
 

 

 

Samarbete i flödeskedjan – Effektivisering av 
samarbetet mellan transportbolag, en fallstudie för 

Posten Åland Ab 

 
 
 
 

Bethina Bergman 
 

 

 

 

 

 

 

 

Institutionen för marknadsföring  

Logistik och företagsgeografi 

Svenska handelshögskolan 

Helsingfors 
 

2013 
< 



   

 

 

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN 

Institution: Institutionen för marknadsföring/ 

Logistik och företagsgeografi 

Arbetets art: Avhandling 
 

Författare: Bethina Bergman Datum: 31.5.2013 

Avhandlingens rubrik: Samarbete i flödeskedjan – Effektivisering av samarbetet 

mellan transportbolag, en fallstudie för Posten Åland Ab.  

Sammandrag: 

Den hårda konkurrensen bland företag har lett till nya strategiska lösningar där bland 
annat samarbeten inleds för att effektivisera flödeskedjan. Samarbeten kan fungera 
relativt enkelt. När relationen blir djupare och mer integrerad uppstår problem. Även 
inom transportsektorn har samarbeten fått allt större uppmärksamhet. Man har insett 
att samarbeten med transportbolag gynnar effektiviteten och genererar bättre 
ekonomisk vinst. På så vis har intresset för Collaborative Transportation Management 
(CTM) modellen ökat, där olika aktörer i flödeskedjan samarbetar för att erhålla bättre 
transportplanering och transportutnyttjande. Dessa element står som grund för den 
teoretiska referensramen. 

Syftet i denna avhandling är att identifiera problem mellan Posten Åland Ab och deras 
samarbetspartners, samt komma med förbättringsförslag för att skapa en effektivare 
och djupare relation. Detta för att förstå komplexiteten i samarbetet mellan 
transportbolag. Studien följer en deduktiv struktur och genomfördes i form av en 
kvalitativ fallstudie. Tre företag intervjuades med totalt sex respondenter. Dessa 
representerar olika avdelningsområden. Därtill har även observationer utförts och 
sekundär data använts för att få en uppfattning om samarbetet i sin helhet.  

Resultatet som erhölls genom en tematisk analys påvisade tre områden där samarbetet 
mellan transportbolag huvudsakligen är bristande. Dessa berör saknad av långsiktig 
planering, ofullständig kommunikation och för små fraktvolymer. CTM modellen 
visade sig på grund av detta vara svår att anpassa i samarbetet mellan 
transportbolagen men är ett bra hjälpmedel för riktlinjer och förslag för att inleda 
djupare förhållanden. Förbättringsförslag som framtagits är produktionsmöten ett par 
gånger per år, mer engagemang mellan trafikledare och samdistribution lokalt i 
städerna. Därtill behövs bättre prognoser gällande fraktvolymer samt mer bekantskap 
kring varandras förväntningar utifrån samarbetet.  

Det diskuterades kring de små volymerna som anses vara det största problemet i flera 
kategorier men något som teorin om samarbete varken nämner eller ställer som krav 
för djupa integrerade samarbeten. Således erhålls ett gap i litteraturen som bör forskas 
grundligare. Vidare kan konstateras att fler forskningar behövs som inkluderar 
implementering av CTM modellen samt dess praktiska värde för transportbolag. 

Nyckelord: Samarbete, partnerskap, samarbete i flödeskedjan, strategisk allians, 
transportbolag, Collaborative Transportation Management (CTM) 
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1 INLEDNING 

Strategiska lösningar inom logistik har fått allt större uppmärksamhet de senaste åren 

där effektiviteten i flödeskedjan blivit allt viktigare. Konkurrensen på den globala 

marknaden har vuxit kraftigt och det krävs idag nya tillvägagångssätt för att möjliggöra 

tillväxt och ekonomisk vinst. Företag tvingas satsa på sin kärnkompetens och skapa 

samarbeten med partners för att komplettera sin verksamhet. Samarbeten i 

flödeskedjan har blivit en kritisk länk, eftersom företag blir allt mer specialiserade och 

därför kräver en samverkan i hela flödet (Myhr & Spekman 2005). Brist på djupa 

samarbetsrelationer och resurser för att hantera material- och informationsflödet kan 

leda till ett misslyckande. Skapandet av gemensamma nätverk med skräddarsydda 

relationer mellan parterna är en nyckelfunktion för organisationer som strävar till att 

behålla en konkurrensfördel (Maloni & Benton 2000). Detta får medhåll av forskare så 

som Kumar & Banerjee (2012), Lambert, Knemeyer och Gardner (2004), Mentzer, Min 

och Zacharia (2000), samt Myhr och Spekman (1994). 

Samarbeten gör det möjligt att stärka ens egna unika färdigheter och expertområden 

och tillsammans med en partner göra ett större motstånd mot konkurrenterna. 

(Lambert, Emmelhainz & Gardner 1996). Företagen skapar även partners i 

flödeskedjan för att minska kostnader och förbättra servicen. Langley, Coyle, Gibson, 

Novac, och Bardi (2008) anser att framsteg inom teknik och informationssystem har 

haft stor inverkan på effektivisering av flödeskedjan. Ny teknik underlättar de 

påtvingade och nödvändiga förändringarna och har lett till positiva möjligheter för 

ökade samarbeten som kan ge upphov till högre vinst, snabbare ledtider och effektivare 

flöden (Myhr & Spekman 2005). Ett samarbete kräver dock mycket energi, kunskap 

och delad information, på så vis är det viktigt med pålitlighet och förtroende till 

varandra (Langley et al. 2008). Lambert, Emmelhainz och Gardner (1996) är forskare 

inom området kring partnerskap och påpekar att valet av hur djup relation ett företag 

skall ingå med en partner inte alltid är självklart och kan vara svårt att avgöra.  

Det är viktigt för forskning att bereda en väg för hur man kan lyckas med integrerade 

aktiviteter inom ett företag och genom hela flödeskedjan. Fler företag har insett att 

företagets framgång är bunden till flödeskedjan och dess svagaste länk. Det behövs 

dock djupa samarbeten i hela flödeskedjan för att resultera i förmåner och 

kostnadsminskningar (Spekman, Kamauff & Myhr 1998).  
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Även transportsektorn har fått ett ökat intresse i flödeskedjan. Företag har insett 

potentialen i att engagera transportörer och tredjepartsaktörer (3Pl) i samarbetet. 

Detta har ökat intresset för modeller som exempelvis Collaborative Transportation 

Management, CTM.  Den nämnda modellen för samman olika parter i flödeskedjan och 

inkluderar även transportsektorn med målet att skapa starkare relationer och 

maximera effektiviteten inom transportplanering och transportutövande (Wen 2012). 

1.1. Problembeskrivning 

Framgång mäts inte längre enbart genom transaktioner utan även i form av snabbhet, 

innovationsrikedom och kundnöjdhet (Spekman, Kamauff & Myhr 1998). Allt fler 

företag väljer att ingå samarbeten för att uppnå bättre effektivitet. Ett samarbete kan 

till viss mån fungera relativt enkelt, dock när relationen blir djupare och mer integrerad 

uppstår en del svårigheter (Langley et al. 2008). Företag är inte alltid villiga att dela 

med sig av information till samarbetspartners, inte villiga att anlita konkurrerande 

företag eller samdistribuera produkter med sina konkurrenter. Detta är ett problem 

eftersom företagen idag mer eller mindre tvingas till samarbeten vare sig de vill det 

eller inte (Spekman, Kamauff & Myhr 1998). Det har visat sig att det finns betydande 

förbättringsmöjligheter i relationerna mellan partners. (Kumar & Banerjee 2012) 

Således har samarbete i flödeskedjan en stor potential men bör utforskas vidare för att 

få bättre förståelse i dess praktiska värde (Soonhong, Roath, Daugherty, Genchev, 

Chen, Arndt & Richey 2005). 

Åland är ett litet geografiskt samhälle, ett litet örike med cirka 28000 invånare (Ålands 

statistik- och utredningsbyrå 2012). Både företagen och befolkningen lider av samma 

problem vad beträffar att transportera sig själv eller gods till och från Åland. Att bo på 

ett örike innebär att transporter automatiskt tar längre tid och är beroende av 

tidsbundna avgångar. Stormar, starka isar och svårt väderläge gör det ibland omöjligt 

att få godset till och från Åland.  I dessa lägen är flexibilitet och samarbetspartners av 

stor betydelse för företagen, speciellt för transportbolagen eftersom godset måste 

fraktas till kunden på ett säkert och effektivt sätt. Vidare behövs samarbeten för att 

möjliggöra att godset fraktas dit kunderna önskar. Detta för att möjliggöra en hög 

servicegrad för kunderna.  
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1.2. Syfte 

Avhandlingens syfte är att identifiera problem mellan Posten Åland Ab och deras 

samarbetspartners samt komma med förbättringsförslag för att skapa en effektivare 

och djupare relation. För att svara på syftet används följande forskningsfrågor: 

• Hurdana problem uppstår i samarbetet mellan transportbolag i flödeskedjan? 

• Vilka förbättringar krävs för ett effektivare och bättre samarbete?  

• På vilket sätt kan Collaborative Transportation Management (CTM) modellen 
gynna samarbetande transportbolag?  

Forskningsfrågorna stöder studien genom att hjälpa till att svara på syftet. Den första 

frågan strävar till att få information angående problem som uppstår mellan 

samarbetspartners för att sedan med stöd av den andra forskningsfrågan få svar på vad 

som kan göras för att undvika problem och förbättra samarbetet. Den tredje 

forskningsfrågan strävar till att anknyta konceptet kring CTM modellen till samarbetet 

för att utreda dess funktionalitet mellan transportbolag. För att svara på syftet behövs 

kunskap kring samarbete och relationsskapande, med teori kring faktorer som 

påverkar ett samarbetes styrka och varaktighet vilket den teoretiska referensramen ger 

stöd för.   

1.3. Avgränsning 

Vissa delområden som berör samarbetet i flödeskedjan diskuteras inte mer ingående i 

avhandlingen. Exempelvis samarbetet mellan leverantörer och kunder avgränsas bort 

på grund av att de inte är aktuellt för studiens syfte, som ämnar beröra samarbetet 

mellan transportbolag. Dock är de övriga aktörerna en viktig del av samarbetet i 

flödeskedjan i sin helhet och har på således en betydelse. Avhandlingen studerar 

fenomenet samarbete ur ett transportbolags perspektiv där de viktigaste 

samarbetspartnerna till Posten Åland Ab undersöks. Nedan presenteras logistiska-, 

geografiska- samt tidsbundna avgränsningsområden.  

Logistisk avgränsning: Avhandlingen studerar samarbetet i flödeskedjan men 

fokuserar på samarbetet mellan transportbolag. Huvudsakligen undersöks 

transportbolag där transporterna utförs med lastbil. Andra traditionella aktörer i 

flödeskedjan så som återförsäljare, tillverkare, leverantör och slutkund beaktas inte i 

den empiriska undersökningen. Dessa aktörer tas dock upp i den teoretiska 
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referensramen eftersom de hänger ihop och är en viktig del av samarbetet i 

flödeskedjan där man strävar till att uppnå full integritet mellan alla parter.  

Geografisk avgränsning: Empiriskt undersöker avhandlingen samarbetspartners 

till Posten Åland Ab. På så vis beaktas inte samarbetet mellan andra transportbolag. 

Vidare undersöks endast samarbetspartners i det geografiska området som berör 

Sverige och Finland. 

Tidsbunden avgränsning: Tidsmässigt avgränsas avhandlingen för att kartlägga 

dagsaktuella problem kring samarbetet samt ge förslag för hur samarbetet kan 

förbättras. Undersökningen berör samarbetet och dess omfattning som äger rum under 

våren 2013. Resultatet kommer att presenteras för fallstudieföretaget, dock inkluderas 

inte implementering och uppföljning av förbättringsförslag i denna avhandling.  

1.4. Metoddiskussion 

Avhandlingen är en djupgående analys för att identifiera problem och komma med 

förbättringsförslag för Posten Åland Ab och deras transportpartners inom det 

undersökta fenomenet samarbete. Forskningsfrågorna som är uttryckta i formen ”hur” 

”vilka”, och ”på vilket sätt” är beskrivande och strävar till djupa svar vilket motiverar 

för att den kvalitativa forskningsmetoden skall användas för att besvara syftet (Yin 

2003). Den teoretiska referensramen består av tidigare forskning inom ämnet kring 

samarbete i flödeskedjan där fokus ligger på olika typer av samarbete, faktorer som 

berör samarbeten och transportsektorns betydelse i flödeskedjan. Därtill för att erhålla 

en nutidsanalys har observationer samt semistrukturerade intervjuer utförts där 

samarbetet studerats mer ingående.  Avhandlingen följer en deduktiv struktur där den 

teoretiska referensramen står som grund och därefter testas i den empiriska 

undersökningen. (Saunders, Lewis & Thornhill 2000) 

1.5. Definitioner 

Nedan kommer definitioner över viktiga begrepp i avhandlingen att redogörs. 

Logistik: Johansson och Mattsson (2008:20) definierar begreppet logistik som 

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

råmaterialanskaffning till slutlig konsumtion och returflöden av framställd produkt, 

och som syftar till att tillfredsställa kunders och övriga intressenters behov och 
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önskemål, dvs. ge en god kundservice, låga kostnader, låg kapitalbindning och små 

miljökonsekvenser.” 

Flödeskedja: kan definieras som ”medvetna ansatser längs material- och 

produktflödena mellan två eller flera led från råvara till slutanvändare, med det 

gemensamma långsiktiga målet att skapa bästa möjliga värde för slutkunden till lägsta 

möjliga totala kostnad för flödet i sin helhet.” (Storhagen 2003:42) Vidare avses 

flödeskedja som ett nätverk av företag som förser produkter och service från 

återförsäljare till slutkund, där företagen bör fokusera på relationerna i nätverket och 

engagera alla områden (Lambert, Garcia-Dastugue & Croxton 2008:114).  

Samarbete: ingås då två eller flera partner arbetar tillsammans för att uppnå vissa 

specifika mål (Myhr & Spekman 2005:179). Enligt Bowersox, Closs och Stank 

(2003:22) skall samarbetet även inledas frivilligt av båda parterna. En beskrivning över 

samarbete kan härledas tillbaka till Lambert, Emmelhainz och Gardner (1996:2) som 

beskriver samarbetet som en skräddarsydd affärsrelation baserat på ömsesidigt 

förtroende, öppenhet, delat risktagande och delad belöning som ger 

konkurrensfördelar vilket leder till i ett bättre resultat än vad som skulle uppnås av 

företaget individuellt.  

Relation: uppstår då två, eller fler parter har samordnat vissa aktiviteter mellan dem 

och arbetar för gemensamma intresse och kan ses som en synonym till samarbete. 

(Spekman, Kamauff & Myhr 1998:57).  

Förtroende: kan förklaras som pålitlighet, ärlighet och integritet mellan en eller flera 

partners med en tro på att den andre partnern kommer att utföra det som lovats 

(Spekman, Kamauff & Myhr 1998:56). Förtroendet uppstår när den andre partnern 

bevisar sitt förtroende genom att erbjuda lösningar och påvisa lojalitet. (Soonhong et 

al. 2005:243) 

Kommunikation: är den information som sprids mellan de olika parterna (Mohr & 

Spekman 1994:139). Kan ske via integrerade datasystem, e-post, telefonsamtal eller 

genom personlig kontakt.  

Makt: kan definieras som möjligheten för ett företag att influera ett annat företags 

intentioner och handlande vilket skapar regler, rutiner och bestämmandeförmåga (Xu 

& Beamon 2006:8). Det bör existera en maktbalans mellan två partner för ett 
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fungerande samarbete, där likvärdigheten mellan företagen diskuteras (Maloni & 

Benton 2000:66).  

Säkerhet: avser att produkterna som transporteras kommer fram inom utsatt tid och i 

gott skick, vilket berör frakternas leveranskvalitet. (Sheu, Lee & Niehoff 2006:363).  

Vidare syftar säkerhet till bestämda leveransvillkor och avtal som åtföljs av parterna. 

1.6. Disposition 

Avhandlingen delas in i fem huvudkapitel. Det första kapitlet innehåller information 

om avhandlingens huvudteman, där problemdiskussion, syfte, avgränsningar, metod, 

definitioner och disposition lyfts fram. Detta för att ge en inblick i avhandlingens 

huvudområden. Därefter presenteras den teoretiska referensramen där tidigare 

forskning inom samarbete i flödeskedjan redogörs för att ge stöd till den empiriska 

undersökningen. Även transportsektorn betydelse i flödeskedjan nämns liksom den 

utvalda CTM modellen för att förstå kopplingen mellan samarbetande transportbolag. I 

det tredje kapitlet beskrivs valet av metod som använts i undersökningen, där det 

framgår information om fallstudien och dess valda informanter. Även avhandlingens 

val av dataanalys och tillvägagång presenteras mer djupgående. I de två sista kapitlen 

presenteras sedan resultatet inkluderat med en tematisk analys från empirin samt en 

slutsats med rekommendationer för fortsatt forskning, studiens kvalitet samt några 

kritiska kommentarer. 

Figur 1, på följande sida ger en förståelse för avhandlingens struktur och tillvägagång 

för att uppnå syftet, att identifiera problem och komma med förbättringsförslag. 

Figuren presenterar först avhandlingens syfte och forskningsfrågor. Sedan beskrivs den 

teoretiska referensramen med dess olika teman för att öka förståelsen och aktualiteten i 

ämnet. Därefter redogörs metodvalet för den empiriska undersökningen som är en 

nutidsanalys gällande dagsläget. Slutligen knyts de teoretiska koncepten samt empirin 

ihop genom en tematisk analys som ger svar på vilka problem som förekommer i 

samarbetet mellan transportbolag. Även förbättringsförslag diskuteras. I resultatdelen 

presenteras sedan problemen tillsammans med förbättringsförslagen och är 

sammanfattning av studien.  
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 Avhandlingens struktur och tillvägagång Figur 1
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2 SAMARBETE I FLÖDESKEDJAN 

I detta kapitel presenteras de viktigaste koncepten kring temat samarbete i 

flödeskedjan. Kapitlet bygger upp ett ramverk som ger stöd för avhandlingens 

empiriska del. Först presenteras en introduktion över samarbete och olika typer av 

samarbeten, därefter redogörs viktiga faktorer som berör samarbete och till sist 

presenteras Collaborative Transportation Management (CTM), en modell som används 

inom transport och bland tredjepartsaktörer för att uppnå effektivare samarbeten i 

flödeskedjan (Wen 2012).  

Begreppet flödeskedja syftar traditionellt sett tillbaka till stegen mellan återförsäljare, 

leverantör, distributör och vidare till slutkund. Oftast endast integreringen mellan 

återförsäljare och slutkund (Langley et al. 2008). Företag har under lång tid fokuserat 

på inköp till minsta möjliga kostnad vilket har karakteriserats genom inköp från flera 

partners, kortvariga kontrakt och utvärdering av partners på basen av inköpspris (Myhr 

& Spekman 2005). Istället för samarbete i flödeskedjan har det rört sig om en ständig 

tävlan mellan olika parter (Spekman, Kamauff & Myhr 1998).  En av de viktigaste 

idéerna med flödeskedjor är att uppnå samarbete och integration mellan alla deltagare i 

flödet, på så vis har utvecklingen av betydelsefulla samarbetsrelationer blivit en viktig 

del av verksamheten (Kumar & Banerjee 2012). Samarbeten har blivit en nödvändighet 

på en förändrande marknad med knappa resurser, högre konkurrens och större 

kundförväntningar (Lambert, Emmelhainz & Gardner 1996). Företagen har idag insett 

att kvaliteten och säkerheten i flödeskedjan är lika stark som flödets svagaste länk. 

(Spekman, Kamauff & Myhr 1998). 

Bristande samarbeten mellan partners har lett till en mångfald strategier för att 

förbättra och minska barriärer i flödeskedjan. Konceptet kring effektivitet i 

flödeskedjan introducerades i början på 1980– talet, efter det uppstod Efficient 

Consumer Response (ECR) som strävar till att uppnå integration mellan företag och 

idag har flertalet strategier för bättre planering och synkronisering mellan företag 

uppstått (Skjoett-Larsen, Thernoe & Andersen 2003). Olika koncept har således 

modifierats och växt fram (Esper och Williams 2003), exempelvis modeller såsom 

Vendor Managed Inventory (VMI), Continuous Replenishment (CR), Collaborative, 

Planning, Forecasting and Replenishment (CPFR), Collaborative Transportation 

Management (CTM) som alla strävar till att öka effektiviteten av samarbete i 
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flödeskedjan (Skjoett-Larsen, Thernoe & Andersen 2003). CTM modellen kommer att 

redogöras mer ingående i slutet av detta kapitel.  

Samarbetande partners i flödeskedjan integreras i de kundstyrda processerna och till 

gemensamt uppsatta mål. För detta krävs delad information kring framtidsprognoser, 

strategier och konkurrerande verksamheter (Spekman, Kamauff & Myhr 1998). Ett 

samarbete skall gynna båda parterna involverade (Baratt 2004). Trots att partnerskap 

är nödvändiga och ger fördelar är de mycket tidskrävande och därför bör inte företag 

bilda partnerskap med för många återförsäljare, kunder eller tredjepartsaktörer. De 

unika egenskaperna skall endast dediceras till dem som med stor sannolikhet bidrar 

med betydande fördelar (Lambert, Emmelhainz & Gardner 1996). Samarbeten skall 

även möta organisationens förväntningar för att inte misslyckas (Baratt 2004). 

Spekman, Kamauff & Myhr (1998) anser det viktigt att utveckla en flödesstrategi som 

grundar sig på förståelse av ursprungsstrategier, informationsflöden, grupp 

arrangemang, produktanskaffning, innovationer, långsiktigt planerande och 

personalutveckling. Styrning av flödeskedjan kräver att de olika parterna tittar på 

helheten i förhållanden som bygger upp och binder ihop återförsäljare och kunder i 

hela flödeskedjan (Simatupang & Sridharan (2002). Det bör finnas en strävan hos 

företagen till att minska osäkerheten och utforska nya möjligheter genom kreativa 

lösningar och effektivisering av ens expertisområden. För att uppnå detta krävs delning 

av material och information som annars skulle vara konfidentiellt för varje enskilt 

företag. (Spekman, Kamauff & Myhr 1998) 

Figur 2 på följande sida, framtagen av Sheu, Lee och Niehoff (2006:363) är ett 

beskrivande exempel på logistikens olika aktörer i flödeskedjan. Figuren redogör för 

godset som fraktas mellan olika länder och involverar flera olika aktörer däribland 

lastbil, fraktfartyg, tredjepartsaktörer, terminalhantering och tullklarering. Produkter 

och information sprids mellan de olika parterna och ett samarbete emellan dem är 

viktigt för ett fungerande flöde. Sträckan från avsändare till slutkund kan hanteras av 

flera aktörer vilket även ökar risken av förlorad information, skadade produkter samt 

förseningar (Sheu, Lee & Niehoff 2006). Där tillkommer flertalet hinder i form av 

diverse dokumenthandlingar i from av fakturor, transiteringsdokument, fraktsedlar, 

dokumentation om farligt gods etc. samt olika lagar och handelsavtal som bör 

efterföljas. (Sheu, Lee & Niehoff 2006). Figuren ger även en bra förståelse för export- 

eller importförfarandet till och från Åland där exempelvis Posten Åland Ab fungerar 

som regional logistik aktör på Åland och ger en bättre förståelse för mängden aktörer 
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som ofta behandlar godset i flödet. Varför detta är särskilt viktigt beror på Ålands 

speciella status där Åland tillhör den Europeiska Unionens (EU:s) tullområde och 

tullunion men står utanför EU:s skatteområde (mervärdesskatte- och 

punktskatteområde) vilket betyder att gods som fraktas till och från Åland förfars på 

samma sätt som gods mellan Finland och tredje land. Detta undantag har uppkommit 

för att bevara den livsviktiga sjöfartsnäringen och möjliggör försäljning av skattefria 

varor i flyg och fartygstrafiken mellan Åland och ett annat EU land. Detta trots att 

skattefriheten mellan de övriga EU-länderna upphörde år 1999. Rent praktiskt betyder 

det att import till samt export från Åland kräver extra dokumentation och tullklarering, 

vilket gör samarbetet mellan de olika aktörerna i flödeskedjan är av extra stor 

betydelse. (Tullverket 2012)  

 Logistik i flödeskedjan Figur 2

Källa: Sheu, Lee & Niehoff (2006: 363). 

Efter att ha redogjort för varför samarbeten behövs, samt de olika aktörerna i 

flödeskedjan kommer nu olika typer av samarbeten att presenteras för att erhålla en 

djupare förståelse för fenomenet samarbete. 

2.1. Olika typer av samarbeten 

Samarbete är ett brett koncept som tolkas olika, därför behövs det redogöras för 

klassindelning och dess olika aktiviteter (Wang och Archer 2004). Tidigare forskning 

inom samarbete i flödeskedjan har kategoriserat olika samarbetstyper, beroende på 

relationens djup och integritet. De flesta partnerskap delar gemensamma intressen 
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som borde ingås och som är passande i alla situationer (Lambert, Emmelhainz och 

Gardner 1996). Varje enskild relation har egna faktorer som utvecklar samarbetet dess 

varaktighet, omfattning och styrka (Lambert, Emmelhainz och Gardner 1996). 

Bowersox, Closs och Stank (2003) understryker även att företagen bör integrera 

humana, finansiella eller tekniska resurser för att uppnå ett bättre samarbete. Langley 

et al. (2008) delar in samarbetet i flödeskedjan i två övergripande huvudkategorier.  

Dessa är vertikala samarbeten som inkluderar de traditionella aktörerna i flödeskedjan 

från råvara till slutkund; vilka är leverantör, tillverkare, distributör och återförsäljare 

och deras integrering med varandra. Därtill horisontala samarbeten som involverar 

integreringen mellan företag med likartad eller samarbetande position i flödeskedjan 

som exempelvis transportbolag eller aktörer inom tredjepartslogistik eller 

informationsteknologi. I det horisontala samarbetet är förtroendet en viktig del med 

delat risktagande åtföljt av överenskomna mål (Baratt 2004). Vidare för att uppnå full 

integration och ett fullt samarbete behöver både det vertikala och det horisontala flödet 

ingå samarbete med varandra (Langley et al. 2008). Mason, Lalwani och Boughton 

(2007) påstår att nya innovativa lösningar ständigt uppstår för bättre transport 

utnyttjande där både vertikala och horisontala samarbeten med logistikaktörer 

utnyttjas. Figur 3 på följande sida ger en överblick över de olika samarbetena och dess 

integration mellan varandra. Även det interna samarbetet inom organisationer är av 

betydelse för att uppnå full integritet i flödeskedjan (Baratt 2004). Den interna 

integriteten bör drivas och uppmuntras av en direktör som stödjer de nödvändiga 

förändringarna som ett samarbete kräver (Soonhong et al. 2005). 
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 Vertikala och horisontala samarbeten i flödeskedjan Figur 3

 

Källa. Modifierad av Langley et al. (2008: 117). 

Enligt Lambert, Emmelhainz och Gardner (1996) kan relationen mellan organisationer 
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mer strömlinjeformade företagsprocesser genom ett öppet utbyte av information för att 

minska på kostnaderna och öka effektiviteten (Skjoett-Larsen, Thernoe & Andersen 

2003). Enligt Lambert, Emmelhainz och Gardner (1996) finns det tre typer av 

samarbeten, vilka indelas i typ1, typ 2 och typ 3. Dessa samarbetstyper samt deras 

klassificering kan sammankopplas med Spekman, Kamauff och Myhrs (1998) tre 

kategorier i from av koordination, kollaboration samt kooperation. De olika 

kategorierna är en stegprocess som börjar från armlängdsförhållandet och stegvis 

jobbar sig upp till de djupare relationerna (Spekman, Kamauff & Myhr 1998). En 

överblick av samarbetstyperna ses i figur 4 som är skapad som en sammanfattning av 

de olika partnertyperna. 

