
Linköpings universitet | Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling 

Examensarbete, 30 hp | Civilingenjör-maskinteknik, Logistik 

Vårterminen 2021 | ISRN-nummer  

Jämförelse mellan 
leverantörer i Sverige och 
LCC 
– LCC-sourcings motiv och logistik

Comparison between suppliers in Sweden and LCC 

– LCC-sourcing, motives and logistics

Erik Broman 

Handledare: Bengt Ekdahl  

Examinator: Henrik Johansson 
Extern handledare: Per Ola Post 



 
 

Linköpings universitet 

SE-581 83 Linköping, Sverige 

013-28 10 00, www.liu.se 

  



 
 

ABSTRACT 

 
This thesis is a master thesis conducted at Linköping’s University during the first semester of 

2021 on behalf of the Swedish Foundry Association.  

As a result of today’s globalized market, there are opportunities for companies to use 

international trade to find opportunities in foreign countries. One such opportunity is to 

purchase products or services from a country other than one’s own. This phenomenon is 

referred to as global sourcing. There is a trend of companies in high-cost countries to source 

products or services from low-cost countries, (LCC). The term sourcing means the 

procurement of products or services from an external supplier. The term LCC generally refers 

to a nation that has a growing economy, lower labor costs, lower operating costs and other 

cost factors that are lower than the international standard.  

There can be many motives for a company to enter a partnership with an LCC-supplier. The 

choice of supplier affects the purchasing companies’ logistics, and it is thus of great 

importance for the purchasing company to consider the logistical aspect of LCC-sourcing. 

The term Total Cost of Ownership, (TCO), refers to the total cost a company incurs during the 

life of a product and is a broad term that includes a variety of costs from supplier to 

destination. Entering a partnership with an LCC-supplier entails several new challenges and 

costs. LCC-sourcing has taken place at the expense of domestic suppliers. 

The collection of experience in this study consists of a questionnaire study and interviews 

with foundry purchasing companies. The purpose of the empirical collection was to obtain 

empirical data for answering, together with the theory from the literature study, the purpose of 

the study. In order to answer the sub questions and main questions of the study, an analysis 

was performed with the responses from the questionnaire and the interviews using relevant 

theories. 

The results of the study showed that the companies’ main motives and goals for entering a 

collaboration with an LCC supplier was to achieve cost reduction. The logistics and its effects 

on LCC-sourcing are considered by most companies and are included proactively in their 

analyses. It is perceived that there are new or more difficult logistical challenges and higher 

logistical costs in LCC-sourcing in comparison with domestic sourcing. A TCO-analysis is 

used to consider the logistics of LCC sourcing. The companies include the logistics within the 

TCO-analysis. The execution of the TCO-analysis is becoming more common and there is a 

desire for increased knowledge about this. A proposed template for the design of the TCO-

analysis was presented and appreciated by the respondents. The biggest challenge for 

performing a successful TCO-analysis is the difficulties in collecting and using relevant data 

and estimating and measuring costs that are difficult to quantify.  



 
 

SAMMANFATTNING 

 
Denna studie är ett examensarbete utfört på Linköpings Universitet åt Svenska 

Gjuteriföreningen under vårterminen 2021 inom masterprofilen logistik och supply chain 

management.  

Till följd av dagens globaliserade marknad finns det möjligheter för företag att använda sig av 

den internationella handeln för att finna möjligheter i andra länder. En sådan möjlighet är att 

köpa in produkter eller tjänster från ett annat land än sitt eget. Detta fenomen benämns global 

sourcing. Det finns en trend bland företag i högkostnadsländer att sourca produkter eller 

tjänster från långkostnadsländer, (LCC). Begreppet sourcing innebär införskaffning av 

produkter eller tjänster från en extern leverantör. Med begreppet LCC avses en nation med en 

växande ekonomi, lägre lönekostnader, lägre driftskostnader och andra kostnadsfaktorer som 

är lägre än den internationella standarden.  

Det kan finnas flera motiv för ett företag att ingå i samarbete med en LCC-leverantör. Valet 

av leverantör påverkar det inköpande företagets logistik och det är därför av stor vikt för det 

inköpande företaget att ta hänsyn till den logistiska aspekten av LCC-sourcing. Begreppet 

Total Cost of Ownership, (TCO), syftar på den totala kostnaden ett företag ådrar sig under en 

produkts livstid och är en bred term som innefattar en mängd kostnader från leverantör till 

slutdestination. Att ingå i samarbete med en LCC-leverantör medför en mängd nya 

utmaningar och kostnader.  

Empiriinsamlingen i denna studie består av en enkätstudie och intervjuer med 

gjutgodsinköpande företag. Insamlingen hade som syfte att erhålla empiri för besvarande, 

tillsammans med teorin ur litteraturstudien, av studiens syfte. En analys utfördes där 

respondenternas svar i enkätstudien och intervjuerna analyserades med hjälp av relevant teori 

för att besvara studiens formulerade underfrågor och huvudfrågor.  

Studiens resultat visade på att företagens främsta motiv och målsättning för att ingå i 

samarbete med en LCC-leverantör var att uppnå kostnadsreducering. Logistiken och dess 

effekter vid LCC-sourcing beaktas av de flesta företagen och de inkluderar logistiken och dess 

kostnader proaktivt i sina analyser. Det upplevs förekomma nya eller svårare logistiska 

utmaningar och högre logistiska kostnader vid LCC-sourcing i jämförelse med inhemsk 

sourcing. En TCO-analys kan användas för att ta hänsyn till logistiken vid LCC-sourcing. 

Företagen inkluderar logistiken i sin TCO-analys. Utförandet av TCO-analysen blir mer 

vanligt och det finns en önskan kring att få en ökad kunskap kring detta. En mall för 

utformandet av TCO-analysen presenterades och uppskattades av respondenterna. Den största 

utmaningen för utförandet av en lyckad TCO-analys är svårigheterna att samla in och nyttja 

relevanta data samt att uppskatta och mäta kostnader som är svåra att kvantifiera.  
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1 INLEDNING 

Följande kapitel redogör för studiens bakgrund och syfte. Syftet delas sedan upp i tre 

huvudfrågor med avsikt att förtydliga syftet och studien. Direktiv från uppdragsgivaren 

presenteras samt en beskrivning av rapportens disposition. Kapitlet belyser de problem som 

studien behandlar och ger en överblick över studiens upplägg. 
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1.1 Bakgrund 
I dagens globaliserade marknad finns det möjlighet för företag att använda sig av den 

internationella handeln för att finna möjligheter i andra länder. En sådan möjlighet är för ett 

företag att köpa in produkter eller tjänster från ett annat land än sitt eget. Detta fenomen 

benämns Global Sourcing (van Weele & Arbin, 2012). 

 

Global Sourcing är en term som används för att beskriva strategisk upphandling i dagens 

globaliserade marknad. Syftet med Global Sourcing är att företaget ska kunna nyttja den 

effektivitet och kostnadsreducering som global handel innebär. Det är mycket vanligt att 

företag använder sig av Global Sourcing genom att köpa in produkter eller tjänster från så 

kallade lågkostnadsländer, Low-Cost Countries (LCC). Att sourca internationellt har enligt 

forskning främst grundat sig på viljan att kunna köpa in produkter till ett avsevärt lägre pris. 

Prisskillnaden med att sourca från ett LCC är oftast så pass stor att företagen ser att det 

kompenserar för de högre transport- och logistikkostnader som uppstår (van Weele & Arbin, 

2012).  

 

Det kan finnas många anledningar för ett företag att samarbeta med en LCC-leverantör. Enligt 

van Weele och Arbin (2012) kan exempel på sådana anledningar vara att minska 

produktionskostnader, uppnå bättre kompetens och således även uppnå bättre resultat. Beslut 

kring LCC-sourcing kan även grundas på att frigöra företagets egna resurser samt att få 

tillgång till kunskap och expertis som företaget inte självt besitter (van Weele & Arbin, 2012). 

 

Det har skett en ökning av västerländska företag som numera införskaffar varor och tjänster 

från LCC-leverantörer. Detta innebär stora skillnader i jämförelse med den inhemska eller 

närliggande leverantörsmarknaden (Kumar, et al., 2010). Globaliseringen av marknaden har 

lett till att företagens inköpsavdelning numera vänder sig internationellt för att finna 

leverantörer (van Weele & Arbin, 2012). Detta gäller även för företag i Sverige som i allt 

högre grad vänder sig till utländska leverantörer för inköp av gjutgods (Svenska 

Gjuteriföreningen, 2021).  

 

Valet av leverantör påverkar det inköpande företagets logistik. Det är således av stor vikt för 

det inköpande företaget att även ta hänsyn till den logistiska aspekten av att välja leverantörer 

i ett LCC. Att välja en leverantör i ett LCC har därför fler konsekvenser än enbart skillnad på 

inköpspriset. (Oskarsson, et al., 2018). 

 

Total ägandekostnad, Total Cost of Ownership (TCO), syftar på den totala kostnaden som 

företaget ådrar sig under produktens livstid. Det är en bred term som innefattar en mängd 

olika kostnader och aktiviteter från leverantör till slutdestination. Dessa inkluderar bland 

annat själva inköpsfunktionen, transporter, kontroller, kvalitet, förråd samt miljöfrågor. Ett 

misstag vid LCC-sourcing är att enbart se på de ofta lägre inköpspriserna för produkter (van 

Weele & Arbin, 2012). Flera kostnader kan vara delvis dolda medan vissa kostnader kan vara 

mycket svåra att värdera. Således är TCO en aspekt värd att undersöka vid beslut kring val av 

leverantör (Ellram, 1995). 

 

En TCO-analys kan fokusera på vissa kostnadsområden. Ett sådant område är de logistiska 

kostnaderna som ett samarbete med en LCC-leverantör medför. I de fall där en total 

kostnadsreducering är målsättningen för det inköpande företaget är det väsentligt att 

undersöka logistiken och dess effekter vid LCC-sourcing. Det är därför av intresse att 

undersöka hur logistiken beaktas och hur den kan tas hänsyn till. Kumar, et al. (2010) 
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beskriver hur de logistiska aspekterna av LCC-sourcing ofta inte undersöks proaktivt vid 

leverantörsbeslut.  

 

Svenska Gjuteriföreningen är en organisation för gjuterier, företag och leverantörer som 

använder sig av gjutna komponenter i sina processer eller produkter. I dagsläget är runt 140 

företag medlemmar i Svenska Gjuteriföreningen. Svenska Gjuteriföreningen består av 

gjutgodstillverkande och gjutgodsinköpande företag. Föreningen har såväl globala koncerner 

som Husqvarna, SKF, Scania och Volvo, som små- och medelstora företag. Tillsammans står 

dessa medlemmar för 95 procent av gjutgodsproduktionen i Sverige. Svenska 

Gjuteriföreningen tillvaratar medlemmars intressen gentemot forskningsfinansiärer, 

myndigheter och skolväsenden, med mera. Gjuteriföreningen initierar även forskning och 

utbildning i syfte att bidra till en hållbar utveckling och tillväxt inom gjuteriindustrin 

(Svenska Gjuteriföreningen, 2021). 

 

Enligt uppdragsgivare hos Svenska Gjuteriföreningen är det idag en stark trend för företag att 

ingå i samarbete med gjutgodsleverantörer i LCC i stället för hos den inhemska 

leverantörsbasen. Det upplevs även att sourcing från LCC-leverantörer ger nackdelar som inte 

alltid beaktas vid beslutstagande hos det inköpande företaget.  

 

Att ingå i samarbete med en LCC-leverantör medför en mängd nya utmaningar och kostnader 

som kan vara svåra att identifiera. Den ökade LCC-sourcing har skett på bekostnad av 

Sveriges inhemska gjuteriindustri. Således är det av intresse av Svenska Gjuteriföreningen att 

undersöka detta fenomen kring företagens motiv för LCC-sourcing, dess logistik och TCO-

analysens roll.  
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1.2 Syfte 
Studien avser att utreda vilka motiv inköpande företag har för att välja en leverantör i ett 

LCC och hur logistiken och dess effekter kan beaktas vid LCC-sourcing. Studien avser även 

att utreda hur de inköpande företagen kan använda sig av en TCO-analys för att ta hänsyn till 

logistiken vid LCC-sourcing.  

1.3 Huvudfrågor 
Baserat på studiens syfte har tre huvudfrågor formulerats. Dessa huvudfrågor har till syfte att 

dela in studien inom tre huvudområden som tillsammans ska besvara studiens syfte. De tre 

huvudfrågorna lyder enligt följande: 

 

Huvudfråga 1. Vilka motiv har de inköpande företagen för att välja en leverantör i ett LCC? 

 

Huvudfråga 2. Hur beaktas logistiken och dess effekter i beslut kring LCC-sourcing? 

 

Huvudfråga 3. Hur kan de inköpande företagen använda sig av en TCO-analys för att ta 

hänsyn till logistiken vid LCC-sourcing? 

1.4 Direktiv 
Följande är direktiv från arbetsgivaren hos Svenska Gjuteriförening som denna studie ska 

förhålla sig till. Direktiven gavs i avsikt att begränsa studien inom deras målbild. 

 

- Studien avser att analysera de fall där företagen redan har beslutat att outsourca. 

- Studien avser att jämföra inhemska leverantör och leverantörer i LCC. 

- Studien avgränsas till att förhålla sig till LCC-länder i Asien.  

- Studien ska främst fokusera på de logistikrelaterade kostnaderna med LCC-sourcing. 

- Studien ska undersöka teorin kring TCO. 
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1.5 Studiens upplägg 
Studien introduceras med en inledning i syfte att ge läsaren en grundläggande förståelse för 

studiens bakgrund. Därefter introduceras studiens syfte, huvudfrågor och direktiv. Efter detta 

presenteras en situationsbeskrivning ämnat att ge läsaren en förståelse av situationen och hur 

problemen kan ha uppstått.  

