhålla sig till. Där ansåg några respondenter att upplärningen var undermålig. 
För att kunna utföra ett bra arbete och därmed uppfylla prestationsmålen måste den anställde 
få tillräckligt med kunskap och erfarenhet för arbetsuppgifterna (Arbetsmiljöverket, 2017). Får 
man inte den kunskapen som krävs i form utav upplärning tar det längre tid för den anställde 
att lära sig arbetsuppgifterna och kunna uppnå de prestationsmål som finns vilket kan leda till 
arbetsrelaterad ohälsa. Men det kom fram i intervjuerna att de som är ansvariga för 
upplärningen var tydliga med att de gav den anställda tid att komma in i arbetet efter 
upplärningen. Den anställda behöver alltså inte nå prestationsmålen direkt efter upplärningen. 
Det finns ingen homogen bild över hur upplärningen ska se ut då olika avdelningar har olika 
metoder för hur upplärningen ska gå till. En tydlig ram för hur upplärningen ska gå till på alla 
avdelningar hade varit att föredra då de anställda får tydlig information om vad som krävs utav 
dem. Det gäller för cheferna att kommunicera ut och implementera ett ramverk för upplärning 
för att alla avdelningar ska sträva mot samma mål (Freeman, Wicks, & Parmar, 2004). 

5.2.3   Motivation  och  uppföljning  
Prestationsmålen har ingen större påverkan på de anställda i den bemärkelsen att de skulle 
känna sig stressade av att ha ett prestationsmål att förhålla sig till vilket indikerar att kraven 
inte överstiger de resurser de anställda har att tillgå (Arbetsmiljöverket, 2017). Prestationsmål 
kan då vara ett bra verktyg för motivation om det sköts på rätt sätt. Några respondenter tyckte 
att återkopplingen av prestationsmålen är för dålig vilket då säger emot att prestationsmålen 
ska fungera som en motivationsfaktor. Cheferna behöver inspirera de anställda genom att både 
kommunicera ut prestationsmålen och ge både positiv och negativ återkoppling av 
prestationsmålen. Ges inte återkopplingen kommer de anställda att fortsätta i samma tempo 
som innan då de inte vet om de ligger i linje med prestationsmålen. De får då inte reda på om 
de ligger för högt i förhållande till prestationsmålen vilket kan leda till arbetsrelaterad ohälsa 
ifall det pågår under en längre tid (Arbetsmiljöverket, 2017). Ligger de å andra sidan för lågt i 
förhållande till prestationsmålen ökar risken för irritation hos de andra anställda då de får en 
högre arbetsbelastning för att kompensera. För att undvika en sådan situation behöver cheferna 
skapa en miljö där prestationsmålen dels kommuniceras ut och återkopplas till respondenterna 
men även skapa en miljö där alla strävar åt samma håll och har samma synsätt gällande 
arbetsmoral och prestationsmål (Freeman, Wicks, & Parmar, 2004). Detta indikerar på att 
interaktionen mellan människa och organisation är bristande då de anställda inte tycker att de 
blir tillräckligt informerade om prestationsmålen (Berglund, Karltun, Karltun, & Eklund, 2017).  

5.2.4   Forum  
Från intervjuerna kom det fram att det fanns en avdelning som nådde upp till prestationsmålen 
till 50% medan en annan avdelning nådde upp till prestationsmålen till 100%. Det betyder att 
prestationsmålen är för höga respektive för låga. Då det är de anställda som har den yttersta 
påverkan på vilken grad prestationsmålen uppfylls eller inte bör de ha större inflytande på sina 
arbetsförhållanden vilket även kan leda fram till en säkrare arbetsplats. Interaktionen mellan 
människan och organisationen var även här bristande då de anställda ansåg att de inte hade ett 
tydligt forum där de kan påverka sina arbetsförhållanden vilket är viktigt för de anställdas 
välbefinnande (Arbetsmiljöverket, 2017). 
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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. Studien förhåller sig 
till U modellen vilket innebär att detta kapitlet återkopplar till studiens syfte. 