 I den första kategorin av samarbete, typ 1 eller koordination, har båda parterna erkänt 

sig ha en relation med varandra där de samordnat aktiviteter och planering med viss 

avgränsning. Oftast har samarbetet redan från början ett kortsiktigt fokus och 

involverar endast ett område inom organisationen. (Lambert, Emmelhainz & Gardner 

1996, Spekman, Kamauff & Myhr 1998) I den andra kategorin, typ 2 eller kooperation, 

har samarbetet växt sig djupare än att endast koordinera uppgifter, de börjar även 

integrera sina aktiviteter med varandra. Detta för att erhålla ett mer långsiktigt 

planerande som involverar flera olika avdelningar inom företaget. (Lambert, 

Emmelhainz & Gardner 1996) Ett specialiserat arbetsflöde har skapats som möjliggör 

att information utbyts på ett sätt som möjliggör Just In Time (JIT) system (Spekman, 

Kamauff & Myhr 1998). Informationssystem som exempelvis Electronic Data 

Interchange (EDI) används för att förenkla förankringen mellan de olika parterna dock 

koopererar parterna och har ett viss koordinerat arbete, men beter sig inte som äkta 

partners (Spekman, Kamauff & Myhr 1998). Detta är dock ett steg i rätt riktning och en 

bra början för ett djupt partnerskap. Steget för att uppnå den tredje och sista kategorin 

typ 3 eller kollaboration kräver ett större förtroende och tillit till varandra. 

Kollaboration uppnås inte utan att dela framtidsplaner, produktutveckling samt 

långsiktiga avtal med varandra. (Spekman, Kamauff & Myhr 1998) Organisationen har 

etablerat ett betydande samarbete på operationell nivå där alla parter ser den andre 

partnern som en förlängning av det egna företaget och normalt finns inget slutdatum 

för hur länge samarbetet pågår (Lambert, Emmelhainz & Gardner 1996). Den djupaste 

relationen kan enligt Langley et al. (2008) ses som en strategisk allians där företag med 

iver samarbetar för att modifiera verksamheten för långsiktiga mål. Vidare hjälper 

denna typ ofta till att minimera osäkerhet, förbättra kommunikation, höja lojaliteten 

och är en början för en gemensam vision att arbeta för. Detta kräver dock att man delar 
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med sig av resurser och företagen har även gemensam planering och gemensamma 

processer (Langley et al. 2008). Spekman, Kamauff & Myhr (1998) poängterar särskilt 

att man med samarbeten kan bryta det traditionella synsättet att endast tänka på 

kostnader till att värdesätta fler stödjande funktioner som styr utvecklingen framåt. 

Företag kan enligt Spekman, Kamauff och Myhr (1998) kooperera och vara 

koordinerade utan att nödvändigtvis ha en kollaboration. För att förenkla förståelsen 

över de olika samarbetstyperna har figur 4 på sida skapats i form av en pyramid där 

basen består av de mest ytliga samarbeten som sedan blir färre och djupare ju högre 

upp i pyramiden man kommer.  

 Samarbetspyramid - förklaring av olika samarbetstyper Figur 4

 

I enlighet med Lambert, Emmelhainz och Gardners (1996) indelning av samarbetstyper 

kan konstateras att företagen vanligtvis har flest armlängdsförhållanden som täcker 

många olika delområden. Dessa kan ses som grunden för djupare samarbeten och 

symboliseras som basen för samarbetspyramiden (figur 4). Av de olika samarbetena 

kommer typ 1, kooperation att vara den dominerande kategorin medan typ 3, 

kollaboration reserveras till de områden som är kritiska för långsiktiga mål och 
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fri informationsdelning och gemensamt uppsatta mål. Relationer som är både 

strategiskt viktiga och komplexa till sin natur bör enligt Spekman, Kamauff och Myhr 

(1998) behandlas som kollaborativa förhållanden. Spekman, Kamauff och Myhrs 

(1998) argument får stöd av Baratt (2004) som anser att man istället för att försöka 

samarbeta med alla skall fokusera på ett få antal djupa relationer. Samtidigt är det 

viktigt att välja den rätta partnern (Soonhong et al. 2005). Samarbeten hjälper företag 

att maximera resursanvändning. Exempelvis inom transportbranschen effektiviseras 

lastning av transport och transportutnyttjandet delas. Ett viktigt samarbete utvecklar 

sig efter hand som parterna upptäcker potentialen för fördelar för dem båda. När 

samarbetet växer känner parterna en känsla av ägarskap (Soonhong et al. 2005). Varje 

partner i flödeskedjan är beroende av den andre och där ingen borde få agera enbart i 

sitt eget intresse (Spekman, Kamauff & Myhr 1998). 

2.2. Faktorer som påverkar samarbeten 

Drivkrafterna till att inleda skräddarsydda affärsrelationer beror på de fördelar som 

erhålls, och som inte kunde vara möjligt utan ett samarbete (Langley et al. 2008). 

Minskade kostnader, ökad avkastning samt företagstillväxt är viktiga drivkrafter för 

många organisationer (Simatupang & Sridharan 2005). Ett samarbete kan medföra 

mindre kostnader inom transport och informationsdelning, och vidare kan ett 

samarbete främja tillgång till teknologi och nya innovationer (Mason, Lalwani, 

Boughton (2007). Även ny kunskap, erfarenheter och förbättrad planering inom 

efterfråga är fördelar som samarbeten bidrar med (Soonhong et al. 2005). Integrerade 

aktiviteter med exempelvis ett transparent informationsflöde, öppen kommunikation, 

gemensamma mål och gemensam planering leder ofta till bättre kundservice vilket 

resulterar i kortare och pålitligare ledtid. Därtill är bättre marknadsföring och ökad 

försäljningsvolym ytterligare orsaker till varför samarbeten inleds. (Lambert, 

Emmelhainz & Gardners 1996) Vidare kan nämnas att företag som vill förbättra sin 

relation till sina kunder och samarbetspartners ständigt bör vara medvetna om sitt 

beteende och sina interna processer för att lyckas (Sin, Tse, Yau, Chow, Lee & Lau 

2005). Esper och Williams (2003) påpekar även tillgång till nya marknader genom 

geografiskt utvidgning som motivation för ett samarbete.  

Drivkrafterna behöver inte vara desamma för båda parterna (Lambert, Emmelhainz & 

Gardner 1996). För att ett samarbete skall fungera effektivt behöver det förutom 

drivkrafter även finnas andra främjande faktorer som stärker samarbetet och gör det 
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långsiktigt (Lambert, Emmelhainz & Gardner 1996). Enligt Baratt (2004) har 

kollaboration och full integration varit svårt att uppnå på grund av att samarbeten är 

beroende av implementering av tekniska informationssystem, noga utvalda 

samarbetspartners och brist i förtroendet till den andre partnern. Flertalet faktorer bör 

samverka för att ett samarbete skall lyckas. Maheswari, Kumar & Kumar (2006) 

påpekar att samarbeten är långsiktiga och fördelarna utav det ökar ju längre tiden går. 

Nedan presenteras viktiga faktorer så som organisationsstruktur, förtroende, 

kommunikation, maktstruktur och säkerhet. Samtliga faktorer sammanfattas i tabell 1 

efter att alla faktorer redogjorts. 

2.2.1. Organisationsstruktur  

För att lyckas bör båda parterna ha överensstämmande värderingar (Lambert, 

Emmelhainz & Gardner 1996). En viktig del av ett samarbete är strävan till att uppnå 

ett gemensamt mål samt ha gemensamma strategier som tillför både flexibilitet och 

styrka i en relation (Baratt 2004). Likaså bör utgångspunkterna för planering vara lika 

för att båda parterna skall känna sig trygga (Lambert, Emmelhainz & Gardner 1996). 

Ytterligare bör processen hur beslut tas vara begränsad med uttryckta regler och 

förfaranden där gemensamma prestationsmått som berör mål och riktlinjer borde 

klargörs. Liksom ansvarsområden för båda parterna och deras rapporterings önskemål 

(Soonhong et al 2005). Eftersom känslig information kommer att delas mellan parterna 

krävs förtroende och öppenhet som lättare uppnås då företagen förstår varandras 

organisationsstruktur. Det bör finnas en förståelse för i hur stor grad de anställda har 

en förmåga att ta egna initiativ och hurdana tillvägagångssätt som används för att 

uppnå kvalitet i arbetet. Därtill bör det finas ett intresse för ordnade gruppmöten samt 

en klar struktur över förväntningar. (Mohr & Spekman (1994)  

Demografisk likhet underlättar samarbete (Spekman, Kamauff & Myhr 1998). Dock kan 

företagen ha olika värderingar på vad som är viktigt i form av storlek, marknadsandel, 

finansiell styrka, produktivitet och tekniskt kunnande (Lambert, Emmelhainz & 

Gardner 1996). Det är viktigt att partnerna är överens om hur risker och belöning skall 

delas. Eventuella problem skall redas ut gemensamt utan att straffa någondera 

partnern. Det skall även vara ett ömsesidigt förhållande med fördelar för båda parterna 

(Baratt 2004). Soonhong et al. (2005) föreslår att problem reds ut genom 

gruppdiskussioner med personer från varje organisation, som även representerar olika 

områden där man tillsammans identifierar bristande gap och tar upp problem som 
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måste behandlas. För att inte gå miste om värdefulla resurser bör företagen identifiera 

sina nyckelprocesser och med hjälp av partners och deras expertisområden uppfylla 

målen (Lambert & Cooper 2000).  Särskilda nyckelmått kan modifieras minst en gång 

per år och användas för att kartlägga kostnader, produktivitet och sparmål (Soonhong 

et al. 2005). För att ett samarbete skall förbättras krävs uppmuntring och engagemang 

från chefer. Dessutom bör gemensamma prestationsmått för mätning av lyckade 

samarbeten existera (Simatupang & Sridharan 2002).  

Förutom detta behövs en klar strategisk intention att fokusera på i samarbetet där 

företagets mål för tillväxt framgår.  (Soonhong et al. 2005). Det är viktigt att de olika 

organisationerna tar initiativ för förbättringsförslag för att samarbetet inte skall 

stagnera (Maheswari, Kumar & Kumar (2006).  Samarbeten skall även satsa och 

engagera sig i investering av resurser, både finansiella och icke finansiella inkluderande 

tid, pengar, träning och teknologi. (Soonhong et al. 2005) Företagen har alla egna 

planeringar för sina aktiviteter inom exempelvis prognostisering och schemaläggning 

men glömmer ofta ta i beaktande de andras uppgjorda planer (Baratt 2004). Väldigt få 

uppnår full integritet vilket beror på saknaden av gemensamma mål, delad 

resursanvändning, likasinnad vision (Baratt 2004). 

2.2.2. Förtroende 

Ett fungerande förtroende och ömsesidiga åtaganden är en av flödekedjans grundpelare 

för att uppnå långvariga och djupa samarbetsrelationer (Spekman, Kamauff & Myhr 

1998). Inget samarbete överlever utan ett starkt förtroende till den andre partnern och 

det skall inte finnas någon oro för att blir ersatt av någon annan (Lambert, Emmelhainz 

och Gardner 1996). Förtroendet är byggt på trohet, tillit och övertygelse där företag kan 

lita på att sin partner kommer agera konsekvent och utföra det som lovats (Spekman, 

Kamauff & Myhr 1998). Relationer som involverar skräddarsydda produkter är mer 

beroende av ett starkt förtroende eftersom de är mer komplexa till sin natur och kräver 

öppen informationsdelning av känsligt material (Myhr & Spekman 2005). Förtroende 

och engagemang behövs bland alla partner i flödeskedjan (Baratt 2004). Maloni och 

Benton (2000) definierar engagemang som en känsla av att vara känslomässigt 

involverad för att upprätthålla ett långsiktigt samarbete. Engagemang betyder även att 

parterna accepterar varandras brister och inte handla efter eget bästa vilket är viktigt 

eftersom båda parterna oftast inte har ett likvärdigt inflytande eller förhandlingsstyrka 

(Soonhong et al. 2005). Förtroende leder även till att personen som mottar 
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informationen känner uppskattning och på så vis agerar på ett samarbetsvilligt sätt 

(Myhr & Spekman 2005).  Att skapa samarbeten ger många fördelar men samtidigt bör 

det påminnas att skapandet av ett förtroende kräver mycket tid och kan lätt misslyckas 

om inte tillräckligt med tid och energi offras för detta (Myhr & Spekman 2005). Därtill 

bör nämnas att ett förtroende måste förtjänas (Soonhong et al. 2005). 

2.2.3. Kommunikation 

Kommunikation är en annan viktig aspekt i flödeskedjan där varje länk är en bristande 

länk, går något fel drabbar det hela flödeskedjan (Spekman, Kamauff & Myhr 1998). 

Det är viktigt att utveckla en öppen och bred kommunikation där innovationsrika idéer 

uppmuntras och stöds (Mohr & Spekman 1994). Kommunikationen bör även byggas 

upp så inte endast en person upprätthåller kontakten, då relationen snabbt kan få ett 

slut om personen i fråga avslutar sin anställning (Baratt 2004). Kommunikation är 

viktig över hela organisationen och det skall finnas en villighet att dela med sig av både 

bra och dåliga nyheter (Lambert, Emmelhainz och Gardner 1996). Informeras misstag i 

god tid kan man med hjälp av reservplaner lösa problemet. Det krävs på så vis en 

öppenhet mellan parterna som kan leda till starkare förtroende, respekt, hängivenhet 

och pålitlighet (Baratt 2004). Öppen information leder till att företag upptäcker 

ineffektivitet (Myhr & Spekman 2005). Informationsutbyten och framförallt 

transparenta informationsflöden där kvalitativ information förmedlas är mycket 

viktigt. Ett lyckat samarbete kräver även förståelse för hur informationsteknik bör 

utnyttjas på bästa sätt, genom dataanalyser, transparens och integrerade system 

(Mason, Lalwani & Boughton 2007, Baratt 2004). Många företag har idag strävat till att 

uppnå integrerade flöden en trend som startat i samband med ERP (Enterprise 

Resource Planning) system vilket gjort det möjligt med integrering via 

informationssystem. Dock är integrering ännu en utmaning för många organisationer 

(Lambert, García-Dastugue & Croxton 2008). 

Det bör existera daglig kommunikation i form av e-post, telefonsamtal samt spontana 

möten. För att erhålla effektiv och transparent kommunikation krävs elektroniska 

informationssystem som exempelvis Electronic Data Interchange (EDI) som enkelt kan 

integrera och överföra all nödvändig data mellan parterna (Myhr & Spekman 2005). 

Ryssel, Ritter och Gemünden (2004) håller med i påståendet om att nya avancerad 

utveckling inom informationsteknologi gör det möjligt att förbättra relationerna inom 

organisationer, sker informationsutbytet snabbt och smidigt kan ett djupare 
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förhållande inledas. Med mer avancerad it-teknologi och mobilkommunikation kan 

man bygga om långa och ineffektiva logistik processer (Sheu, Lee & Niehoff 2006). Det 

som behövs är en utförlig plan över implementeringsprocessen och ett beslut om att 

standardisera informationsteknologin, samt diskussioner kring vilken information som 

skall delas mellan samarbetsparterna (Soonhong et al. 2005). Esper och Williams 

(2003) anser vidare att samarbetet blir enklare och minskar transaktionskostnaderna. 

Myhr och Spekman (2005)  menar dock att elektroniska tjänster är av större betydelse 

när det handlar om standardiserade produkter där det krävs snabba och 

återkommande informationsutbyten, oftast handlar det även om stora volymer. Ryssel, 

Ritter och Gemünden (2004) påstår att informationen kring standardiserade 

produktflöden sker på rutin och är varken komplex eller känslig. Informationen kan på 

så vis enkelt skötas via elektroniska program, och på så vis arbeta effektivt utan att 

kräva ett strakt förtroende till varandra. På så vis spelar förtroendet en större roll vid 

skräddarsydda produkter (Myhr och Spekman 2005). 

Informationsdelning sker i flera olika variationsformer där det inkluderas 

försäljningsrapporter, marknadsföringsplaner, kundönskemål, lagernivåer etc. 

(Soonhong et al. 2005) Målet med kommunikation är att identifiera möjliga områden 

för förbättring (Soonhong et al. 2005). Delad information ger en gemensam grund för 

parterna och triggar flödet av produkter, service, betalning och återkoppling mellan 

parterna. Informationsdelning bör ske kontinuerligt och utbytet skall sträva till ett 

rutinmässigt handlande där flera områden inom företag berörs och där prognosdata 

delas öppet vilket förenklar bland annat schemaläggning. (Soonhong et al. 2005) Enligt 

Baratt (2004) fås idag för mycket information från otaliga källor så som internet, 

interna organisationssystem och e-post. Företag förlitar sig alltför ofta på e-post och 

samtliga tekniska kommunikationsmedel ger flertalet rapporter som slutligen ofta 

ignoreras. (Baratt 2004, Leidtka 1996).  

Elektronisk kommunikation är icke personellt och hjälper till att stödja och uppehålla 

en relation men räcker enbart inte. Mänsklig kontakt är fortfarande nödvändigt för att 

bygga upp ett förtroende (Myhr & Spekman 2005).  

2.2.4. Maktstrukturer 

Makt kan definieras som möjligheten av ett företag att influera ett annat företags 

intentioner och handlande, och skapar regler, rutiner och stark bestämmandeförmåga 

(Xu & Beamon 2006). Detta gör maktförhållandet viktigt även inom skapandet av 
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samarbeten.  Forskare såsom Maloni och Benton (2000) och Cox (2004) etc. påstår att 

integrationen i flödeskedjan länge har drivits av makt och kontroll snarare än 

gemensamma ”vinst-vinst” scenarion där båda parterna genererar likvärdiga resultat. 

Vad som är den mest effektiva maktstrategin är svårt att avgöra och beror i stort på de 

maktmedel och det maktövertag som parterna befinner sig i (Cox 2004) Makt är något 

som ses som en ohanterlig del av det dagliga arbetet, men samtidigt bör det skapas en 

maktbalans mellan två parter för ett fungerande samarbete. (Maloni & Benton 2000). 

Genom att skapa en förståelse för maktbalansen samt stärka förtroendet till partnern 

kan samarbeten fungera bättre.  Vid ett starkt förtroende kan inte den andre partnern 

ta nytta av situationer med en starkare maktposition, utan arbetar istället för 

gemensamma fördelar. (Soonhong et al. 2005)  

Orsaken varför olika maktstrategier används är för att uppnå vissa mål eller önskade 

resultat (Raven 2008). Enlighet Raven (2008) finns det sex olika maktstrategier, vilka 

är informationsmakt1, belöningsmakt2, betvingande makt3, legitimitetsmakt4, 

expertmakt5 och referentiell makt6. Den maktstrategi som ger mest acceptans och 

långsiktigt samarbete är informationsmakt där maktledaren förklarar hur något skall 

utföras samtidigt med en förklaring över varför det sättet är bättre och mer effektivt 

(Raven 2008). Den andra partnern accepterar förklaringen och förändrar därefter sitt 

beteende, som resulterar i en kognitiv förändring och acceptans (Raven 2008). Denna 

strategi kan dock vara svår att implementera då det krävs mycket tid och ansträngning 

(Raven 2008). Belöningsmakt, där exempelvis delning av vinst ger en möjlighet för 

positiv stimulans till samarbetet och kan leda till större acceptans bland den andre 

partnern (Maloni & Benton 2000). Strategin genererar ofta till nöjdhet hos de 

anställda, och kan även höja positivt inflytande i andra situationer (Raven 2008). 

Betvingande makt å sin sida leder till förändring genom att behandla den andre 

partnern negativt och genom oönskade konsekvenser som kan ses som en form av straff 

(Maloni & Benton 2000). Maktstrategin leder ofta till att den ena partnern blir ogillad, 

då den andre partnern tvingas acceptera en förändring i beteende (Raven 2008). 

Risken finns att hela samarbetet bryts upp, samt att maktövertagaren tappar sin 

auktoritet (Raven 2008). Belöningsmakt och betvingande makt är de två mest synliga 

och erkända maktstrukturerna (Maloni & Benton 2008). 
                                                        
1 Informationsmakt, fritt översatt från en. Infromation Power (Raven 2008). 
2 Belöningsmakt, fritt översatt från en. Reward Power (Raven 2008). 
3 Betvingande makt, fritt översatt från en. Coercion Power (Raven 2008). 
4 Legitimitetsmakt, fritt översatt från en. Legitimate Power (Raven 2008). 
5 Expertmakt, fritt översatt från en. Expertise Power (Raven 2008). 
6 Referentiell makt, fritt översatt från en. Referent Power (Raven 2008). 
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Expertmakt gäller då det ena företaget har en tilltro i den andre partnern och anser den 

ha överlägsen kunskap i området och är medveten om vilket beteende som är best 

lämpade för situationen (Raven 2008). Den överlägsne partnern delar inte 

nödvändigtvis med sig av information eller expertis som kunde hjälpa det andra 

företaget (Maloni & Benton 2008). Legitimitets makt gäller då den ena partnern har 

accepterat den andra partnern som en ledare. Eventuella förslag för förändring 

understöds av den andra partnern utan argumentation och motstrid (Raven 2008). 

Ofta finns ett underliggande kontrakt (Maloni & Benton 2008). I den sist nämnda 

maktstrategin, referentiell makt känner det ena företaget en önskan att identifieras 

med det andra företaget som kännetecknas med beundran och respekt till 

makthållaren. Detta kan ses som en dyrkan till det andra företaget (Maloni & Benton 

2008). Makthållaren ses som en modell som vill tillämpas (Raven 2008).  

Olika former av maktstrategier kan sammankopplas med relationsskapande. Enligt 

Brown, Flusch och Nicholson (1995) kan betvingande makt, legitimitets makt och 

belöningsmakt sänka samarbetspartners engagemang. Medan expertmakt och 

referentiell makt ofta stärker samarbetet, som även överensstämmer med Maloni & 

Benton (2008).  Makt påverkar faktorer som förtroende, samarbete, tillit, konflikter, 

och konfliktlösning vilket påvisar att makt har stor konsekvens av upprätthållandet av 

samarbeten (Maloni & Benton 2008). 

2.2.5. Säkerhetsfaktorer 

Säkerhet är en viktig egenskap i flödeskedjan, att produkterna som transporteras 

kommer fram och är i gott skick är en viktig förutsättning för kunderna. Ökad oro i 

transportbranschen med bland annat terrorism, rån, punktlighet, minskad ledtid etc. 

har bidragit med allt fler säkerhetssystem och säkerhetsprogram (Sheu, Lee & Niehoff 

2006). Enligt Sheu, Lee och Niehoff (2006) kan relationer förbättras genom 

koordinerade säkerhetssystem som bidrar med tillförlitliga transporter.  

För att stärka säkerheten i flödet har företag allt mer börjat satsa på att ta ansvar, 

möjliggöra spårning av gods och användning av elektroniska transaktioner samt andra 

service former för att optimera och effektivera de globala flödeskedjorna (Sheu, Lee och 

Niehoff 2006). Flertalet säkerhets program har startats runt om i världen, som 

involverar alla parter i flödeskedjan och strävar till att förbättra samt förenkla 

leveranskvalitet, säkerhetsinitiativ, transitering av varor, ursprungskontroller etc. Även 

här påpekar Sheu, Lee & Niehoff (2006) att säkerheten i hela flödet endast är så stark 
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som den svagaste länken där risken för godset är lika stor hos företaget själv som hos 

de olika aktörerna i flödeskedjan. Därför bör säkerheten i hela flödet förstärkas. För att 

säkerheten skall bibehållas krävs även kompatibla IT system som överför 

säkerhetsinformation mellan partnerna. (Sheu, Lee & Niehoff 2006) 

Ett certifikat som används inom EU är AEO (Authorised Economic Operator) som 

definieras som ”ett globalt projekt vars mål är att främja säkerheten i de internationella 

leveranskällorna” (Tullstyrelsen 2011).  Fördelarna med certifikatet är att få snabbare 

tillstånd beviljade från tullen, lättnader vid kontroller av tullbevakning exempelvis vid 

import och exportdeklarationer, förbättrad säkerhet i leveranskedjan samt ett anseende 

som pålitlig aktör (tullstyrelsen 2011). Ett AEO certifikat erhåller ett företag genom 

granskning av deras förtullnings och logistikfunktioner och berättigar förmåner i hela 

EU-området. Typiska AEO aktörer är tillverkare, exportörer, speditionsfirmor, 

lagerhållare, tullombud, transportfirmor och importörer. (Tullstyrelsen 2011) Att vara 

AEO certifierad är ingen nödvändighet men gör varuflödet smidigare allteftersom fler 

medlemmar binder sig till certifikatet. Det finns tre typer av AEO certifikat. AEOC som 

gäller tullförenklingar, AEOS som gäller för säkerhet och skydd och AEOF som gäller 

för både transportförenklingar och säkerhet och skydd. (Tullstyrelsen 2009). I Finland 

finns 54 AEO-certifierade företag (Europeiska Kommissionen 2013 a) medan det i 

Sverige existerar 314 AEO- certifierade företag (Europeiska Kommissionen 2013 b). 

Sverige har således betydligt fler certifierade företag än Finland. Säkerhet är dock något 

som växer ständigt och blir allt viktigare för företagen (Sheu, Lee och Niehoff 2006). 

2.2.5.1. Avtal 

Avtal är en annan säkerhetsform i flödeskedjan som ger trygghet åt de olika parterna. I 

transportbranschen är det exempelvis viktigt att redogöra för när ansvaret övergår till 

en annan part. Ett avtal kan definieras som en överenskommelse mellan två partner där 

den ena lovar att göra något för den andra partnern för viss ersättning som sedan måste 

åtföljas bland de båda parterna. (Lowe 2007) Tidigare har avtal främst använts för att 

säkra inköpsvolym och risktagande (Wang 2002). Idag används avtal även som 

incitament för att koordinera samarbetande företag och bland logistik aktörer för att 

bestämma ledtid och punktlighet (Wang 2002). Exempelvis kunde avtal med logistik 

aktörer vara uppbyggda på ett sätt att bättre förmåner erhålls med ett giltigt avtal 

(Forslund 2008).  
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Muntliga avtal förekommer men är naturligt svårare att argumentera med vid en 

konflikt (Forslund 2008). Chopra och Meindl (2007) påstår att detaljerade avtal bör 

utvecklas efter hand och leder till förbättringar i samarbetet och stöder samarbetet 

bättre än oförändrade avtal som är definierade direkt i början av en relation. Ett avtal 

kan innehålla både bonus och straff som exempelvis betalning för försenad leverans 

(Lowe 2007). 