 

Studiens upplägg för att kunna besvara huvudfrågorna och därmed syftet grundas på 

insamling av teori och empiri. Det utförs en bred litteraturstudie ämnad att ge teoretisk 

bakgrund för samtliga huvudfrågor. Därefter utförs två typer av empiriinsamling; en 

enkätstudie och ett antal intervjuer. 

 

Efter situationsbeskrivningen presenteras studiens referensram. Referensramen, vars struktur 

är huvudrubriker efterföljt av underrubriker, innefattar relevant teori kring studien och dess 

syfte.  

 

Därefter presenteras uppgiftsbeskrivningen som förtydligar studiens huvudfrågor. I 

uppgiftspreciseringen tilldelas respektive huvudfråga ett antal underfrågor i syfte att göra 

huvudfrågorna mer angreppsbara. Underfrågorna tas fram med hjälp av relevant teori ur 

Referensramen. 

 

Det är uppgiftspreciseringens underfrågor som står till grund för utformandet av studiens 

informationsinsamling. Informationsinsamlingen för denna studie består av en enkät och ett 

antal intervjuer. Frågeformuläret för enkäten och intervjuguiden för intervjuerna grundar sig 

på de olika huvudfrågornas underfrågor som framtas i Uppgiftspreciseringen.  

 

Efter Uppgiftspreciseringen presenteras studiens metod. Inom metoden inkluderas en 

beskrivning av studiens inriktning och karaktär efterföljt av dess uppbyggnad och praktiska 

tillvägagångssätt. Studiens metodik kring informationsinsamling och metodkritik efterföljer. 

 

Metoden efterföljs av presentation av studiens empiri som följs av analys, diskussion och 

slutsats. Empirin från informationsinsamlingen kommer att analyseras, diskuteras och 

jämföras med teorin ur Referensramen. Inom diskussionen presenteras en reflektion kring 

studien och diskussion kring framtida arbete och studiens utveckling. Avslutningsvis 

presenteras studiens slutsats. 

 

I Figur 1 nedan illustreras studiens upplägg. 
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Figur 1. Illustration av studiens upplägg. 
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2 SITUATIONSBESKRIVNING 
För att beskriva situationen som denna studie grundar sig på kommer en situationsbeskrivning 

att presenteras. Denna situationsbeskrivning innefattar en beskrivning av gjuteriindustrins 

situation i Sverige och en beskrivning av koncepten Global Sourcing och LCC-sourcing. 
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2.1 Gjuteriindustrin  
Från 2003 till 2018 ökade den totala globala produktionen av gjutgods från cirka 70 miljoner 

ton till mer än 112 miljoner ton. Större delen av denna tillväxt skedde främst i Kina och 

Indien. Denna utveckling av ökande marknadsandelar av gjutgods har skett på bekostnad av 

tidigare storproducenter som USA, Japan och de flesta europeiska länder som under samma 

tidsperiod tappat stora marknadsandelar. Sverige producerade 2018 mer än 315 tusen ton 

gjutgods och svarade då för cirka två procent av Europas totala produktion av gjutgods. 

Sverige är idag Nordens största producent av gjutgods. Sveriges produktion överstiger de 

övriga nordiska ländernas sammanlagda gjutgodsproduktion. Den svenska gjuteriindustrin är 

mycket väl utvecklad tekniskt, personellt och kvalitetsmässigt för att möta kundernas 

nuvarande och framtida behov och besitter en hög leveranssäkerhet (Svenska 

gjuteriföreningen, 2021).  

Svenska Gjuteriföreningen har varit med och tagit fram en strategisk agenda för att uppnå en 

hållbar industri till år 2035. I denna framgår det att den konkurrenskraftiga och hållbara 

inhemska gjuteriindustrin har en viktig strategisk betydelse för samhället och dess oberoende 

industriförsörjning. Detta då gjutna komponenter är en viktig del av olika produkter som 

behövs i samhället och våra dagliga liv. En väsentlig punkt i denna strategiska agenda för 

branschen är att genom stärkt och omfattande samarbete skapa förutsättningar för 

utvecklingen av nya och avancerade material och produkter. Tekniken inom gjuteriindustrin 

utvecklas snabbt och förmågan att implementera ny teknik är avgörande för att förbättra 

branschens konkurrenskraft, flexibilitet och resurseffektivitet. Svenska Gjuteriföreningen har 

även tagit fram en klimatindikator i syfte att belysa skillnaden i CO2-utsläpp vid 

gjutgodsproduktion mellan olika länder (Svenska Gjuteriföreningen, 2021). 

2.2 Global Sourcing & LCC-sourcing 
Globaliseringen av handeln, den snabba utvecklingen av informationsteknik och ökade krav 

hos konsumenter har lett till en förändring av det internationella konkurrenslandskapet (van 

Weele & Arbin, 2012). 

Global handel har länge växt och företagsklimatet förändras konstant. Idag har större företag 

tillverkningsbaser i flera olika länder. Under lång tid har det talats om outsourcing av tidigare 

inhemsk produktion till LCC (Min, et al., 2017). Uppdragsgivare på Svenska 

Gjuteriföreningen nämner att det upplevs som att många företag numera väljer LCC-

leverantörer framför inhemska leverantörer (Uppdragsgivare, 2021). 

Covid-19-pandemin sedan mars 2020 har tydliggjort volatiliteten och riskerna med långa 

ledtider och leverantörskedjor. Det har rapporterats många fall av brist på material, 

exempelvis visir, handskar och munskydd, från leverantörer belägna i ett LCC. Utöver detta 

har det även rapporterats i media om att produkter, som till följd av pandemin inte längre har 

samma höga efterfrågan, har fortsatts att levereras (Uppdragsgivare, 2021). 

Begreppet offshoring och outsourcing används ofta som synonymer inom litteratur och 

verksamheter. Begreppet offshoring innebär att införskaffa produkter eller tjänster över 

nationella gränser. Begreppet outsourcing innebär att tidigare interna aktiviteter utförs av en 

tredje part. Begreppet sourcing innebär införskaffning av produkter eller tjänster från en 

extern leverantör. Outsourcing och sourcing kan således både innebära att införskaffa 

produkter eller tjänster inhemskt eller från andra länder (Menning & Massini silvia, 2008). I 
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denna studie används begreppet sourcing i syfte att förtydliga jämförelsen mellan inhemsk- 

och internationell sourcing. 

 

Till följd av att företagens konkurrensposition är direkt relaterad till leverantörens 

konkurrenskraft har företagen infört ett globalt tankesätt när det kommer till sourcing. 

Sourcing av komponenter från lågkostnadsländer i olika delar av världen har blivit allt 

vanligare genom åren. Företagens inköpare har därför behövt använda sig av ett globalt 

perspektiv på försäljningsmarknader i syfte att jämföra leverantörer i olika delar av världen 

(van Weele & Arbin, 2012). 

Ellram (1995) förklarar att det vanligaste motivet för ett företag att välja en leverantör i ett 

LCC vid sourcingsbeslut är att sänka kostnaderna. Ett LCC är associerat med en stor differens 

vad gäller lönekostnader i jämförelse med högkostnadsländer, HCC. LCC är även associerat 

med snabbt växande marknader och ökande konsumentmarknader (Lockström, 2006). 

Den ökande globaliseringen har lett till att företag som tidigare endast sourcat inom den 

inhemska och närliggande marknaden numera kan agera på en global marknad och således 

sourca produktion och tjänster från ett LCC. Globaliseringen har skapat nya möjligheter för 

företag att sourca produktion och tjänster och under de senaste åren och årtionden har 

västerländska företag sourcat mer och mer från LCC-leverantörer. Denna form av LCC-

sourcing resulterar i en mängd nya utmaningar för företag i jämförelse med den tidigare 

inhemska sourcing som ägt rum. (Kumar, et al., 2010). 
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3 REFERENSRAM 

Detta kapitel presenterar studiens referensram. Referensramen innefattar relevant teori för 

studiens syfte och huvudfrågor. Referensramens struktur består av huvudrubriker följt av 

underrubriker.  
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3.1 Referensramens struktur 
Det teoretiska innehållet i referensramen ligger till grund för studien och dess analys. 

Strukturen i detta kapitel är indelat i de tre olika teoretiska huvudområdena, se Figur 2 nedan. 

 

De tre olika teoretiska huvudområdena är motiv för LCC-sourcing, LCC-sourcings logistik 

och Total Cost of Ownership.  

 

Det första huvudområdet beskriver begreppen outsourcing och sourcing. Detta för att ge 

läsaren en förståelse för grunderna till begreppen. Därefter presenteras teori kring Global 

Sourcing och Low-Cost Country sourcing. Detta för att ge läsaren en djupare förståelse kring 

dagens situation och förståelse kring fenomenen och koncepten. Därefter presenteras teorin 

för de motiv inköpande företag kan ha för att inleda ett samarbete med en LCC-leverantör. 

Detta syftar till att ge en teoretisk grund för förståelsen av motiven bakom LCC-sourcing.  

 

Det andra huvudområdet presenterar teorin kring LCC-sourcings logistik och dess logistiska 

kostnadsposter. Detta för att ge förståelse kring logistiken och relevanta logistiska 

kostnadsposter att jämföra. Efter detta presenteras teorin kring LCC-sourcings påverkan på 

det inköpande företagets logistik. 

 

Därefter presenteras teori kring konceptet TCO, dess historik och användningsområden. Efter 

detta presenteras teori kring TCO-analys och dess koppling till LCC-sourcing och logistik. 

Detta för att ge läsaren en förståelse kring TCO och teoretisk barkund kring utförandet av en 

TCO-analys.  

 

 

 
Figur 2. Referensramens huvudområden och struktur. 
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3.2 Motiv för LCC-sourcing 
Under följande rubrik presenteras teorin kring företags motiv för att ingå i samarbete med en 

LCC-leverantör. Först presenteras teorin kring outsourcing & sourcing i allmänhet. Detta 

efterföljs av teorin kring global sourcing och Low-Cost Country sourcing. Slutligen 

presenteras teorin kring motiv till att ingå i samarbete med en LCC-leverantör. 

3.2.1 Outsourcing & sourcing 
Outsourcing definieras som överföringen av aktiviteter, tillverkning av produkter eller tjänster 

som tidigare utfördes internt inom företaget till en ny tredje part (van Weele & Arbin, 2012). 

Sourcing i form av offshoring, förflyttande av tidigare inhemsk produktion utomlands, har 

länge varit en tydlig växande trend i västvärlden. Exempelvis har importen av produkter från 

Kina till USA mellan år 2000 och år 2015 vuxit från ett värde av 100 miljarder- till 482 

miljarder dollar. Liknande trend kan även ses i Europa (Min, et al., 2017). Enligt van Weele & 

Arbin (2012) ses global outsourcing och sourcing som en väsentlig affärsstrategi för företagen 

att kunna konkurrera i dagens globala marknadsmiljö.  

 

Van Weele & Arbin (2012) talar om fem olika egenskaper som anses viktigast kring 

outsourcing som koncept. Inom dessa egenskaper ingår följande: 

 

- Aktiviteter som tidigare utförts inom företaget kommer att överföras till externa parter 

- Kunskap, tillgångar och i vissa fall personal överförs till den externa parten 

- En relation existerar mellan de inblandande parterna som utvecklas över tiden 

- Köparen står inför kostnader och riskvillkor när de överför aktiviteter till externa 

parter, som båda är nya för det aktuella företaget 

- Implementeringen av outsourcing är en komplex process som berör många 

 

Inköp, det vill säga inköpsfunktionen hos ett företag, innebär att utvärdera inköpsbehovet, 

välja leverantörer, komma fram till ett lämpligt pris, ange villkor, utfärda kontrakt och följa 

upp för att säkerställa leverans och betalning i rätt tid. Begrepp som inköp, sourcing, 

anskaffning och inköpsstyrning används vanligtvis som synonymer till varandra (van Weele 

& Arbin, 2012). 

 

Van Weele & Arbin (2012) talar om sex olika aktiviteter som ett företags inköpsfunktion 

täcker. Dessa är: 

- Bestämma inköpsspecifikationerna för de varor och tjänster som måste köpas in  

- Välja lämpliga leverantörer och utveckla procedurer som möjliggör detta 

- Förbereda och förhandla med leverantörer för att nå avtal 

- Lägga order hos utvalda leverantörer 

- Kontrollera och övervaka ordern i syfte att säkerställa leverans 

- Utvärdera leverantörer och produkter 

 

Van Weele & Arbin (2012) beskriver inköpsprocessen och dess huvudaktiviteter som visas i 

Figur 3 nedan:  
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Figur 3. Inköpsprocessen (van Weele & Arbin 2012) 

3.2.2 Global sourcing & Low-Cost Country sourcing 
Global sourcing är en term för att beskriva strategisk upphandling i dagens globala marknad. 

Syftet för inköpande företag med internationell sourcing är att dra nytta av den effektivitet 

som global handel medför (van Weele & Arbin, 2012).  

 

Det finns en trend av outsourcing av industri och sourcing av varor från länder med höga 

lönekostnader till lågkostandsländer (LCC). En drivande faktor i denna ökning av LCC-

sourcing har varit den priskonkurrensen som leverantörer i LCC har kunnat erbjuda i 

jämförelse med de tidigare producerande länderna (Min, et al., 2017). LCC sourcing syftar på 

att sourca produkter eller tjänster från länder som kan klassificeras som LCC. Generellt 

handlar denna klassificering om lägre löne- och arbetskostnader än den internationella 

standarden (Kumar, et al., 2010). 

 

Lockström (2006) definierar LCC-sourcing enligt följande: 

 

” Low-cost country sourcing implies coordinating and integrating procurement requirements 

of world-wide business units, through acquisition of goods and services from suppliers in 

countries with a lower comparative price level compared to the home country of the buying 

firm.” 