6.1   Resultatdiskussion  
Nedan i Figur 13 visas hur fallföretaget kan appliceras in på det teoretiska ramverket. 
Fallföretaget försöker genom prestationsmål hitta en balans mellan ekonomiskt värde och 
välbefinnande, när de sätter prestationsmålen. Genom att de hittar denna balansen så 
tillfredsställer de både koncernledningen och de anställda. För att kunna skapa värde så 
behöver de bland annat arbetskraft och detta är något som de får från både de anställda och 
även via bemanningsföretaget. För att de anställda ska kunna utnyttjas till sin fulla potential 
som arbetskraft så behöver de en bra arbetsmiljö för att kunna bidra med värde till företaget. 

 
Figur 13 Fallspecifik modifiering av Figur 11 

För att 3PL-företag ska kunna kontrollera hur de presterar använder de sig utav prestationsmål 
(Dyllick & Hockerts, 2002). Prestationsmål kan användas för att mäta både hur 3PL-företag 
presterar ekonomiskt men även hur de anställda presterar och för att bestämma ett optimalt 
tempo för att bevara välbefinnandet hos de anställda. Prestationsmålen har sitt ursprung från 
kontrakten 3PL-företag skriver med kunden där 3PL-företag räknar ut hur mycket de behöver 
plocka för att göra en positiv affär efter alla utgifter är betalda. 3PL-företag använder sig därför 
av prestationsmål på individnivå, genom att kalkylera hur mycket en individ ska kunna plocka 
per timme och därav får de ut hur mycket de behöver ta betalt av kunden. 

3PL-företag befinner sig på en pressad marknad med små marginaler, detta gör att 3PL-företag 
har svårt att investera i hjälpverktyg för de anställda när det gäller tunga lyft. På fallföretaget 
var det enda hjälpverktyget som fanns olika sorters truckar, men truckarna hjälper ej de 
anställda att reducera alla de tunga lyft som finns inom produktionen vilket indikerar på att 
interaktionen mellan människa och teknologi kan förbättras (Berglund, Karltun, Karltun, & 
Eklund, 2017). Detta medför att vissa moment idag sker av två personer för att minska den 
fysiska belastningen och är därför en extra kostnad för fallföretaget men det finns fortfarande 
tunga lyft som utförs utav en person vilket i längden blir ett slitage på kroppen. Detta medför 
att prestationsmål är viktiga för 3PL-företag. De anställda arbetar på en nivå där 3PL-företag 
gör en ekonomisk vinning efter att alla utgifter är betalda. Det medför att 3PL-företag håller en 
stabil likviditet som gör att 3PL-företag kan investera i hjälpverktyg till de anställda och 
samtidigt ger de avkastning till de intressenter som 3PL-företag har.  
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Enligt Barney (1991) använder företag sig av värdeadderande strategier för att vinna 
konkurrensfördelar på marknaden. Det vanligaste strategin att mäta prestationsmål är 
orderrader per timme eller via volym. Fallföretaget räknar alltså endast på aktiviteter som är 
värdeadderande. Det som inte tas i beaktning när fallföretaget mäter prestationsmål är de 
aktiviteter som inte är värdeadderande men som är nödvändigt för att arbetet ska fungera 
optimalt. Dessa ej värdeadderande aktiviteter kan även ses som goodwill mot kunden vilket 
skapar en bättre relation och kan resultera i ett gott rykte och ett bättre utgångsläge i framtida 
förhandlingar med kunder.   

Fallföretaget använder sig utav bemanningspersonal som i dagsläget kan utgöra hälften av 
personalstyrkan under en arbetsdag. Detta är en bra lösning i den mån att det är smidigare att 
täcka eventuella pikar i produktionen men det är inte ekonomiskt hållbart då kostnaderna för 
upplärning tillkommer då de anlitar en person via bemanningsföretag. RBV säger att en resurs 
ska vara unik (Barney, 1991) vilket personalen från bemanningsföretagen inte är då de kan 
arbeta på ett annat företag veckan efter. Genom att ha fler egenanställda bildar det en 
konkurrensfördel då de är unika för 3PL-företagen och att kunskapen inom företaget ökar vilket 
leder till att kostnaderna för upplärning av nyanställda minskar. Att tillhandahålla rätt kunskap 
för sina arbetsuppgifter är viktigt då sviktande kunskap kan leda till arbetsrelaterad ohälsa och 
om det fortlöper under en längre period kan det leda till arbetsrelaterad stress. En grund till att 
få rätt kunskap är genom en korrekt upplärning, detta var något som var varierande och kan 
därmed leda till stress. Samtidigt ansågs det inte vara viktigt att den anställda skulle prestera 
utifrån prestationsmålen från dag ett utan när den anställda hade rätt kunskap.  