Inom transport har Nordiska speditörsförbundet tagit fram bestämmelser för att 

redogöra för speditörens och uppdragsgivarens rättigheter och skyldigheter. Dessa 

villkor benämns som NSAB 2000 (Nordiska speditörsförbundets allmänna 

bestämmelser). Villkoren inkluderar också stadganden om speditörens ansvar enligt 

olika transportsrättsliga konventioner och lagar. Dessa regler är framtagna eftersom 

det för spedition inte tidigare existerat gemensamma spelregler som rättsligt dömts lika 

i norden.  (Nordiskt speditörföbund 1998) 

Flertalet faktorer påverkas således samarbetet mellan aktörerna i flödeskedjan och 

deras varaktighet och styrka. Denna avhandling strävar till att fokusera på hur dessa 

faktorer påverkar samarbetet mellan transportbolag. Tabell 1 på följande sida 

sammanfattar de viktigaste faktorerna och deras egenskaper samt forskare inom 

området vilket tidigare redogjorts i texten. 
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Tabell 1 Faktorer som berör samarbetet i flödeskedjan 

Faktorer Beskrivning Forskare 
Organisations-
struktur 

-Överensstämmande värderingar och förväntningar 
samt gemensamma mål och strategier 
-Överensstämmelse om att risker och belöning 
delas lika 
-Gemensam problemlösning 
-Redogöra för ansvarsområden och 
rapporteringsönskemål 
-Demografisk likhet 
-Engagemang från chefer 

Baratt(2004)/ Lambert, 
Emmelhainz & Gardner 
(1996)/ Lambert & Cooper 
(2000) Spekman, Kamauff 
& Myhr (1998)/ Soonhong 
et al. (2005) 
 

Förtroende -Byggt på tillit, trohet och ömsesidiga åtaganden  
-Finns ingen oro för att bli lämnad 
-Parterna utför det som lovats 
-Företagen är känslomässigt involverade i varandra 
-Finns en öppenhet och delning av information 
-Engagemang och uppmuntring mellan parterna 

Myhr & Spekman (2005)/ 
Baratt (2004)/ Spekman, 
Kamauff & Myhr 
(1998)/Lambert, 
Emmelhainz och Gardner 
(1996) 

Kommunikation -Viktigt med öppen och transparent information 
-Innovationsrika idéer delas och stöds 
-Kommunikation genom hela flödet 
- e-post, telefon, personlig kontakt 
-Informationsteknologi ss. EDI 
-Öppen information upptäcker ineffektivitet 
-involvera flertalet personer i samarbetet 
 

Myhr& Spekman (2005)/ 
Sheu, Lee & Niehoff 
(2006)/ Ryssel, Ritter & 
Gemünden (2004)/ Baratt 
(2004)/ Lambert, 
Emmelhainz & Gardner 
(1996)/ Mason, Lalwani & 
Boughton (2007)/ 
Mohr & Spekman (1994) 

Maktstruktur -Möjligheten att influera ett annat företags 
intentioner och handlande 
-Flödet drivs av makt och kontroll 
-Makt sammankopplas med relationsskapande 
-Matstrategier: informationsmakt, belöningsmakt, 
betvingade  makt, legitimitetsmakt, expertismakt, 
referentiell makt 
-Makt påverkar förtroende, samarbete, tillit, 
konflikter och konfliktlösning 

Maloni & Benton (2008) 
Raven (2008) 
Brown, Flusch & 
Nicholson (1995) 

Säkerhet - Viktigt att gods levereras punktligt och i gott skick 
- God leveranskvalitet 
- Ökad oro i transportbranschen för terror och stöld 
- Högre ansvar och spårning av gods 
- Säkerhetsprogram  
- Avtal förstärker tryggheten 
- Leveransvillkor 

Sheu, Lee & Niehoff 
(2006)/ Lowe (2007)/ 
Wang (2002)/ Forslund 
(2008) 

 

Det har tydligt redogjorts för viktiga faktorer som påverkar samarbetet. För att få en 

förståelse för transportbolagens del i samarbetet presenteras nedan dess betydelse i 

flödeskedjan åtföljt av Collaborative Transportation Managemnet (CTM) modellen.  
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2.3. Transportsektorns betydelse i flödeskedjan 

Efter att ha redogjort för intresset kring samarbete i flödeskedjan kan det konstateras 

att transportservice är en viktig del av ledtiden från order till slutkund där servicen kan 

förbättras och kostnaderna i flödets helhet förminskas (White paper 2004). Att 

samarbeta ger fördelar i form av tillgång till nya marknader, bättre materialtillgångar 

och kostnadseffektiv transport (Simatupang, Wright & Sridharan 2004). Transporten 

är således en viktig del i flödesprocessen men har länge försummats och ansetts vara 

flödeskedjans svagaste länk (Mason, Lalwani & Boughton 2007). Transporterna har 

betraktats som oviktiga inom integreringsprocessen och därför blivit behandlad som en 

handelsvara där det endast varit fråga om förmånlig prissättning vid inköpen snarare 

än på långsiktiga samarbeten (White paper 2004).  

Flödeskedjan är ett komplext system med flera inblandade partners och där frakterna 

omfattar allt mer globaliserade flödeskedjor vilket gjort att transportörerna fått allt 

större svårigheter att hänga med i förändringarna där global produktion, kundstyrda 

produkter, kortare livscykel, snabbare ledtider, mindre beställningsmängder och högre 

logistikkostnader ständigt påverkar processen. (Feng & Yuan 2007). Det ökade 

intresset för kundspecifika produkter och elektronisk handel har tvingat tillverkare och 

återförsäljare att förkorta planering och leveranstider (Browning & White 2000). Detta 

visar att transportbranschen ständigt utsätts för kostnadspressningar av olika slag som 

kräver omstruktureringar (Feng & Yuan 2007). Dock är det inte enbart kunderna som 

pressar priserna och ställer krav som påverkar, även nystiftade lagar så som EU:s 

arbetstidsdirektiv, trängselavgifter och diverse säkerhetsbestämmelser har en inverkan 

(Mason, Lalwani & Boughton 2007). Utöver dessa även faktorer som höga 

bränslekostnader, förhöjda försäkringspremier och trafikstockning. (Mason, Lalwani, 

Boughton 2007). Välkända problem inom transport är lastbilar som tvingas köra 

sträckor tomma, outnyttjade utrymmen för vikt och volym, spenderad tid i väntan på 

att få lassa samt lossa gods och bestämmelser för chaufförernas tidkörning och så 

vidare.  Problem som slutligen leder till dyrare transportpriser. (White paper 2004) 

Transportörens förmåga att hämta, transportera och leverera gods på ett tidshållbart 

sätt är viktigt speciellt med tanke på att konkurrensen bland fraktförare blivit allt 

hårdare vilket har pressat dem till att finna effektivare lösningar för att inte tvingas 

lägga ner sin verksamhet på grund av olönsamhet, vilket bevisar att samarbeten för 

både småföretagare och större transportörer lönar sig (White paper 2004). Bristande 

eller otillgänglig transportkapacitet skapar luckor i flödeskedjan och skapar viss 
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osäkerhet som leder till större lager hos återförsäljare och leverantörer, endast för att 

vara på den säkra sidan (Feng & Yuan 2007). Inom transportbranschen finns några 

kritiska punkter då samarbetsrelationer behövs, vilka kan vara då en lastbil går sönder, 

vid kritiska väderförhållanden, strejk av lastbilschaufför etc. (White paper 2004). CTM 

modellen är ett verktyg och en modell som för samman olika parter i flödeskedjan och 

är skapad för att även inkludera transportsektorn, där transportörerna har en enorm 

möjlighet att effektivisera flödeskedjan (Wen 2012). 

2.3.1. Collaborative Transportation Management (CTM) 

För att klara svårigheterna i transportbranschen krävs nya strategier.  De olika parterna 

i flödeskedjan borde således skapa gemensam planering med transportörerna för att 

säkerställa att kapacitet finns tillgängligt när det behövs. Collaborative Transportation 

Management (CTM) modellen blandar det horisontala samarbetet tillsammans med det 

vertikala där transportörerna blir en strategisk partner för delad information och 

samarbete i flödeskedjan (Chan & Zhang 2011). Tillämpning av CTM medför kortare 

övergångstider och minskade kostnader samtidigt som det höjer utnyttjandet av 

transport (Feng & Yuan 2007). 

För att förstå konceptet kring CTM modellen krävs grundinsikt i Collaborative, 

Planning, Forecasting and Replenishment (CPFR) modellen samt definitionen av olika 

samarbetstyper som tidigare redogjorts i avhandlingen. CPFR modellen är en 

föregångare till CTM och uppkom 1995 och går steget längre än tidigare modeller i 

effektivering av samarbetet i flödeskedjan och inkluderar planering, prognostisering 

och kompletterings processer (Esper & Williams 2003). CPFR kräver att parterna 

utvidgar sitt samarbete genom användning av teknik. Målet är automatisera och 

förbättra framtids prognoser mellan företag (Esper & Williams 2003). Vilket i sin tur 

leder till mindre lagerkostnad, transporteffektivitet och bättre avkastning och 

kundservice (Du, Leung, Zhang & Lai 2009). CPFR är en nio stegs modell för att 

förbättra samarbetet i flödeskedjan som främst berör det vertikala flödet med de 

traditionella aktörerna som leverantör, tillverkare, återförsäljare. Det vill säga ur 

köpare- säljare perspektivet medan CTM även beaktar transportörer och 

tredjepartsaktörer. Modellen kan fördelaktigt kombineras med CPFR modellen, för att 

stärka fördelarna, men är ingen nödvändighet. (Du et al. 2009) CPFR håller på att bli 

en av den mest inflytelserika approachen för att styra flödeskedjan och tillika öka 

effektiviteten genom transparens mellan olika partner. (Esper & Williams 2003). 
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CTM modellen är liksom sin föregångare är en stegs modell, där målet är att skapa 

samarbetande relationer och förbättra integrationen bland avsändare (säljare), 

transportörer, mottagare (köpare) samt service aktörer inom tredjepartslogistik (3PL) 

aktörer (White paper 2004). Det är en övergripande process och ett verktyg som för 

tillsammans samarbetspartners och serviceaktörer för att minska ineffektivitet inom 

transportplaneringen och dess processer (White paper 2004). Modellen strävar till att 

förbättra service, höja prestation samt sänka transportkostnader vilket ger värde till 

hela samarbetsprocessen (Esper & Williams 2003). Förutom detta tillsammans med 

olika parter i flödeskedjan och andra service aktörer även minimera ineffektivitet inom 

transportplanering och transportutförande, med målet att förbättra resultatet för 

samtliga inblandade. (White Paper 2004).  

Orsak till att CTM har fått större uppmärksamhet den senaste tiden är kraven på högre 

servicegrad och mindre rum för misstag i flödet som på grund av återförsäljarnas allt 

kortare beställningscyklar och kundernas skräddarsydda lösningar har höjt pressen på 

flödets alla olika partners (White paper 2004). Den korta, snabba beställningstiden har 

gjort att transportörer har svårt att synkronisera tillgång med efterfråga. (White paper 

2004).  CTM har även fått en större betydelse bland problem som kan förknippas med 

planeringstid, leveranstid, lagerhållning, transportörs utrustning, speditörs avgifter och 

företags övergripande prestationer (Browning & White 2000). Viktigt är att dela på 

information och minimera brister i flödet och genom integration uppnå större 

effektivitet.  Nedan ses figur 5 som förklarar den nödvändiga integrationen mellan olika 

parter i flödeskedjan, där CTM modellen integrerar avsändare, mottagare, fraktförare 

och 3PL aktörer.  

 CTM modellens olika aktörer Figur 5

 

Källa: Feng & Yuan 2007: 626) 
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CTM modellen berör och integrerar på så sätt flera aktörer som strategiskt, taktiskt och 

operationellt påverkar varandra, vilket beskrivs närmare i följande stycke. 

2.3.1.1. Processflödet för CTM modellen 

I grund och botten omfattar CTM modellen 14 steg där de tre första huvudpunkterna 

kan härledas direkt till CPFR modellen. Steg 1-2 innebär att skapa ett gemensamt 

samarbete och företagsplanering. Steg 3-5 gäller prognoser som behövs för beställning 

och steg 6-8 gäller för beställnings förfarande.  CTM modellen och transportören får 

större betydelse vid steg 9-11 då själva verkställandet av frakterna äger rum och sedan i 

punkt 12 – 14 då betalningens process för transportören berörs. (Feng & Yuan 2007) 

De olika stegen kan ses i figur 6 nedan.  

 CTM modellens stegprocess Figur 6

 

Processen startar på så vis med skapandet av ett samarbete och integrerade aktiviteter, 

prognostisering och beräknad tid för leverans vilket inkluderar gemensam kapacitets 

planering och schemaläggning. Därefter verkställandet av frakt, med information om 

lastning och det praktiska utförandet och avslutningsvis överenskommelser för 

betalning (White paper 2004). 

Samarbete handlar inte enbart om att ta fram en djup relation med delat utbyte av 

information på en operationell nivå, utan bör även integreras på en taktisk och 

strategisk nivå i flödeskedjan. Saknas de två sistnämnda kan framgångarna bli 

begränsade (Baratt 2004). Deltagarna i CTM modellen samarbetar genom att konstant 

dela på nyckelinformation angående efterfråga och utbud via prognoser, 

händelsekalender, förväntad kapacitet etc. Allt för att möjliggöra korrekt mängd och tid 

för leverans. CTM modellen är ytterligare indelad i olika faser, vilka är den strategiska, 

taktiska samt operationella fasen. (White paper 2004). 

I den strategiska fasen existerar drivkrafterna för samarbetet där definitionen av hur 

djup relation parterna skall ingå fastställs. Likaså vilka produkter och tjänster som skall 

utföras mellan parterna i samarbetet samt vilka geografiska områden samarbetet skall 
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gälla över. Därtill utreds hurdan transport strategi som lämpar sig bäst. (Feng & Yuan 

2007) I den strategiska fasen framkommer även villkor för hur länge förhållandet skall 

vara i kraft och i hur stor utsträckning och allmänt vilka leveransvillkor som skall gälla 

för frakterna. Målet med samarbetet är att partnernas förväntningar från det 

gemensamma samarbetet bör redogöras före samarbetet inleds för att inte göra någon 

besviken.  Till sist även vilken data och mängden data som skall delas mellan parterna 

och framförallt hur informationen skall delas, genom vilka system och genom hur djup 

integration och transparens mellan parterna. Vidare kan det även vara bra att skapa 

speciella protokoll som måste följas. (White paper 2004)    

Den taktiska fasen berör process flödet som inkluderar planering, redogörelse över 

behov, startprodukt och framtida prognoser. Planering bör utföras för att klargöra 

behovet av transportutrustning för att möjliggöra leverans (Feng & Yuan 2007). 

Prognoserna bör delas med och engagera alla berörda parter och förutse framtida 

material nödvändigheter genom prognostiserad fraktvolym samt förhandsinformation 

om leveransdag, avsändare, mottagare, vikt, volym, mängd, fraktslag och ifall det är 

fråga om gods som kräver någon form av special hantering. Planeringsfasen inkluderar 

således information angående fraktens utbredning, leverans cykel och garanterad 

fraktvolym. (Feng & Yuan 2007). Sammanfattningsvis skall alla parter förse 

transportörerna med tillräcklig information om det framtida behovet så de i sin tur 

efter bästa förmåga kan planera transporten, säkerställa kapacitet och minska transit 

tider. (White paper 2004)    

Operationella fasen beskriver processen för aktiviteter som krävs för att slutföra en 

kundorder/ leverans. Planera, verkställa och beräkna korrekt antalet frakter. (Feng & 

Yuan 2007) Den operationella fasen följer distributionsstrategier och tidigare skapta 

protokoll för att acceptera transporten, planerar in den, och reserverar plats. Vidare 

inkluderas alla verktyg som krävs för utförandet och spårning av frakt. I den här fasen 

får transportören även ansvara för att meddela leveransens status eller möjlig försening 

för alla berörda parter. Transporten sker enligt tidigare överenskomna villkor. (White 

paper 2004) Nedan presenteras i figur 7 en mycket förenklad bild av CTM modellen där 

de olika faserna beskriv kort för att erhålla en överblick över de viktigaste aspekterna 

kring modellen.  
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 CTM Modellens tre stadier  Figur 7

 

Modellen kräver utgående från detta att en relation skapas, med långsiktig planering 

och transparens mellan parterna. Det bör även existera viss prognostisering för att 

klargöra behovet av transportkapacitet. Här nedan redogörs för annan viktig data som 

behövs för att möjliggöra CTM modellen och de tillhörande olika faserna. 

2.3.1.1. Nödvändig data för CTM  

För att möjliggöra CTM krävs att de inblandade parterna har ett gott förhållande och 

relation till varandra (Chan & Zhang 2011). Feng och Yuan (2007) påpekar att parterna 

nästan bör infinna sig i en strategisk allians. Detta visar att mycket av de egenskaperna 

som redogjorts tidigare i avhandlingen kring faktorer som berör samarbete kan ses som 

attribut för grundkunskaper kring CTM modellen, vilket styrker dess viktighet och 

behovet för dem att vidare undersökas. För att CTM modellen skall fungera krävs 
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- Information kring delad data 

§ Vad skal delas, hur stor transparens 
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§ Hurdan överföring 

- Särskilda protokoll som bör följas 
 

TAKTISK FAS – PLANERING OCH BEHOV AV UTRUSTNING 
- Planering – för att klargöra behov av transportutrustning 
- Prognostisera fraktvolym 
- Engagera och dela prognoser med samtliga partner 
- Förse transportör med korrekt förhandinformation och nödvändig data (ex. 

leveransdag, avsändare, mottagare, vikt, volym, mängd, fraktslag, 
specialhantering etc.) 

OPERATIONELL FAS – UTFÖRANDET AV FRAKT 
- Processer som krävs för att slutföra en leverans 
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faktorer som stöder samarbetet så som ett gemensamt intresse, öppenhet, 

överenskommelse om vad som är viktigt, ömsesidigt hjälpande, klara förväntningar, 

ledarskap, anpassning till varandra, gemensam problemutredning, förtroende och 

delade fördelar (White Paper 2004). Det är viktigt att företagen har förståelse för 

varandras värderingar, klara rapporteringsönskemål, demografisk likhet och 

redogörelse över hur risker och belöning skall bearbetas (Soonhong et al. 2005, 

Spekman, Kamauff & Myhr 1998). En förståelse för den andres organisationsstruktur 

och ett starkt förtroende som bör diskuteras i ett tidigt skede, vid den strategiska fasen.  

Kommunikation och integration är kanske det viktigaste inom CTM, det bör finnas en 

öppenhet att dela information och skapa transparens mellan parterna. För att lyckas ha 

en öppen kommunikation behövs personliga möten och är det enda sättet att utveckla 

förhållandet för fortsatt CTM samarbete, men även e-post och telefonsamtal bör 

existera för att engagera parterna (Chan & Zhang 2011). För att transportören skall ha 

en möjlighet att mäta kapacitet och precision krävs korrekt information i from av 

volym, vikt, fraktmängd och fraktslag. Vidare behövs datumstämpel för att möjliggöra 

mätning av transportens resultat. Transit information så som plats och status för att 

avgöra om försenad eller punktlig leverans (White paper 2004). För att få insikt i 

leveranssäkerhet och prestation behövs korrekta upphämtnings- och leveransdagar, 

inkluderat med ankomsttid, lastningstid, avgång, leveranstid, lossning, avgång från 

lossningsstället. Det bör ingå information om ersättningskrav för att avgöra värdet på 

eventuell skada eller förlorat gods. För att en betalning skall kunna uppmätas behövs 

pris, tilläggpriser, orsak för tillägg, fraktsedel belopp samt datum redogöras. Utöver 

detta, daglig information angående farligt gods eller special arrangemang. Användning 

av lastningsnummer eller gods ID är viktigt för att möjliggöra spårning och följa 

godsets väg till slutkunden. (White Paper 2004). Mycket information krävs på så vis för 

själva utförandet och berör den operationella fasen, men bör redan i den taktiska fasen 

korrekt prognostiseras. Chan & Zhang (2011) framhäver styrkan och viktigheten med 

prognoser, eftersom det är ett faktum att många företag följer historisk data för volym 

som inte beaktar oregelbundenheter i försäljningen som kan uppstå genom extra 

marknadsföring, trender eller vid säsongsbaserade produkter som inte meddelas i 

förväg. (White Paper 2004) 

I en studie gjord av Feng och Yuan (2007) kan implementering av CTM minska 

transportkostnaderna med 8,4 % - 20 % genom avancerad planering, optimering och 

kontinuerliga uppdateringar av fraktstatus. I deras studie sågs även förbättringar i 
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leveransprecision mellan 5 % - 30 % och en höjning i transportutnyttjande mellan 10 % 

- 42 % (Feng & Yuan 2007). Kostnader för implementering av CTM är huvudsakligen 

de kostnaderna som uppkommer genom skapandet av elektroniska plattformar för 

informationsutbytet mellan de olika parterna, en kostnad som gemensamt bör stödjas 

av samtliga partner för ett långsiktigt samarbete. (Feng & Yuan 2007) 

Transportören tvingas ofta att förutse avsändarens behov och göra snabba beslut. 

Genom planerat samarbete kan behovet förutses bättre vilket resulterar i bättre 

planering, större volymer, lovade uppdrag, effektivare process, och mindre 

administrativa kostnader och bättre ledtid. (White Paper 2004) Kapaciteten utnyttjas 

bättre och mindre kilometrar körs med halvfulla bilar. (Browning & White 2000) CTM 

modellen har också visat sig ha positiv inverkan på skapandet av konkurrensfördelar 

samt att det skapar integrerade partnerskap som leder till bättre kundservice och 

minskade fraktkostnader (Wen 2012). Ett mer familjärt samband uppstår och 

kundservicen blir bättre. Samtidigt ger teknologi och internet stöd till 

nutidsinformation som bidrar med tillgång till spårning, leveransstatus och bättre 

leveranssäkerhet (Esper & Williams 2003). 

Transportbolagen har fått en större betydelse och CTM stöder långsiktig effektivitet. 

Hemligheten är delad information och integrerad kommunikation och tillika attribut i 

form av förtroende, organisationslikhet och säkerhet.  Resultatet är mer fokuserade 

flödeskedjor med samarbeten där alla parter är strategiskt involverade vilket eliminerar 

möjliga hinder.  

2.4. Sammanfattning av den teoretiska referensramen 

Samarbete i flödeskedjan kan leda till betydande förbättringar för inblandade partner. 

Konkurrenssituationen är hård och har därför lett till skapandet av nya strategier. 

Genom samarbeten kan företag satsa på sin kärnkompetens, utveckla expertisområden, 

erhålla nya marknadsandelar och bidra med andra ekonomiska fördelar. (Myhr & 

Spekman 2005). Tidigare har de flesta strategier fokuserat kring samarbete i det 

vertikala flödet mellan återförsäljare och leverantörer. Nu har dock allt fler företag 

insett transportsektorns betydelse och därför har det horisontala flödet, med 

transportörer och tredjepartsaktörer fått ett ökat intresse. (Langley et al. 2008) 

Transportsektorn har länge upplevts som flödets svagaste länk, och inte varit del av 

strategierna för effektivisering och förbättring (Mason, Lalwani & Boughton 2007). 

Collaborative Transportation Management (CTM) modellen är en modell som 
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inkluderar transportsektorn och har erhållit ett större intresse. CTM modellen 

integrerar de traditionella aktörerna ur det vertikala flödet tillsammans med transport 

och tredjepartsaktörer i samarbetet (Esper & Williams 2003). Konceptet går ut på att 

dela information mellan parterna för att erhålla korrekta framtidsprognoser för 

leverans, vilket säkerställer att rätt kapacitet finns tillgängligt när det behövs. Att starta 

ett samarbete kräver dock att flera faktorer samverkar och bidrar till en långvarig 

relation. Faktorer som ansetts ha stor påverkan på samarbetet är organisationsstruktur 

där värderingar, demografisk likhet, gemensam planering och målsättning är av 

betydelse (Lambert, Emmelhainz & Gardner 1996, Spekman, Kamauff och Myhr 1998). 

Även förtroende och engagemang är viktiga egenskaper (Baratt 2004), liksom bra 

kommunikation, öppenhet och en förståelse för varandras maktposition i samarbetet 

(Maloni & Benton 2000). Ytterligare kan nämnas att säkerhetsfaktorer såsom god 

leveranskvalitet och avtal mellan parterna inverkar på samarbetet (Sheu, Lee & Niehoff 

2006). Ensam kan man inte skapa effektivitet i flödeskedjan och således behövs 

pålitliga samarbeten mellan olika parter och flertalet faktorer som samverkar 

(Simatupang & Sridharan 2002).  
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3 METOD 

Syftet med forskning handlar i sin helhet om att öka tilltron till angivna påståenden och 

uppfattningar. (Holme & Solvang 1991) Metod är en viktig del av forskningsprocessen 

som ger stöd åt resultatets riktighet och är ett redskap för att lösa problem och komma 

fram till ny kunskap (Holme & Solvang 1991). Vetenskapsteori strävar till att fånga 

verkligheten vi lever i och få en bättre uppfattning hur enskilda människor, grupper och 

institutioner handlar och inverkar på varandra. (Holme & Solvang 1991) En forskare 

bör alltid vara inställd på att det finns mer information att ta fram och nya idéer att 

utveckla, och det skall finnas en strävan efter ny kunskap (Gummesson 2005). Det 

finns huvudsakligen två forskningsmetoder att välja mellan vilka är kvalitativa samt 

kvantitativa metoder som väljs utgående från undersökningens ändamål. (Holme & 

Solvang 1991). Kvantitativa metoden förklarar olika företeelser genom statistiska 

metoder med konkret mätdata (Bryman & Bell 2003). Enligt Patton (2002) följer 

kvantitativ forskning den naturvetenskapliga normen och det positivistiska tänkandet 

där man prövar teorier och letar konkret fakta och underliggande orsaker. Den 

kvalitativa metoden å sin sida lägger vikten på ord och strävar till att undersöka ett 

visst fenomen på djupet för att få ökad förståelse för hur individer tolkar och uppfattar 

sin sociala verklighet (Patton 2002). 

Litteraturgenomgången från föregående kapitel redogör för avhandlingens 

huvudsakliga sekundärdata och beskriver tidigare forskning inom ämnet som studeras. 

Metodkapitlet står som grund och stöder det erhållna primärdatat som uppnåtts genom 

observationer och intervjuer. Den empiriska undersökningen är nödvändig för att 

uppnå syftet att identifiera problem och möjliggöra förbättringsförslag för 

fallstudieföretaget. Härnäst presenteras tillvägagångssättet för empiriska 

undersökningen som vidare presenteras, analyseras och kopplas samman i de resterade 

kapitlen. 

3.1. Val av metod  

Metodik används för att motivera de slutsatser forskningen tagit fram. Metodvalet 

grundar sig på studiens syfte och frågeställning. Skillnaden mellan de olika metoderna 

beror på hur man använder sig av det insamlade data och den erhållna informationen 

(Bryman 2001). Den kvalitativa metoden är vald för att stöda avhandlingen eftersom 

syftet strävar till att identifiera problem som uppstår i samarbetet mellan 
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transportbolag samt komma med förbättringsförslag. Avhandlingen vill få svar på 

frågor som ”hur”, ”varför” och ” på vilket sätt” som till sin natur kräver beskrivande och 

omfattande svar. Detta förespråkar valet av den kvalitativa forskningsmetoden och är 

ett stödjande argument för användandet av en fallstudie (Yin 2003). Verkligheten ses 

som en föränderlig egenskap som individerna skapar och omformar efter förmåga, den 

kvalitativa forskningsmetoden följer på så vis ett ontologiskt tankesätt, där frågor 

angående den existerande verkligheten är det viktiga och där sociala egenskaper är 

resultatet av ett samspel mellan individer som står i fokus (Patton 2002). Den 

kvalitativa undersökningen passar även syftet då det önskas att respondenterna skall 

formulera svaren fritt och delge sig med sina åsikter och tankar, det är en 

semistrukturerad studie utan förbestämda svarsalternativ och där inget svar anses vara 

varken rätt eller fel. Avhandlingen följer det deduktiva synsättet där den teoretiska 

referensramen står som grund för den empiriska studien som sedan har jämförts med 

empirin (Saunders, Lewis & Thornhill 2000). Enligt Bryman & Bell (2003) måste 

teorier prövas innan de kan ses som hållbara eller användbara. Detta har gjorts genom 

jämförelse mellan empiri och teori.  

Den kvalitativa forskningsmetodiken skrymmer flera olika metoder som stöder 

undersökningen, av dem kan nämnas observationer, intervjuer samt analys av texter 

och dokument (Bryman & Bell 2003). Den här avhandlingen har använt sig av både 

deltagande observation, semistrukturerad intervju samt sekundär data för att kartlägga 

verkligheten, dessa metodval nämns mer ingående i ett senare skede efter att begreppet 

fallstudie och de utvalda valda respondenterna redovisats.  