 

Vad som kan klassificeras som ett LCC är tämligen otydligt. Generellt brukar växande 

ekonomier med lägre lönekostnader, lägre driftskostnader och andra kostnadsfaktorer som är 

lägre än den internationella standarden klassificeras som ett LCC. Det som idag kan 

klassificeras som ett LCC behöver inte förbli ett LCC då dessa kostnader kan komma att öka. 

Således kommer företagen i framtiden eventuellt behöva finna nya LCC för att fortsätta sin 

offshore-strategi (Kumar, et al., 2010).  

 

Termen Low-Cost Country är inte vanligt förekommande inom litteraturen och således svårt 

att direkt definiera. Begreppet LCC-sourcing är dock vanligtvis använt inom industrin. Vad 

som är ett LCC är således subjektivt. Ett land kan anses som ett LCC av företag i ett land 

medan det inte anses vara ett LCC av företag i ett annat land (Lockström, 2006). Svenska 

Gjuteriföreningen betraktar flera asiatiska länder, exempelvis Kina och Indien, som LCC, 

dessa länder har stått för en stor del av den LCC-sourcing som har skett av inköpande företag 
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i Sverige (Svenska Gjuteriföreningen, 2021). För att sammanfatta ovanstående teori kring 

kategorisering av LCC-nationer kan följande egenskaper fastställas, se Figur 4. 

 

 
Figur 4. Egenskaper av ett land och dess leverantörsbas som kategoriseras som ett LCC. 

 

Outsourcing till och sourcing från LCC kan numera anses vara en gammal trend som har tagit 

fart på 1980- och 1990-talet. Massini & Miozzo (2012) beskriver en ny våg av LCC-sourcing 

som förekommer där de inköpande företagen är små eller medelstora företag som tidigare 

vanligtvis inte ingick i samarbete med LCC-leverantörer. Dessa företag verkar inte 

internationellt och har inte till syfte att få tillgång till nya marknader utan ingår i LCC-

sourcing i syfte av kostnadsbesparingar (Massini & Miozzo, 2012).  
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3.2.3 Motiv för att ingå i samarbete med en LCC-leverantör 
Beslutet att sourca från en LCC-leverantör i stället för en närliggande leverantör är motiverat 

av en kombination av effektivitets-, konkurrens- och miljöfaktorer. Tate, et al. (2009) talar om 

tre olika teorier kring outsourcings- och sourcingsbeslut när det kommer till LCC mot 

inhemsk marknad. Dessa teorier är institutionell teori, transaction cost economics (TCE) och 

resource-based view (RBV). Dessa tre teorier kan appliceras för att erhålla en förståelse över 

ett företags motiv att välja en leverantör i ett LCC.  

 

Den institutionella teorin grundar sig i att företagens beslut i hög grad påverkas av den 

rådande normen. Företagen influeras av externa faktorer, som exempelvis regeringens och 

andra företags agerande, samt av interna faktorer inom företaget. Den normativa påverkan 

gällande vad som konstituerar ett accepterat och normalt beteende för företaget påverkar 

beslutstagandet. En stark påverkan enligt den institutionella teorin är det existerande 

regelverket och lagarna kring möjligheter att outsourca till och sourca från ett LCC. Teorin 

föreslår även att företag kan följa normen av andra företag och således ta liknande 

sourcingsbeslut endast för att följa normen (Tate, et al., 2009).  

 

TCE-teorin har traditionellt ämnats åt beslut gällande att producera i egen regi eller att 

outsourca och fokuserar främst på kostnad och effektivitet men kan också appliceras på att 

förstå motiven till val av leverantör i ett LCC. Enligt TCE-teorin blir motivet för företag att 

påbörja ett samarbete med en LCC-leverantör kostnadsreducering då LCC-leverantörers ofta 

har betydligt lägre kostnader (Tate, et al., 2009). Teorin kring TCE beskriver att den låga 

lönekostnaden i ett LCC i jämförelse med den inhemska marknaden är ett starkt motiv för 

inköpande företag att vända sig till leverantörer i ett LCC. Detta för att uppnå strategiska mål 

kring kostnadsbesparingar. Motiven ur TCE-perspektivet grundar sig i låg lönekostnad samt 

de låga kostnaderna att driva verksamheten i det specifika LCC (Roza, et al., 2011).   

 

RBV-teorin grundar sig i företags vilja att erhålla resurser i syfte att uppnå 

konkurrensfördelar. Dessa resurser kan ta form av fysiska resurser, personal och 

organisatoriska resurser. RBV-teorin föreslår att det är konkurrensfördelen LCC-sourcing 

medför som är det drivande motivet. Inom kontexten av Global Sourcing och RBV-teorin 

innebär detta att företagets motiv är att nyttja LCC-sourcing för att kunna fokusera på företags 

egna kärnkompetenser och erhålla konkurrensfördelar (Tate, et al., 2009). RBV-teorin syftar 

på att ett företag måste erhålla och bibehålla resurser för att bibehålla företagets 

konkurrenskraft. RBV-teorin menar på att företagens motiv för LCC-sourcing grundar sig i de 

resurser som är tillgängliga. De resurserna som tidigare erhölls inom den inhemska 

marknaden kan erhållas till ett lägre pris hos en LCC-leverantör samtidigt som nya resurser 

kan erhållas, exempelvis mer personal, ny teknologi, kunskap och effektivitet (Roza, et al., 

2011). 

 

Dessa tre teorier kring företags övergripande motiv för att ingå i LCC-sourcing, 

institutionella-, TCE- och RBV-teorin sammanfattas i Figur 5 nedan. 
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Figur 5. Betydande faktorer inkluderat inom teorierna kring institutionella teorin, transaction cost economics 
teorin och resource based view teorin för motiv för företag att välja leverantörer i LCC. 

 

Paul & Wooster (2010) redogör för en skillnad mellan tillverkningsindustrin och 

serviceföretag vad gäller outsourcing till och sourcing från ett LCC. Tillverkande företag som 

verkar inom en konkurrenskraftig marknad ser sourcing från LCC främst som en strategi för 

att sänka kostnader och inte som en möjlighet för tillgång till ny marknad, ny och bättre 

teknologi eller högre kvalitet. Motivet att sänka arbetsrelaterade kostnader ses som ett starkt 

motiv till val av leverantör i ett LCC gentemot inhemska marknaden. 

 

Kumar, et al. (2010) redogör för tre drivande faktorer som motiv för inköpande företag att 

ingå i ett samarbete med en LCC-leverantör. Dessa tre drivande faktorer är pris, kvalitet och 

tillgängligheten av varor och tjänster. 

 

Det beskrivs även två kategorier av motiv för inköpande företag att välja LCC-leverantörer. 

Dessa är kostnads- och icke-kostnadskategorin. Inom kostnadskategorin inkluderas priset i 

form av exempelvis reducerade materialpriser, lönekostnader, växelkursen samt 

kapitalkostnad och införande av konkurrens. Betydelsefulla faktorer inom den icke-

kostnadskategorin inkluderar tillväxtmöjligheter, tillgång till ny marknad, tillgång till ny 

teknik och bättre kvalité. (Kumar, et al., 2010) 

 

Enligt van Weele & Arbin (2012) kan den prisskillnaden det inköpande företaget erhåller vid 

valet av leverantör i ett LCC i jämförelse med den inhemska marknaden kompensera för de 

ökade logistik- och transportkostnaderna. Lockström (2006) beskriver att skillnaden i 

inköpspriset och inte en total kostnadsreducering har varit det mest betydande för företagens 

initiativtagande gällande samarbete med en LCC-leverantör. 

 

Att sourca från en leverantör i ett LCC kan ses som ett sätt att introducera ny konkurrens i en 

befintlig leverantörsbas. Kumar, et al. (2010) beskriver situationer där kunder har krävt av 

företag att vända sig mot leverantör i LCC. Detta i syfte att uppnå kostnadsreduceringen och 

således bli mer konkurrenskraftiga. Företag har även beskrivit att inköp från leverantör i LCC 

har kommit som ett direkt direktiv till inköpsavdelningen från företagets ledning. Van Weele 
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& Arbin (2012) beskriver en situation där företagsledningen vill förbättra företagets 

vinstmarginaler. När möjligheten inte längre anses finnas inom den inhemska 

leverantörsbasen börjar företagets inköpsavdelning leta efter leverantörer utomlands. 

Kostnads- och prisaspekter är oftast de främsta drivkrafterna för globala inköpsbeslut. Van 

Weele & Arbin (2012) beskriver vidare att ledningen ofta förväntar sig att inköpsavdelningen 

spenderar en viss procentandel av sina totala utgifter på LCC-leverantörer och att de bör 

planera inför detta. 

 

Företag som möter krav som en lämplig inhemsk leverantör inte kan uppfylla, eller vars 

konkurrenter har en klar kostnadsfördel kan vända sig till den internationella marknaden. 

Detta kan vara ett motiv för företaget att nyttja den globala handeln och internationella 

leverantörer i ett LCC. Andra motiv kan vara oväntade leveransstörningar på den inhemska 

marknaden, valutakursförändringar eller en nedgång i den inhemska leverantörsbasen. (van 

Weele & Arbin, 2012)  

 

Sammanfattningsvis kan fyra tydliga motiv för inköpande företag fastställas ur teorin, se 

Figur 6. Dessa motiv beskriver varför ett inköpande företag kan vilja välja en leverantör i ett 

LCC över en inhemsk leverantör. Motiven kostnadsreducering, tillgång till ny marknad, 

tillgång till ny eller bättre teknik och erhållandet av konkurrensfördelar redogörs av Kumar, et 

al.  (2010), Paul & Wooster (2010), (Lockström, 2006) och van Weele & Arbin (2012). 

 

 
Figur 6. Sammanfattning av vanligt förekommande teoretiska motiv inköpande företag har för att ingå i 
samarbete med en LCC-leverantör i stället för inom den inhemska leverantörsbasen. 

 

En annan faktor som kan påverka valet av leverantör mellan den inhemska och LCC-

leverantörsbasen är miljöaspekten. Van Weele & Arbin (2012), Kumar, et al. (2010) och 

Lockström (2006) talar för hur det lägre inköpspriset har varit den drivande faktorn när 

företagen vänder sig till leverantörer i LCC och har stått i fokus vid beslutstaganden. Svenska 

Gjuteriföreningen har skapat en klimatindikator i syfte att påvisa skillnaden gällande 

klimatsynpunkt på gjutna detaljer, se Figur 7. Denna klimatindikator har till syfte, utöver att 

upplysa kring skillnaden vid klimatpåverkan, att även fungera som ett argument för 
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gjutgodsköpande företag att välja inhemska leverantörer över LCC-leverantörer 

(Uppdragsgivare, 2021). 

 

CO2 utsläppen per ton gjutgods baseras på den mängd el som krävs för att smälta metall vid 

tillverkning av ett ton gjutgods samt utsläppen för transport från det aktuella landet till 

Sverige. Indikatorn påvisar att gjutgods producerade i Sverige har väsentligt lägre 

klimatpåverkan jämfört med många utländska leverantörer. (Svenska Gjuteriföreningen, 

2021)  

 

 
Figur 7. Utsläpp i kg CO2 per ton gjutgods (Svenska Gjuteriföreningen 2021). 

 

I denna klimatindikator visas tydligt att svenska leverantörer av gjutgods har betydligt lägre 

utsläpp än många andra länder. I Figur 7 ses svenska leverantörers utsläpp jämfört med 

leverantörer i Kina och Indien (Svenska Gjuteriföreningen, 2021). Enligt handledare hos 

Svenska Gjuteriföreningen beaktas denna fördel inte alltid av de gjutgodsköpande företagen 

och vägs således ofta inte in vid val av leverantörer och import av gjutgods till Sverige. De 

svenska leverantörernas fördel gällande mindre CO2-utsläpp har använts som ett argument för 

inköpande företag att välja svenska leverantörer av gjutgods (Uppdragsgivare, 2021). 

  



19 
 

3.3 LCC-sourcings logistik 
I följande kapitel presenteras teorin kring LCC-sourcing och dess logistik, logistiska 

kostnadsposter och LCC-sourcing påverkan på företagets logistik.  
 

3.3.1 Logistiska kostnadsposter  
 
Vid utförandet av en totalkostnadsanalys måste utföraren av analysen avgöra vilka relevanta 

kostnadsposter som bör ingå (Oskarsson, 2019). Kumar, et al. (2010) förklarar att vid val av 

en leverantör i ett LCC inkluderas vanligtvis inte de logistiska aspekterna av 

totalkostnadsanalysen vid beslutstagandet. I de fall där logistiken är inkluderad är detta ofta 

gjort på ett reaktivt sätt och inte proaktivt. De nya logistiska utmaningarna ett inköpande 

företag möter vid val av LCC-leverantör bemöts främst efter det att samarbetet redan har 

startats (Kumar, et al., 2010).  

 

Oskarsson, et al. (2018) talar om logistikrelaterade kostnader som bör undersökas vid en 

utredning av totala kostnaden. Dessa kostnader är: 

 

- Lagerföring 

- Lagerhållning/hantering 

- Transport 

- Administration 

- Övrigt 

 

Lagerföringskostnader avser kostnaden för de produkter som lagras i ett lager, det vill säga 

kostnaden för kapitalbildning samt riskkostnaden att lagerföra varor.  

 

Riskkostnader innefattar inkurans, svinn, kassationer samt försäkringskostnader. 

Riskkostnaden är direkt beroende av storleken av lagret. Lagerhållningskostnader och 

hanteringskostnader inkluderar kostnaden för drift av lagret. Transportkostnader inkluderar 

samtliga kostnader för utförande av transport. Administrationskostnader avser kostnader 

relaterade till logistikhantering. Övriga kostnader innefattar logistikrelaterade kostnader som 

inte passar i någon av de andra kostnadsposterna, exempelvis emballagekostnader, 

informationskostnader och andra logistikrelaterade kostnader. (Oskarsson, et al., 2018) 

 

Det är inte självklart vilka kostnadsposter som måste ingå i en logistisk totalkostnadsanalys. 