Prestationsmål kan ha en både positiv och negativ påverkan på den sociala hållbarheten. 
Genom att prestationsmål finns kan det skapa en osämja inom gruppen, detta genom att 
personer som arbetar bra och når upp till prestationsmålen blir irriterade på de personer som 
inte når upp till dem. Individuella prestationsmål kan även medföra att företaget kan 
kontrollera så att de anställda håller en stabil nivå i arbetet så att den anställda redovisar ett 
positivt resultat samtidigt som att de anställda mår bra. Om en anställd presterar över 
prestationsmålen under en längre period kan detta resultera i arbetsrelaterad ohälsa och även 
felplock vilket blir negativt för företaget i längden. Ett felplock skapar merarbete och kostnader 
som returer som ska hanteras för att sedan skicka tillbaka rätt vara. För att minimera dessa 
irritationer är det viktigt att kommunicera ut feedback kontinuerligt vilket gör att 
prestationerna ligger i linje med företagets ekonomi (Freeman, 1994). Det är viktigt att de 
anställda får reda på när de har både bra och dåliga dagar gällande prestationsmålen. Detta är 
något som ska vara relativt jämt fördelat så att den anställda inte bara får höra negativ eller 
positiv feedback. Att få feedback som levereras på rätt sätt kan motivera en anställd att 
genomföra ett bättre arbete genom att få både beröm och konstruktiv kritik.  

Det är även viktigt att de anställda har möjligheten att påverka deras arbetsförhållanden för att 
skapa en miljö där de kan uppnå prestationsmålen, samtidigt som det måste vara möjligt att 
genomföra inom företagets verksamhet (Arbetsmiljöverket, 2017). Genom att ha former av 
möten där de anställda kan diskutera möjligheter till förändringar gällande sina 
arbetsförhållanden och även genomföra dessa förändringar, kan de anställda motiveras till att 
göra ett bättre arbete och de förändringar som sker kan ge positiva prestationer som ligger i 
linje med företagets syfte och ekonomiskt.  

6.2   Implikationer  
Studien bidrar med att belysa de kunskapsluckor som identifierats och besvarat dessa med 
relevant teori och empiri. Det finns studier på hur RBV påverkar de anställda gjord av Maurer, 
Bansal och Crossan (2011) men studierna är inte branschspecifika för lagerverksamhet vilket 
den här studien riktar sig in på. Författarna anser att studien är relevant då Johnson och 
McGinnis (2010) menar på att prestationsmålens påverkan på de anställda i ett 3PL-företag 
och hur prestationsmålen används är ett relativt outforskat område. Det studien bidrar till 
chefer är hur de anställda upplever prestationsmålen men tar även upp de parametrar runt 
prestationsmålen som anses vara undermåliga eller anses fungera som de ska och hur cheferna 
ska arbeta för att negativ påverkan på de anställda ska vara så liten som möjligt. Det studien 
bidrar med till forskare är en ingångsport för vidare forskning gällande prestationsmål.  
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6.2.1   Metoddiskussion  
Problemet till studien hittades under förstudien, detta gav författarna möjlighet att identifiera 
möjliga teorier som sedan kunde användas i det teoretiska ramverket. Det teoretiska ramverket 
låg sedan som grund för den empiri som samlades in på fallföretaget. Empirin och det teoretiska 
ramverket resulterade sedan i studiens analys som sedan ledde fram till studiens resultat. Detta 
kan läsas mera om under kapitlet Arbetsprocessen. 