3.1.1. Fallstudie 

En fallstudie är en forskningsmetod där man genom en ingående studie strävar till en 

djup och detaljerad utredning över ett fall i en viss miljö som utgör fokus för intresset 

och strävar till att få en helhetsbild av det undersökta fenomenet (Bryman 2001). En 

fallstudie uppmuntrar användningen av flertalet lämpliga källor och metoder och 

fokuserar på att förstå komplexiteten för det enskilda fallet (Yin 2003). Det bör 

påminnas att en fallstudie även kan ha en kvantitativ inriktning, dock i det här fallet är 

samarbetet mellan transportbolag det komplexa problemet med Posten Åland Ab som 

inblandat bolag, där det eftersträvas fritt formulerade och djupa svar. Vad som skiljer 

en fallstudie från andra tillvägagångssätt är enligt Bryman (2001) målet där forskaren 

följer det ideografiska synsättet och strävar till att belysa unika drag för ett specifikt 
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fall. (Bryman 2001). För att erhålla ett resultat används ofta deltagande observation 

och intervjuer som förknippas med en viss plats som exempelvis en arbetsplats eller 

organisation (Bryman & Bell 2003). En fördel av användningen av flera metodval är att 

det möjliggör triangulering med vilket forskaren kan bestyrka studien genom att 

försäkra sig om att resultatet är riktigt. Detta är viktigt då varje metodval har viss 

påverkan på resultatet (Saunders, Lewis & Thornhill 2000). Forskare ser trots detta 

kritiskt på metoden eftersom det ansetts vara svårt att generalisera eftersom man 

endast undersöker ett fall (Yin 2003). Visserligen har det i det här fallet varit svårt att 

generalisera för samarbetet bland alla transportbolag eftersom avhandlingen endast 

studerar kopplingen mellan ett specifikt bolag och deras samarbetspartner. Däremot 

har valet av en fallstudieundersökning hjälp till att bättre specificera problemet mer 

ingående och gett en helhetsbild för hur ett samarbete mellan transportbolag fungerar. 

Således generaliseras slutresultatet inte till hela populationen utan till den existerande 

teorin. 

Fallstudieföretaget är som tidigare nämndes, Posten Åland Ab. Forskaren är själv 

anställd på företaget vilket har underlättat tillgången av material för studien och gett 

forskaren en insikt i arbetet, vilket har gynnat förståelsen av studien. Dock har 

forskaren endast arbetat under ett halvår som försäljare på företaget vilket betyder att 

relationen mellan forskaren och samarbetsparterna är relativt ny och obekant. 

Eftersom forskaren anses vara ny och fördomsfri i samarbetet har detta varit en 

möjlighet för samarbetspartnerna att uttala sin åsikt för förbättring. Det har även 

förekommit en öppen dialog och forskaren har eftersträvat att hålla sig neutral utan att 

påverka respondenterna genom att noga lyssnat och undvikit att styra intervjuerna.   

3.2. Presentation av utvalda samarbetspartners 

Företagen som undersöks är alla samarbetspartners till fallstudieföretaget, och 

specifikt utvalda av Posten Åland Ab:s försäljningschef.  Totalt har tre företag 

undersökts på djupet för att få förståelse för samarbetet. Två av företagen är belägna i 

Sverige och det tredje företaget i Finland. Samtliga företag är inriktade på transport och 

logistik. Företag A och Företag B har valt att förbli anonyma vilket gjort att 

anonymiteten kommer att gälla för samtliga företag som inte kommer att nämnas till 

namn i avhandlingen, endast vissa kännetecken kommer att redogöras. Holme och 

Solvang (1991) påstår att ”respekt för medmänniskor är en grundläggande 

utgångspunkt för all form av samhällsforskning” vilket fungerar som en grund för 
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avhandlingens etiska ställningstilltagande. Nedan presenteras de utvalda företagen mer 

detaljerat och sammanfattas i tabell 2 på följande sida. För att möjliggöra jämförelse 

mellan de utvalda företagen har företagens omsättningar räknats om till euro där 

Europeiska Centralbankens dagsaktuella kurs förs svenska kronan använts som 

växlingskurs, där 1 euro = 8,5961 svenska kronor (25.4.2013). (Europeiska 

Centralbanken 2013). Vidare kan ännu påpekas att samtliga företag har godkänt 

företagsbeskrivningen genom bekräftelse via e-post.  

Företag A 

Företag A är ett transport- & logistik företag med verksamhet i hela Sverige och 

grundades 2006. Företaget har ca 50 anställda och hade (2012) en omsättning på 16,9 

miljoner euro (motsvarande 145 miljoner kronor). 

Företag B 

Företag B är ett transport- & logistikföretag med verksamhet i hela Europa och med 

kontor i alla de nordiska länderna. Företaget tillhör en större koncern med en 

omsättning (2011) på 349 miljoner euro (motsvarande 3 miljarder svenska kronor). 

Företaget etablerade sig i Sverige 2007 där de idag har ca 100 anställda och en 

omsättning på 93 miljoner euro (motsvarande 800 miljoner svenska kronor). 

Företag C 

Företag C är ett transport- & och logistikföretag som erbjuder helhetslösningar inom 

logistik i hela Norden och i Baltikum. Företaget tillhör en större koncern med en 

långvarig verksamhet. Den senaste fusionen ägde rum 2009 då företaget även bytte 

namn. Företag C har en omsättning (2011) på 4,65 miljarder euro (motsvarande 40 

miljarder svenska kronor). Företaget inledde sin verksamhet i Finland i början på 

2000-talet och har nu omkring 20 logistikterminaler och en omsättning (2012) på ca 

70 miljoner euro och har drygt 200 anställda i Finland. 
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Tabell 2 Presentation av utvalda samarbetspartners 

 Företag A Företag B Företag C 

Grundades 2006 2007 (etablering i 
Sverige) 

början av 2000-talet 
(verksamhet i Finland) 

Huvudsyssla Transport & logistik Transport & logistik Transport & logistik 

Omsättning  16,9 milj. Euro(2012) Koncernen(2011):  
349 milj. €  
I Sverige(2011): 
93 milj. € 

Koncernen (2011): 
 4,65 mdr. €  
I Finland (2012): 
 70 milj. € 

Etablerings-
områden 

Sverige Norden & övriga Europa Norden & Balticum 

Anställda 50 100 (i Sverige) 200 (i Finland) 

 

Tabellen ger möjlighet att bättre jämföra de olika samarbetspartnerna med varandra. 

Från varje företag intervjuades två respondenter vilket redogörs närmare i följande 

stycke. 

3.3. Val av respondenter 

Avhandlingens urvalsstrategi det vill säga valet av respondenter har en betydelse för 

undersökningens resultat (Silverman 2005). Holme & Solvang (1991) definierar en 

respondent som en person som är delaktig i det studerade fenomenet. Det är viktigt att 

ha ett meningsfullt urval med en klar redogörelse för varför man valt sitt sampel samt 

argument för hur personerna kan ge ett mervärde och djup till undersökningen (Patton 

2002). Respondenterna i den här studien kan kategoriseras, i enlighet med Patton 

(2002) urvalsstrategi som ett meningsfullt urval eftersom samtliga företag är 

transportbolag med en relation till Posten Åland Ab. De intervjuade personerna besitter 

mycket information i området och representerar olika positioner i arbetet. Valet av 

respondenter framkom naturligt på grund av avhandlingens ämnesområde och 

avgränsning med rekommendationer från Posten Åland Ab:s försäljningschef. 

Intervjuerna är totalt sex till antalet där två personer från varje företag delgett sig med 

sina åsikter kring samarbetet med Posten Åland Ab. Två intervjuer har utförts på varje 

företag där ena intervjupersonen representerar samarbetet på terminalnivå medan den 

andre personen representerar en högre ansvarsperson med mycket kontakt till Posten 

Åland Ab. Anledningen till att två intervjuer utfördes på varje företag var för att erhålla 

synpunkter och åsikter kring samarbetet ur olika perspektiv i företaget. Detta för att få 

en bättre helhetsbild över samarbetet.  
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Från företag A intervjuades företagets försäljningschef (respondent A1) som även varit 

med i begynnelsen när företaget grundade sin verksamhet i Stockholm, vilket är tre år 

sedan. Han ansvarar för den huvudsakliga kontakten med Posten Åland Ab. Den andra 

personen som intervjuades ur företaget var terminalchefen (respondent A2) vars 

arbetserfarenhet är relativt kort, endast ett och ett halvt år men som istället har en 

daglig kontakt med de åländska chaufförerna och därför en bra inblick i samarbetet 

rent praktiskt.  

Företag B i Stockholm har nyligen fått en ny platschef (respondent B1) som endast 

arbetat ett halvår på företaget och har därför nyligen inlett sin relation till Posten Åland 

Ab. Dock kommer personen ansvara för samarbetet i framtiden och är därför en viktig 

informationskälla. Den andra respondenten från företaget är i dagsläget inrikeschef 

(respondent B2) men har arbetat en längre tid som trafikledare och har under en längre 

tid haft den närmaste kontakten med Posten Åland Ab. Personen valdes på grund av sin 

tretton år långa erfarenhet både på terminalnivå, trafikledning och som nära kontakt 

person till Posten Åland Ab.  

Från företag C intervjuades både försäljningschefen (respondent C1) som arbetat sex år 

på företaget samt logistiksamordnaren (respondent C2) som har en anställningslängd 

på tio år. Båda respondenterna representerar olika nivåer i arbetet och med bra kontakt 

till Posten Åland Ab. Av misstag steg respondent C2 in och deltog i intervjun med 

respondent C1. Detta kan ha haft en inverkan på resultatet. Dock anses inverkan vara 

mer positiv än negativ eftersom respondent C2 hade aningen svårt med svenskan och 

fick då stöd av sin kollega. De båda personerna kände varandra mycket väl och det var 

en familjär stämning där ingendera hade något att dölja. Mest obekväm blev 

situationen för forskaren som inte riktigt var beredd på situationen, men som tog 

beslutet att fortsätta intervjun med båda personerna samtidigt. 

En överskådlig blick av avhandlingens valda respondenter, deras position i arbetet och 

deras arbetserfarenhet kan läsas ur tabell 3 på nästa sida. Även datum och längden för 

intervjuerna presenteras. Mer detaljerad information om respondenterna och 

intervjulängd finns även inkluderat i bilaga 3. 
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Tabell 3 Avhandlingens valda respondenter 

Företag Respondent  Position i 
arbetet 

Anställnings- 
längd 

Datum 
för 
intervju 

Intervju 
längd 

Företag A 
 

Respondent A1 Försäljningschef 3 år  4.4.2013 35 min 

Respondent A2 Terminalchef 1,5 år 4.4.2013 30 min 

Företag B 
 

Respondent B1 Platschef 6 månader 4.4.2013 30 min 

Respondent B2 Inrikeschef 13 år 4.4.2013 40 min 

Företag C 
 

Respondent C1 Försäljningschef 6 år 28.3.2013 55 min 

Respondent C2 Logistik-
samordnare 

10 år 28.3.2013 
 

43 min 
Inkl. i C1 

 

Respondenterna har olika befattningar och anställningslängd vilket stärker kunskapen 

från olika områden vilket har ökat möjligheten att förstå komplexiteten i samarbetet.  

Nedan presenteras avhandlingens datainsamlingsmetod.  

3.1. Datainsamlingsmetod 

Sekundärkällor och primärkällor har använts för att svara på syftet. Sekundärdata i 

from av tidigare forskning i området, vilket redogjorts i den teoretiska referensramen. 

Därtill har data angående år för samarbete och levererad fraktmängd mellan parterna 

utnyttjats, vilket kan läsas ur bilaga 6. Primärkällan bestående av semistrukturerade 

intervjuer samt observationer har med hjälp av triangulering sammankopplats. Båda 

metoderna har använts för att komma in på djupet av det som analyseras och för att 

förstå komplexiteten i fenomenet samarbete.  Att kombinera det teoretiska med det 

praktiska är något som Gummesson (2000) rekommenderar för att uppnå bättre 

helhetssyn. Studien har använt sig av olika metodval för att erhålla ett trovärdigt och 

brett resultat.  

3.1.1. Deltagande observation 

Genom att observera väljer forskaren att gå in i den sociala miljön som är anknytet till 

forskningsområdet och studerar och observerar vad som utspelar sig just där och gör 

sedan fältanteckningar och skriver en rapport över händelsen (Bryman & Bell 2003). 

Det är viktigt att få en sammanfattning av intryck över detaljer som berör; plats, 

deltagande personer och tidpunkt (Bryman & Bell 2003). I den här studien har en 
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deltagande observation valts som observationsmetod. I en deltagande observation går 

forskaren in i den sociala miljön under en viss, på förhand bestämd tid och är en del av 

undersökningen för att observera och lyssna med avsikt om att få en bild av de 

egenskaper och den kultur som den sociala gruppen uppvisar (Arnould & Wallendorf 

1994). Observationer ger möjlighet att komma åt underliggande mönster och kulturella 

särdrag (Arnould & Wallendorf 1994). Deltagande observation passar bra som 

undersökningsmetod eftersom den förenar och kompletterar olika forskningssätt och 

datainsamlings strategier (Arnould & Wallendorf 1994). Genom observation bevittnar 

forskaren specifika händelser som är av betydelse, i det här fallet för att identifiera 

problem. För att anknyta observationen till samarbetet har främst attityden kring hur 

parterna bemöter varandra och samarbetets smidighet undersökts. Observationen ger 

även en verklighetsuppfattning om vad som utspelar sig då de båda parterna möts. 

Dock kan man inte med en observation konkret besvara genuina känslor och därför 

anses det vara relevant att kombinera observation med verbala intervjuer (Arnould & 

Wallendorf 1994). Vilket har gjorts i den här undersökningen. 

Observationen utfördes genom att forskaren personligen åkte med en chaufför under 

två dagar för att se hur samarbetet ser ut på terminalnivå. Eftersom forskaren åkte med 

under två dagar vad det möjligt att både studera samarbetet kring de utvalda företagen 

på terminalnivå och dessutom erhålla en förståelse för samarbete överlag då forskaren 

fått ta del av flertalet terminaler och kunder. Vidare kan även vissa slutsatser tas utifrån 

chaufförernas åsikter och diskussioner under dagen. Observationen undersökte både 

körningar i Finland (Vanda och Åbo) och i Sverige (Stockholm). Observationerna på 

terminalen hos de specifika samarbetspartnerna var tidsmässigt mellan 5 - 25 minuter 

långa. På grund av ett misstag från trafikledningens sida hade chauffören inget gods att 

hämta eller avlämna hos företag B, men för att få någon uppfattning om 

samarbetspartnern gav chauffören sina personliga åsikter kring terminalen och 

samarbetets fungerande. Chauffören lämnade dock ett släp att stå tomt hos företag B.  

Under observationerna gjordes fältanteckningar som har sammanfattats och 

analyserats tillsammans med intervjuerna. Fältanteckningarna från terminalerna 

skrevs alltid i lastbilen med endast chauffören närvarande, för att minimera risken för 

ett förändrat beteende på terminalen eftersom det enligt Saunders, Lewis & Thornhill 

(2000) är viktigt att smälta in i omgivningen. I det här fallet var observatören det vill 

säga forskaren själv även klädd likt en chaufför med joggingskor och mörk jacka för att 
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inte dra till sig uppmärksamhet och på så vis minimera påverkan av beteendet. En 

överblick av observations data kan läsas ur tabell 4.  

Tabell 4 Deltagande observation  

Företag Datum Observationslängd 
per specifika 
företag 
 

Personlig  
kontakt 

Hjälp vid 
lastning 

Plats 

Företag A 22.3.2013  5 min Nej Nej Stockholm 

Företag B  22.3.2013 Lämnade endast ett 
släp på partnerns 
parkering 

Nej Nej Stockholm 

Företag C  20.3.2013 23 min (Vanda) 
20 min (Åbo) 

Ja (Vanda) 
Nej (Åbo) 

Ja(Vanda) 
Nej (Åbo) 

Vanda  
Åbo 

 

En viktig del av samarbetet är den personliga kontakten och engagemang vi lastning 

och lossning. Detta skedde enbart hos företag C i Vanda därför är även detta redogjort i 

tabellen. Mer detaljerad information om observationerna och deras längd finns även 

inkluderat i bilaga 1. 

3.1.1.1. Observationsguide 

En observationsguide gjordes med punkter på händelser att fokusera kring, detta för att 

på ett effektivt sätt komma in i observerandet och få en helhetsbild av det studerade 

fenomenet. Observationsguiden är uppbyggd med 22 punkter och därtill allmän data 

som kan studeras närmare i bilaga 2. Det bör noteras att guiden inte skapades för att 

följas till punkt och pricka utan har snarare fungerat som en riktlinje för observationen. 

Först uppmanade guiden att anteckna viktig data angående datum, tid för ankomst, tid 

för avfärd samt personer närvarande på terminalen. Detta för att erhålla 

observationslängd och bli medveten om personerna i omgivningen. Punkt 1 – 3 beskrev 

känslan och situationen före ankomst där fokus låg på att ta reda på om det existerade 

kontakt mellan chaufför och trafikledning, någon erhållen förhandsinformation och 

nervositet.  Punkt 4 – 9 representerade lite allmän information om hurdant samarbete 

som existerar där forskaren fokuserade på smidighet, eventuella problem, på godset 

och byggnaden. Punkt 10 – 12 strävade till information om pålitlighet och engagemang 

där forskaren studerade mottagandet, hjälpandet vi lastning/ lossning och ifall 

chauffören fick röra sig fritt i byggnaden. Punkt 13 – 15 studerade sedan 

kommunikationen där språket, bekantskapen och huruvida kommunikationen var 
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formell eller informell beaktades. Vidare observerade punkt 16 – 17 maktfördelningen 

på perrongen och de resterade punkterna 18 – 22 säkerheten och överlåtandet med 

kontroll och hanteringen av godset.  Nedan ses tabell 5 med en sammanfattning över 

observationsguidens olika riktlinjer.  

Tabell 5 Sammanfattning av observationsguidens olika punkter  

 

Förutom observationer utfördes även semistrukturerade intervjuer, vilket beskrivs 

närmare i nästa stycke. 

3.1.2. Semistrukturerad intervju 

Även intervjuer användes i avhandlingen för att stöda syftet att identifiera problem och 

komma med förbättringsförslag. Intervjuer är den mest använda metoden inom 

kvalitativ forskning, där de två viktigaste formerna är ostrukturerad och 

semistrukturerad intervju. (Bryman & Bell 2003) Intervjuer strävar till att fånga 

informantens åsikter och förväntningar och det är önskvärt att intervjun rör sig i olika 

riktningar för att ge kunskap om vad personen upplever. (Bryman & Bell 2003) Den 

semistrukturerade metoden är vald eftersom den ger flexibilitet trots att den följer en 

intervjuguide med vissa teman som skall behandlas.  Diskussionen leds i rätt riktning 

dock är det möjligt att avvika från intervjuguiden som tillåter att nya frågor kan ställas 

och informanten får utforma svaren på eget sätt. (Bryman & Bell 2003).  Den 

semistrukturerade intervjun är passande eftersom den utvidgar möjligheten att hitta 

problem i samarbetet och strävar till förbättringsförslag utgående från ärliga 

kommentarer och åsikter kring samarbete. Den semistrukturerade intervjun möjliggör 

även att gömda känslor kommer fram. 

Totalt utfördes sex stycken intervjuer med tre av Posten Ålands närmaste 

samarbetspartner. Tanken var att inkludera ytterligare företag men eftersom svaren 

som erhölls från de olika respondenterna visade sig vara väldigt likartade, ansåg 

forskaren att mättningspunkten uppnåddes av dessa tre företag med totalt sex 

respondenter. Forskaren ansåg att ytterligare intervjuade företag troligtvis inte bidragit 

1 - 3 
-Förhands-
information 
-kontakt 
med trafik-
ledning 
-nervositet 
 

4 – 9 
-hurdant 
samarbete 
-smidighet 
-problem 
	  
	  

 10 – 12 
-mottagande 
-hjälp vid 
lastning 
-röra sig fritt 
 

 13 – 15 
-språk 
-bekantskap 
-formellt/ 
informellt 
möte 

 16 – 17 
-vem 
bestämmer 
-makt-
fördelning 

 18 – 22 
-överlåtelse 
-kontroll 
-hantering 
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med någon ny fakta angående Posten Åland Ab:s sätt att samarbeta.  Under intervjun 

strävade forskaren till att hålla en naturlig och oprovocerad roll som intervjuare och 

undvek att ställa ledande följdfrågor och istället frågor som krävde mer beskrivande 

svar. Misstaget som tidigare nämndes, att intervjuperson C2 plötsligt kom in i intervjun 

som hölls med respondent C1 kan ha haft en påverkan, då de delade vissa åsikter med 

varandra. Dock var det inget annat att göra än för forskaren att acceptera läget. 

Slutligen blev intervjun innehållsrik och mycket bra information som väger upp mot 

misstaget.  

3.1.2.1. Intervjuguide 

Liksom för observationen gjordes även en semistrukturerad guide för att underlätta 

intervjuandet. Enligt (Patton) 2002 är det är viktigt att vara förberedd och ha en 

välstrukturerad intervjuguide som kan kopplas till avhandlingens syfte. 

Intervjufrågorna är framtagna för att ge stöd till intervjun och för att hålla planerad 

tidslängd (Patton 2002). Intervjuguiden är uppbyggd av sammanlagt 20 frågor vilket 

kan ses i bilaga 5. För att få fram ett djup ur intervjun behövdes olika frågor ställas 

(Patton 2002). Intervjuguiden började med att ställa några demografiska frågor som 

identifierade personens karaktär och bakgrund och hjälpte även till att komma igång 

med intervjuandet och ta bort möjlig nervositet (Patton 2002). De två första frågorna 

frågade därför över position och arbetserfarenhet. Därefter strävade fråga 3 att få fram 

vad respondenten ansåg med begreppet samarbete. Detta kan kategoriseras som 

kunskapsfråga i enlighet med Patton (2002) eftersom det konkret frågades vad 

personen visste om ämnet. Fråga 4 är en känslofråga där respondenten begärdes att 

svara på sina tankar och berätta om sin relation till Posten Åland Ab. Idén var att få 

fram intervju personens första reaktion kring samarbetet och relationen till 

fallstudieföretaget. På så vis var frågorna 3-4 relaterade till forskningsfråga 1, angående 

hurdana problem som uppstår i samarbetet mellan transportbolag? En första inblick i 

möjliga problem erhölls genom frågorna. De resterande frågorna 5 - 15 kan 

kategoriseras, enligt Patton (2002) som åsiktsfrågor kring samarbetet med Posten 

Åland Ab. Dessa frågor följde den teoretiska referensramen som tar upp faktorer som 

berör samarbetet, dessa var: organisationsstruktur, förtroende, kommunikation, 

maktstruktur och säkerhet. Frågorna strävade till för att få svar hur dessa påverkar 

samarbetet. Dessa frågor kan även härledas till CTM modellen och hur dessa faktorer 

påverkar samarbetet, således berörs forskningsfråga 3, där det undersöks på vilket sätta 

Collaborative Transportation Management (CTM) modellen kan gynna samarbetande 
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transportbolag.  Även den tidigare nämnda forskningsfråga 1 berörs, eftersom problem 

likväl existerar i dessa kategorier. De resterande frågorna 16 – 19 gällde problem, 

förbättringar, förväntningar och fördelar med samarbetet och den sista frågan gav 

möjlighet för respondenten att svara på saker som borde tagits upp eller som saker som 

bör vidareutvecklas. Dessa strävade till att uppge direkta problem och sedan 

respondenternas egna önskningar om förbättringar i samarbetet. Dessa svarar således 

på forskningsfråga 2, som undersöker vilka förbättringar som krävs för ett effektivare 

och bättre samarbete? Uppföljningsfrågor och fördjupade frågor, något som Bryman & 

Bell (2003) förespråkar har även använts under intervjun. Dessa har kommit spontant i 

diskussionen mellan forskare och respondent. I åtanke har funnits att inte sälla 

diktomiska frågor i form av ja och nej svar, eftersom de lätt kan bli ledande frågor och 

inte ger några ingående svar (Patton 2002). Enligt Patton (2002) är formulerandet av 

frågor viktigt och därför har forskaren strävat till att hålla frågorna enkla och tydliga. 

Frågorna ger stöd för att erhålla svar till forskningsfrågorna. Frågorna formulerades 

därför på ett för respondenten förståeligt sätt, som inte gav ett intryck över att vara för 

överlägsen. Nedan i tabell 6 sammanfattas intervjufrågorna, fullständig beskrivning av 

intervjufrågorna kan mer noggrant läsas ur bilaga 5.  

Tabell 6 Sammanfattning av intervjuguidens frågor 

 

Intervjufrågorna diskuterades och testades i förväg med Posten Åland Ab:s 

försäljningschef, som godkände dem. Detta för att få en uppfattning om frågornas logik 

och tidslängd. Några förändringar gjordes inte i det skedet. Däremot är den första 

riktiga intervjun med respondent C1 avhandlingens pilotstudie där det efteråt gjordes 

mindre justeringar i intervjuguiden där ordningsföljden på en del frågor ändrades. 

Förändringarna kan ses i bilaga 4. Detta torde inte ha påverkat slutresultatet eftersom 

det inte inverkat på de erhållna data, förändringen gjordes eftersom intervjun flöt på 

bättre och fick bättre fullständighet med den nya ordningsföljden, se bilaga 5. Att 

ordningsföljden ändrades skall inte vara ett problem då även Saunders, Lewis och 

Thornhill (2000) påpekar att det är möjligt att ändra ordning och logik i frågorna då 

man använder sig av i en semistrukturerad intervju.   Att utföra en pilotstudie och testa 

1 - 2 
Demografiska 

-position 
-arbetserfarenhet 
 

3 
Kunskap 

-begreppet 
samarbete 
 

4 
Känslor 

-relation till 
Posten 
Åland ab 

5 - 15 
Åsikter 

-organisationsstruktur 
-förtroende 
-kommunikation 
-maktstruktur 
-säkerhet 
 

16 - 20 
Övrigt åsikter 
-fördelar 
-förväntningar 
-problem  
-förbättringar 
-kommentarer 
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frågorna är något som Yin (2003) rekommenderar, vilket visade sig vara till stor nytta 

för den här avhandlingen.  

3.2. Dataanalys 

Enligt Yin (2003) finns det inte några klara bestämmelser för hur en fallstudie bör 

analyseras, forskaren kan själv välja vilken analysmetod som anses mest lämpad för 

studien. Genom dataanalys kan forskaren omvandla det insamlade materialet till ett 

resultat genom att överföra rådata till kunskap (Patton 2002). Observationerna har 

dokumenterats i form av fältanteckningar och intervjuerna har transkriberats utförligt. 

Samtliga transkriberingar har skickats till respondenterna för godkännande.  I början 

av analysen måste det insamlade materialet sorteras samt reduceras och för att få 

ordning och framhäva resultatet av vad som uppnåtts (Bryman & Bell 2003). Saunders, 

Lewis & Thornhill (2000) understryker hur viktigt det är att systematisera och planera 

sin analys väl. För att få fram slutsatser rekommenderar Fisher et al. (2004) att en 

tematisk analys utförs där återkommande synpunkter och jämförbara element 

framhävs, således är denna vald och passande för studien. Tematisk analys är en vanlig 

analysmetod i kvalitativa undersökningar som studerar olika mönster i form av olika 

teman. Med hjälp av kodning har informationen spjälkats upp i olika teman och 

kategorier som nämns av Saunders, Lewis & Thornhill (2000) som ett bra sätt för att 

uppnå systematik.  De första kategorierna som togs ut som mönster var samarbete, 

organisationsstruktur, förtroende, kommunikation, maktstruktur och säkerhet. 

Ytterligare kategorier med direkta förbättringsförslag och problem togs fram. Dessa är 

direkt kopplade till både intervjufrågorna och den teoretiska referensramen. Därefter 

har teman som stöder syftet och forskningsfrågorna plockats fram och analyserats.  