Oscarsson (2019) redogör för en sammanställning av olika logistiska kostnadsposter som bör 

ingå i en totalkostnadsanalys, se Figur 8. I sammanställningen framgår det att 

transportkostnader, lagerföringskostnader, lagerhållningskostnader och hanteringskostnader 

och administrationskostnader är vanligt förekommande centrala logistiska kostnadsposter 

(Oskarsson, 2019).  
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Figur 8. Centrala logistiska kostnadsposter som bör ingå i en totalkostnadsanalys. 

Olika källor kan klassificera olika logistikkostnader varierande inom ovanstående rutor i 

Figur 8. Exempelvis kan administrationskostnader kopplat till transport falla under 

transportkostnadsposten eller administrativa kostnadsposten (Oskarsson, 2019).  

 

Enligt Oskarsson, et al. (2018) kan samtliga logistiska konstandsposter utöver de fyra centrala 

kostnadsposterna som framgår i Figur 8 klassificeras som övriga kostnadsposter. I den övriga 

kategorin kan kostnader som förlorad försäljning, kapacitetsrelaterade kostnader, 

informationskostnader, paketering- och emballagekostnader och kundservice inkluderas. 

Oskarsson (2019) förklarar att det är väsentligt att modellen för analysen och dess ingående 

kostnadsposter måste vara anpassad för den specifika situationen.  
 
Lägre inköpspriser har ofta varit den drivande faktorn vid LCC-sourcingsbeslut av inköpande 

företag i västvärlden och alltså har inte en total undersökning av kostnadsreducering utförts 

(Lockström, 2006). Detta stämmer överens med van Weele & Arbin (2012) syn på TCO, då 

det kan vara av större vikt för inköpande företag att få en total bild av kostnaderna i stället för 

att enbart se på det inköpspris som erbjuds. Kumar & Kopitzke (2008) beskriver fall där de 

logistiska kostnadsaspekterna av LCC-sourcing endast ses reaktivt när beslutet redan är gjort 

och samarbetet är i full gång. 

 

Gadde & Håkansson (1998) talar om en isbergsmodell för att beskriva kostnader som bör 

beaktas vid inköpsfunktionen. Denna isbergsmodell illustrerar det tydliga inköpspriset och de 

medföljande underliggande kostnaderna ett inköpsbeslut leder till. De direkta kostnaderna, 

som inköpspriset, syns tydligt ovanför ytan medan under ytan gömmer sig indirekta 

kostnader, exempelvis logistiska kostnader (Gadde & Håkansson, 1998). 

 

Utöver inköpspriset som Lockström (2006) beskriver vara det drivande motivet till LCC-

sourcing döljer sig fler kostnader. I Figur 9 nedan presenteras en modifierad bild av 

isbergsmodellen där inköpspriset är synligt och de medföljande logistiska kostnaderna vid 

LCC-sourcing döljer sig under ytan.  
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Figur 9. Illustration av inköpsprisets förhållande till logistiska kostnader vid beslut kring LCC-sourcing.  
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3.3.2 LCC-sourcings logistiska påverkan  
LCC-leverantörer kan förefalla ha en komparativ fördel över inhemska leverantörer vad gäller 

pris. Däremot behöver de nödvändigtvis inte prestera lika bra i andra aspekter av sourcing i 

jämförelse med inhemska leverantörer. För att ett företag ska kunna erhålla en långsiktig 

sourcing-strategi och ett lyckat samarbete med en LCC-leverantör är det av vikt att utöver 

inköpspriset förstå de logistiska aspekterna av LCC-sourcing. Trots detta har utmaningar med 

LCC-sourcing fått begränsad uppmärksamhet i befintlig forskning. (Ruamsook, et al., 2009) 

 

Kumar, et al. (2010) talar om de medföljande logistiska utmaningarna som förekommer vid 

LCC-sourcing, se Figur 10 nedan. Dessa utmaningar gäller ledtid, distans, lager, volatilitet, 

tullar och gränser. Kumar, et al. (2010) menar att många företag bortser från de logistiska 

kostnadsposterna vad gäller beslut kring LCC-sourcing och att företagen ofta reagerar reaktivt 

i stället för proaktivt när det kommer till ökade logistikkostnader. Inköpsarbetet gällande 

LCC-sourcing har traditionellt fokuserat på produktspecifikationer och att finna och välja 

leverantörer samt avtal.  

 

 
Figur 10. Sammanfattning av logistiska utmaningar vid LCC-sourcing. 

 

Vid val av leverantör beskriver Kumar, et al. (2010) en mängd leverantörsegenskaper som 

påverkar det inköpande företagets logistiska kostnader och som bör undersökas vid beslut 

kring LCC-sourcing. Dessa leverantörsegenskaper är följande: 

 

- Leveransrättidighet, (On-time delivery) 

- Leveranspålitlighet 

- Batch- och pallstorlek 

- Kulturell kompabilitet  

- Landsunika faktorer  

- Transportinfrastruktur  

 

Dessa leverantörsegenskaper anses vara betydande egenskaper hos LCC-leverantörer och 

nationen som påverkar det inköpande företagets logistiska kostnader (Kumar, et al., 2010).  
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Logistiska faktorer skiljer mellan olika LCC-leverantörer samt nationer och varierar beroende 

på landsunika faktorer som infrastruktur och inhemsk logistik. LCC-nationens inhemska 

infrastruktur och logistik har en stor påverkan på ledtiden och leveranssäkerheten och 

påverkar således även det inköpande företagets logistiska kostnader, främst genom ökat krav 

på lager. (Kumar, et al., 2010) 

 

Som tidigare beskrivits påverkar LCC-leverantörens logistiska förmåga även det inköpande 

företagets logistik. Ruamsook, et al. (2009) beskriver hur LCC-nationer ofta kan lida av 

brister inom logistisk infrastruktur. Arvis, et al. (2007) förklarar att LCC-nationer rankas lägst 

när det kommer till logistisk prestanda. Denna mätning inkluderar transport, 

informationsteknik, lätthet och överkomliga priser vid internationell transport, förmågan att 

spåra internationella transporter, inhemsk logistisk kostnad samt leverans- och 

ledtidssäkerhet. Detta menar Ruamsook, et al. (2009) bidrar till ökade utmaningar och 

kostnader även för det inköpande företagets logistik. 

 

Kumar, et al. (2010) menar att komponenter som kräver snabb en leverans, låga lagernivåer, 

kort ledtid och flexibilitet inte är lämpliga för långdistans LCC-sourcing. Aspekter kring 

produktens lagerföring och logistik i form av efterfrågan, lagring och hållbarhet bör beaktas 

vid LCC-sourcing.  

 

I Figur 11 nedan presenteras en sammanfattning av betydande leverantörsegenskaper som 

påverkar det inköpande företagets logistik enligt vad tidigare författare har beskrivit. 

Leverantörsegenskaperna innefattar även LCC-nationers egenskaper i form av logistisk 

förmåga.  

 

 
Figur 11. Sammanfattning av egenskaper hos LCC-leverantören som påverkar det inköpande företagets logistik. 

Oskarsson, et al. (2018) beskriver hur sourcing från en LCC-leverantör, ur ett logistiskt 

perspektiv, innebär en mängd nya utmaningar. Den mest uppenbara skillnaden är ofta 

transporten. Transporterna har utvecklats och blivit relativt billigt med tiden. Däremot innebär 

de långa sträckorna fortfarande betydande transportkostnader. Utöver den faktiska 
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transportkostnaden förekommer tullavgifter. Både flygfrakt och fartygsfrakt leder till ökad 

risk för hanteringsskador, och den långa och osäkra ledtiden medför en ökad efterfråga av 

säkerhetslager. Utöver detta tillkommer även ökad kapitalbindning under transportprocessen 

(Oskarsson, et al., 2018).  

 

Den geografiska distansen mellan det inköpande företaget och en LCC-leverantör belägen i 

Asien är en självklar skillnad jämfört med inhemsk sourcing. Jariri (2021) förtydligar detta i 

en fallstudie där de inhemska leverantörerna har en genomsnittlig ledtid som är tio gånger 

kortare än leverantörer i LCC. Fallstudien jämförde leverantörer i Kanada mot leverantörer i 

Kina. Kostnadsskillnaden att sourca inhemskt gentemot att sourca från ett LCC kan variera 

betydligt och är starkt beroende på situationsunika faktorer.   
 
Kumar, et al. (2010) påpekar att den geografiska distansen, som ofta är väldigt stor, vid LCC-

sourcing spelar stor roll för det inköpande företagets logistik. Den ökade distansen, i 

jämförelse med inhemsk sourcing, medför en ökad ledtid. Kumar, et al. (2010) går vidare och 

beskriver att företag har rapporterat att osäkerhet gällande efterfrågan och den minskade 

flexibiliteten vid LCC-sourcing ses som en stor logistisk utmaning. 

 

Som konsekvens av distansen och den ökade logistiska komplexiteten är det i många fall 

nödvändigt för de inköpande företagen att beställa större kvantiteter jämfört med tidigare 

inhemsk sourcing. Oskarsson, et al. (2018) berättar om hur det vid sjöfrakt betalas ett fast pris 

per container vilket kan leda till orimligt höga transportkostnader om hög fyllnadsgrad inte 

uppnås. 

 

Kumar, et al. (2010) beskriver att flexibiliteten oftast påverkas negativt vid samarbete med en 

leverantör i ett LCC i jämförelse med en inhemsk leverantör. Oskarsson, et al. (2018) talar om 

hur minskad flexibilitet kan leda till en mindre frekvent införsel av varor. Detta leder i sin tur 

till högre medellagernivåer vilket medför ökade lagerföringskostnader samt ökat behov av 

lagringsutrymme. Ledtiden från leverantör till det inköpande företaget får logistiska 

konsekvenser. Längre och osäkrare ledtider leder till en ökning av säkerhetslager. Sena 

leveranser kan leda till omplaneringar och att företaget ej uppfyller kundkraven. 

Leverantörens geografiska placering påverkar ledtiden och således det inköpande företagets 

logistik. Längre sträckor leder normalt sett till högre transportkostnader. Transport via fartyg 

håller en relativt låg transportkostnad men medför långa ledtider samt ökade osäkerheter i 

jämförelse med närliggande leverantörer (Oskarsson, et al., 2018).  

 

I Figur 12 nedan presenteras en sammanfattning av ovanstående teori kring distansen vid 

LCC-sourcings logistiska påverkan för det inköpande företaget.  

 



25 
 

 
Figur 12. Sammanfattning av långdistans LCC-sourcings påverkan för det inköpande företagets logistik. 

 
Min, et al. (2017) nämner att den mest uppenbara kostnadsskillnaden mellan inhemska- och 

LCC-leverantörer är själva produktkostnaden, vilket oftast är betydligt lägre hos en LCC-

leverantör i jämförelse med en västerländsk leverantör. Däremot förekommer det högre 

kostnader vid LCC-sourcing i form av transportkostnader. Jariri (2021) går vidare och 

beskriver att kostnader som transportkostnader, hamnavgifter, avgifter kopplade till 

tredjepartslogistik, tullavgifter och förvaringskostnader kan väntas öka vid ett samarbeta med 

en LCC-leverantör. 

 

Lockström (2006) beskriver liknande utmaningar som förekommer vid LCC-sourcing. Dessa 

utmaningar inkluderar logistiken i helhet, lager och lagerhantering, den ökade distansen, 

nationalism och kulturella utmaningar i form av okunskap kring det främmande landets 

kultur. Lockström (2006) beskriver att dessa faktorer bidrar till en ökad logistisk komplexitet 

vid LCC-sourcing och medför ökade logistiska kostnader. 

 

Min, et al. (2017) förklarar att det vid LCC-sourcing kan uppkomma dolda eller svårtydliga 

kostnader som kan leda till att de ekonomiska vinsterna företaget förväntade sig minskas. 

Exempel på sådana dolda kostnader kan vara logistikkostnader, tullkostnader, 

dokumentationskostnader, försäkringskostnader, kostnader för krav i samband med 

gränsöverskridande aktiviteter, mutor, transportkostnader, kostnader kopplad till risker samt 

valutakostnader med mera. Således kan dessa dolda eller svårtydliga kostnader leda till att det 

inköpande företagets mål med LCC-sourcing inte nås (Min, et al., 2017).  

 

Till fördelarna för LCC-sourcing beskriver van Weele & Arbin (2012) att det inköpande 

företaget kan uppnå lägre enhetskostnader, möjlighet att jämföra avtal med befintliga 

leverantörer, stimulera konkurrens samt möjlighet att få tillgång till nya marknader. 

Nackdelarna är mer komplext distribution- och logistiksystem, ökade hanteringskostnader, 

kostnader kopplade till risker, kvalitet och leveransprecision samt kulturella och politiska 

svårigheter (van Weele & Arbin, 2012). 
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Ruamsook, et al. (2009) beskriver nio logistikrelaterade kostnadsposter som anses relevanta 

vid jämförande av LCC- och inhemsk leverantörsbas, se Figur 13 nedan.  

 

Dessa nio kostnadsposter delas upp inom tre kategorier, kostnads-, kvalitets- och tidsrelaterat. 

Inom kostnadskategorin inkluderas säkerhetslager, produktpriset och transportkostnad. 

Kvalitetskategorin inkluderas leveransskador, korrekt kvantitet och urval samt korrekt faktura. 

Inom tidskategorin inkluderas leveransrättidighet, ledtid och konsistensen av ledtid. 