Studiens resultat kan anses tillviss del vara generaliserbart, för att höja studiens 
generaliserbarhet hade det kunnat vidtagits ett flertal åtgärder. En åtgärd som hade kunnat 
vidtas var att utföra en flerfallstudie istället för en enfallstudie, på detta sätt hade studien haft 
ett bättre underlag och möjlighet att genomföra flertal intervjuer och observationer. 
Anledningen till att detta ej har skett är på grund av tidsbrist, dock inte på grund av en 
planeringsbrist från författarna eller ineffektivt arbete utan att en flerfallstudie hade varit för 
omfattande och hade varit svårt att planera in under examensarbetes tidsomfattning.  

De tekniker som har använts för datainsamling under studiens gång är intervjuer och 
observationer. Observationerna har utförts för att kunna bekräfta de problem som nämndes 
under intervjuerna och för att författarna själva skulle se de problemområdena för att sedan 
analysera detta med hjälp av det teoretiska ramverket. Författarna anser att fler observationer 
skulle utförts vid olika tidpunkter för att få en bättre helhetsbild och därmed höja studiens 
kvalitét. 

Intervjuerna som genomfördes under studien har kunnat medföra osäkerhet, då 
respondenterna till intervjuerna valdes ut av fallföretaget. Författarna har dock fullt förtroende 
för fallföretaget när det gällde att välja ut lämpliga respondenter till studien och att de 
respondenter som valdes ut hade den kompetens som behövdes för att besvara studiens 
intervjufrågor. Studiens kvalité hade stärkts av att författarna själva valt ut respondenter till 
intervjuerna och på så sätt säkerställt att intervjuernas respondenter hade varit helt opartiska. 
Genom att genomföra intervjuer med personal via bemanningsföretag hade studien fått en 
större bredd och åsikter från respondenter vars erfarenhet inom lagerbranschen varit mindre. 
Detta då fallföretaget oftast anställer personer som jobbat hos dem via bemanning ett tag vilket 
gör att respondenterna hade erfarenhet inom lagerverksamhet. Det hade stärkt studien att 
intervjua bemanningspersonal då de inte har samma kunskap över arbetsuppgifterna och kan 
därför ha ett annat synsätt på prestationsmål. 

Respondenterna hade även möjlighet att svara fritt vilket kan påverka studien genom att svaren 
inte var i linje med vad författarna tänkte med frågan, detta problem åtgärdas genom att 
intervjua respondenter som tillhörde olika avdelningar och olika roller för att försöka få en 
helhetsbild över företaget men även möjligheten till uppföljningsintervjuer. De tillfrågade för 
intervjuer representerade alla avdelningar förutom en, denna avdelningen hade mycket arbete 
under datainsamlingstillfällena och det var därför ej möjligt att intervjua personer med olika 
titel från denna avdelningen. 

Citaten som presenterades under empirikapitlet kunde ha presenterats med titel på vem som 
har sagt det. Men på grund av att intervjuerna som genomfördes på fallföretaget är relativt litet 
hade en titel kunnat genomskåda vem som står bakom citatet, vilket strider mot den 
forskningsetiken som presenteras i avsnitten Datainsamling. När citaten presenterades har 
författarna tagit hänsyn till respondenternas arbetstitel och även vilken kunskap de bör besitta 
för att kunna besvara frågan. 

Genom att genomföra enkäter med alla som jobbar i produktionen i samband med intervjuer 
med ett fåtal hade studiens kvalité blivit bättre och studien hade fått ett bredare perspektiv. 
Studien hade då fått med personer med olika erfarenhet i ett bredare perspektiv än studien har 
idag. 

6.2.2   Slutsatser  och  rekommendationer  
Studiens slutsatser är att prestationsmål inom ett 3PL-företag har en påverkan på den 
ekonomiska och sociala hållbarheten. Prestationsmålens påverkan är både positiva och 
negativa. 
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Ekonomisk hållbarhet 

Prestationsmålen är viktiga för 3PL-företag då de använder detta för att vara ekonomiskt 
hållbara. Då prestationsmål används för att räkna fram kostnaden som kunderna ska betala och 
då behöver de anställda prestera efter de mål som sattes upp när kontraktet förhandlades för 
att företaget ska nå ett positivt resultat att redovisa gentemot sina intressenter. 