Processen för den tematiska analysen har genomgått vissa faser där forskaren först valt 

att bekanta sig med materialet genom  transkribering av intervjuerna och renskrivning 

av fältanteckningarna. Därefter har de tidigare nämnda kategorier tagits fram genom 

kodning av texten med hänsyn till den teoretiska referensramen och 

forskningsfrågorna där valda bitar från varje intervju plockats ut för att passa in i 

kodningen, vilket utfördes genom uppställning i ett Excel dokument. Vid det skedet 

uppstod vissa teman som senare namngetts. De olika kategorierna står fortsättningsvis 

som huvudteman var mindre teman skapats som underrubriker till dessa. De olika 

teman som representeras är: 
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• ökad volym en nödvändighet för djupare samarbeten 

•  långsiktig planering och gemensamma mål 

•  processen kring beslutstagande och klara riktlinjer 

•  engagemang och uppmuntring 

•  kommunikation via e-post 

•  språkbehovet 

•  integrering av datasystem 

Även CTM modellen och dess tillämpning att gynna samarbetet redogörs i analysen, 

med hjälp av de tillhörande strategiska, taktiska och operationella delmomenten. Till 

sist reducerades data och rapporten producerades. För att förenkla förståelsen för 

analysen har figur 8 skapats som förklarar avhandlingens triangulering mellan de 

empiriska källorna. Analysen innehåller data från både observationer och intervjuer 

även sekundär data har använts. Observationerna har i stort sätt fokuserat på attityden 

och smidigheten i samarbetet främst på terminalnivå för att erhålla en 

verklighetsuppfattning över mötet mellan parterna. Intervjuerna har lagt fokus på 

känslor och åsikter och strävat till innehållsrika diskussioner kring problem och 

förbättringsförslag. Sekundärdatat ger därtill stöd. Informationen från dessa har 

reducerats genom en tematisk analys, genom skapta koder och teman.   

 Avhandlingens datanalys Figur 8

 

 
 Tematisk analys 

Kodning 
Kategorisera dem i 
olika teman för att 

jämföra samarbetet 
och identifiera 

problem för 
förbättring 

Observationer 
Undersöka 
attityden och 
smidigheten i 
samarbetet. 
Erhålla en 
verklighetsupp-
fattning över 
mötet mellan 
parterna 
 

Intervjuer 
Undersöka 
känslor och 
åsikter kring 
samarbetet. 
Erhålla problem 
och förbättrings-
förslag 

Sekundär data 
Fraktmängd, år för samarbete etc. 
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Den tematiska analysen förenklar sammanfattningen av analysen och hjälper till att 

hitta återkommande mönster och skapa ett resultat. 

3.3. Studiens kvalitet 

För att en forskning skall få ett vetenskapligt mervärde är det viktigt för forskaren att 

försvara sina påståenden, därför krävs en trovärdighet med hög reliabilitet samt 

validitet som beskriver tillförlitligheten och noggrannheten av mätningarna 

(Gummeson 2000). Det bör vara möjligt att påvisa hur undersökningen uppnått sitt 

resultat. Enligt Bryman & Bell (2003) finns huvudsakligen tre viktiga kriterier vid 

bedömning av forskning; reliabilitet, replikation och validitet. I kvalitativa studier 

använder man sig ofta av begreppen trovärdighet, överförbarhet pålitlighet och 

verifierbarhet för samma ändamål. (Lincoln & Guba 1985) 

Med trovärdigheten syftar Lincoln och Guba (1985) på om resultatet stämmer överens 

med verkligheten samt om forskarens tolkning är informanternas ursprungliga 

uppfattning och åsikter av verkligheten. Med validitet bestyrker man att det som mäts 

var avsett för att mätas, med andra ord bedömer om slutsatserna från undersökningen 

hänger ihop eller inte vilket påverkar trovärdigheten (Bryman & Bell 2003).  För att 

uppnå en trovärdighet i kvalitativa studier rekommenderar Yin (2003) att man 

använder sig av olika undersökningsmetoder, validiteten stärks på så vis genom att 

exempelvis använda observationer, intervjuer och därtill annan data för att stödja 

varandra vid analys av resultat. Användandet av flera datainsamlingsmetoder möjliggör 

triangulering, där forskarens tolkning testas och bekräftas genom de olika metodvalen 

som stärker varandras brister, på detta vis minskas risken för snedvridning av 

resultatet vilket i sin tur ökar trovärdigheten (Saunders, Lewis & Thornhill 2000).  I 

den här avhandlingen har triangulering stärkt verkligheten genom stöd från 

huvudsakligen observationer och intervjuer över samarbetet, och därtill stöd från 

sekundär data som påvisar att det insamlade data är korrekt och inte manipulerat 

(Saunders, Lewis & Thornhill 2000). Vilket även presenteras i figur 8 på föregående 

sida. Trovärdigheten kan vidare förstärkas genom att erhålla bekräftelse från 

respondenterna över att den erhållna informationen från intervjuerna är deras 

personliga åsikter som de ännu håller fast vid (Lincoln & Guba 1985). Även detta har 

gjorts i denna studie där samtliga respondenter godkänt användandet av citat och 

transkribering.  
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Överförbarheten syftar till möjligheten att generalisera slutresultatet (Lincoln & Guba 

1985). Att generalisera är problematiskt vid kvalitativa studier, speciellt i det här fallet 

då endast tre företag inkluderande sex respondenter deltagit. Lincoln och Guba (1985) 

påpekar därför att kvalitativa forskningar inte skall försöka generalisera för en hel 

population utan istället finna andra sätt att styrka sin generalisering på. Liksom Yin 

(2003) föreslår har materialet därför strävat till en analytisk generaliserbarhet där 

speciella delar av resultatet generaliseras till en mer utbredd teori. I det här fallet 

studeras samarbetet mellan transportbolagen och Posten Åland Ab som sedan jämförs 

med teorin om samarbete.  

Med reliabilitet avses undersökningens pålitlighet där det mäts i hur stor grad 

resultatet skulle bli detsamma om undersökningen utfördes på nytt av någon annan, 

eller om resultatet har påverkats av slumpmässiga eller tillfälliga omständigheter. Är 

beteendet som undersöks konsekvent och följdriktigt. Replikation är väldigt likt 

reliabilitet och avser möjligheten att återproducera materialet om det finns en känsla av 

att något i innehållet är felaktigt. (Bryman & Bell 2003) En undersökning bör därför 

noga redovisa hur forskaren gått tillväga för att uppnå sina resultat (Lincoln & Guba 

1985). Man strävar således till en hög pålitlighet. Yin (2003) föreslår därför att 

fältanteckningar, transkriberingar, inspelningar och dylikt material sparas för 

eventuella framtida behov. Allt material finns tillgängligt och sparat ifall det vid behov 

krävs för att bestyrka delar av studien vid eventuell misstro.  

I kvalitativa undersökningar är forskaren ett huvudinstrument och bevismaterial för 

verifierbarheten. Kritik mot kvalitativ forskning brukar ofta utspegla sig mot 

forskarnas osystematiska uppfattning om vad som är viktigt och betydelsefullt, där 

forskaren själv och dennes egenskaper och intressen är det viktigaste redskapet vid 

datainsamlingen och på så sätt oundvikligen påverkar undersökningen på ett sätt eller 

ett annat vilket påverkar styrkan i verifieringen (Bryman & Bell 2003). Det som gjorts i 

den här undersökningen är att forskaren strävat till ett naturligt beteende, vid 

observationerna klädde forskaren sig likt en chaufför för att inte förändra beteendet 

genom att dra åt sig uppmärksamhet. Under intervjuerna lät forskaren respondenterna 

svara fritt utan att styra dem och agerade respektfullt mot dem och visade inte sin 

kunskap i ämnet.   

För att stärka studiens kvalitet har de ovan nämnda kriterierna beaktats igenom hela 

arbetet där tydlig redogörelse över tillvägagång och ärlighet för eventuella misstag 

redogjorts. Vidare har även respondenternas integritet skyddats genom anonymitet. 
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Viktigt är även att forskaren har agerat respektfullt under mötet med respondenterna, 

för att skapa tillit och ytterligare för att stärka avhandlingens kvalitet. Det är också 

viktigt att intervjuaren inte försökt påverka sina respondenter eller den kringliggande 

miljön. (Saunders, Lewis & Thornhill 2000).  I nästa kapitel presenteras det empiriska 

datat.  
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4 SAMARBETET MELLAN POSTEN ÅLAND AB OCH DERAS 
TRANSPORT PARTNERS 

I det här kapitlet presenteras resultatet från den empiriska undersökningen. En analys 

över det erhållna primärdatat i form av semistrukturerade intervjuer samt 

observationer. Materialet har jämförts sinsemellan och med den teoretiska 

referensramen bestående av tidigare forskning i ämnet kring samarbete. Även sekundär 

data i form av fraktmängd och år för samarbete har inkluderats. Analysdelen ger 

möjlighet för forskaren att knyta ihop de olika delarna genom hermeneutiken dvs. 

tolkningsläran där man studerar, tolkar och får en förståelse för bakomliggande 

mönster. (Bryman & Bell 2003). Först presenteras fallstudieföretaget och därefter den 

empiriska analysen med de olika teman som skall hjälpa att svara på syftet och 

forskningsfrågorna.  

4.1. Fallstudieföretaget 

Fallstudieföretaget Posten Åland Ab är ett modernt logistikföretag beläget i Mariehamn 

på Åland med cirka 240 anställda. Företaget är ett aktiebolag som till hundra procent 

ägs av Ålands Landskapsregering och omsättningen 2012 sträckte sig till 43,6 miljoner 

euro. (Posten Åland ab 2013 a) Företagets affärsidé är att ”med engagemang och 

entreprenörskap distribuera varor och meddelanden i en hållbar värld” med visionen 

att ”tillhöra de främsta i sin bransch vad gäller värdeskapande för kunder och ägare 

samt ansvarstagande för människor, miljö och samhälle” (Posten Åland Ab 2013 b). 

Posten Åland Ab indelas i fyra affärsområden, vilka är Posttjänster, Logistik, Pack & 

Distribution och Frimärken. Avdelningen Posttjänster sköter om den postala 

verksamheten för landskapet Åland. Pack & Distribution är verksamma inom e-handel, 

tidningar, förpackning, returhantering etc. Frimärken är en liten avdelning som säljer 

frimärken och andra samlarprodukter. Avdelningen som står i fokus i den här 

avhandlingen är Posten Åland Ab:s logistikavdelning som ansvarar för fraktgods. 

Posten Åland Ab Logistiks flotta består av 15 lastbilsfordon samt 4 paketbilar med 

löpande avgångar mellan Helsingfors, Åbo samt Stockholm (Bilaga 6). Därtill körs gods 

dagligen lokalt på Åland. Fraktmängden för företaget år 2012 bestod av export ca 

28469 pallplatser och importen bestod av ca 51431 pallplatser. Logistiken är något 

Posten Åland Ab fokuserar starkt på och till förmån för detta har de nyligen invigt en ny 

och större terminal som även inkluderar en kyl- och frys terminal med möjlighet till 

lagring samt omlastning. (Posten Åland Ab 2011)  
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Posten Åland Ab är ett litet transportbolag med små fraktvolymer som inte på egen 

hand klarar av att frakta godset dit kunderna önskar, vilket gör att samarbete är en 

viktig länk för en funktionerande verksamhet. Även konkurrensen på Åland är stor 

eftersom även två andra större transportbolag är verksamma på öriket vilket ökar 

konkurrensen av leveranserna. På så vis kan minsta misstag i en sändning vara 

förödande. För att Posten Åland Ab skall ha en möjlighet erbjuda en god service och för 

att upprätthålla kvaliteten och säkerheten i deras transporter behövs ett starkt 

fungerande transportnät där både kunderna och samarbetsparterna har ett starkt 

förtroende till Posten Åland Ab. 

4.2. Empirisk analys 

 Avhandlingens syfte är att identifiera problem mellan Posten Åland Ab och deras 

samarbetspartners samt komma med förbättringsförslag för att skapa en effektivare 

och djupare relation. Således diskuteras faktorer som berör samarbetet, vilka problem 

som existerar och hur man kunde förbättra olika områden i samarbetet. Genom att 

utreda dessa erhålls en förståelse för hur samarbeten mellan transportbolag beter sig. 

Analysen är uppbyggd genom att presentera de olika parternas åsikter kring utvalda 

teman och sedan kritiskt jämföra dem med varandra och med existerande teorier.  

4.2.1. Samarbetet med Posten Åland Ab 

Teorin beskriver hur viktigt det idag är med effektiva samarbeten för att stå emot den 

hårda konkurrensen och ser samarbetet som en nödvändighet man inte längre klarar 

sig utan (Langley et al. 2008). I likhet med teorin, är det mycket viktigt för 

fallstudieföretaget att ha fungerande samarbeten eftersom de själva inte klarar av att 

frakta godset till världens alla slutdestinationer. För att erhålla en bild över samarbetet 

med Posten Åland Ab ombads respondenterna att beskriva både vad de anser med 

begreppet samarbete samt hur de upplever sin relation och sitt samarbete med Posten 

Åland Ab i dagsläget. Detta för att få ett perspektiv på samarbetet och dess djup och för 

att undersöka om det nuvarande samarbetet stämmer överens med hur respondenterna 

anser att ett samarbete borde fungera.  

Respondent A1, som är försäljningschef på företag A beläget i Stockholm beskriver att 

ett samarbete äger rum ”när man gemensamt jobbar mot uppsatta mål” men 

uppfattar samtidigt inte samarbetet med Posten Åland Ab som sådant eftersom det för 

det mesta handlar om att lämna priser och svara på förfrågningar och anser sig själv 
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som en ”underleverantör” i förhållandet. Vidare berättar respondenten att ”vi har 

egentligen inte samarbetsavtal över huvud taget, utan det är egentligen affär för 

affär” (Försäljningschef A1) Däremot anser respondenten att relationen till 

fallstudieföretaget är mycket bra. Företag A och Posten Åland Ab har arbetat 

tillsammans under fyra år. (Bilaga 6) Respondent A1 berättar dessutom att företaget 

tidigt hade planer på att inleda ett samarbete och att det fanns en ”känsla att vi skulle 

göra något tillsammans”.  

Terminalchefen från samma företag, respondent A2, beskriver ett samarbete som då 

”när man kan utbyta varandras tjänster/…/ och hjälpa varandra inom sin lilla nisch” 

vilket stämmer bra överens med hans relation till företaget som till största delen 

utspelar sig genom att ta in Posten Åland Ab:s chaufförer på terminalen och ansvara för 

att godset blir lossat samt annat gods lastat. Relationen beskriver Respondent A2 som 

god och beskriver chaufförerna som att ”de är trevliga och vi har väl en bra relation 

med dem och det är inget ont agg”. Vidare anser terminalchefen A2 att volymerna har 

ökat, ”ja det började ju med väldigt små mängder minns jag i alla fall och sen så har 

det ju såklart ökat på i volym” och anser Posten Åland Ab som en daglig kund med 

stora volymer, medan företag A:s försäljningschef A1 inte ser samarbetet som något 

exklusivt och anser förbättring i samarbete som en nödvändighet genom att utrycka sig 

med att ”jag tror att det kanske finns behov av ett samarbete som blir starkare ju 

längre tiden går”. Båda respondenterna medgav att de inte har något samarbete med 

andra åländska aktörer och på så vis känner sig trogna till Posten Åland Ab.  

Terminalchef A2 beskriver samarbetet som bra och med god kontakt till chaufförerna. 

Under observationen visade det sig att chaufförerna är vana vid terminalen, de vet var 

de skall röra sig och det går på rutin. Forskaren fick en känsla av ett fungerande 

samarbete utan komplikationer. Chauffören backade till, gick till kontoret och hämtade 

forsedlar från ett för Åland specifikt fack och sedan lastade in godset i bilen, arbetet 

löpte på smidigt. Det behövdes ingen kontakt med övrig personal eftersom inget gods 

lastades av och behövde kontrolleras och det fanns inte heller någon fraktsedel som 

krävde underskrift. Personalen på företaget är vana med att chaufförerna från Åland 

rör sig i byggnaden och jobbade därför obemärkt vidare med deras arbetsuppgifter utan 

att störa eller tala med chauffören. Det enda negativa med partnern var att chauffören 

nämnde terminalen som liten och otymplig att lasta och lossa vid. (Observationsdag 2). 

Försäljningschefen A1 vill sträva till mer frakter och mer hängivenhet till varandra, 

anser förhållandet inte som exklusivt och inte så nära medan terminalchef A2 anser att 



 

 

54 

samarbetet rent praktiskt flyter på bra med stora mängder och ett gott samarbete, där 

vardagen tillsammans med chaufförerna flyter på bra, vilket även bekräftades under 

observationen. Båda beskriver dock sin relation med Posten Åland Ab som positiv och 

mycket god.  

Företag B i Stockholm har ett samarbete som sträcker sig fem år tillbaka med Posten 

Åland Ab, således ett år längre än företag A. (Bilaga 6) Respondent B1 är platschef och 

beskriver att ett bra samarbete äger rum då ”när bägge parterna drar fördelar utav 

varandra” dock erhålls ingen närmare beskrivning om respondenten anser att 

samarbetet är fördelaktigt för båda parterna i dagsläget. Platschef B1 är väldigt ny och 

har arbetat endast sex månader på företaget men anser sig själv ha ”ärvt” relationen 

från tidigare platschef och tagit del av den personliga kontakten. Platschefen har på så 

vis kommit snabbt in i samarbetet trots att han är ny på företaget. Han beskriver sitt 

första intryck som följande.  

 ”från första start så tyckte jag att det verkar bygga på en gammal relation, där just med betoning 
på relation/…/ jag tror att det gamla samarbetet har ju dels varit en bra relation och man har 
haft regelbunden kontakt” och samarbetet ”det är som en kär gammal vän ungefär” (Platschef 
B1) 

Respondenten beskriver samarbetet som en kär gammal vän, vilket antyder om ett 

starkt samarbete. Dessutom anser respondent B1 att företagen diskuterar på detaljnivå, 

man agerar ömsesidigt och man bryr sig.  Även om respondenten är ny känner han viss 

samhörighet i relationen. Respondent B2 är inrikeschef men representerar både det 

praktiska samarbetet och är den personen med den längsta kontakten från företag B 

med Posten Åland Ab detta på grund av hans långa erfarenhet på företaget med olika 

arbetsuppgifter. Respondent B2 beskriver kortfattat att ”kommunikation, det är ju a 

och o för att man skall kunna ha ett samarbete” vilket stämmer bra överens med 

dagens förhållande till Posten Åland Ab, där relationen vidare beskrivs som att ”jag blir 

bättre bemött än den godsmängden jag jobbar med” För att beskriva relationen vidare 

så anser respondenten att godsmängden minskat rejält sen tidigare men att samarbetet 

hållits detsamma, företaget ser inte Posten Åland Ab som det stora företaget men inte 

heller som det lilla företaget, trots att de har små volymer (Inrikeschef B2).  

Båda respondenterna anser således att relationen till fallstudieföretaget är väldigt bra 

med en vänskap mellan varandra, dock undviker platschefen B1 att tala om de små 

fraktmängderna, den minskade volymen och fokuserar endast på att samarbetet 

fungerar bra, är en relation och fungerar som en kär gammal vän medan de små 

mängderna verkar bekymra inrikeschef B2, som menar att ”vi har för lite att göra med 
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varandra än vad vi skulle kunna ha, det känns så” och anser att samarbetet går på 

gammal rutin där ”det flyter på det lilla som är”. Förvisso är respondent B1 ny på 

företaget och har inte varit med om större godsmängd än den som existerar idag. Båda 

respondenterna bestyrker även att de inte har något samarbete med andra åländska 

transportörer. Vad som dessutom stärker ett gott samarbete som märktes under 

observationsdag 2 var att Posten Åland Ab får lämna ett tomt släp att stå på företag B:s 

parkering vilket antyder på att de trots sina små volymer har ett gott samarbete och 

starkt förtroende. Under observationsdag 2 nämnde chauffören att han reagerat på den 

minskade leveransmängden och bestyrker på så vis inrikeschef B2:s oro om minskade 

volymer. Chauffören nämnde även att de trivs i terminalen och föredrar den framom 

företag A:s terminal.  

Respondent C1 är försäljningschef på företag C beläget både i Vanda och i Åbo och 

beskriver samarbetet som:  

”då när två parter innesluter någon form av avtal om hur saker och ting skall göras och då är det 
naturligtvis viktigt och noggrant att båda har någon synergi och får någonting utav det” 
(Försäljningschef C1) 

Han anser vidare att man skall stöda varandra, ha samma vision och värdesätta samma 

saker. Samarbetet idag överensstämmer ganska långt med beskrivningen eftersom 

båda företagen använder varandras tjänster, dock är volymerna till Åland betydligt 

större än volymerna som sänds från Åland där företag C utför tjänsten för Posten Åland 

Ab:s räkning (bilaga 6). Att mängden förfrågningar och frakter skulle öka vore 

önskvärt, precis som samma önskan från försäljningschefen från företag A och 

inrikeschefen från företag B. Respondent C1 beskriver dock samarbetet med Posten 

Åland Ab som väldigt lätt och öppet och med stor tillförlit till Posten Åland Ab. 

Respondenten påstår att företag C är väldigt nöjda med samarbetet eftersom allt 

fungerar och anser samarbetet även som väldigt långvarigt, och kallar det nästan för ett 

partnerskap. Kontakten till Posten Åland Ab är dock enbart med företagets 

försäljningschef, Thomas Fagerstedt och relationen beskrivs som ”närmast 

personifierad till Thomas/…/ annars skulle jag inte vara så säker på att det skulle 

finnas någon relation” som beskrivs vidare med att företaget bytte samarbetspartner 

när försäljningschefen från Posten Åland Ab bytte företag (Respondent C1). Idag har 

företaget arbetat fem år tillsammans med fallstudieföretaget (Bilaga 6). 

Respondent C2 är logistiksamordnare och ansvarar för det praktiska samarbetet med 

Posten Åland Ab, han anser liksom Respondent B2, inrikeschefen för företag B att 
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kommunikation är det viktigaste där det skall vara lätt att ta kontakt och få snabba 

svar. Kommunikation som beskrivning av samarbete verkar vara det viktigaste för att 

det praktiska samarbetet skall fungera, speciellt på terminalnivå, vilket även Spekman, 

Kamauff och Myhr (1998) anser som en viktig aspekt. Tidigare nämndes att företag C 

har en personifierad kontakt till fallstudieföretaget samt att de bytt samarbetspartner 

tillsammans med kontaktpersonen. Respondent C2 ser bytet som det bättre alternativet 

eftersom den tidigare partnern troligtvis inte kunnat besvara dagsbehovet av stora 

fraktvolymer, och anser att den nuvarande partnern passar bättre då de även är ett 

postalt företag och inte enbart en fraktfirma. Företaget värdesätter på så vis att 

samarbetspartnern inte enbart är en transportör utan har ett brett affärsområde med 

olika möjligheter, något som ger en viss trygghet för respondent C2. Respondent C1 och 

C2 medgav båda att de inte har samarbeten med andra åländska aktörer. 

 Under observationsdag 1 hade forskaren möjlighet att studera samarbetspartnern i två 

städer, både i Vanda och i Åbo. Samarbetet fungerade bra och var väldigt lika på båda 

orterna. Chauffören utförde sina arbetsuppgifter på rutin och tycker om både 

terminalerna och personalen på plats. Under observationen på företag C i Vanda fick 

chauffören hjälp vid lastningen. Terminalen i Vanda var den enda terminalen av de tre 

samarbetsparterna var det skedde en personlig kontakt med kommunikation mellan 

parterna och även den enda terminalen som erbjöd hjälp vid lastningen genom att en 

person avbröt sin arbetsuppgift och hjälpte chauffören att trava om pallarna för att ta 

mindre plats i lastbilen. Forskaren erhöll en förundran över hjälpandet och funderade 

på om det berodde på att chauffören hade en extra person med sig som tillförde 

nyfikenhet bland personalen? Dock bekräftade chauffören att de oftast är hjälpsamma 

på terminalen. Detta tyder på ett mycket gott samarbete och bra relation. Ingen av de 

andra samarbetsparterna erbjöd hjälp även om chaufförerna nog fick röra sig fritt i 

byggnaderna.  

Med betoning på, nästan ett partnerskap, som respondent C1 uttryckte, kan det tolkas 

som att det dock finns en hel del saker att arbeta vidare på i relationen, det som redan 

nämns är att större volymer och fler förfrågningar eller speciallösningar vore önskvärt. 

Vidare är det inte bra att kontakten sker endast med Posten Åland Ab:s 

försäljningschef. Kontakten är personifierad, och företagen har även bytt bolag och 

samarbetspartner då försäljningschefen från Posten Åland Ab bytte företag, vilket 

antyder att posten borde vara mer oroliga för att endast ha en person som deras 

kontaktperson, något som Baratt (2004) anser som mycket viktigt eftersom relationen 
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snabbt kan få ett slut om personen, i det här fallet Posten Åland Ab:s försäljningschef 

skulle avsluta sin anställning och byta företag. Både företag B och företag C har följt 

kontaktpersonen då han bytt anställning och startat samarbete med en ny partner. 

Även försäljningschef A1, platschef B1, inrikeschef B2, Försäljningschef C1 och 

logistiksamordnare C2 berättar att de, om möjligt har nästan enbart kontakt med 

Posten Ålands försäljningschef samt att det är honom de först kopplar ihop med 

företaget som den personen de har kontakt med. Detta tyder på att mycket av 

kontakten mellan transportbolag är som respondent C1 beskriver det, ”personifierad”.  

Den första inblicken man får i samarbetet är att företagen har för små volymer för att 

möjliggöra ett starkt samarbete, men att relationen till Posten Åland Ab bland samtliga 

bolag är positiv och relationen verkar bygga på en gammal bekantskap med rutiner som 

fortgår. Även under de båda observationerna lades det märke till ett rutinbaserat 

samarbete med fri rörlighet på terminalerna.  Ingen av parterna har någon annan 

samarbetspartner på Åland och är på så vis trogna till Posten Åland Ab. Genom viss 

observation under intervjuerna erhölls en känsla av vänskap, en kompisrelation och vid 

möte känslan att se, som respondent B1 uttryckte det ”en kär gammal vän”. Viss 

irritation finns dock gömt under ytan eftersom Posten Åland Ab har flera alternativ att 

välja mellan i form av fraktpartners i både Stockholm, Åbo och Vanda. Detta bestyrker 

teorin om den hårda konkurrenssituationen, där samtliga företag ser det som önskvärt 

att få fler förfrågningar, speciallösningar och långsiktiga kontrakt (Spekman, Kamauff 

& Myhr 1998). Det är på så vis en tävlan om fraktvolymer. Troligtvis har Posten Åland 

Ab flera alternativ för att inte låsa sig fast vid ett transportbolag. Det har inte alla sina 

leveranser kopplade till ett och samma bolag eftersom det kan ses som ett orosmoment, 

där det är riskfyllt ifall det går ekonomiskt sämre för det ena bolaget vilket då också 

drabbar det samarbetande företaget. Även ifall transportstrejk eller dylikt uppstår kan 

det vara bra med andra samarbetspartners. Detta visar dock att man kan ha ett djupt 

samarbete lojalitets- och relationsmässigt även om det organisationsmässigt inte är 

djupt integrerat i varandra. 

De intervjuade företagen har även tämligen lika långvarig relation med 

fallstudieföretaget, vilket gör det lättare att jämföra samarbetet som till synes verkar 

ligga på samma nivå hos dem alla. Spekman, Kamauff och Myhr (1998) menar att ett 

samarbete utvecklar sig efterhand som parterna finner potential och fördelar för dem 

båda. Vilket stämmer överens med respondent A1, B1 och C1 som noga redogör att man 

i ett samarbete skall man jobba mot samma mål och dra fördelar från varandra. Även 
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Baratt (2004) anser att ett samarbete skall gynna båda parterna involverade. Ett 

samarbete med längd på 4-5 år kan ses som en relativt kort tid för samarbete och därför 

ännu växa för att bidra med stor potential.  

4.2.1.1. Ökad volym en nödvändighet för djupare samarbete 

Något som ständigt återkommer och nämns är att företagen behöver ökade volymer för 

ett starkare samarbete, vilket kan bero på känslan och behovet att bli involverade i 

varandra och som Soonhong et al. (2005) beskriver att när samarbetet växer känner 

parterna en känsla av ägarskap. Detta kan på ett sätt bestyrkas ur observationerna där 

chauffören fick hjälp och större engagemang vid lastning av gods på företag C, som har 

stora volymer med Posten Åland Ab. (Observationsdag 1) Spekman, Kamauff och Myhr 

(1998)  anser att varje part i flödeskedjan är beroende av varandra och ingen borde få 

agera enbart i eget intresse. Detta stämmer inte riktigt ihop med verkligheten idag, där 

det är vinst, ökade volymer som står i fokus. Varje företag ser på sitt eget i första hand. 