(Ruamsook, et al., 2009) 

 

 
Figur 13. Logistikrelaterade kostnadsposter som anses relevanta vid jämförelse av LCC- och inhemsk 
leverantör. Ruamsook, et al. (2009) 
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3.4 Total Cost of Ownership 
 

TCO är en term inom inköps- och totalkostnadsanalysteori som syftar på den totala kostnaden 

som ett företag ådrar sig under en produkts eller tjänsts livstid. TCO-teorin innefattar en 

mängd olika kostnader och aktiviteter. (van Weele & Arbin, 2012) 

En TCO-analys är en process som grundar sig i att analysera den rådande supply chain, 

värdekedjan och de associerade kostnaderna. TCO är ett generellt koncept som har och kan gå 

under olika namn som totalkostnadsanalys, livscykelanalys, cost of ownership, cost-based 

supplier performance, zero base pricing och produktlivscykelkostnadsanalys. (Kumar & 

Kopitzke, 2008) 

Konceptet TCO etablerades på 1990-talet. TCO identifierar den verkliga kostnaden för ett 

leveransbeslut (Oskarsson, 2019). TCO:s filosofi grundar sig i att förstå den relevanta 

kostnaden för beslut kring inköp av en produkt eller tjänst från en leverantör. Att framställa en 

modell för en TCO-bedömning av en produkt eller tjänst kan enligt Ellram & Siferd (1998) 

vara tämligen komplicerat för inköpsavdelningen. Detta då det inköpande företaget måste 

avgöra vilka kostnader som anses relevanta och betydande för produkten eller tjänsten 

(Ellram & Siferd, 1998).  

Relevanta aspekter att bedöma inom TCO utöver inköpspriset kan vara, beroende på 

produkten eller tjänsten, anskaffningen, användningen, innehavet och förvaringen av 

produkten. TCO kan även innefatta kostnadsaspekter gällande inköpsarbetet, 

utvecklingsarbetet, leverantörsbedömningsarbetet, transport, mottagning, inspektion och 

kontroll, felaktiga leveranser och avfallshantering. (Ellram & Siferd, 1998) 

Enligt van Weele & Arbin (2012) kan det anses vara av större vikt och relevans för det 

inköpande företaget att studera aspekter av TCO i stället för att bara se till inköpspriset av en 

produkt eller tjänst. Enligt Ellram (1995) innebär den traditionella leverantörsbedömningen att 

välja en leverantör främst utifrån inköpspriset och kvalitativt bedöma leverantören 

prestationsförmåga. Således förekommer det ofta att inköpande företag, även med andra 

bedömningskriterier gällande leverantörsval, ger inköpspriset mycket stor vikt och bortser 

från interna kostnader och den helhetsbild som en TCO-analys kan bidra med (Ellram, 1995). 

Kumar, et al. (2010) talar för att det är vanligt förekommande att inköpande företag inte 

beaktar de logistiska kostnadsposterna vid en TCO-analys för val av leverantör i ett LCC.  
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3.4.1 TCO-analys 
Användandet av en TCO-analys kan enligt Ellram (1995) användas både för beslut kring 

huruvida ett företag bör fortsätta att producera i egen regi och efter det att ett sådant beslut har 

tagits. En TCO-analys kan hjälpa företaget att göra ett informerat val av leverantör (Ellram, 

1995). Användandet av en TCO-analys är passande för jämförelse mellan olika leverantörer. 

Trots att TCO har använts under en lång tid av olika inköpsavdelningar har få företag lyckats 

upprätta en TCO-analys vid LCC-sourcing (Kumar, et al., 2010). 

De logistiska utmaningarna som medföljer LCC-sourcing, främst i form av längre ledtid vid 

ökad distans kräver en god förståelse och planering av logistiken vilket kan uppnås via en 

TCO-analys (Kumar, et al., 2010).  

Ellram & Siferd (1998) beskriver att komplexiteten med TCO är en begränsande faktor för 

dess allmänna användande där tillgängligheten till den relevanta data inom företaget kan vara 

svår att tillgå. Därtill finns det ingen standard vad gäller utformandet av en TCO-modell. 

Undersökningar har visat att det kan skilja sig avsevärt mellan olika organisationers 

utformning av TCO-modeller. Detta beror bland annat på att kostnadsposter inom modellen 

ofta kan vara situationsunika för det aktuella företaget, produkten, tjänsten och leverantören. 

Grundtanken hos flertalet företag har länge varit prisorienterat och det kommer att krävas 

utbildning och tid för att i stället övergå till en orientering kring totalkostnad (Ellram & 

Siferd, 1998).  

Den största svårigheten med att applicera TCO inom en verksamhet är företagets möjligheter 

att erhålla kvantifiering. Detta beror främst på avsaknaden av data kring nödvändiga 

kostnader. Att uppskatta risker för företagets supply chain varierar till stor del på 

tillgängligheten och träffsäkerheten när det kommer till att uppskatta sannolikheter samt vilka 

kostnader riskerna kan medföra. (Bremen, et al., 2007) 

Aspekter som flexibilitet, anpassningsbarhet, och olika unika faktorer för aktuellt LCC-land är 

svåra att inkludera i en TCO-analys. Logistiska faktorer som exempelvis volatiliteten i 

efterfrågan, kundanpassning, logistiska förmågan inom det aktuella landet samt kulturella 

skillnader och krockar kan oftast inte korrekt översättas till kostnader. (Kumar, et al., 2010) 

 

Ellram (1995) talar för logistikens roll i en TCO analys och påpekar vikten av logistikens 

inkludering i en TCO-analys för att erhålla en förståelse för den totala kostnaden vid 

leverantörsval. Trots detta förklarar Kumar, et al. (2010) att många företag inte inkluderar 

logistiken vid leverantörsval och att logistiken har fått för lite fokus inom TCO-analyser 

(Kumar, et al., 2010). 

 

Ellram (1995) förklarar att vissa TCO-analyser kan vara breda och konceptuella medan andra 

kan vara avgränsade till enstaka undersökningar. Kumar, et al. (2010) redogör för hur 

logistiken kan beaktas vid LCC-sourcing med hjälp av dess inkluderande i en TCO-analys. 

 

En TCO analys ämnar ge förståelse för den totala kostnaden av ett beslut och behöver således 

inkludera samtliga relevanta kostnader. En TCO-analys kan därför bli mycket arbetskrävande 

och komplicerad ty dess omfattning (Ellram, 1995). Ellram & Maltz (1995) föreslår sex olika 

huvudområden av aktiviteter som bör inkluderas vid en analys av TCO vid sourcingsbeslut: 
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Huvudområden inom en TCO-analys 

 

- Ledning 

- Leverans 

- Service 

- Kommunikation 

- Pris 

- Kvalitet 

 

Dessa huvudområden består av en mängd olika kostnadsposter relevanta för beslutstagandet, 

se Figur 14 nedan,  (Ellram & Maltz, 1995). Dessa huvudområden är följande: 

 

 

 

Figur 14. Huvudområden att inkludera i en bred TCO-analys. 

Ellram & Maltz (1995) talar för att TCO-perspektivet kan ge företagen en mer utvecklad 

förståelse för de totala kostnaderna som ett leverantörsval medför. Kumar, et al (2010) menar 

att företagen ofta underskattar eller förbiser de logistikrelaterade kostnaderna i sin 

totalkostnadsanalys vid leverantörssamarbeten med LCC-leverantörer. 

 

En TCO-analys syfte är att ge en helhetsbild av samtliga relevanta kostnader för att erhålla 

information kring ett besluts verkliga kostnader (Ellram & Maltz, 1995). Analysen kan 

expanderas för att inkludera samtliga kostnadsposter eller minimeras för att ge fokus på ett 

företags logistikrelaterade kostnadsposter (Lambert & Burduroglu, 2000). Då denna studie 

undersöker vilka logistikrelaterade kostnadsposter de inköpande företagen bör inkludera i sin 

TCO-analys är det av intresse att undersöka detta.  

 

Från en logistisk synpunkt ämnar TCO-analysen att minimera den totala kostnaden för 

logistiken och samtidigt uppnå samma grad av kundnöjdhet. Målet med en logistikinriktad 

analys är att reducera samtliga logistiska kostnadsposter för ett erhålla verklig total 
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kostnadsreducering och undvika att en kostnadsreducering av viss kostnadspost medför 

ökning av en annan. (Lambert & Burduroglu, 2000)   

Kumar, et al (2010) redovisar de relevanta logistiska kostnadsposter som bör ingå i en TCO-

analys vid LCC-sourcing. TCO-analysen kan kategoriseras inom tre olika områden baserat 

inom vilket steg av inköpsprocessen som förefaller. Det tre kategorierna, se Figur 15, är; Pre-

Transaktion, Transaktion och Post-transaktion. 

 

 
Figur 15. De tre kategorier av logistikrelaterade kostnadsposter vid inköp. 

TCO-analysen kategoriserar de logistikrelaterade kostnadsposterna i tre olika områden baserat 

på vilket steg av inköpsprocessen de sker (Kumar, et al., 2010).  

Kostnadsposter inom Pre-Transaktionskategorin inkluderar identifieringen av behov, 

bedömning av alternativ, erhållande av ny kompetens inom företaget, eventuell utbildning av 

leverantören, samt kostnader att upprätta en ny leverantör. Inom Transaktionskategorin 

inkluderas priset, orderläggning, transport och leverans, tullavgifter, fakturering och kostnader 

relaterade till inspektion. Kostnadsposter inom kategorin Post-Transaktion inkluderar 

kvalitetsbrister på varorna och dess medföljande kostnader, kompletteringar i form av 

reparationer och utbyten samt goodwill hos kund. (Kumar, et al., 2010) 

 

Dessa tre kategorier av logistikrelaterade kostnadsposter att ingå i en TCO-analys presenteras 

i Figur 16 nedan.  
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Figur 16. Föreslagen modell för att inkludera logistikrelaterade kostnadsposter inom en TCO-analys för beslut 
kring LCC-sourcing. 
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4 UPPGIFTSPRECISERING 

Inom uppgiftspreciseringen kommer studiens huvudfrågor att presenteras och motiveras i detalj 

med grund ur studiens bakgrund och syfte. Därefter kommer respektive huvudfråga att tilldelas 

ett antal underfrågor. Underfrågorna presenteras med relevant teori och syftar till att göra 

huvudfrågan mer angripbar. 
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4.1 Uppgiftpreciseringens struktur 
Med målsättning att besvara studiens formulerade syfte på ett ansenligt och tydligt sätt 

tilldelades syftet tre huvudfrågor. I kapitel 4.2, 4.3 och 4.4 kommer respektive huvudfråga att 

presenteras. Varje huvudfråga tilldelas ett antal underfrågor för att göra huvudfrågorna mer 

angripbara. Inför varje presenterad underfråga kommer relevant teori ur referensramen i 

kapitel 3 att presenteras. Underfrågorna motiveras med relevant teori och ska tillsammans 

besvara huvudfrågan. 

 

Studiens formulerade syfte lyder enligt följande:  
 
Studien avser att utreda vilka motiv inköpande företag har för att välja en leverantör i ett 

LCC och hur logistiken och dess effekter kan beaktas vid LCC-sourcing. Studien avser även 

att utreda hur de inköpande företagen kan använda sig av en TCO-analys för att ta hänsyn till 

logistiken vid LCC-sourcing. 

4.2 Huvudfråga 1 
Det framkom ur uppdragsbeskrivningen att det finns ett intresse hos Svenska 

Gjuteriföreningen att undersöka och förstå gjutgodsköpande företagens motiv för att välja 

leverantörer i LCC. För att förstå LCC-sourcing och dess effekter är det av intresse att ta reda 

på varför företag väljer att ingå i samarbete med LCC-leverantörer. Genom en litteraturstudie 

kring vanliga motiv kan teorier kring företagens motiv sammanställas. Vidare behöver empiri 

insamlas för att besvara huvudfrågan. Huvudfråga 1 lyder enligt följande: 
 
Huvudfråga 1. Vilka motiv har de inköpande företagen för att välja en leverantör i ett LCC? 

 

Enligt van Weele & Arbin (2012) ses sourcing som en väsentlig affärsstrategi för att företag 

ska kunna konkurrera framgångsrikt i dagens globala marknad. Företagen kan ha olika 

strategiska mål vad gäller sourcingsstrategier. Exempel på strategiska mål enligt van Weele & 

Arbin (2012) är att det främst handlar om att minska kostnader, öka kundnöjdhet, öka 

effektiviteten och bibehålla eller utveckla företagets konkurrensfördel.  

Paul & Wooster (2010) förklarar att företag ser LCC-sourcing främst som en strategi med 

målet att minska kostnader. Liknande talar Tate, et al. (2009) om TCE-teorin när det kommer 

till företags strategiska mål vid LCC-sourcing. Enligt TCE-teorin är företags strategiska mål 

med LCC-sourcing kostnadsbesparingar. Tate, et al. (2009) talar även om RBV-teorin som 

beskriver att det är erhållandet av resurser, nya och billigare, i form av exempelvis ny teknik 

och personal som är det strategiska målet vid LCC-sourcing. 

Studien är avgränsad till att enbart undersöka de fall där outsourcingsbeslutet redan är taget, 

det vill säga att alternativet för företaget att producera i egen regi inte är aktuellt. Således är 

det enbart relevant att undersöka vilka mål företaget har med rådande sourcingsstrategi. 

Underfråga 1.1 lyder: 

 

1.1 – Vad är företagens mål med LCC-sourcing? 
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Van Weele & Arbin (2012) anger att ett företags syfte för att ingå i samarbete med en 

leverantör i ett LCC grundar sig i det inköpande företagets vilja att dra nytta av den globala 

handeln. Min, er al. (2017) berättar att en drivande faktor har varit den priskonkurrens som 

leverantörer i LCC har kunnat erbjuda i jämförelse med den inhemska marknaden. 

Van Weele & Arbin (2012) talar om att LCC-sourcing medför fördelar i form av att det 

inköpande företaget kan uppnå lägre enhetskostnader, erhålla möjlighet att jämföra med 

befintliga leverantörer, stimulera konkurrens mellan leverantörer samt få tillgång till nya och 

växande marknader.  