Social hållbarhet 

Prestationsmålen har ingen påverkan på de anställda i den mån att de skulle känna sig stressade 
över att ha ett krav på sig. Eftersom prestationsmålen är satta efter hur mycket kunden behöver 
dagligen är även personalen planerad därefter vilket innebär att det är planerat att de anställda 
inte behöver stressa.  

Rekommendationer 

Författarna rekommenderar att företag med liknande profil som fallföretaget (med profil 
menas företag med samma storlek, personalstyrka, resurser etc.) fortsätter med prestationsmål 
men att de behöver investera i ett system som gör att man kan följa upp detta exakt vilket man 
ej tillhandahåller idag. Samtidigt är det viktigt att inte enbart fokusera på siffror då det finns 
aktiviteter som ej är mätbara inom en lagerverksamhet som behöver genomföras även om det 
ej är värdeadderande aktiviteter. Prestationsmålen behöver därför ej vara på individnivå utan 
kan ske på avdelningsnivå eller ännu högre och möjligen ändra de nuvarande prestationsmålen 
orderrad/timme till något som kan användas över hela företaget som tillexempel arbetstimmar. 
Då dessa värdeadderande aktiviteter är relevanta men man har ingen uppföljning på dessa och 
man bör därför inte endast se till statistik när man bedömer en persons prestation. 

För att minimera slitage på kroppen bör hjälpverktyg införskaffas då det saknas idag. Det kan 
förbigås genom en upplärning om hur man lyfter korrekt för att inte slita på kroppen. En 
homogen bild över hur upplärningen ska utföras behövs då upplärningen skiftar sig idag från 
avdelning till avdelning och kan utelämna vissa moment så som hur man ska lyfta korrekt.  

Författarna anser att företag med liknande profil borde ha ett effektivare system för de anställda 
att kunna påverka sina arbetsförhållanden för att kunna uppnå prestationsmålen i form av 
officiella möten där endast frågor kring arbetsförhållanden lyfts. Då detta ej finns idag som 
huvudsyfte för mötet kan det ske att många idéer för att utveckla verksamheten och förbättra 
de anställdas arbetsförhållande inte lyfts och på så sätt inte behandlas. 

Författarna rekommenderar att företag med liknande profil har en tydligare kommunikation 
både mellan avdelningar och hierarkiskt. Genom att ha en tydligare kommunikation kan det 
skapas samarbeten mellan avdelningar och skapa en miljö där alla inom företaget strävar åt 
samma mål och därmed uppnår det värdet företaget utlovat. 

Företag med liknande profil borde investera mer i heltidsanställda då kunskapen de besitter ej 
går att kopiera av andra företaget. Man lär heller inte upp anställda i onödan för att de sedan 
ska skickas iväg till en konkurrent och skapa värde där och att man minskar på 
upplärningskostnaderna. 

6.2.3   Vidare  forskning  
Studien har utförts på ett fallföretag vilket innebär att resultatet inte är lika generaliserbart som 
det hade varit om fler företag hade studerats. Intervjuernas respondenter var anställda på 
Företaget, det var alltså inga respondenter från bemanningsföretagen. Ett spår som författarna 
inte följde upp var hur bemanningspersonal upplever prestationsmål då de kan byta arbetsplats 
från ena dagen till den andra. Studien går inte in på ekonomisk hållbarhet i samma utsträckning 
som social hållbarhet. Där skulle framtida studier gå djupare på ekonomisk hållbarhet i form 
av att faktiskt räkna på de olika avdelningarnas prestationsmål och även se hur man kan skapa 
konkurrenskraftiga strategier inom 3PL-företag genom att använda sig av RBV. 
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Bilaga 1 – Intervjufrågor anställda 

Bilaga 2 – Intervjufrågor ledning 

Bilaga 3 – Observationsschema 
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Bilaga  1  –  Intervjufrågor  anställda  
1.   Personinformation 

1.1.   Namn (kommer inte publiceras i studien) 
1.2.   Tid på Företaget 
1.3.   Avdelning 
1.4.   Arbetstitel 

2.   Hur arbetar Företaget med social hållbarhet? 
2.1.   Hur tror du arbetet påverkar din vardag fysiskt? 
2.2.  Har de nuvarande prestationsmålen påverkat dig negativt? 