Däremot nämnde respondent A1 att om de kommer i en situation då det inte är möjligt 

rent praktiskt för företaget att hantera en viss frakt så hjälps man åt och stöder 

varandra för en gemensam lösning, vilket kan bero på känslan av kamratskap. Alltså 

kan man dra slutsatsen att ingen överlämnas till sitt öde utan man hjälps åt och det 

existerar en känsla av att det trots konkurrens mellan bolagen fungerar på ett sådant 

sätt i transportbranschen, speciellt för Posten Åland Ab som är ett mindre 

transportföretag.  

För att få en uppfattning om Posten Åland Ab:s volymer som respondent A1, B2 och C1 

anser som väldigt liten och något som borde öka, har en jämförsele gjorts mellan deras 

fraktmängd med Posten Åland Ab. Totalt har Posten Åland Ab under 2012 fraktat gods 

i form av export 28470 pallplatser och import 51430 pallplatser (Bilaga 6). Importen 

till Åland är på så vis betydligt större än exporten från Åland, vilket resulterar i en viss 

obalans. Företagens volymer med Posten Åland Ab är ganska lika varandra om man 

jämför deras fraktenheter, det vill säga kolli, pallar etc. med varandra. Företag A:s 

volym under 2012 låg kring 1513 st. fraktenheter i form av terminalhanteringsgods och 

därtill ca 311 frakter. Företag B hade 2012 ca 2800 st. fraktenheter och företag C med 

ca 2594 st. fraktenheter och där till flertalet andra minder paketleveranser. (Bilaga 6) 

Företag B har således den största fraktmängden med Posten Åland Ab, även om 

respondent B2 är orolig för de små volymerna som enligt honom minskat drastiskt de 

senaste åren, något som även kom fram under observationsdag 2 då chauffören 
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nämnde att volymerna minskat rejält till företaget. Företag A vill ha mer volymer vilket 

är förståeligt då det har den minsta fraktmängden gemensamt med Posten Åland Ab. 

Volymerna från företag C kan dock beskrivas som något missvisande eftersom väldigt 

stor del av frakterna sker på deras bekostnad, således är Posten Åland Ab en fraktförare 

till deras kunder på Åland. Den egentliga mängden vad som fraktas för Posten Åland 

Ab:s räkning är 154 fraktenheter, alltså väldigt liten i jämförelse. Företag A och B har 

inte egna kunder på Åland, utan godset som fraktas är gods tillhörande Posten Åland 

Ab:s kunder. (Bilaga 6) Detta är även något som respondent A1 inte hade förväntat sig, 

att det skulle vara så svårt att sälja till Åland, eftersom mycket av det åländska godset är 

betalbart på Åland och svårt att nå om man inte är representerad där.   

”sen kanske jag också trodde, måste jag ärligt säga att Åland, det måste man väl kunna sälja till, 
man kan ju sälja till allting annat så varför kan man inte sälja till Åland” (Försäljningschef A1)  

Citatet påvisar att de åländska kunderna håller sig till lokala speditörer något som ger 

en trygghet åt både fallstudieföretaget och samarbetet mellan partnerna.  

Respondenterna ombads även redogöra för vilka fördelar de anser att samarbetet 

medför. Spekman, Kamauff och Myhr (1998) beskriver att samarbetande partners 

integreras i de kundstyrda processerna, i det här fallet ser respondent A1 och B1 

snarare Posten Åland Ab som kunden, där deras uppgift är att fullfölja 

fallstudieföretagets önskemål. Att Posten Åland Ab är en kund är på så vis företagens 

största fördel av samarbetet och således en ekonomisk drivkraft.  

”förutom att det är en kund till oss så att säga, alltså en ekonomisk sak så finns det nog inget 
egentligen” (Försäljningschef A1) 

”idealiskt förhållande, att i ena stunden är det en kund och i nästa stund en leverantör” 
(Försäljningschef B1) 

Koncentrationen kring det ekonomiska styrandet leder till ytligare samarbeten, vilket 

tydligt kommer fram ur de nämnda citaten. Intressant är att de ärligt även medger 

förhållandet som sådant, i detta fall ser man inte varandra som partners utan som 

kunder och leverantörer till varandra.  Simatupang & Sridharan (2005) och Wen (2012) 

påpekar minskade kostnader, ökad avkastning och företagstillväxt som drivkrafter för 

samarbete. De två sistnämna kan kopplas ihop med de ekonomiska fördelarna, dock 

nämner ingen av respondenterna något om minskade kostnader som en fördel. Något 

som teorin anser vara viktig egenskap. Det som kommer fram från respondent B2 är en 

önskan om mer samarbete även kring Stockholmsregionen.  De åländska chaufförerna 

kunde ta med sig varor från företag B när de lastar av gods och skall vidare in mot 

Stockholm. Respondenten uttryckte sig genom följande citat.  
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”att har man ingenting att göra så kan man alltid ringa oss, om vi har någon frakt inom 
Stockholm om ni skulle hinna med det/…/ det är ju inte alltid vi har gods heller men man kan ju 
ställa förfrågan i varje fall” (Inrikeschef B2) 

Det här antyder om en önskan av större satsning på relationen som genererar större 

volymer men också mer integritet. Något som saknas idag.  Detta är något som skulle 

gynna båda företagen men är samtidigt ett engagemang mellan parternas olika 

trafikledare. Detta skulle vara en möjlighet för företaget att få fler personer mer 

entusiastiska i samarbetet, vilket Soonhong et al. (2005) även talar för. Samtidigt skulle 

det involvera andra personer än Posten Åland Ab:s försäljningschef och således minska 

personifieringen av endast en kontaktperson.  

Esper och Williams (2003) påpekar även tillgång till nya marknader genom geografiskt 

utvidgning som motivation för ett samarbete, vilket någon av respondenterna från varje 

företag håller med om i påståendet. Det är en trygghet för företagen att veta att de har 

en åländsk partner de kan lita på. Terminalchef A2, platschef B1 och försäljningschef C1 

ser samarbetet med Posten Åland som en geografisk utvidgning. 

”det här samarbetet med Posten Åland Ab blir ju liksom en fot in till Åland, om vi vill skicka 
någonting” (Terminalchef A2) 

”vi får en bra partner på Åland” (Platschef B1) 

”det är vår så att säga, nyckel till Åland (Försäljningschef C1) 

Fördelarna kring samarbete som kom fram under den empiriska undersökningen var 

således inte så varierande och exotiska. Det största intresset är rent ekonomiskt. 

Respondenterna verkar blinda över andra fördelar. Detta är synd eftersom det finns så 

mycket andra fördelar att vinna genom samarbeten. Lambert, Emmelhainz och 

Gardner (1996) diskuterar kring bättre kundservice, bättre ledtider, bättre 

marknadsföring som exempel på andra argument för samarbeten. Möjligtvis kan det 

vara att dessa fördelar inte kommer naturligt bland transportbolagen eller eftersom 

Åland, som ett örike har ett sådant speciellt läge och speciell status, vilket gör att 

partnern känns ”avlägsen” och därför mer som en kund. 

4.2.2. Organisationslikhet mellan företagen  

Att förstå varandra är viktiga egenskaper vid samarbeten, liksom ömsesidiga 

åtaganden, engagemang och gemensam planering. Även organisatorisk likhet och 

gemensamma grundvärderingar är viktigt. (Lambert, Emmelhainz & Gardner 1996) 

Spekman, Kamauff och Myhr (1998) påstår ytterligare att demografisk likhet 
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underlättar ett samarbete, vilket i det här fallet märks då det ständigt talas om att man 

vågar ha en öppen dialog, man förstår varandra. Samtliga företag är transport och 

logistik företag, med likasinnad verksamhet vilket troligtvis gör det lättare att acceptera 

varandra.  Mohr och Spekman (1994) påstår att det även är lättare att skapa ett 

förtroende då man förstår varandras organisationsstruktur vilket stämmer i det här 

fallet, då man förstår den andres situation och vågar uttrycka sig. Exempelvis 

försäljningschef A1 accepterar och har förståelse för att viss information inte kan delas 

med samarbetspartnern. Respondenten uttryckte sig genom följande citat.  

”Om vi nu pratar lite mer öppet om de här relationerna som vi har, och varför vi inte har vissa 
relationer, och om är det någonting man kan göra åt det i sådana fall?  Just eftersom det är så 
öppet, men samtidigt förstår jag att det är viss affärshemlighet i det här naturligtvis, som man 
kanske juridiskt sätt inte får släppa helt enkelt till sin kund. " (Försäljningschef A1) 

Vidare organisationsmässigt så är parterna geografiskt väldigt nära varandra vilket gör 

att det inte existerar större kulturmässiga skillnader, dock påpekar inrikeschef B1 att 

det relativt ofta förekommer problem då det finns en viss ovisshet om de svenska och 

finska helgdagarna som kan variera, för detta beskriver respondenten att man borde bli 

bättre och redogöra och kommunicera kring dessa.  

4.2.2.1. Långsiktig planering och gemensamma mål 

Att ha samma värderingar, gemensamt uppsatta mål och strategier är enligt Baratt 

(2004) viktigt för ett lyckat samarbete eftersom det tillför flexibilitet och styrka till 

relationen vilket är bekymmersamt i det här fallet då ingetdera företaget har långsiktiga 

mål eller gemensamma strategier med Posten Åland Ab. Mycket görs på årsbasis eller 

endast genom korta fall med enskilda kunder som oftast handlar om en prisförfrågan 

och transaktion för särskild frakt. Angående gemensam planering och långsiktiga mål 

uttrycktes klart och tydligt att det idag är något som saknas mellan parterna eftersom 

svaren vid diskussionen kring gemensam planering kan återberättas med följande citat. 

”egentligen inte alls /…/ vi har inte kommit så långt” (Försäljningschef A1) 

”Det finns inga planer eller mål, mer än att bibehålla en bra service med det vi gör och hela tiden 
ha en öppenhet” (Platschef B1) 

”inget annat större projekt på gång” (Inrikeschef B2) 

”det kan man nog inte säga att vi gör” (Försäljningschef C1) 

Respondenterna uttrycker ärligt och precis sin åsikt, vilket kan tolkas som att det är 

något som fattas i relationen. Dock verkar det som försäljningschef A1 gärna vill inleda 
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en långsiktig planering medan inrikeschef B2 och försäljningschef C1 mera accepterar 

situationen som den är.  

Terminalchef A2 skulle gärna vara delaktig i viss planering, eftersom respondenten är 

ansvarig för hanteringen av godset som bokas och är överenskommet försäljningschefer 

emellan. Respondenten A2 motiverar vidare med ”absolut, eftersom det är jag som 

håller i tyglarna där nere så jag vill ju ha ett litet finger med i allt”. Eventuellt kunde 

man då engagera fler nivåer också internt i företagets samarbete. Speciellt vid nya 

projekt, där mad då kunde låta personer som praktiskt sysslar med godset få vara 

delaktiga redan i planerings och implementeringsfasen när båda företagen träffas för 

att komma överens om rutiner. Alternativt att det egna företaget bättre borde 

underrätta terminalen om justeringar och nya samarbeten.  

Att det brister i långsiktig planering leder även till ett mer ytligt samarbete. I den 

teoretiska referensramen nämndes tre olika samarbetstyper, och redan för att komma 

upp till nivån för typ 2, kollaboration bör det existera viss integration och långsiktig 

planering med engagemang från flera olika avdelningar inom företaget (Lambert, 

Emmelhainz & Gardner 1996). Att terminalchefen A1 känner sig utanför planeringen 

och skulle vilja vara mer delaktig är redan där ett oroväckande tecken för att ta sig upp 

till de djupare samarbetsnivåerna. Vidare berättar Spekman, Kamauff och Myhr (1998) 

att man inte kan uppnå den tredje kategorin i samarbete, kollaboration utan framtida 

planer, produktutveckling och långsiktiga avtal.  

4.2.2.2. Processen kring beslutstagande och klara riktlinjer 

Under intervjuandet dök det upp en del problem kring processen vid order av frakt 

eller oklara avtal där det helt tydligt krävs en förbättring och klara gemensamma 

riktlinjer för hur vissa saker bör hanteras. Terminalchefen A2 var väldigt bekymrad 

angående att icke aviserat gods anländer till terminalen vilket gör att terminalchefen 

inte fått någon information om godset och har då inte förberett plats för detta vilket 

ställer till stora problem. Även försäljningschef A1 är medveten om detta och påpekar 

detta under intervjun. Även företag B har haft problem med klara riktlinjer då det i ett 

avtal varit otydligt vad som ingick och vad som varit en tolkningsfråga, gällande att 

säkerställa leveranstider kapacitet etc. På grund av dessa otydligheter så har det 

skapats väldigt mycket extra arbete för att reda ut situationen. Orsaken var att den ena 

partnern inte redogjort över det uppenbara och den en andre partnern inte ställt 
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tillräckliga motfrågor. Platschef B1 från Stockholm ger ett exempel på en händelse där 

ett problem uppstod på grund av oklara riktlinjer.  

"ta ett exempel, i och med, jag lärde känna Thomas väldigt snabbt och bara för att prata 
öppenhet så kan jag ju säga att initialt så vi kom i en situation där vi inte hade samma 
uppfattning om hur ett flöde var överenskommet, och det berodde ju på att det fanns en massa 
förutfattade meningar, det fanns inte, det var inte tydligt att hur det skulle vara, oskrivna regler 
och det fick konsekvenser i en dålig service. " (Platschef B1) 

Dessa två svårigheter i samarbetet med posten Åland ab är något som kanske borde tas 

itu med på allvar. Som respondent B1 redan medger bidrar det till sämre service för 

kunden. Soonhong (2005) redogör för hur viktigt det är att processen hur beslut tas 

skall följa vissa regler likaså ansvarsområden för båda parterna och deras rapporterings 

önskemål skall vara lika. Även Lambert, Emmelhainz & Gardner (1996) föreslår att 

approacher och riktlinjer som används vid planering skall vara likställda för båda 

parterna. Således är detta ett tydligt problem som beror på misstag i kommunikationen 

och där det ännu existerar oskrivna regler, något företagen kunde jobba vidare på.  Att 

anta att vissa saker är självklart är något som även försäljningschef A1 märkt av som ett 

problem, och beskriver det med följande citat.  

”det skulle kunna bli bättre då, att vi pratar liter mer just då, som vi pratade om förut så att vilka 
avtalsperioder pratar vi om, hur länge löper det här avtalet/…/det är viktigt att vi även 
kommunicerar vid förändringar och sånt” (Respondent A1) 

Soonhong et al. (2005) föreslår att problem reds ut genom gruppdiskussioner med 

personer från varje organisation, som även representerar olika områden där man 

tillsammans identifierar gap, tar upp problem som måste behandlas. Detta är även 

något som respondent B1 funderat kring som önskar produktionsmöten, ungefär två 

gånger per år för att träffas och gå igenom samarbetet för att diskutera produktion, 

utveckling och förbättringar och tycker det är något som saknas idag.  

Försäljningschef C1 berättar att överlag så är det väldigt få problem mellan företagen, 

samarbetet flyter på bra, uppstår det problem kan man öppet tala om det. Respondent 

C1 ger som exempel en gång när det i misstag skickat en prisförhöjning som var menat 

åt en annan kund och erkänner att ”i sådana fall är det bara att erkänna öppet och se 

vad man kan göra” som tyder på att problem kan redas ut, utan att det straffar 

någondera partnern som är överensstämmande med Baratt (2004). Respondent A 

påpekar också att man inte är orolig för att dela med sig av information, båda bra och 

dålig information delas mellan parterna och medger att de har som motto att tala om 

eventuella fel för kunden innan kunden vet det själv.  
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4.2.3. Förtroendet mellan parterna 

För att erhålla ett gott samarbete krävs förtroende och ömsesidiga åtaganden till 

varandra där man utför det som lovats (Spekman, Kamauff & Myhr 1998). Det skall 

inte finnas en oro att bli ersatt av någon annan (Lambert, Emmelhainz & Gardner 

1996). Ur intervjuerna har det kommit fram att man har ett förtroende till varandra. 

Samarbetet lever på en djup vänskap med pålitlighet till den andre partnern vilket är 

bra eftersom teorin påstår att ett samarbete inte överlever utan ett starkt förtroende 

(Lambert, Emmelhainz & Gardner 1996). Försäljningschef A1 och Platschef B1, båda 

inom Stockholmsregionen beskriver att de har ett gott förtroende till fallstudieföretaget 

och litar på att priset de erhåller för specifik frakt bygger påförtroende och är 

konkurrenskraftigt. Dock kopplas återigen förtroendet ihop med en ekonomisk 

utgångspunkt, där det är en fråga om pris vilket kan ses i följande citat. 

"Posten Åland som får köra dom. Det är ju självklart, det är ju första valet/…/vi begär och får vi 
ett pris så ifrågasätter vi inte det priset utan då vet vi att det skall vara ett konkurrenskraftigt pris 
vi kollar ju aldrig med någon annan” (Försäljningschef A1) 

”vi håller inte på frågar en massa andra, och det bygger på förtroende skulle vi märka att de svar 
vi får är dåliga eller att prissättningen inte är konkurrenskraftig då bryts också förtroendet lite 
grann” (Platschef B1) 

Myhr och Spekman (2005) berättar att skräddarsydda produkter kräver ett starkt 

förtroende eftersom de är komplexa till sin natur och kräver öppen 

informationsdelning, vilket stämmer då både Respondent A1 och B1 berättar om 

speciella fall, som krävt grundlig genomgång och mer kontakt än normalt. Ytterligare 

önskar företagen fler långsiktiga och fortlöpande flöden hellre än enstaka kunder, som 

då skulle leda till mer hängivenhet till den andre, naturligt mer kontakt och större 

volymer som anses vara argument för en bättre relation.  

Under observationerna bekräftades att ett förtroende och viss pålitlighet finns eftersom 

chaufförerna har tillgång till portkoder, får röra sig fritt i samarbetspartnernas 

byggnader och kan lasta gods utan att vara tvungen att ta kontakt med personal på 

terminalen. Även att de anställda är vana vid chaufförernas närvaro antyder om 

pålitlighet.  

Vad som ytterligare stärker förtroendet är öppenheten mellan parterna där man vågar 

säga sin åsikt, exempelvis över irritationen att Posten Åland Ab lastar hos andra 

transportörer. Något som respondent B2 nämner under intervjun. 
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”alltid varit ett tryggt förtroende känns det som och det är den där öppenheten som att man 
vågar säga sitt när man har något som bekymrar en så kan man säga det rakt ut/…/ det skulle jag 
nog inte våga säga till alla mina kunder direkt, så det är lite med glimten i ögat så där” 
(Inrikeschef B2) 

Också respondent B1 påpekar den öppna dialogen som positiv och anser att man skall 

ha möjligheten att uttrycka sig fritt utan att konflikter uppstår och uttrycker sig enligt 

följande:  

"när man kan ha den där raka dialogen, det vill säga att man kan säga att, det här är inte okej att 
vi måste göra så här, och det blir ingen konflikt i det." (Platschef B1) 

Inrikeschef B2 berättar att han kan säga vad han tycker, detta tyder på att relationen är 

så pass stark att den inte tar skada av argumentation. Även platschef B1 från samma 

företag anser att det är viktigt att man kan ha en öppen dialog utan negativa 

konsekvenser.  

4.2.3.1. Engagemang och uppmuntring 

Ömsesidigt engagemang är viktigt, och det borde finnas ett mål av att bli känslomässigt 

involverad där man accepterar varandras brister och inte handlar i eget intresse. 

(Maloni & Benton 2000) Samtliga respondenter känner sig aktiva i samarbetet och 

engagerade inom sitt område, dock skulle respondenterna vilja att Posten Åland Ab 

skulle öka sitt engagemang genom fler förfrågningar eller långsiktiga projekt. 

Exempelvis respondent C1 nämner att det skulle vara intressant att jobba med något 

nytt, större projekt som kräver speciallösningar och mer kontakt till varandra. Följande 

citat beskriver respondentens önskan.  

”om det skulle komma något större projekt som skulle kräva några speciallösningar eller sådant. 
Det skulle vara helt intressant att liksom dels börja jobba med någonting sådant som skulle kräva 
ett lite annorlunda förhållande från båda parterna, istället just för att bara utbyta priser och lite 
kunder och så där” (Försäljningschef C1)  

 Logistiksamordnare C2 från Åbo påpekar att förtroendet har ändrats med åren och i 

takt med att volymerna växt har samarbetet blivit bättre, och anser att man 

centraliserat godset till Posten endast Posten Åland har gjort samarbetet bättre. 

Uppmuntring syns på så vis återigen genom mer förfrågningar och större volymer som 

kan hjälpa till att stärka samarbetet. Vilket även försäljningschef C1 och inrikeschef B2 

håller med om. 

”när volymerna har ökat så har liksom förhållandet blivit djupare och förtroendet har växt” 
(Försäljningschef C1) 

”att öka volymerna är nog hemligheten för ett ökat samarbete” (Inrikeschef B2) 
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Volymerna anses av respondenterna vara grunden till engagemang och uppmuntring. 

Intressant är aspekten angående samarbeten som tidskrävande, enligt teorin kräver ett 

förtroende och samarbete mycket energi och kan därför lätt misslyckas om parterna 

inte är villiga att satsa tid på förhållandet (Myhr & Spekman 2005). Dock ansåg de 

intervjuade företagen samarbetet inte som tidskrävande vilket tolkas som att de 

naturligt har mycket kontakt med varandra som blivit en vanesak man inte desto mera 

reflekterar över eller så kan det vara ännu en orsak som antyder på ett ytligt 

förhållande emellan parterna.  

4.2.4. Kommunikation mellan parterna 

En annan viktig aspekt vid samarbeten som teorin berör är kommunikationen mellan 

parterna, där Spekman, Kamauff & Myhr (1998) förtydligar att varje länk är en 

bristande länk och går något fel så drabbar det hela flödeskedjan. Detta påstående kan 

bekräftas av intervjuerna där det kommit fram hur viktigt det är att alla parter blir 

underrättade vid bokningar, förfrågningar, förändringar etc. Inrikeschef B2 berättar att 

det ofta händer att fel information angetts, där fel mängd eller plats angetts för godset 

eller så har ingen information angående special hantering nämnts. Detta kan ha 

förödande konsekvenser då det förstör planeringen och skapar extra arbete. Även 

terminalchefen A2 uttrycker en kommunikationsbrist där de ofta får icke aviserat gods 

till terminalen, gods som ingen meddelat dem om. Vid stora mängder ställer detta till 

problem och de sedan inte hinner utföra annat som är planerat och viktigt för dem 

samt att mycket tid går åt till att reda ut vem som skall ha godset. I båda dessa fall 

handlar det troligtvis om en miss i kommunikationen mellan parternas trafikledare, 

eller så kan informationen varit för otydlig från början då frakten bokas med 

försäljningschefen, och således kan det vara en intern sak att bearbeta. Även 

logistiksamordnare C1 har reagerat över brister i kommunikationen, speciellt då något 

händer kvällstid finns ingen speciellt utsedd kontaktperson vem de skall ringa. Ofta 

lastar chaufförerna efter kontorstid är det struligt, eller chauffören saknas eller har 

glömt något kan det vara svårt att få kontakt. De båda respondenterna från företag C 

föreslår på så vis en önskan om kvällsjour hos posten Åland Ab, ett jour nummer man 

kunde ringa då problem uppstår kvällstid. Respondenterna uttrycker vidare att det idag 

oftast är Posten Åland Ab:s försäljningschef, Thomas Fagerstedt de ringer kvällstid och 

eftersom han har hand om försäljningen har han inte alltid lösningen utan måste själv 

ringa runt för att nå rätt person. Respondent C1 påpekar, av egen erfarenhet att man 
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helst vill undvika att störa kvällstid. Skulle det finnas jour, skulle man inte störa någon 

som inte är beredd på samtal.  

4.2.4.1. Kommunikation via e-post 

Kommunikationen är viktig, vilket har bevisats ur teorin (Spekman, Kamauff & Myhr 

1998). Därför blev intervjupersonerna frågade på vilket sätt de kommunicerar och 

hurdan kontakt de har sinsemellan. Samtliga respondenter medgav att kontakten oftast 

sker per e-post, och med vissa kompletteringar per telefon eller en muntlig utredning 

då något är oklart. Som tidigare nämndes sker kontakten främst med Posten Åland 

Ab:s försäljningschef som enda person. Försäljningschef A1 menar att 

kommunikationen kan vara väldigt varierande, men normalt 3-4 ggr per månad. 

Terminalchef A2 har i stort sätt endast kontakt med chaufförerna, är det problem 

meddelar han sin trafikledning som tar kontakt med Posten Åland Ab. Ett fåtal gånger 

vid något större problem har respondenten personligen varit i kontakt med Posten 

Åland Ab.  

Platschef B1 berättar att han den senaste tiden haft väldigt mycket kontakt med 

företaget på grund av oklarheter kopplade till funktion men tror själv att kontakten 

kommer att förbli någon gång i månaden, då främst i mån om nya förfrågningar. 

Inrikeschefen B2 beskriver att kontakten till honom i princip endast gäller 

prisförfrågning och små bokningar som han inte ser som särskild speciellt eftersom han 

vet att de inte är ensamma på marknaden; ”där vet jag ju att ni frågar andra bolag 

också” (respondent B2) dock uppskattar respondenten att Posten Åland Ab besöker 

företag B ett par gånger om året och beskriver mötet som ”det känns ibland som att ni 

är större kund än vad ni egentligen är, för när ni kommer så blir det väldigt stort för 

oss ändå”. Inrikeschef B2 anser även att kontakten skall ske både per e-post och 

telefon, se citat nedan. Respondenten beskriver dock att han personligen har väldigt lite 

telefonkontakt i dagsläget.  

Ett samarbete blir ju inte bättre bara för att du mailar hela tiden, då stagnerar det och blir ganska 
tråkigt/…/ det skall vara roligt att ringa den man samarbetar med” (Inrikeschef B2) 

Eftersom respondent B2 även har en inblick i hanteringen på terminalen beskriver han 

kontakten på terminalen mellan personal och chaufförer som väldigt god. Chaufförerna 

är väldigt ”hemma i huset” och vet exakt vad de skall göra, att det aldrig är några större 

problem, vilket han anser kan beror på att det oftast är samma chaufförer som är där 

och lastar/ lossar gods. Vidare berättar respondent B2 att de åländska chaufförerna 
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verkar vara väldigt nöjda med företagets terminal. (Respondent B2) Dock är 

kommunikationen mellan chaufförer och terminalpersonal fåordigt, oftast utbyts 

endast det nödvändigaste eller så efterfrågas en kvittens. Mycket beror troligtvis på 

chaufförernas tighta schema med tider att passa. (Observations dag 1 & 2)  

Försäljningschef C1 anser kommunikationen som bra och öppen med lätta dialoger, 

men häpnandesväckande nog uttrycker respondenten att ”ju mindre vi behöver tala, 

desto bättre är det” vilket är helt motstridigt mot Myhr och Spekman (2o05) som anser 

att det egentligen borde finnas en daglig kommunikation. Kontakten är således mer 

sällan. Även logistiksamordnaren C2 beskriver att kommunikationen fungerar bra. ”har 

jag några frågor så får jag också svar”. Dock påstår respondenten att det inte ens är 

en månatlig kontakt, alltså mer sällan.  

Samtliga respondenter medgav att förhållandet och kommunikationen är väldigt 

informell. Man kan vara sig själv och det finns ingen nervositet av att mötas och man 

kan tala och klä sig fritt. Detta underlättar samarbetet och stärker relationen, där det 

inte finns någon oro för att uttrycka sig fel, eftersom samarbetspartnerna är öppna mot 

varandra. 

4.2.4.2. Språkbehovet 

För det åländska öriket är språkfrågan av stor betydelse då landskapet är enspråkigt 

svenskt. Detta bidrar dock inte med problem inom kommunikationen på den svenska 

sidan med företag A och B, däremot är det en utmaning i Finland. Båda respondenterna 

från företag C förstår situationen med det svenska språket och tillhör själva en koncern 

med huvudspråk svenska. Försäljningschef C1 anser därför att det inte är bra om 

företaget inte kan ge service på svenska och menar att de ständigt söker personal som 

behärskar båda inhemska språken vilket kan läsas ur citatet nedan.  