Kumar, et al (2010) talar om tre drivande faktorer som motiv för företag att ingå i samarbete 

med en LCC-leverantör. Dessa är pris, kvalitet och tillgänglighet av varor och tjänster. Kumar 

går vidare och föreslår två kategorier av motiv, kostnads- och icke-kostnadskategorin. 

Kostnadskategorin involverar lönekostnader, materialpriser och konkurrens medan icke-

kostnadskategorin inkluderar tillgång till kunskap, ny teknologi, tillgång till ny marknad och 

tillväxtmöjligheter. En annan icke-kostnadsfaktor vid motiv gällande val av leverantör kan 

vara miljöpåverkan.  

Svenska Gjuteriföreningen har framtagit en klimatindikator som påvisar det betydande lägre 

CO2-ustläppet som svenska leverantörer kan erbjuda jämfört med många andra länder. Enligt 

handledare hos Svenska Gjuteriföreningen förefaller denna fördel ej och vägs således inte in 

vid val av leverantörer och import av gjutgods till Sverige (Svenska gjuteriföreningen, 2021). 

De svenska leverantörernas fördel gällande mindre CO2-utsläpp har använts som ett argument 

för inköpande företag att välja svenska leverantörer av gjutgods (Uppdragsgivare, 2021). 

Paul & Wooster (2010) beskriver att tillverkande företag som verkar inom en 

konkurrenskraftig marknad ser LCC-sourcing främst som en kostnadsreduceringsstrategi och 

inte som en möjlighet för tillgång till ny teknik, högre kvalitét eller tillgång till en ny 

marknad. 

Enligt Tate, et al. (2009) är beslutet att ingå i samarbete med en leverantör i ett LCC i stället 

för en inhemsk leverantör grundat i en mängd olika motiv. Dessa motiv kan kategoriseras 

inom tre teorier kring motiv och bakomliggande anledningar. Dessa teorier är den 

institutionella teorin, teorin kring transaction cost economics (TCE) och resource-based view 

(RBV). 

Gjutgodsköpande företags samarbete med LCC-leverantörer av gjutgods har upplevts som en 

växande trend av Svenska Gjuteriföreningen (Svenska Gjuteriföreningen, 2021). Teorin talar 

om en mängd olika motiv som de gjutgodsköpande företagen kan ha haft vid sitt 

beslutstagande kring val av leverantör. För att erhålla en förståelse kring företagens 

anledningar för att välja LCC-leverantörer framför inhemska leverantörer är det av intresse att 

undersöka och förstå företagens motiv. Underfråga 1.2 formuleras därför enligt följande: 

 

1.2 Vad var företagens motiv för att välja en LCC-leverantör? 
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Motiven för ett inköpande företag att ingå i samarbete med en LCC-leverantör i stället för 

med en inhemsk leverantör kan grunda sig i en kombination av effektivitets-, konkurrens- och 

miljöfaktorer (Tate, et al., 2009). 

Tate, et al. (2009) talar om de bakomliggande anledningarna för företagen att ingå i samarbete 

med en LCC-leverantör i stället för att vända sig till den inhemska marknaden. Den 

institutionella teorin beskriver hur företagen påverkas av interna och externa faktorer som 

påverkar valet av marknad. Företaget kan influeras av externa faktorer som exempelvis 

rådande normer i andra företag.  

Kumar, et al. (2010) beskriver situationer där inköpsavdelningen har tilldelats ett direkt 

direktiv av företagsledningen att välja leverantörer i ett LCC. Van Weele & Arbin (2012) 

beskriver situationer där företagets ledning strävar att öka företagets vinstmarginaler. Om 

detta mål anses svårt att genomföra på den inhemska marknaden kan ledningen vända sig 

utomlands mot leverantörer i ett LCC för att uppnå målet. Ledningen kan således ofta ge 

direktiv till inköpsavdelningen att vända sig till leverantörer utomlands. 

Teorin talar om en mäng olika motiv som det inköpande företaget kan ha för att vilja ingå i 

samarbete med en LCC-leverantör. Van Weele & Arbin (2012), Lockström (2006) och 

Kumar, et al. (2010) beskriver liknande situationer där den inhemska leverantörsbasen inte 

uppfyller det inköpande företagets krav och att det inköpande företaget således vänder sig till 

anda leverantörsbaser. 

Liknande talar van Weele & Arbin (2012) om företagens motiv att introducera ny konkurrens 

inom den inhemska leverantörsbasen och vända sig mot internationella leverantörer. Det 

beskrivs även möjligheten kring att den inhemska leverantörsbasen saknar förmåga att 

uppfylla de inköpande företagens krav eller att det skett en nedgång inom den inhemska 

leverantörsbasen.  

Valet att nyttja den internationella marknaden och att ingå i samarbete med en LCC-

leverantör i stället för en inhemsk leverantör kan grunda sig på olika anledningar. Teorin 

beskriver en mängd olika anledningar och det är därför av intresse att undersöka detta hos 

företagen. Underfråga 1.4 formuleras därför enligt följande: 

 

1.3 – I vad grundandes beslutet att ingå i samarbete med en LCC-leverantör? 

4.3 Huvudfråga 2 
Teorin beskriver hur LCC-sourcing ofta medför nya och svårare logistiska utmaningar i 

jämförelse med inhemsk sourcing. Att ingå i samarbete med en leverantör i ett LCC skiljer sig 

gentemot ett samarbete med en inhemsk leverantör på flera sätt. I de fall att motiven för att 

ingå i samarbete med en LCC-leverantör grundades på kostnadsreducering är det av intresse 

att undersöka huruvida de logistiska kostnaderna har beaktats. Det framkommer ur teorin av 

bland annat Kumar, et al. (2010) och Lockström (2006) hur LCC-sourcing ofta kan medföra 

en mer komplicerad och dyrare logistik för det inköpande företaget. Teorin beskriven av 

Kumar, et al. (2010) talar även om hur de logistiska aspekterna vid LCC-sourcing inte har 

beaktats tillräckligt och därför hanteras reaktivt. Det är därför av intresse att undersöka och 

förstå hur logistiken och dess effekter påverkas vid LCC-sourcing. Huvudfråga 2 lyder 

således enligt följande: 
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Huvudfråga 2. Hur beaktas logistiken och dess effekter i beslut kring LCC-sourcing? 

 

Kumar, et al. (2010) förklarar att vid leverantörsval av en leverantör i ett LCC inkluderas 

vanligtvis inte de logistiska aspekterna vid beslutstagandet. I de fall där logistiken är 

inkluderad är detta oftast gjort på ett reaktivt sätt och inte proaktivt. De logistiska 

utmaningarna ett inköpande företag möter vid val av LCC-leverantör bemöts främst efter det 

att samarbetet redan har påbörjats. 

 

Min, et al. (2017) förklarar att det kan vara svårt att inkludera alla de kostnader ett val av en 

leverantör i ett LCC medför, inklusive logistikkostnader. Det kan ofta förekomma dolda eller 

svårtydliga kostnader. Vidare kan dessa kostnader leda till att de ekonomiska vinsterna som 

det inköpande företaget hade förväntat sig vid sitt val av LCC-leverantör blir lägre. 

Lockström (2006) och Kumar, et al (2010) talar om att lägre inköpspriser ofta har varit den 

drivande faktorn vid LCC-sourcingsbeslut av inköpande företag i västvärlden och alltså har 

inte en total undersökning av kostnadsreducering utförts. 

Oskarsson (2019) hävdar att det inte existerar någon definitiv mall för undersökning av 

logistiska kostnadsposter. Vid en sammanställning av relevanta logistiska kostnadsposter för 

jämförelse inkluderas transportkostnader, lagerförings-, lagerhållnings- och 

hanteringskostnader, administrativa kostnader och övriga kostnader. 

 

Inom transportkostnader inkluderas samtliga kostnader för utförandet av transport.  

Lagerföringskostnader avser de kostnader för de produkter som lagras. Detta inkluderar 

kapitalbindning och riskkostnader i form av inkurans, svinn, kassationer och 

försäkringskostnader. Lagerhållnings- och hanteringskostnader inkluderar kostnaden för drift 

av lagret. Administrativa kostnader avser de kostnader relaterade till logistikhantering.  

Övriga kostnader avser logistiska kostnader som inte kan kategoriseras inom tidigare 

kategorier. Övriga kostnader inkluderar förlorad försäljning, kapacitetsrelaterade kostnader, 

informationskostnader, paketerings- och emballagekostnader, kundservice med mera.  

 

Ruamsook, et all (2009) beskriver tre kategorier av logistikrelaterade kostnadsposter, 

kostnads-, kvalitets- och tidsrelaterat, som är relevanta att undersöka vid jämförelse mellan 

inhemsk- och LCC-sourcing. Inom kostnadskategorin inkluderas säkerhetslager, produktpriset 

och transportkostnad. Inom kvalitétskategorin inkluderas leveransskador, korrekt kvantitet 

och urval samt korrekt faktura. Inom tidskategorin inkluderas on-time inleverans, ledtid och 

konsistensen av ledtid. 

 

För att förstå hur ett företags logistik påverkas vid LCC-sourcing är det av intresse att 

undersöka vilka logistiska kostnadsposter som är relevanta att jämföra. Det är även intressant 

att undersöka om teorin stämmer överens med vad företagen anser vara relevanta logistiska 

kostnadsposter. Underfråga 2.1 formuleras därför enligt följande: 

 

2.1 Vilka logistiska kostnadsposter är relevanta att undersöka vid LCC-sourcing? 

 

 

Det framkommer tydligt i teorin att LCC-leverantörer kan erbjuda en komparativ fördel vad 

gäller inköpspris jämfört med inhemska leverantörer. Däremot kan ett LCC-samarbete 

jämförelsevis medföra ökad komplexitet när det kommer till logistiken för det inköpande 
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företaget. Ruamsook, et al. (2009) berättar att utmaningarna med LCC-sourcing har fått en 

begränsad uppmärksamhet i befintlig forskning. 

 

Kumar, et al. (2010) talar om hur LCC-sourcing medför en mängd skillnader jämfört med 

inhemska och närliggande leverantörer. De logistiska utmaningarna grundar sig främst i det 

mycket längre geografiska avståndet, tidsaspekten, lagerhanteringen, volatiliteten, 

dokumentationen samt gränser och tullar.  

Teorin beskriven av Ruamsook, et al. (2009) talar om logistiska utmaningar främst i form av 

ökad komplexitet när det kommer till införskaffning av produkter grundat i ökad distans och 

minskad flexibilitet. 

Det ökade geografiska avståndet, tidsaspekten, lagerhantering, volatiliteten ses som logistiska 

utmaningar. Kumar, et al. (2010), Jariri (2021) och Oskarsson, et al. (2018) talar om den 

ökade ledtiden som långdistans LCC-sourcing medför.  

De mycket längre transportsträckorna påverkar det inköpande företagets logistik. Kumar, et 

al. (2010) beskriver att den ökade ledtiden leder till minskad flexibilitet jämfört med inhemsk 

sourcing. Oskarsson, et al. (2018) talar om att som konsekvens av detta är det ofta nödvändigt 

för det inköpande företaget att beställa större kvantiteter och ha en mindre frekvent införsel av 

varor jämfört med närliggande leverantör.  

 

Oskarsson, et al. (2018) och Kumar, et al. (2010) talar om hur de längre och osäkrare 

transportsträckorna medför ökad efterfråga av säkerhetslager, ökad kapitalbindning och ökad 

risk för hanteringsskador under transporten. Den minskade flexibiliteten leder även till högre 

medellagernivåer. Sena eller felaktiga leveranser kan leda till hastiga omplaneringar i 

produktionen eller ytterligare beställningar.  

 

Kumar, et al. (2010) talar om pålitligheten, kulturella kompatibiliteten, batchstorlek, 

landsunika faktorer och transportinfrastruktur som leverantörsegenskaper som påverkar det 

inköpande företagets logistik. Arvis (2007) hävdar att LCC-leverantörer rankas lägst vad 

gäller logistisk prestanda. Detta inkluderar transport, informationsteknik, förmågan att spåra 

internationella transporter, inhemsk logistisk kostnad samt leverans- och ledtidssäkerhet. 

 

Valet av ett inköpande företag att införskaffa varor från en leverantör i ett geografiskt avlägset 

LCC i stället för en närliggande eller inhemsk leverantör medför konsekvenser för det 

inköpande företagets logistik. Det är således intressant att undersöka och förstå hur valet av en 

leverantör i ett LCC kan påverka det inköpande företagets logistik. Underfråga 2.3 och 2.4 

lyder således: 

 

 

2.2 Vilka nya eller svårare logistiska utmaningar uppstår vid samarbete med en LCC-

leverantör i jämförelse med en inhemsk leverantör? 

 

2.3 Hur upplever företagen att LCC-sourcing har påverkat deras logistik? 
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4.4 Huvudfråga 3 
När företagens motiv för att ingå i samarbete med LCC-leverantörer och dess logistiska 

effekter har undersökts är det av intresse att undersöka hur logistiken kan inkluderas vid 

framtida beslutstaganden. TCO-analysen är en totalkostnadsanalys som kan användas vid ett 

sådant beslutstagande. Teorin beskriven av Ellram (1995) talar för hur en TCO-analys kan 

och bör användas vid sourcingsbeslut och val av leverantörer. Kumar, et al. (2010) talar även 

ofta om avsaknaden av logistiska kostnadsposter inom företags analyser. Detta då mer 

överskådliga kostnader tar större plats, exempelvis inköpspriset. Det är därför av intresse att 

undersöka och förklara hur logistiken kan och bör inkluderas i en TCO-analys. Således 

formulerades Huvudfråga 3 enligt följande: 

 

Huvudfråga 3. Hur kan de inköpande företagen använda sig av en TCO-analys för att ta 

hänsyn till logistiken vid LCC-sourcing? 

 

Van Weele & Arbin (2012) beskriver TCO som en term inom inköp och 

totalkostnadsanalysteori som syftar på den totala kostnaden ett företag ådrar sig under en 

produkts livstid. Ellram (1995) beskriver hur en TCO-analys kan klarlägga den verkliga 

kostnaden för ett beslut och har som mål att ge en helhetsbild inför beslutstagande.  