2.2.1.  Vad anser du är bra/dåligt i dagsläget? 
2.2.2.  Vad kan bli bättre? 
2.2.3.  Kan Företaget använda sig av  

2.3.   Känner du dig stressad över dina arbetsuppgifter? 
2.3.1.  Erbjuds det tillräckligt med kunskap för arbetsuppgifterna? 
2.3.2.  Hur ser upplärningen av arbetsuppgifterna ut? 
2.3.3.  Är upplärningen tillräcklig för att nå prestationsmålen? 

2.4.  Hur kommuniceras prestationsmålen? 
2.4.1.  Blev du informerade om prestationsmålen? 
2.4.2.  Har du blivit informerad om syftet med prestationsmål? 
2.4.3.  Får du feedback på prestationsmålen? 

2.4.3.1.  Om ja, hur går den till? 
2.4.3.2.   Om nej, skulle du vilja ha feedback och hur skulle den gå till? 

2.5.   Finns det något forum där du kan påverka dina arbetsförhållanden? 
2.5.1.  Om ja, hur bearbetas dina åsikter? 
2.5.2.  Om nej, hur skulle du vilja ha det? 

2.6.  Hur delaktig är du i beslut som påverkar dina arbetsuppgifter? 
3.   Hur arbetar Företaget med ekonomisk hållbarhet? 

3.1.   Vilka är dina nuvarande prestationsmål? 
3.1.1.  Varför används prestationsmål? 
3.1.2.  Vad är dem baserade på? 

4.   Har du några frågor om studien? 
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Bilaga  2  –  Intervjufrågor  ledning  
1.   Personinformation 

1.1.   Namn (kommer inte publiceras i studien) 
1.2.   Arbetstitel 
1.3.   Tid på Företaget? 

2.   Hur arbetar Företaget med ekonomisk hållbarhet? 
2.1.   Vad är Företagets konkurrensfördelar? Varför vänder sig kunder till Företaget? 
2.2.   Vilka är de nuvarande prestationsmålen? 

2.2.1.  Hur räknas de ut? 
2.2.2.  Hur kom ni fram till dessa? 
2.2.3.  I vilken grad uppnås dessa prestationsmål? 

2.3.   Varför använder ni er utav prestationsmål? 
2.3.1.  Finns det något substitut till prestationsmål? 

2.4.   Anser du att Företagets personalomsättningshastighet är ett problem? 
2.4.1.  Hur lång tid tar det för en nyanställd att skapa värde för företaget? 
2.4.2.  Vad har ni för mål? 

3.   Hur arbetar Företaget med social hållbarhet? 
3.1.   Vilken påverkan tror du prestationsmålen har på de anställda? 

3.1.1.  Vilken effekt vill du att prestationsmålen har på de anställda? 
3.1.2.  Behöver man sätta prestationsmål? 

3.2.   Är de anställda informerade om syftet med prestationsmålen? 
3.3.   Hur kommuniceras prestationsmålen? 

3.3.1.  Hur informeras de anställda om de aktuella prestationsmålen? 
3.3.2.  Ges feedback till de anställda? 
3.3.3.  Finns det något forum där de anställda kan påverka deras arbetsförhållanden? 
3.3.4.  Hur ser du på feedback från medarbetarna? 

3.4.  Hur arbetar Företaget med de anställdas välbefinnande på arbetsplatsen? (Stress, 
ergonomi etc.) 

3.4.1.  Hur arbetar Företaget för att minimera sjukskrivningar på grund av arbetet? 
Tex genomgång av korrekta lyft 

3.4.2.  Hur ser upplärningen av arbetsuppgifterna ut? 
3.4.3.  Hur lång tid är det mellan upplärningen och att den anställde ska uppfylla 

prestationsmålen? 
3.4.4.   Ingår information om hur man arbetar för att inte skada kroppen i 

upplärningen? 
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Bilaga  3  –  Observationsschema    

 