”länge liksom uttryckt och poängterat att vår kundservice behöver åtminstone en eller flera som 
talar flytande svenska så att vi kan betjäna inte bara åländska kunder men svenskspråkiga i 
största allmänhet/…/ att vi tillhör en svensk koncern och det i dagsläget tyvärr finns människor 
som inte talar svenska i vår kundtjänst så att om kunderna blir servade på andra språk, antingen 
engelska eller finska tycker jag att det inte är så bra. (Försäljningschef C1)  

Det förekommer i diskussionen kring språkfrågan att språket inte nämnvärt är något 

problem då personalen på Posten Åland Ab, har tvåspråkig personal vilket även företag 

C strävar till att ha. Dock medger logistiksamordnaren C2 att det rent praktisk kunde 

finnas en del problem som beror på språkkunskaperna han har själv svårigheter med 

det svenska språket och därför märkt av missförstånd i kommunikationen.  
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4.2.4.3. Integrering av datasystem 

Företaget har för små volymer för att integrera processer eller kommunicera via 

elektroniska program, vilket kan härledas från samtliga respondenters intervjusvar. 

Endast företag C har viss integration med Posten Åland Ab där de, redan i början på 

förhållandet fick en scanner av företaget för att förenkla processen och möjliggöra 

spårning av transporterna. Detta har gjort företagen mer transparenta och 

genomskinliga mot varandra, idag har de inte bara en scanner utan även en direkt 

överföring kopplat till Posten Åland Ab:s eget datasystem. (Logistiksamordnare C2)  

De andra respondenterna medger att kontakten som existerar idag räcker för det 

nuvarande behovet. ”Telefon eller e-post räcker” och därför behövs inte heller några 

integrerade system (Inrikeschef B2). Försäljningschef A1 medger dock att skulle 

volymerna vara större så skulle de kräva integrerade system som det i dagsläget har 

med vissa kunder, men vidareutvecklar svaret att det är viktigt att det skall gynna båda 

parterna och då behövs en viss volym, vilket beskrivs i citatet nedan.  

”hade vi haft ett större, regelbundet flöde/…/någonting mer frekvent så skulle jag absolut be er, 
eller posten Åland att kommunicera med oss EDI mässigt/…/ det krävs ju en hel del 
investeringar i det här, från bägge håll så det skall ju vara en viss volym för att det skall vara 
intressant att göra det” (Försäljningschef A1) 

Kommunikationen är en annan mycket viktig egenskap i samarbeten enligt teorin, för 

att samarbete skall räknas till kategori typ 2, kooperation så behövs integrerade system 

i form av EDI överföring eller liknande elektronisk integrering för att underlätta 

kommunikation och transparens mellan parterna (Ryssel, Ritter och Gemünden 2004). 

Vidare kommunikationsmässigt kräver typ 3, kollaboration gemensamma processer 

(Langley et al. 2008). Följaktligen kommer det fram att det saknas integrerade 

datasystem i dagsläget. 

Genom respondenternas svar angående kommunikation kan det slutligen diskuteras att 

det finns en del att arbeta vidare på i kommunikationsväg. Samtliga företag har någon 

form av kommunikationsmiss som borde redas ut och förbättras då det existerar oklara 

avtal, oskrivna regler, gods som inte aviseras etc. Både respondent B1 och A2 medgav 

att misstag är tidskrävande, även om samarbetet annars inte kräver mycket tid. Det 

finns egentligen inte rum för misstag, vilket även teorin påpekar (White paper 2004). 

Orsaken till att misstag existerar framför allt i kommunikationen beror på att flera 

personer är inblandade, där miss i kommunikationen bland företaget internt eller 

mellan parterna. Språket kan vara en faktor där det helt enkelt kan ske misstag. 

Eftersom kommunikationen är en stor del av ett lyckat samarbete finns där områden 
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att arbeta vidare på och komma på gemensamma lösningar för hur kommunikationen 

borde ske. Flera personer bör involveras men det bör sättas klara riktlinjer för hur man 

skall kommunicera. Ännu en gång påpekades de små volymerna som en orsak till 

varför man inte integrerat processer inom kommunikation.  

4.2.5. Maktfördelning och påverkan över varandra 

Makten att influera ett annat företag styr medvetet eller omedvetet samarbetet i viss 

riktning där båda parterna borde skapa sig en medvetenhet om maktbalansen för att 

uppnå ett fungerande samarbete (Maloni & Benton 2000). Makt påverkar även faktorer 

som tillit, förtroende, konfliktlösning etc. (Maloni & Benton 2000).  För att få fram 

eventuell maktfördelning frågades personerna över likvärdighet, om någondera har ett 

större inflytande och om de anser att företaget tvingats göra någon förändring som 

orsak av samarbetet.  

Försäljningschef A1 från Stockholm medgav att det inte tvingats till någon förändring 

på grund av samarbetet och berättar vidare att det hör till deras affärsidé. Återigen 

anses Posten Åland Ab som kunden. Vid diskussion kring likvärdighet svarade 

försäljningschef A1.  

"i vår relation så är det ju Posten Åland Ab som är vår uppdragsgivare, då det är egentligen 
Posten Åland som ställer kraven men samtidigt har vi ju ändå en bra likvärdighet så att säga /…/ 
så jag känner att jag får stor respekt” (Respondent A1) 

De båda parterna har god likvärdighet till varandra i fråga om respekt och i deras 

relation, men att det trots detta är ett förhållande av kund och uppdragsgivare. Vidare i 

fråga om maktbalans berättar Terminalchef A2 att han anser att företaget A har det 

större inflytandet eftersom Posten Åland Ab enbart är kund på deras terminal som även 

tvingats anpassa sig till exempelvis att de har lunchstängt mellan 12.00 – 13.00.  

Platschef B1 från Stockholm hävdar att det kommit in ett nytt flöde som krävt vissa 

justeringar i företagets rutiner, men fortsätter med att påstå att Posten Åland Ab:s 

volymer är en förutsättning för samarbete och företagets kompetens är en förutsättning 

för att Posten Åland Ab kan hålla en kund nöjd. Däremot anser respondent B1 liksom 

respondent A1 att de är likvärdiga i sin relation med varandra, vilket kan läsas ur 

nedanstående citat. 

”i vår relation är vi det, jag tror vi har en ömsesidig respekt/…/ jag upplever det som att vi ser 
varandra som jämbördiga, ingen högre än den andre eller något sådant” (Respondent B1) 
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Respondent B2 anser vid diskussion angående maktbalans och likvärdighet, Posten 

Åland Ab som en kund där de som samarbetspartner gör som de blir tillsagda.  

Vidare kan inte företag C i Åbo och Vanda heller påminnas om att de skulle ha tvingats 

genomgå någon förändring på grund av samarbetet men påminner om den stora 

skillnaden i företagens storlek där Posten Åland Ab har en omsättning på 43,6 miljoner 

euro (2012) inkluderat hela företaget med samtliga verksamhetsområden i jämförelse 

med företag C, en större koncern med omsättning enbart inom Finland på 60 miljoner 

euro (2011). Vilket gör dem aningen starkare i form av makt och inflytande, storleken 

således  en avgörande faktor i frågan om vem som bestämmer.  

Observationerna gav inget att påpeka kring maktförhållandet och det syntes heller inte 

någon klar maktfördelning. Parterna kom överens, under den korta period som de två 

parterna möttes. (Observations dag 1 & 2) 

Det är ju intressant att oberoende företagens storlek eller att Posten Åland Ab är deras 

kund så behandlar man varandra med respekt och är mentalt likvärdiga, företagen kan 

tänkas vara olika till sin storlek men jämnbördiga i sitt förhållande till varandra. Att de 

fritt kan uttrycka sig kring dessa frågor antyder på att det finns viss förståelse för sin 

egen maktposition, ett bevis på vem som är den starkare och en förståelse för vissa 

beteenden. 

4.2.6. Leveranssäkerhet och kvalitet 

Produkter och information sprids mellan de olika parterna och ett samarbete dem 

emellan är viktigt för ett fungerande flöde. Sträckan från avsändare till slutkund kan 

hanteras av flera aktörer vilket även ökar risken av förlorad information, skadade 

produkter samt förseningar. Det förväntas att godset skall anlända till mottagaren i 

ursprungligt skick, det vill säga godset skall vara helt och utan skador, något som Sheu, 

Lee & Niehoff (2006) påpekar som viktigt. Samtliga respondenter påstår att det väldigt 

sällan är skadat gods, men något som ändå dagligen kontrolleras upp. Terminalchef A2 

berättar vidare att Posten Åland Ab aldrig haft problem med skadat gods men att det 

trots det alltid kontrolleras för skador, upptäcks en skada redogörs det på fraktsedeln 

tillsammans med chauffören vilket är väldigt viktigt vid eventuell utredning var godset 

har blivit skadat och vem som är den skyldige. Under observationerna märktes även att 

godset noga kontrolleras och för vissa leveranser bör även temperaturen granskas 

innan fraktsedeln skrivs på av mottagaren. Även respondent B2 och C2 bestyrker detta, 
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och bekräftar att man på rutin kontrollerar om det existerar skadat gods. Eventuella 

problem reds oftast ut i efterhand eftersom chaufförerna tidsmässigt inte har en 

möjlighet att kontrollera rätt godsmängd på terminalen (observation 1).   

Även om transporterna rent praktiskt betyder att import till samt export från Åland 

kräver extra dokumentation och tullklarering, har detta inte medfört problem för 

samarbetsparterna. Posten Åland Ab har själv god kontakt till tullverket och vet vilka 

bilagor som bör bifogas under transporterna. Dock är samarbetet mellan de olika 

aktörerna i flödeskedjan av extra stor betydelse. Säkerhetsmässigt finns således inte 

mycket att påpeka på i samarbetet. Respondenterna medger att punktligheten följs, 

frakterna håller en gods leveranskvalitet och väldigt få skador uppstår. Företagen har 

även bra funktioner där flera av bilarna är kopplade med kartläsare som möjliggör 

spårning om var godset befinner sig. Dessa kartläsare är dock inte synkroniserade så att 

kunden, i det här fallet Posten Åland Ab själva kan följa med flödet. Genom att direkt 

följa med godset skulle möjliggöra mer integration till varandra och egen kontroll av 

gods, vilket skulle minska på möjliga misstag. Sheu, Lee och Niehoff (2006) diskuterar 

kring att det är viktigt företagen satsat på att ta sitt ansvar, och den känslan erhölls 

även under intervjuandet med respondenterna. 

4.2.6.1. Avtal 

Ingetdera företaget nämner säkerhetscertifikat för att säkra transporterna, däremot 

nämns att samtliga företag, inklusive Posten Åland Ab använder sig av det Nordiska 

Speditörsförbundets allmänna villkor, NSAB 2000. Då alla följer samma riktlinjer 

underlättar det samarbetet, och minskar trassel kring området. Däremot nämnde 

Platschef B1 angående, oskrivna regler och missförstånd. Även respondent C1 och C2 

kunde inte säkerställa om de har skrivna avtal, detta eftersom mycket går på rutin och 

mycket är även bestämt muntligt mellan parterna. Forslund (2008) påpekar att 

muntliga avtal är svårare att argumentera vilket visat sig stämma och istället blir 

tidskrävande att reda ut oklarheter. Normal praxis angående vem som bär ansvaret 

följer med fraktsedeln och övergår när godset anländer till mottagaren. Detta klargör 

för bestämmelser om ledtid och punktlighet vilket stämmer överens med Wang (2002).  
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4.2.7.  Collaborative Transportation Management (CTM) mellan 
transportbolag 

CTM modellen vars mål är att skapa samarbetande relationer i flödekedjan är ett 

passande koncept för avhandlingen då det är en modell som binder ihop och stödjer 

både faktorer som berör samarbetet och transportörernas roll i flödeskedjan (Wen 

2012). Modellen är ett verktyg för att inkludera transportören inom effektiviseringen av 

flödeskedjan. Dock fokuserar CTM modellen främst på samarbetet mellan olika aktörer 

där det existerar ett samarbete mellan avsändare (säljare), transportör, 

tredjepartsaktör och köpare (mottagare), det vill säga både det horisontala och det 

vertikala flödet. (Chan & Zhang 2011) Det har visat sig vara svårt att anpassa konceptet 

i sin helhet i den här fallstudien för Posten Åland Ab, som gäller enbart mellan 

transportbolag. Det har visat sig att Posten Åland Ab har för små volymer för att 

integrerade system skulle vara lönsamt samt för liten exportvolym att anknyta till 

exportkunder på Åland, samt brister i det långsiktiga planerandet något som är mycket 

viktigt för att CTM modellen skall fungera effektivt. Feng & Yuan (2007) anser 

dessutom att parterna borde ingå en strategisk allians för att lyckas med CTM. Posten 

Åland Ab och deras partners har inte uppnått den nivån ännu i detta skede och 

långsiktig planering saknas i stort sätt helt mellan företagen. Däremot är konceptet 

kring CTM modellen mycket intressant och informationsrikt och innehåller flera 

egenskaper som kunde hjälpa företagen genom att bidra med förslag och möjligheter 

för hur transportbolagen kan integreras djupare. CTM modellen inkluderar även alla de 

huvudteman som tidigare redogjort i avhandlingen, vilka presenterats som 

organisationsstruktur, förtroende, kommunikation, makt och säkerhet vilket förstärker 

deras betydelse för samarbetet och tyder på att det är faktorer som bör beaktas vid 

skapandet och upprätthållandet av samarbeten.  

Återigen är det de små volymerna som är det stora problemet samt den bristande 

delningen av information. Respondenterna anser i dagsläget att det inte är nödvändigt 

med djupare integration och att kontakten med telefon och e-post i första hand räcker 

utmärkt. Respondent A1 påpekade även att det skulle vara olönsamt att installera 

integrerade system som exempelvis EDI. Respondenterna talar dock i övrigt om en 

öppenhet till varandra vilket kan ses som en möjlighet för vidareutveckling. Om det 

skulle finnas lönsamhet i det skulle det vara möjligt med djupare diskussion kring 

samarbete genom CTM modellen.  



 

 

74 

4.2.7.1. Strategiska möjligheter för samarbete 

Den strategiska fasen i CTM modellen definierar samarbetet och de faktorerna i kring. 

Man skapar en överblick över samarbetet och vad som skall inkluderas i samarbetet 

och lägger upp strategier, diskuterar målsättning, förväntningar och utbredning. 

(White paper 2004) Möjligen skulle det gynna parterna om de kunde redogöra för 

gemensamma strategier och målsättning med varandra. Försäljningschef A1 berättar 

exempelvis att han besitter ett relativt stort kundregister som man kunde använda och 

utnyttja på ett bättre sätt för att exempelvis hitta gemensamma frakter och berättar 

ytterligare att det vore intressant att reda ut vad det är som Posten Åland Ab vill göra i 

Sverige. Platschef B1 diskuterar också kring ämnet att det skulle kännas naturligt att 

göra andra affärer. Förväntningar på samarbete kunde således bättre klargöras för att 

inte skapa besvikelse. Det handlar om att bättre lära känna varandra och tillsammans 

skapa en framtid. Där det gäller att reservera tid för varandra, sätta sig ner och 

diskutera genom personliga möten. Även driva samarbetet framåt genom 

produktionsmöten. 

4.2.7.2. Taktiska möjligheter för samarbete 

Den taktiska fasen inom CTM handlar i stort om att planera behovet och kapaciteten, 

prognostisera fraktvolym och engagera samtliga partner i prognos processen och utöver 

det förse transportören med korrekt information om transporten (White paper 2004).  

Respondent C2 berättar att de inte har möjligheten att fastställa exakt fraktmängd för 

Posten Åland Ab. Godset kommer in till terminalen under dagen utan 

förhandsinformation om mängd. Respondent C2 anser det inte som ett problem då de 

åländska chaufförerna redan är på fasta Finland med sina fordon och oavsett har ett 

begränsat utrymme. Dock iakttogs viss osäkerhet under observationsdag 1 då 

chaufförerna var tvungna att ringa till varandra och diskutera utrymme i bilarna. 

Dagen då observation 1 tog plats besökte två chaufförer samma samarbetspartner 

flertalet gånger, vilket även hände under observations dag 2. Det kunde på så vis 

underlätta om man endast åkte en gång till varje partner. Detta skulle vara bra både ur 

ekonomisk och miljömedveten synpunkt, speciellt med tanke på Posten Åland Ab:s 

vision om ansvarstagande för miljön. Det påstås att det är svårt att avgöra mängden 

gods på förhand, vilket direkt tyder på att företagen kunde införa någon form av 

prognostisering för att erhålla bättre uppfattning om mängderna. Eventuellt är det 

möjligt att enkelt erhålla uppskattad mängd utan komplicerade system som sedan 

kunde föras vidare. Kanske detta är något företagen inte ser som ett problem och därför 
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något de inte heller tänkt på.  Möjligtvis är detta ett omedvetet problem som enkelt 

kunde lösas genom mer interaktion och kommunikation.    

Respondent B2 medgav även under intervjun att det ofta förekommer en del brister i 

information, där fel mottagare, avsändare eller dylikt har angetts. CTM modellen 

beskriver att så mycket korrekt information som möjligt bör uppges. (Feng & Yuang 

2007) Båda transportparterna planerar sina rutter utgående från denna information 

vilket gör att fel information kan ställa till problem. Terminalchef A2 uppgav att 

spårningen av godset tydligast kommer fram genom fraktsedeln som följer med godset. 

Förslagsvis kunde det enkelt lösas genom att avsändaren färdigt fyller i fraktsedeln som 

skickas till samarbetspartnern. Detta skulle troligtvis inte kräva en alltför avancerad 

teknologi.  

4.2.7.3. Operationella möjligheter för samarbete 

Den operationella fasen handlar om att verkställa en leverans genom att följa bestämda 

distributionsstrategier eller protokoll. Fasen inkluderar processerna för att reservera 

plats, ange leveransstatus och spårning. Dessutom följa de anvisningar om villkor som 

redogjorts. Det gäller på så vis det praktiska arrangemanget som både terminalchef A2 

och logistiksamordnare C2 inte har något att påpeka på utan som flyter på bra. 

Däremot är det viktigt att de personer som praktisk arbetar med godset blir mer 

involverade och underrättade i samarbetet. Det behövs även mer samarbete mellan 

trafikledare för att möjliggöra mer effektivitet och framhäva nytänkande och idéer.  

Genom att följa CTM modellens steg och anvisningar kunde man sakta men säkert 

närma sig ett bättre samarbete som med säkerhet kunde anpassas mellan 

transportbolag likväl som mellan flödeskedjans andra aktörer. Huvudpunkterna är 

elektronisk integrering med ett flöde av transparent information och långsiktig 

planering med gemensamt uppsatta mål. Huvudsaken är att från början diskutera och 

redan ut vad samarbetet innebär innan man kan gå vidare. Just nu känns det som att 

Posten Åland Ab ännu är i stadiet för att definiera sitt förhållande och redogöra för vad 

de vill göra. Vad tiden utvisar återstår att se.  

4.3. Sammanfattning av analys  

Samarbetet mellan fallstudieföretaget och deras transportpartners fungerar till synes 

väldigt bra, men som i alla förhållanden finns små saker för förbättring. Företagen har 
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en öppen dialog med varandra där de fritt kan säga sin åsikt. Det finns även ett starkt 

förtroende och tillit mellan parterna. Vissa brister existerar i långsiktig planering där 

företagen borde bli bättre på att träffas och diskutera framtida möjligheter och 

existerande problem, även vissa processer kring beslutsfattande bör redogöras så att 

oklarheter i avtal kan redas ut. Vidare bör företagen fokusera bättre på kommunikation 

mellan parterna och hur den skall struktureras och skapa mer integration mellan 

avdelningar Kontakten är för tillfället väldig personifierad till en person vilket inte är 

bra då hela förhållandet snabbt kan få ett slut, vilket överensstämmer med Baratt 

(2004) som påpekar att personen kan byta anställning och snabbt leda till att 

förhållandet upphör. Huvudproblemet som samtliga respondenter tar upp i samband 

med samarbete är de små fraktvolymerna som inte möjliggör ett djupt samarbete och 

därför anser sig företagen vara en underleverantör i förhållandet och Posten Åland Ab 

endast en kund. Intressant är att teorin om samarbete inte nämner volym och 

leveransmängd som kriterier för fungerande och djupa samarbeten.  Volymer nämns 

inte under någon av de kategorier för faktorer som berör samarbete och är inget 

centralt inom teorin. 

Förutom detta diskuteras huruvida det vore möjligt att engagera sig mer kring andra 

lösningar exempelvis hjälpas åt vid frakter inom städer som exempelvis Stockholm, 

vilket skulle kräva mer engagemang och samarbete mellan trafikledare. Ytterligare 

diskuterades osäkerheten kring svenska helgdagar och utmaningar med det finska 

språket. 

CTM modellen visade sig svår att anpassa till fullo men bidrar i studien som riktlinjer 

för hur integreringen mellan parterna kan effektiviseras och bli djupare. Några av 

förslagen som har diskuterats är att bättre lära känna varandra. Detta genom att 

reservera tid för varandra samt arrangera produktionsmöten och oftare ha personliga 

möten med utrymme för diskussion. Därtill borde företagen sträva till att försöka 

prognostisera frakter för att bättre förbereda kapacitet, färdigt fylla i fraktsedlar och 

skapa mer samarbete mellan trafikledare. Även personer med praktisk kunskap kunde 

involveras i planeringsprocessen.  

Tidigare i den teoretiska referensramen nämndes tre olika samarbetstyper typ1 

kooperation, typ 2 koordination och typ 3 kollaboration samt armlängdsförhållanden 

där förhållandet är så ytligt att det inte kategoriseras som definierat samarbete. 

(Lambert, Emmelhainz & Gardner 1996, Spekman, Kamauff & Myhr 1998). Det är svårt 

att placera in de olika företagen under respektive kategori eftersom de redan har ett 



 

 

77 

starkt förtroende och pålitlighet som i enlighet med teorin anses vara både 

tidskrävande och svårt att erhålla, och nämns som kriteriet för kollaboration, typ 3. 

Dock saknas långsiktig planering som anses vara nödvändigt redan i den andra 

kategorin. Företag C beläget i Åbo och Vanda kunde placeras i kategori typ 2, 

koordination eftersom de har integrerat sina system och därför ökat transparensen till 

varandra. På så vis har de specialiserat ett arbetsflöde som passar dem. Företag A och B 

är ännu i kategorin kooperation, typ 1 eftersom de till största delen handlar om 

prisförfrågningar för enskilda fall, de saknar långsiktiga mål och har för små volymer 

för integrerade system. Därtill är nästan enbart en person involverad i kontakten, vilket 

Lambert, Emmelhainz & Gardner (1996) anser som attribut för förhållande typ 1.  

Enligt Spekman, Kamauff & Myhr (1998) är kooperation den mest dominerade 

eftersom de djupare förhållandena skall dediceras de som på bästa sätt genererar vinst 

och där man är beroende av varandra också Baratt (2004) hävdar att man skall 

fokusera på få partners. Det som förbryllar är dock att detta är en studie av Posten 

Åland Ab:s närmsta samarbetspartners, vilket enligt teorin då borde vara djupare.  

Dock har de ett väldigt bra förtroende till varandra som snabbt möjliggör en stigning 

till följande nivå om volymerna och samarbetet växer sig starkare.  Orsaken till varför 

deras samarbeten är aningen ytliga och inte uppnår beror som Baratt (2004) anser på 

grund av brist på bland annat tekniska informationssystem. 

En sammanfattning av analysens viktigaste punkter kring varje huvudkategori har 

redogjorts i tabell 7 på följande sida som förklarar både viktiga diskussionsämnen, 

problem och förbättringar som erhållits under intervjuerna med transportbolagen. 

Tabellens första kolumn visar de kategorier och teman som valts ut i den tematiska 

analysen, vidare i nästa kolumn redovisas de viktigaste aspekterna som dykt upp under 

intervjun för att sedan i den tredje kolumnen föreslå förbättringsförslag. Därefter i 

nästa kapitel presenteras slutsatsen som sammanfattar och framhäver de viktigaste 

delarna från avhandlingen. 
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Tabell 7 Sammanfattning av analysens huvudpunkter 

Teman Analys Förbättring 
Samarbetet med 
Posten Åland Ab 
- ökad volym en 
nödvändighet för 
djupare samarbete 

-Posten Åland Ab beskrivs som kund och 
underleverantör 
-god relation, pålitlighet, vänskap mellan 
parterna 
- för små volymer för djupa samarbeten 
-irritation över att Posten Åland Ab har 
andra samarbeten 
-inget samarbete med andra åländska 
aktörer 
-rutinbaserat samarbete 
-fri rörlighet på terminaler 
-personifierad kontakt 

-Anser att Posten Åland Ab 
borde binda sig till ett företag, 
vilket inte är passande med 
tanke på strejk eller försämrad 
ekonomi för någondera 
partnern 
-samarbetets varaktighet 
mellan 4-5 år, finns ännu 
potential för djupare 
samarbeten 
-bör lära känna varandra bättre 
-försöka skapa prognoser 

Organisations-
struktur 
- Långsiktig 
planering och 
gemensamma mål 
-Processen kring 
beslutstagande och 
klara riktlinjer 

-likasinnad verksamhet gör att de förstår 
varandra 
-ingen gemensam planering eller långsiktiga 
mål, ofta förfrågningar för enskilda kunder 
eller vissa fall på årsbasis 
-önskvärt med mer förfrågningar och 
speciallösningar, således större volymer 
- problem med icke aviserat gods och 
otydliga avtal 
-oklara helgdagar 
 

-förslag för produktions-möten 
2 ggr/ år 
- tydligare avtal och 
överenskommelser minskar 
extra arbete  
-redogörelse för helgdagar 
-färdigt ifyllda fraktsedlar 
-mer engagemang mellan 
trafikledningarna 
-personer med praktisk 
erfarenhet med i 
planeringskedet 

Förtroende 
-Engagemang och 
uppmuntring 

-långvarigt och pålitligt förhållande byggt på 
en relation, djup vänskap 
- öppenhet, fritt utrycka sig 
-uppmuntring genom mer förfrågningar 
-starkare förtroende med ökade volymer 
- får röra sig fritt 
-anser inte samarbeten som tidskrävande 
 

- mer engagemang genom 
större projekt och 
speciallösningar 

Kommunikation 
-kommunikation via 
e-post 
-språkbehovet 
-integrering av 
datasystem 

-brister i kommunikationen  
- får små volymer för att elektronisk 
integrering skall vara lönsamt 
- e-post, telefon, personlig kontakt 
- kontakt närmast personifierad 
-språket viktigt 
-kommunikation viktigt för det praktiska 
arbetet 
 

-bli bättre på att ange korrekt 
information vid 
frakförfrågningar 
-bättre avisering för gods 
-inte kontakt enbart med 
Posten Åland Ab:s 
försäljningschef 
- jour kvällstid 
-regelbunden kontakt 

Maktstruktur - Posten Åland Ab ses som en kund, därför 
största inflytande 
-likvärdiga i sin relation 
-storleksskillnad mellan företagen- för små 
för att påverka 

- fortsättningsvis hålla öppen 
dialog för att förstå varandras 
maktposition och inflytande 

Säkerhet -väldigt få skador 
-kontroll sker på rutin 
-GPS spårning 
- otydliga avtal, både muntliga och skriftliga 
-NSAB 2000 kriterier 

-undvika muntliga avtal 
- Möjliggöra GPS spårning även 
för Posten Åland Ab 
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5 SLUTSATS 

I det här kapitlet sammanfattas studien och dess resultat. Detta är ett avslutande 

kapitel som lyfter fram de viktigaste slutsatserna och därtill diskussioner angående 

kritik mot avhandlingen, bedömning av studiens kvalitet och avslutningsvis förslag för 

fortsatt forskning.  