 

Van Weele & Arbin (2012) beskriver användbarheten av en TCO-analys vid beslutstagande 

kring inköp. Det är av intresse för det inköpande företaget att erhålla en helhetsbild av 

kostnaderna LCC-sourcing medför och inte enbart se på det ofta mycket billigare 

inköpspriset. Kumar, et al. (2010 och Lockström (2006) beskriver liknande fall där 

inköpspriset hos LCC-leverantörer har varit drivande för inköpsbesluten och andra faktorer 

som logistiken har förbisetts eller underprioriterats.  

 

Liknande beskriver Ellram (1995) hur traditionellt sett har leverantörsbedömningen gett 

inköpspriset mycket stor vikt och bortsett från helhetsbilden. Lambert & Burdurogla (2000) 

och Kumar, et al. (2010) talar om avsaknaden av logistiken i leverantörsbedömningen och 

talar för att den logistiska komponenten i en TCO-analys bör få mer betydande. 

 

Enligt Ellram (1995), Lambert & Burdurogla (2000) och Kumar, et al. (2010) kan en TCO 

analys möjliggöra för ett inköpande företag att ta ett informerat beslut gällande val av 

leverantör och dess medföljande logistiska konsekvenser.  

 

För att kunna besvara Huvudfråga 3 är det av intresse att undersöka och förklara hur en TCO 

analys kan bidra med att erhålla förståelse för de logistiska aspekterna av LCC-sourcing. Det 

är även av intresse att undersöka företagens erfarenhet och åsikter kring TCO. Underfråga 3.1 

lyder således: 

 

3.1 Hur kan en TCO-analys användas vid ett LCC-inköpsbeslut? 

 

En TCO-analys är en bred analys som syftar till att erhålla en helhetsbild för att ge förståelse 

för ett besluts totala kostnader. Ellram & Siferd (1998) talar om relevanta kostnadsposter som 

bör ingå i en TCO-analys vid sourcingsbeslut. Detta inkluderar, utöver inköpspriset, 

anskaffningen, användningen, innehavet och förvaringen av produkten. Detta i syfte att 

erhålla en helhetsbild. 
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Lambert & Burdurogla (2000) och Kumar, et al. (2010) talar om den logistiska aspekten av en 

TCO-analys. Författarna talar mycket för hur logistiken har underprioriterats vid 

leverantörsbeslut när det kommer till LCC-leverantörers mycket lägre inköpspris.  

 

Lockström (2006), Kumar, et al. (2010) och van Weele & Arbin (2012) berättar om hur 

inköpande företag lägger fokus på inköpspriset som drivande motiv för LCC-sourcing och 

inte en helhetsbild där logistiken är betydande. Inom en lyckad TCO-analys bör logistiken 

ingå. Då denna studie ämnar undersöka vilka logistikrelaterade kostnadsposter de inköpande 

företagen bör inkludera i sin TCO-analys är det av intresse att undersöka detta. 

 

Ellram & Siferd (1998) förklarar att utformningen av en TCO-analys kan vara komplicerad då 

det är upp till det inköpande företaget att avgöra vilka kostnadsposter som är relevanta att 

ingå. Lamberts & Burduroglu (2000) förklarar att en TCO-analys kan minimeras för att ge 

fokus på ett företags logistikrelaterade kostnader. Lamberts & Burduroglu (2000) beskriver att 

en TCO-analys, från ett logistiskt synsätt, ämnar minimera den totala logistiska kostnaden 

med målet att uppnå likvärdig kundnöjdhet. 

 

Kumar, et al. (2010) redovisar för vilka relevanta logistiska kostnadsposter som bör ingå i en 

TCO-analys vid utvärdering av en LCC-leverantör. Dessa kostnadsposter kan delas upp i tre 

kategorier som representerar inköpsarbetet, Pre-Transaktion, Transaktion och Post-

Transaktion. 

 

I detta kapitel har relevanta logistiska kostnadsposter föreslagits baserat på Referensramen, 

kapitel 3. Ellram & Siferd (1998) förklarar att TCO-analysen och dess inkluderade 

kostnadsposter kan skilja sig avsevärt mellan olika företag och är ofta influerat av 

situationsunika faktorer. Det är därför av intresse att undersöka vilka logistikrelaterade 

kostnadsposter som bör ingå en TCO-analys av en LCC-leverantör och undersöka vad de 

inköpande företagen anser vara relevanta kostnadsposter. Underfråga 3.2 formuleras således 

enligt följande: 

 

 

3.2 Vilka logistikrelaterade kostnadsposter bör ingå i TCO-analysen i syfte att ta hänsyn till 

logistiken vid LCC-sourcing? 

 

 

Ellram (1995) berättar att trots att TCO har existerat som koncept och använts av företag 

under en längre tid anses det fortfarande komplext och svårt att genomföra. Komplexiteten ses 

som en begränsande faktor och grundar sig främst i tillgången till relevant data inom 

företaget. Det upplevs svårt att erhålla kvantifiering av relevanta kostnader och att tillgå en 

träffsäkerhet när det kommer till att uppskatta risker. 

 

Teorin talar mycket om komplexiteten och svårigheten med att inkludera och kvantifiera 

samtliga kostnader inom TCO-analys. Kumar, et al. (2010) berättar om svårigheterna med att 

inkludera logistiska aspekter som flexibilitet, anpassningsbarhet, unika faktorer för LCC-

nationen, volatilitet i efterfrågan och logistiska förmågan hos leverantören som kvantifierbara 

kostnader inom en TCO-analys. Bremen, et al. (2007) går vidare och förklarar att det är 

möjligheten att kvantifiera kostnaderna och uppskatta dem i förväg med träffsäkerhet som är 

det största hindret för en lyckad TCO-analys.  
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Ellram & Siferd (1995) talar om omfattningen och komplexiteten av en TCO-analys och talar 

om avsaknaden av standardisering hos olika företag vid utformningen och utförandet av en 

TCO-analys. De beskriver även att många företag kan komma att behöva tid för att gå från ett 

prisorienterat synsätt till ett totalkostnadssynsätt. 

 

Tidigare stycken har talat om hur det kan uppstå en mängd utmaningar för företagen vid 

utformning och genomförande av en TCO-analys. Komplexiteten och svårigheterna med 

kvantifiering beskrivs som vanligt förekommande utmaningar. I syfte av att undersöka hur 

företagen kan nyttja en TCO-analys för att ta hänsyn till logistiken vid LCC-sourcing är det av 

intresse att undersöka hur dessa utmaningar ser ut. Det är även av intresse att undersöka kring 

andra utmaningar och att höra företagens erfarenhet kring detta. Underfråga 3.3 lyder således 

enligt följande: 

 

 

3.3 Vad bör företagen ha i åtanke vid utformning av TCO-analysen?  

 

 

4.5 Sammanställning av uppgiftspreciseringen 
Syftet för studien har delats in i tre huvudfrågor. Dessa huvudfrågor har tilldelats ett antal 

underfrågor. Huvudfrågorna och underfrågorna behandlar syftets tre huvudsakliga 

frågeställningar. Studiens tre huvudfrågor med respektive underfrågor presenteras i Figur 17 

nedan. 

 

 
Figur 17. Studiens huvudfrågor med respektive underfrågor. 

 

   

                                    

                                  
         

                                   
                        

                                        
                                

                                      
                     

                                      
                                 
                                   

                          

                                  
                                    

                                   
                        

                            
                              
                                 
                           

                                      
                            



41 
 

5 METOD 

Följande kapitel förklarar och motiverar studiens metodval. Kapitlets inledning klargör 

studiens inriktning och karaktär. Därefter presenteras studiens tillvägagångssätt för att sedan 

redogöra för studiens metodtekniker. Studiens informationsinsamling och dess metodik kring 

intervjuer och en enkätstudie presenteras. Avslutningsvis presenteras metodkritiken med 

diskussion kring validitet, reliabilitet och etik. 
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5.1 Studiens inriktning 
I metodlitteraturen görs åtskillnad mellan kvalitativa och kvantitativa studier. Enligt 

Björklund & Paulsson (2012) är en kvantitativ studie en studie som är möjlig att mäta eller 

utvärdera numeriskt. Dock är inte allt möjligt att mäta kvantitativt, vilket begränsar 

möjligheten att generera kunskap inom vissa områden av kvantitativ forskning (Björklund & 

Paulsson, 2012).  

 

Om en djupare förståelse för ett specifikt problem, situation eller händelse efterfrågas kan en 

kvalitativ studie genomföras. En kvalitativ studie är oftast mer lämpad för intervjuer och 

observationer. I grunden är det studiens syfte och praktiska tillvägagångssätt som avgör 

huruvida studien kan anses vara kvalitativ eller kvantitativ (Björklund & Paulsson, 2012).   

 

Som exempel på kvalitativa metoder föreslår Blomkvist & Hallin (2019) intervjuer och 

observationer som kvalitativa datainsamlingsmetoder och experiment eller statistiska metoder 

som kvantitativa. En kvalitativ studie associeras med en semistrukturerad empiriinsamling 

och kontextuell förståelse medan en kvantitativ studie associeras med en strukturerad 

empiriinsamling och generaliseringar. (Blomkvist & Hallin, 2019).  

 

Då denna studie syftar till att undersöka och förstå företags motiv för att välja LCC-

leverantörer anses den vara en kvalitativ studie. Detta då frågeställningen kräver en djupare 

förståelse av situationen och empiriinsamlingen av motiven inte är kvantifierbar.  

Vid undersökning av hur logistiken beaktas vid LCC-sourcingsbeslut och hur en TCO-analys 

kan användas för att ta hänsyn till logistiken används intervjuer som empirisk insamling för 

att kunna undersöka och förstå situationen. Således är studien kvalitativ, se Figur 18 nedan. 

 

 
Figur 18. Illustration av studiens inriktning kring kvalitativ och kvantitativ studie. 
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Beroende av mängden tillgänglig information inom forskningsområdet kan 

forskningsinriktningen ta olika former. Björklund & Paulsson (2012) beskriver fyra 

huvudinriktningar som en studie kan anta beroende på den tillgängliga kunskapen inom 

forskningsområdet. Dessa fyra inriktningar är explorativa, deskriptiva, explanativa och 

normativa studier. 

 

- Explorativa: benämns även undersökande studie. Detta då det existerar begränsad 

kunskap inom området och syftet är att uppnå en grundläggande förståelse. 

 

- Deskriptiva: grundläggande kunskap inom området finns. Syftet är att beskriva snarare 

än att förklara relationer. 

 

- Explanativa: benämns även förklarande studier som ämnar ge förståelse och djupare 

kunskap där målet är att både förklara och beskriva. 

 

- Normativa: kunskap och förståelse existerar inom forskningsområdet. Målet blir 

således att bistå med vägledning och framtagande av åtgärdsförslag. 

 

Studiens syfte lyder enligt följande: 

 

Studien avser att utreda vilka motiv inköpande företag har för att välja en leverantör i ett 

LCC och hur logistiken och dess effekter kan beaktas vid LCC-sourcing. Studien avser även 

att utreda hur det inköpande företaget kan använda sig av en TCO-analys för att ta hänsyn 

till logistiken vid LCC-sourcing. 

 

Den första delen av studiens syfte är att undersöka vilka motiv gjutgodsköpande företag har 

för att välja en LCC-leverantör. Då studien inte kan besvara detta enbart med befintliga 

teoretiska motivförslag anses denna del av studien vara deskriptiv. Detta då grundläggande 

kunskap inom området existerar men de aktuella företagens motiv är okända tills vidare. 

Undersökning av logistikens roll vid LCC-sourcing och hur de inköpande företagen kan 

använda sig av en TCO-analys för att ta hänsyn till logistiken anses tillhöra en explanativ 

studie. Detta då kunskap kring ämnet existerar och det är av intresse att erhålla en djupare 

kunskap som kräver både förklaring och beskrivning. Denna uppdelning presenteras i Figur 

19 nedan. 
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Figur 19. Illustration av studiens inriktning kopplad till studiens respektive huvudfråga. 

5.2 Metodval 
 
Enligt Björklund och Paulsson (2012) är det av stor vikt att ha kunskap om de metodalternativ 

som finns. De beskriver tre nivåer av förståelse för metodmedvetenhet. Dessa nivåer är; 

metodik, metod och praktiskt tillvägagångssätt (Björklund & Paulsson, 2012). 

 

- Metodiken beskriver designen av undersökningen och är den mest omfattande nivån 

av metodmedvetenhet.  

- Metod är mer specifikt, till exempel att beskriva studiens empiriinsamlingsmetod i 

form av intervju eller enkät och förklarar hur de ska användas. 

- Det praktiska tillvägagångssättet beskriver hur studien kommer att gå till väga vid 

utförandet av metoden.  

 

Blomkvist & Hallin (2019) förespråkar att arbetet uppdelas i fyra faser vid utformning av en 

studie. Denna form av metod är väl anpassad för ett examensarbete på uppdrag av ett företag. 

Dessa fyra faser är; formulera, konstruera, producera och leverera. Detta är en sekventiell 

metod men som ändå är iterativ med ständig återkoppling.  

 

Med inspiration från ovanstående metodförslag delas studien in i fyra liknande faser. Dessa 

fyra faser är den inledande fasen, planerande fasen, analyserande fasen och slutfasen. I Figur 
20 nedan presenteras studiens tillvägagångssätt indelat i de fyra faserna.  
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Figur 20. Studiens 4 faser. 

 

5.2.1 Inledande fasen 
Den inledande fasen av studien syftar till att presentera och förstå problemformuleringen. 

Denna gjordes med en inledande litteraturstudie och ostrukturerade intervjuer med 

uppdragsgivaren. Denna fas inkluderar bakgrunden för studien, studiens syfte och 

huvudfrågor, avgränsningar och direktiv, situationsbeskrivning samt referensram. 