Syftet med studien var att identifiera problem mellan Posten Åland Ab och deras 

samarbetspartners samt komma med förbättringsförslag för att skapa en effektivare 

och djupare relation. Posten Åland Ab valdes som fallstudieföretag för att erhålla en 

helhetsbild över komplexiteten i samarbetet mellan transportbolag och företagen som 

studerades är alla viktiga samarbetspartners till fallstudieföretaget. För att besvara 

syftet valdes tre forskningsfrågor. Den första forskningsfrågan innebar för forskaren att 

ta reda på problem i samarbetet, forskningsfråga 1: hurdana problem som uppstår i 

samarbetet mellan transportbolag i flödeskedjan. Det visade sig att några större 

problem existerar i form av för små fraktvolymer, brister i långsiktig planering och 

bristande kommunikation.  

Följande forskningsfråga bygger vidare på den tidigare frågan och strävade till att 

utreda möjliga förbättringsförslag, forskningsfråga 2: vilka förbättringar krävs för ett 

effektivare och bättre samarbete? Båda forskningsfrågorna arbetar på så vis parallellt 

med varandra där förbättringsförslagen grundar sig på de upptäckta 

problemområdena. Den rekommenderade lösningen för större volym anser företagen 

själva att borde lösas genom koncentration till ett företag. Inget som dock forskaren 

rekommenderar då det binder fallstudieföretaget till en osäker position. Dock kunde 

man öka volymerna genom att bättre samarbeta med ömsesidiga körningar inom 

städerna, alltså mer kommunikation mellan trafikledare. Långsiktig planering kunde 

förbättras genom produktionsmöten att par gånger per år. Kommunikationen kunde 

göras bättre genom att lära känna varandra genom att utförligare diskutera 

verksamheten och dess förväntningar.  

Den sista forskningsfrågan studerade CTM modellen, forskningsfråga 3: på vilket sätt 

kan Collaborative Transportation Management (CTM) modellen gynna 

samarbetande transportbolag? Teoretiskt sätt passar modellen bra in i avhandlingen 

då den både fokuserar på samarbete och hur transportörerna kan integreras bättre i 

effektiviseringen av samarbetet i flödeskedjan. Modellen är ett bra verktyg men 

fokuserar främst på samarbetet mellan olika aktörer där det existerar ett samarbete 
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mellan avsändare, transportör, tredjepartsaktör och mottagare, det vill säga både det 

horisontala och det vertikala flödet. (Chan & Zhang 2011) Det har visat sig vara svårt att 

anpassa konceptet i sin helhet i den här fallstudien för Posten Åland Ab, som gäller 

enbart mellan transportbolag. Posten Åland Ab har för små volymer för att integrerade 

system vore lönsamt, för liten exportvolym att anknyta till exportkunder på Åland och 

dessutom för stora brister i långsiktig planering mellan företagen. Företagen borde 

fördjupa sitt samarbete innan de kan möjliggöra full effektivisering. Däremot är 

konceptet kring CTM modellen mycket intressant och informationsrikt och innehåller 

flera egenskaper som kunde hjälpa företagen genom att bidra med förslag och 

möjligheter för hur transportbolagen kan integreras bättre. Dessutom inkluderar CTM 

modellen de huvudteman som redogjorts som viktiga, vilka är organisationsstruktur, 

förtroende, kommunikation, maktstruktur och säkerhet vilket stärker dess betydelse för 

ett fungerande samarbete. De förslag som CTM modellen bidragit med är att bättre 

studera förhållandet, lära känna varandra och utreda företagens förväntningar från 

samarbetet. Därtill möjligheten för företagen att skriva fullständiga fraktsedlar vid 

fraktbokning för att minimera ofullständig information. Vad som ytterligare vore 

nödvändigt är framtagning av korrekta prognoser kring beräknade fraktvolymer för att 

bättre planera kapacitet och minska flertalet körningar till samma partner. Det skulle 

vara både en ekonomisk och miljömedveten fördel. Vidare har modellen hjälpt att 

förstå hur viktigt det är med att engagera personer med praktisk kunskap om 

samarbetet redan i planeringsprocessen.  

För att sammanfatta analysen kan man påstå att samarbetet med samtliga partner 

fungerar bra och företagen känner sig väl till mods med fallstudieföretaget. Det 

existerar ett gott samarbete där man litar på varandra och har till synes ett stark 

förtroende till varandra. Dock ser samarbetspartnerna Posten Åland Ab mer som en 

kund och sig själva som underleverantörer, där det är godsmängden som är den 

huvudsakliga grunden för samarbete. Även om företagen visar en positiv syn utåt finns 

små underliggande problemområden och viss irritation över att Posten Åland Ab har 

andra samarbetspartners som än så länge är relativt små men som kan växa sig större 

då ingen förbättring sker.  

De problemområden som tydligt kan ses i samtliga huvudkategorier och som ständigt 

kommer upp som samtalsämne är de små volymmängderna, där respondenterna skulle 

önska fler förfrågningar och större fraktvolymer för ett ökat samarbete. Samarbetet 

med de olika transportbolagen är på så vis väldigt transaktionella med enskilda 
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förfrågningar och vissa frakter som görs upp på årsbasis, och överlag för att samarbetet 

skall bli djupare anser respondenterna att det behövs större fraktvolymer. Större 

volymer är enda lösningen eftersom det nuvarande behovet inte kräver så djup 

integration. Även inom kategorin, förtroende anses det enda sättet att uppmuntra och 

engagera varandra vara genom större fraktvolymer. Inom kategorin för kommunikation 

anses e-post och telefon räcka som huvudsakliga kommunikationsmedel där 

integrerade system inte anses vara aktuell lösning eftersom det inte behövs och skulle 

kräva för stora investeringar för att vara lönsamt med tanke på de små fraktvolymerna.  

Vad beträffar maktfördelnings så ser företagen Posten Åland Ab som en kund. 

Storleksmässigt kan det skilja mycket mellan Posten Åland Ab och deras 

samarbetspartners medan respondenterna anser att företagen i sin relation till 

varandra är jämbördiga. Men för att det skulle finnas något större maktövertag behövs 

större volymer. Även säkerhetsmässigt är det få problem, eftersom volymen också är 

liten. Det har således klargjorts att den lilla volymen är det stora problemet i 

verkligheten. Detta är en intressant iakttagelse, som känns ganska naturlig eftersom det 

är den mest synliga faktorn för att generera vinst. Däremot är det intressanta i det här 

fallet att teorin inte nämner något kring hur de olika faktorerna berörs av volym, det 

finns på så vis ett gap i litteraturen som borde besvaras.  Gäller teorin kring samarbete 

oavsett fraktvolym mellan partnerna? Det diskuteras hur viktigt det är med förtroende, 

kommunikation och kunskap om varandras organisationer, men aldrig hur stort 

utbytet av varor och tjänster måste vara för att funktionera lönsamt. Konkret kom det 

fram ur analysen att exempelvis integrering av datasystem inte lönar sig då 

kostnaderna för skapandet är dyrare än de erhållna förmånerna.   

Vid diskussion kring volymer återkom även en viss irritation över att Posten Åland Ab 

har andra samarbetspartners, företagen skulle naturligtvis önska att fallstudieföretaget 

skulle låsa sina transporter till ett företag. Något som kanske inte är det bästa 

alternativet eftersom fallstudieföretaget drabbas lika hårt som det samarbetande 

bolaget vid möjlig strejk eller om företaget tappar sin position på marknaden och 

drabbas i en ekonomisk svacka. Detta trotsar teorin där Baratt (2004) anser att man 

skall fokusera på ett få antal djupa relationer. Soonhong et al. (2005) påpekar att det är 

viktigt att man väljer den rätta partnern. Fallstudieföretaget har nu samarbetat med 

partnerna i 4-5 års tid, vilket kan ses som relativt kort tid där det ännu finns potential 

för mer integration och bättre lösningar för samarbetet.  
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Kommunikation är en bristande länk i många situationer, det säger sig självt att 

kommunikation som skall delas mellan olika parter lätt kan tolkas fel, eller försvinna på 

vägen. Även samarbetet med transportbolagen har vissa brister i kommunikationen där 

fel information anges vid fraktbokningar och brister i avisering av gods. Detta är ett 

problemområde mellan trafikledare, där personalen bör engagera sig mer för att ange 

eller ta reda på rätt fakta om godset innan en bokning görs. En både organisatorisk och 

kommunikationsmässig faktor som dykt upp är det facto att samarbetspartnernas 

kontakt till Posten Åland Ab är närmast personifierad till Posten Åland Ab:s 

försäljningschef. Från analysen bekräftas Baratts (2004) som påstående om att inte 

endast en person skall upprätthålla kontakten med en partner eftersom den snabbt kan 

ta slut ifall personen avslutar sin anställning. Detta hände då exempelvis företag C bytte 

till Posten Åland Ab då deras nuvarande kontaktperson bytte företag. Baratts (2004) 

påstående stämmer på så vis och därför kan som förbättringsförslag rekommenderas 

att Posten Åland Ab försöker få fler personer delaktiga i kontakten med deras 

samarbetspartners. Detta skulle stärka samarbetet då fler personer känner sig 

delaktiga, skulle även möjliggöra bättre möjligheter för kontakt. Något som ytterligare 

diskuterades i analysen var alternativet om att skapa en kvällsjour för företagen. Göra 

det möjligt att ta kontakt med personal på Posten Åland Ab kvällstid då det uppstår 

eventuella problem, eller då chauffören inte anlänt till terminalen. Detta vore av 

betydelse eftersom chaufförerna ofta lastar efter kontorstid och företagen inte i onödan 

önskar att störa personer under kvällstid.  

Utöver det som tidigare nämndes är en annan viktig punkt som diskuterades djupare i 

analysen, behovet och saknaden av långsiktig planering och gemensamma uppsatta 

mål. Lambert, Emmelhainz och Gardner (1996) diskuterar kring de olika 

grupperingarna och nivåerna kring samarbete och påstår att för att ens uppnå den 

andra samarbetsnivån, även kallas koordination behövs långsiktig planering. Samtliga 

respondenter medgav att det idag inte existerar långsiktig planering då det till största 

delen handlar om förfrågningar för enskilda fall eller större uppdrag som bestäms på 

årsbasis. Flera av respondenterna önskar dock mer speciallösningar, fler gemensamma 

diskussioner och målsättningar. Respondent B1 påpekade förslagsvis att man kunde 

arrangera två produktionsinriktade möten per år där man träffas personligen och 

diskuterar kring problem, förbättringsmöjligheter och framtida målsättningar. Passar 

bra ihop med teorin kring CTM modellen som uppmanar att man skall träffas 

personligen för att vidareutveckla samarbetet.  
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Efter att ha redogjort detta kan det påstås att syftet och forskningsfrågorna besvarades. 

Även om CTM modellen inte fick briljera med sin potential för att gynna samarbetet 

och stöda syftet att identifiera problem och komma med förbättringsförslag, har den 

visat sig vara användbar som ett riktgivande verktyg hur samarbetet kan integreras 

ytterligare. Detta eftersom fallstudieföretaget ännu verkar vara i stadiet att definiera 

sitt förhållande. Teorin har diskuterat kring hur viktigt det är med samarbeten på 

dagens konkurrerande marknad (Lambert, Knemeyer och Gardner 2004). Vilket 

studien ger förståelse för. Förhållandet mellan transportbolag är aningen tävlande men 

trots detta en känsla av kamratskap och en kär gammal vän. Man diskuterar öppet och 

hjälper varandra i mån av möjlighet. Trots att man är konkurrerande bolag så hjälps 

man åt. Studien som är en fallstudie har strävat till att uppnå en helhetsbild har på sitt 

sätt lyckats då det erhållits en inblick i komplexiteten mellan transportbolagen.  

5.1. Avhandlingens kvalitetsbedömning 

Avhandlingen har strävat till att upprätthålla en hög trovärdighet genom hela arbetet 

och processens gång. Empirins utförande har ärligt och noga redogjorts för tillvägagång 

och alla snedsteg klargjorts. Detta eftersom det är viktigt att bevisa hur undersökningen 

är utförd för att få insikt i och förstå resultatet och för att behålla verkligheten så nära 

som möjligt (Gummesson 2000). Trovärdigheten har bibehållits genom att i enlighet 

med Yin (2003) rekommendationer att använda sig av olika datainsamlingsmetoder. I 

denna studie har observationer, intervjuer och därtill  sekundärdata använts för att 

stödja varandra vid analys. För att minska fel tolkning av verkligheten och för att stärka 

reliabiliteten, det vill säga trovärdigheten har det insamlade materialet genom 

triangulering fått en bekräftelse där de olika metodvalen stärkt varandras brister. 

(Saunders, Lewis & Thornhill 2000). Transkriberingarna från intervjuerna har även 

skickats till respektive respondent för godkännande, där viktiga delområden och citat 

för användning i avhandlingen markerats tydligt. Detta för att undvika missförstånd, 

oklarheter och reducering av känsligt publiceringsmaterial som respondenterna inte 

anser presenterbart. Samtliga respondenter har per e-post bekräftat godkännande av 

transkribering och gett tillåtelse för citering. Forskaren har strävat till att använda 

många direkta citat för att framhäva den riktiga bilden av verkligheten. Att få en 

kvalitativ studie fullt replikerbar är en utmaning, det som gjorts i den här avhandlingen 

är att forskaren ärligt beskrivit misstag, detta för att minska eventuell misstro, därtill 

finns allt material i form av inspelningar, transkriberingar och fältanteckningar 

sparade. 
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Forskaren har strävat till att vara respektfull och neutral i sitt beteende. Det är dock 

omöjligt för forskare att helt dölja sin personlighet. Man bör även komma ihåg att 

forskaren är undersökningens viktigaste instrument där hela personligheten är av stor 

betydelse. I det här fallet är forskaren själv anställd på företaget vilket kan haft en 

inverkan genom att respondenterna återspeglat en bättre bild av verkligheten än vad 

som äger rum. Detta är något som kan tas i beaktande men är endast ett antagande 

ufrån forskarens perspektiv. Dock har forskaren uppmuntrat till ärlighet och i sitt 

beteende agerat som utomstående person med ett öppet sinne utan förutbestämda 

antaganden, som enligt Fisher et al. (2004) är en viktig egenskap. 

Den kvalitativa metoden visade sig vara passande då syftet och forskningsfrågorna 

besvarades, och var även den metod som på bästa sätt gett möjligheten till de djupa 

svaren från respondenterna. I den här avhandlingen intervjuades tre företag med totalt 

sex respondenter. Antalet respondenter kan anses vara relativt få men eftersom 

intervjusvaren från personerna var väldigt lika med upprepande svar ansåg forskaren 

att mättningspunkten nåddes. De huvudsakliga upprepningarna berörde önskan om 

större volymer, långsiktig planering och bättre kommunikation mellan parterna.  

5.1. Kritik mot avhandling 

Det är viktigt att även kritiskt granska studien för att utreda vad som kunde gjorts på 

ett bättre sätt samt en möjlighet att erkänna misstag. Även om mättningspunkten 

nåddes kunde det har varit intressant att involvera andra områden inom företaget som 

exempelvis trafikledare som har mycket kontakt med det samarbetande företaget. I 

denna avhandling berördes samarbete endast det praktiska arbetet på terminalnivå 

samt försäljning. Observationerna ägde rum under två dagar, möjligen kunde det ha 

gynnat undersökningen om fler dagar skulle observerats för att få en rättfärdig bild av 

samarbetet, eftersom det nu under båda observationsdagarna var relativt lite gods 

byttes mellan parterna. Under observations dag 2 där det ena företagets terminal inte 

besöktes anses inte som ett större problem eftersom, intervjuperson B2 berättade 

utförligt utifrån egen erfarenhet från samarbetet, likaså chauffören vilket gav den 

informationen som behövdes för studien.  

Yin (2003) påstår att intervjuguiden borde testas med en pilotintervju på förhand. 

Därför valdes den första intervjun som pilotstudie. Det visade sig att för att få bättre 

logik under intervjun behövdes några frågor byta plats, vilket kan läsas ur bilaga 4. Nu i 

efterhand har det således visat sig att intervjuguiden borde ha testats med en 
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utomstående person tidigare. Respondenterna fick även ta del av intervjuguiden i 

förväg, vilket gett dem möjligheten att tänka igenom frågorna och bidra med utförligare 

svar men samtidigt kan det ha påverkats genom förvrängda svar av respondenterna, för 

att visa en bättre sida utåt eftersom det var känsliga frågor som ställdes. 

Ytterligare kritik kan riktas mot intervjun med respondenterna från företag C. Då 

försäljningschef C1 intervjuades klev logistiksamordnare C2 in under den tolfte 

minuten i intervjun. Forskaren tog beslutet att intervjua dem parallellt och sedan efter 

intervjun få svar på de frågor som blivit obesvarade. För respondenterna kändes det 

normalt, speciellt för respondent C2 som då fick språkligt stöd av sin kollega och därför 

lättare kunde uttrycka sig och svara på frågorna men för forskaren blev situationen 

aningen obekväm, men fortsatte efter bästa förmåga. Detta har naturligtvis bidragit till 

att vissa frågor blivit mer diskussion mellan respondenterna som dock gav vissa 

utförligare svar, slutresultatet anses inte ha påverkats avsevärt av detta. Längderna för 

intervjuerna är något som kunde diskuteras då de flesta är endast kring 30 minuter 

långa. Frågan är då om intervjufrågorna borde varit fler eller omformulerade, eller om 

detta beror på att samarbetet ännu är så pass ytligt att det inte finns mer information 

att bidra med.  

Slutligen kan nämnas forskarens egen anställning på fallstudieföretaget som i viss mån 

haft en påverkat. Dock är relationen mellan forskare och samarbetspartnerna väldigt ny 

och därför väldigt liten inverkan. Dessutom erhölls en känsla av ett behov över att 

utreda möjliga problem och förbättringar som uppskattades av respondenterna. Även 

om vissa områden kan kritiseras är avhandlingen av god kvalitet. 

5.2. Fortsatt forskning 

Det har gjorts flertalet forskningar inom samarbeten och relationsskapande, samt hur 

dessa samarbeten kan effektivera flödeskedjan. Däremot nämner teorin inget om hur 

samarbeten påverkas av volym och fraktmängd, det vill säga gäller teorierna oavsett 

fraktmängd och i så fall hur stor bör volymen mellan företag vara för att det skall finnas 

ekonomiska fördelar. Detta är något som kunde studeras närmare. Ytterligare finns det 

ett behov av att undersöka fler samarbeten inom transportsektorn, detta eftersom 

transportsektorn länge ansetts vara flödeskedjans bristande länk som först senare fått 

allt mer uppmärksam i form av exempelvis CTM – modellen.  CTM modellen är även 

den ännu ett tämligen nytt koncept med ett gap i litteraturen där det inte finns mycket 

forskning gjort kring ämnet och dess utbredd het, eftersom det visat sig att de flesta 
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källor bygger på få ursprungskällor vilket tyder på tämligen få studier kring konceptet. 

Det borde göras fler forskningar som studerar implementering av CTM modellen samt 

dess praktiska värde och användningsområden. Även liknande fallstudier mellan 

transportbolag, likt denna kunde göras för att bättre generalisera och erhålla en bättre 

bild av hur samarbeten fungerar mellan transportbolag. 
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APPENDIX 1 OBSERVATIONER 

Finland:  

Observationsdag 1, 20.3.2013 kl. 10:30-21:30. Längd 10 timmar. 

Specifikt företag: 

Företag C Vanda, kl. 17:57 – 18:20. Längd 23 minuter. 

Företag C Åbo, kl. 21:00- 21:20. Längd 20 minuter. 

 

Sverige: 

Observationsdag 2, 22.3.2013 kl. 07:00 – 23:00. Längd 16 timmar. 

Specifikt företag: 

Företag A Stockholm, kl. 13:40 -13.50. Längd 10 minuter.  

Företag B Stockholm, kl. 13:30 – 13:35. Längd 5 minuter. (Lämnade 

enbart släpet att stå på deras parkering, ingen kontakt med terminalen) 
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APPENDIX 2 OBSERVATIONSGUIDE 

Datum: 
Samarbetspartner: 
Klockslag ankomst: 
Klockslag avfärd:  
Personer närvarande: 
Chaufför för Posten Åland Ab: 
 
Före ankomst 
 

1)   Hurdan kommunikationsutrustning har chauffören? 
1) Håller chauffören någon kontakt med trafikledningen? 
2) Har chauffören fått någon förhandsinformation om vad som skall hämtas?  
3) Är chauffören nervös för att backa till lastbryggan? 

 
Allmän fakta 

4) Övergripande information om byggnadens utseende 
5) Uppstår några problem? 
6) Hur mycket gods avlämnades? 
7) Hur mycket gods upphämtades? 
8) Smidighet vid överlämnandet/ mottagandet av godset 
9) Syns ett klart samarbete? 

 
Organisationsstruktur 

10)  Hurdant mottagande får Posten Åland Ab (engagemang) 
11)  Får Chauffören hjälp att lasta av/ på godset (engagemang) 

 
Förtroende 

12) Får chauffören röra sig fritt i byggnaden  
 
Kommunikation 

13) Vilket språk används i kommunikationen mellan olika personer på terminalen  
14) Känner chauffören människorna på terminalen? 
15) Formell/ oformell kommunikation 

 
Maktstruktur 

16) Vem bestämmer, hur kommer de olika parterna överens. Är någondera 
partnern starkare än den andre. 

17) Syns en klar maktfördelning? 
 

Säkerhet 
18) Hur lämnas varorna över till mottagaren, underskrift på fraktsedel, elektronisk 

överföring 
19)  Hur handskas godset 
20)  På vilket sätt kontrolleras det om godset är skadat? 
21) Kontrolleras att rätt mängd levereras? 

 
Övrigt av intresse 
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APPENDIX 3 INTERVJUER  

 

Företag A 

Respondent A1: Försäljningschef för företag A. Stockholm 4.4.2013, kl. 14:00 – 14:35. 

Längd 35 minuter.  

Respondent A2: Terminalchef i Stockholm 4.4.2013, kl. 13:15 – 13:45. Längd 30 

minuter.  

 

Företag B 

Respondent B1: Platschef i Stockholm 4.4.2013, kl. 12:00 – 12:30. Längd 30 minuter 

Respondent B2: Inrikeschef i Stockholm 4.4.2013, kl. 11:05 -11:45. Längd 40 minuter.  

 

Företag C 

Respondent C1: Försäljningschef i Åbo 28.3.2013, kl. 10:05 – 11:00. Längd 55 minuter. 

Respondent C2: Logistiksamordnare i Åbo 28.3.2013, kl. 10:17 – 11:00. Längd 43 

minuter (respondenten klev in i och deltog i intervjun med Respondent C1 under den 

12:e minuten av intervju med C1). 
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APPENDIX 4 INTERVJUGUIDE (ORIGINAL) 

Efter intervju 1 gjordes en mindre omstrukturering på frågorna, där fråga 6-8 flyttades till 

slutet för att få ett bättre flyt i intervjuerna.  

 

Allmän information 

1) Vad är din arbetsuppgift på företaget?  

2) Hur länge har du arbetat på företaget? 

3) Hur skulle du beskriva din relation till Posten Åland Ab?  

4) Hur uppfattar du begreppet samarbete?  

 

Samarbete med Posten Åland Ab 

5) Hur skulle du beskriva ert samarbete med Posten Åland Ab?  

6) Vilka fördelar erhåller ni av att samarbeta med Posten Åland Ab?  

7) Vilka är dina förväntningar från samarbetet?  

8) Kan du ge exempel på problem i samarbetet mellan er och Posten Åland Ab? 

9) Vad kunde göras för att förbättra det nuvarande samarbetet?  

10) Ser du Posten Åland Ab som en nära samarbetspartner? Varför/ Varför inte? 

11) Hurdant förtroende och öppenhet har ni i ert förhållande med Posten Åland Ab? 

12) På vilket sätt är du engagerad och aktiv i samarbetet med Posten Åland Ab?  

13) Hur ofta och på vilket sätt kommunicerar du med Posten Åland?   

14) Vad skulle kunna förbättra eller förenkla kommunikationen?  

15) Hurdana planer/planering görs tillsammans med Posten Åland Ab?  

16) Känner du att samarbetet med Posten Åland Ab tvingat er till en förändring, i så fall på 

vilket sätt? 

17) Är båda parterna likvärdiga eller har någon av er ett större inflytande?  

18) Hur uppnås säkerheten och kvaliteten i leveranserna mellan parterna? 

19) Hurdana skyldigheter har ni gentemot varandra?  

20)Övriga frågor eller kommentarer? 
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APPENDIX 5 INTERVJUGUIDE (MODIFIERAD) 

Intervjuguide  

Tema: Samarbete mellan transportbolag. 

Frågorna får besvaras utifrån eget perspektiv och erfarenhet.  

 

Allmän information 

1) Vad är din arbetsuppgift på företaget?  

2) Hur länge har du arbetat på företaget? 

3) Hur uppfattar du begreppet samarbete? 

4) Hur skulle du beskriva din relation till Posten Åland Ab?  

 

Samarbete med Posten Åland Ab 

5) Hur skulle du beskriva ert samarbete med Posten Åland Ab?  

6) Ser du Posten Åland Ab som en nära samarbetspartner? Varför/ Varför inte? 

7) Hurdant förtroende och öppenhet har ni i ert förhållande med Posten Åland Ab? 

8) På vilket sätt är du engagerad och aktiv i samarbetet med Posten Åland Ab?  

9) Hur ofta och på vilket sätt kommunicerar du med Posten Åland?   

10) Vad skulle kunna förbättra eller förenkla kommunikationen?  

11) Hurdana planer/planering görs tillsammans med Posten Åland Ab?  

12) Känner du att samarbetet med Posten Åland Ab tvingat er till en förändring, i så fall på 

vilket sätt? 

13) Är båda parterna likvärdiga eller har någon av er ett större inflytande?  

14) Hur uppnås säkerheten och kvaliteten i leveranserna mellan parterna? 

15) Hurdana skyldigheter har ni gentemot varandra?  

16) Vilka fördelar erhåller ni av att samarbeta med Posten Åland Ab?  

17) Vilka är dina förväntningar från samarbetet?  

18) Kan du ge exempel på problem i samarbetet mellan er och Posten Åland Ab? 

19) Vad kunde göras för att förbättra det nuvarande samarbetet? 

20)  Övriga frågor eller kommentarer? 
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APPENDIX 6 DATA & STATISTIK 

Statistik över Posten Åland Ab Logistik 

Flotta: 15 lastbilar + 4 paketbilar  

Fraktade godsmängder under 2012 på egna bilar: 

 

 

 

(Källa: Posten Åland Ab Logistik) 

 

År för samarbete:  

Företag A Samarbetet började 2009, totalt 4 år  

Företag B Samarbetet började 2008, totalt 5 år 

Företag C: Samarbetet började 2008, totalt 5 år 

(Källa: Posten Åland Ab Logistik) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fraktat gods 
2012 

Import Export 

Pallplatser (ppl) 51 431 28469 

Verklig vikt 14705 ton 7239 ton 
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Levererad fraktmängd mellan företag och Posten Åland Ab: 

Företag A 

Företag A 
2012 

TOTALT 
(frakter, 
sändningar) 

TOTALT  
(terminal-
hanteringsgods) 

Fraktenheter 
(kolli, pallar 
etc.) 

311 st. 1513 Pall  

 (Källa: företag A)  

Företag B 

Företag B 
2012 

TOTALT 

Fraktenheter 
(kolli, pallar 
etc.) 

2800 st. 

 (Källa: företag B) 

Företag C 

Företag C 
2012 

FI –AX 
(för 
Företag C:s 
räkning) 

AX –FI (för 
Företag C:s 
räkning( 

Andra sorts 
paket (För 
Företag C:s 
räkning) 

Fakturerat 
för posten 
Ålands 
räkning 

TOTALT 

Fraktenheter 
(kolli, pallar 
etc.) 

2324 st. 116 st. (9775 st.) 154 st. 2594 st. 
(12369 st.) 
 

Vikt 327886 kg 10793 kg  101506 kg 440185 kg 
Volym 983 m3 35m3  121 m3 1139 m3 

 (Källa: företag C) 

 

 

 