 

Dessa kapitel fungerar som en grund för resten av studien och dess utformning. Detta görs 

genom att presentera problemformuleringen för studien, dess intressenter, syfte och 

frågeställning, beskrivning av nuvarande situation samt teoretisk bakgrund. 

 

Bakgrunden och situationsbeskrivningen grundas på en övergripande informationsinsamling, 

uppgiftsbeskrivning och ostrukturerade samtal med arbetsgivare. Därefter kan syfte och 

huvudfrågor formuleras i samråd med både arbetsgivaren och handledaren. Vid utformningen 

av referensramen görs en bred litteraturstudie av teori som anses relevant för studien.  

 

5.2.2 Planeringsfasen  
Planeringsfasen innehåller uppgiftsprecisering och metod. Syftet med denna fas är att planera 

inför studien och redogöra för dess syfte och frågeställningar ska besvaras. 

Uppgiftspreciseringen ämnar förtydliga huvudfrågorna framtagna ur syftet och dela upp dem i 

underfrågor för att göra huvudfrågorna mer angripbara.  

 

För att besvara studiens syfte har tre huvudfrågor formulerats. När samtliga huvudfrågor har 

besvarats kan studiens syfte anses uppnått. I Uppgiftspreciseringen, kapitel 4, används teorin 

ur Referensramen, kapitel 3, för att få en djupare förståelse för huvudfrågornas teoretiska 

bakgrund. Därefter kan studiens huvudfrågor tilldelas ett antal underfrågor. När samtliga 

underfrågor är besvarade kan studiens huvudfrågor anses besvarade. Detta tillvägagångssätt 

illustreras i Figur 21 nedan. 
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Figur 21. Illustration av tillvägagångssätt att besvara studiens syfte. 

Metodkapitlet beskriver teorier om hur en vetenskaplig rapport utformas samt redogör för 

studiens riktning och karaktär. Metoden innefattar även studiens 

informationsinsamlingsmetod och redogör för de olika alternativen samt det som anses mest 

lämpat för denna studie. Vidare presenteras studiens praktiska tillvägagångssätt. I detta kapitel 

redogörs för hur studiens huvudfrågor planeras att genomföras samt deras koppling till 

varandra. Ett planerat tillvägagångssätt beskrivs där varje steg i processen redovisas. 

 

Informationsinsamlingens metodik beskrivs i kapitel 5.3, Metodteori/Informationsinsamling, 

och redogör för studiens empiriinsamling för besvarandet av samtliga huvudfrågor. I denna 

studie förekommer två typer av informationsinsamling: en enkätstudie och ett antal 

semistrukturerade intervjuer. 

 

Dessa två metoder av informationsinsamling benämns som Informationsinsamling I för 

enkätstudien och Informationsinsamling II för de semistrukturerade intervjuerna, se Figur 22 

nedan. Motiv för val av och metodiken kring enkätstudien och intervjuerna kan ses i kapitel 

5.3, Metodteori/Informationsinsamling. 
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Figur 22. Studiens två informationsinsamlingsmetoder av empiri. 

 

Vid framtagande av frågeformuläret för enkätstudien och intervjuguiden för intervjuerna 

användes relevant teori ur Referensramen, kapitel 3, och underfrågorna ur 

Uppgiftspreciseringen, kapitel 4, vid formulering av frågor. 

 

Enkätens frågeformulär och intervjuernas frågor ska besvara underfrågorna för huvudfrågorna 

som framtogs i Uppgiftspreciseringen, kapitel 4.  

 

Samtliga frågor i frågeformuläret och intervjuguiden grundar sig på relevant teori och 

relaterade underfrågor, detta illustreras i Figur 23 nedan. Besvarandet av dessa frågor i 

frågeformuläret och intervjuguiden ämnar ge empiri för besvarande av samtliga underfrågor.  

 

Enkätstudien ämnar erhålla empiri för besvarande av samtliga underfrågor för Huvudfråga 1 

och bidra med empiri för besvarande av underfrågor för Huvudfråga 2 & 3. Intervjuerna 

ämnar erhålla empiri för samtliga underfrågor för Huvudfråga 1 & 2. 
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Figur 23. Illustration av framtagande av frågor för frågeformulär och intervjuguide. 

 

I planeringsfasen ingår även framtagande av tillvägagångssätt för besvarande av studiens 

syfte. Tillvägagångssättet för respektive huvudfråga kommer att presenteras nedan i Figur 24, 

Figur 26 och Figur 27. 

 

Tillvägagångssätt för Huvudfråga 1 
 
Huvudfråga 1: Vilka motiv har de inköpande företagen för att välja en leverantör i ett LCC? 

 

Det framkom ur uppdragsbeskrivningen ett intresse hos Svenska Gjuteriföreningen av att 

undersöka vilka motiv som inköpande företag av gjutgods har för att välja leverantörer i ett 

LCC i stället för från den inhemska leverantörsbasen.  

 

Ur Uppgiftspreciseringen, kapitel 4, för Huvudfråga 1 kunde ett antal underfrågor formuleras 

med hjälp av relevant teori och med syfte att göra huvudfrågan mer angripbar. Dessa 

underfrågor stod som grund för framtagandet av enkätstudien i Informationsinsamling I. 

Enkätstudiens frågeformulär utformas i syfte att kunna besvara samtliga underfrågor. Enkäten 

formulerades och godkändes av handledare, opponentgrupp samt uppdragsgivare hos Svenska 

Gjuteriföreningen innan utskick. Metod kring enkätformulering presenteras i kapitel 5.3, 

Metodteori/Informationsinsamling och respondenterna för enkäten presenteras i kapitel 5.4.3, 

Presentation av respondenter. 

 

Efter att enkätstudien är färdigställd kunde företagens svar, som utgör empirin för Huvudfråga 

1, sammanställas. Denna sammanställning presenteras som empiri och beskriver företagens 

svar.  Därefter kan en analys av empirin ske där företagens svar analyseras och jämförs med 

relevant teori ur Referensramen i kapitel 3. I denna analys ställs teorin kring motiv och teorier 

för företags samarbete med LCC-leverantör mot enkätstudiens empiri. Samtliga underfrågor 

för Huvudfråga 1 kan analyseras på detta vis.  
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Efter analysen sker en diskussion kring analysen och dess slutsatser där teorins koppling till 

företagens svar och Huvudfrågans underfrågor diskuteras. Efter detta kan en slutsats 

presenteras och med hjälp av besvarandet av samtliga underfrågor kan Huvudfråga 1 

besvaras. Tillvägagångsättet för Huvudfråga 1 presenteras i Figur 24 nedan. 

 

 
Figur 24.  Tillvägagångsätt vid besvarande av Huvudfråga 1 
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Tillvägagångssätt för Huvudfråga 2 

 
 

Huvudfråga 2: Hur beaktas logistiken och dess effekter vid beslut kring LCC-sourcing? 

 

En litteraturstudie genomfördes där relevant teori presenterades i Referensramen, kapitel 3. 

Därefter formulerades underfrågor i Uppgiftspreciseringen, kapitel 4. Dessa stod till grund för 

utformning och planering av intervjuer som ämnar medföra empiri för analys och diskussion 

av Huvudfråga 2. 

 

Vid utformningen av enkätstudien valdes att inkludera ett antal frågor kopplade både till 

Huvudfråga 2 och Huvudfråga 3 i enkätstudiens frågeformulär. Detta gjordes i syfte att 

komplettera empirin ur de semistrukturerade intervjuerna. Detta då enkätstudien i 

Informationsinsamling I nyttjar fler respondenter än vad som intervjuades vid 

Informationsinsamling II. Enkätstudien som tillhandahåller empirin för Huvudfråga 1 ger 

således även viss empiri för analys och diskussion av Huvudfråga 2 & 3, se Figur 25. 

 
Figur 25. Illustration av Informationsinsamling I & II:s empiri, analys och diskussion 

 

Frågorna i Informationsinsamling I, enkätstudien, som är kopplade till Huvudfråga 2 & 3 är 

av en överskådlig karaktär och undersöktes sedan på en djupare nivå med de 

semistrukturerade intervjuerna i Informationsinsamling II. 

 

Frågorna i enkätstudien kopplade till Huvudfråga 2 & 3 grundar sig på Uppgiftspreciseringen, 

de framtagna underfrågorna och teorin för Huvudfråga 2 & 3. Metodiken för analysens 

tillvägagångssätt gällande empirihanteringen från enkätstudien presenteras i kapitel 5.2.3, 

Analyserande fasen. 

 

Intervjuerna tillsammans med relevanta frågor ur enkätstudien fungerar som empiri för 

Huvudfråga 2. Empirin sammanställs och presenteras i form av transkribering av intervjuerna 

och relevant empiri från enkätstudien.  

                      
           

                       
          

                   
           

                
            

                   
               

      



51 
 

Efter att empirin är sammanställd kan en analys ske. I detta steg analyseras empirin med 

relevant teori ur Referensramen i kapitel 3 och en jämförelse mellan respondenternas svar och 

teorin sker indelat inom huvudfrågans olika underfrågor.  

 

Därefter sker en diskussion där analysen av underfrågorna diskuteras för att ge en djupare 

förståelse över slutsatsen, respondenternas svar och dess koppling till teorin. 

 

Efter detta kan en slutsats presenteras kring samtliga underfrågor och därmed besvara 

huvudfrågan. Tillvägagångsättet för Huvudfråga 2 presenteras i Figur 26 nedan. 

 
Figur 26. Tillvägagångsätt vid besvarande av Huvudfråga 2. 

 

Tillvägagångssätt för Huvudfråga 3 

 
Huvudfråga 3: Hur kan de inköpande företagen använda sig av en TCO-analys för att ta 

hänsyn till logistiken vid LCC-inköpsbeslut? 

 

Likt de andra huvudfrågornas tillvägagångssätt grundar sig besvarandet av Huvudfråga 3 på 

Uppgiftspreciseringen, kapitel 4 och Referensramen, kapitel 3. En litteraturstudie gjordes och 

underfrågor kunde formuleras i Uppgiftspreciseringen. Dessa underfrågor grundar sig på 

teorin ur Referensramen, kapitel 3 och har till syfte att besvara huvudfrågan.  

 

Underfrågorna stod till grund för utformningen av de semistrukturerade intervjuerna i 

Informationsinsamling II samt de frågor inom frågeformuläret i Informationsinsamling I som 

relaterar till Huvudfråga 3.  

 

Som beskrivits tidigare inkluderades ett antal frågor relaterade till Huvudfråga 3 inom 

frågeformuläret i enkätstudien. Dessa kompletterar empirin ur de semistrukturerade 

intervjuerna för vidare analys och diskussion av Huvudfråga 3. 
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Efter sammanställning av empirin för Huvudfråga 3 som beskrivits ovan kan en analys ske. I 

analysen analyseras respondenternas svar med relevant teori indelat under Huvudfråga 3:s 

underfrågor.  

 

Därefter sker en diskussion där analysen av underfrågorna diskuteras för att ge en djupare 

förståelse över slutsatsen, respondenternas svar och dess koppling till teorin. 

 

Som beskrivits tidigare för Huvudfråga 2 kan sedan en slutsats presenteras för att besvara 

Huvudfråga 3. Tillvägagångssättet för Huvudfråga 3 presenteras i Figur 27 nedan. 

 
Figur 27. Tillvägagångsätt vid besvarande av Huvudfråga 3. 

 

De tre huvudfrågornas relation  
 

Huvudfråga 1, 2 och 3 ska gemensamt svara på studiens syfte. 

 

Relationen mellan de olika huvudfrågorna grundar sig på Blomkvist & Hallins (2019) 

beskrivning av ett vetenskapligt arbete. Ett vetenskapligt arbete definieras som systematiskt 

och sökande efter ny kunskap. Arbetet ska även vara logiskt konsistent (Blomkvist & Hallin, 

2019). 

 

För att studien ska uppfylla kriterierna för ett vetenskapligt arbete formulerades 

problematiseringen och studiens frågeställningar i en logisk ordningsföljd. En 

problematisering av studiens syfte gjordes där de tre huvudfrågorna stegvis och systematiskt 

ska besvara studiens syfte.  

 

Huvudfråga 1 ämnar att först ta fram de inköpande företagens motiv för att välja en LCC-

leverantör. Detta var ett tydligt direktiv från uppdragsgivaren hos Svenska Gjuteriföreningen 

och anses väsentligt för att ge förståelse av situationen. När motiven är beskrivna finns en 

grund för att vidare undersöka LCC-sourcings påverkan.  
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Huvudfråga 2 ämnar undersöka hur de logistiska aspekterna vid en sådan LCC-sourcing kan 

beaktas och vilka effekter de medför. Huvudfråga 2 undersöker vidare LCC-sourcings 

logistiska påverkan och hur det förhåller sig till företagens uttryckta motiv.  

 

Huvudfråga 3 undersöker hur en TCO-analys kan användas för att ta hänsyn till de logistiska 

aspekterna av LCC-sourcing vid framtida beslut. De tre huvudfrågornas koppling illustreras i 

förenklad form i Figur 28 nedan. 

 

 
Figur 28. Studiens tre huvudfrågors relation. 

 
Som tidigare beskrivits nyttjar studien två typer av informationsinsamling, en enkätstudie och 

ett antal semistrukturerade intervjuer. Vid framtagandet av frågeformuläret, se Bilaga 1 och 

intervjuguiden, se Bilaga 3, står underfrågorna för respektive huvudfråga framtaget i 

Uppgiftspreciseringen, kapitel 4 och teori ur Referensramen, kapitel 3 som grund för frågorna 

i enkätstudien och intervjuguiden. Vissa underfrågor besvaras till större del med hjälp av 

insamlad empiri medan andra underfrågor besvaras till större del av teorin. Som tidigare 

beskrivits kommer analysen att ske genom att analysera empirin med hjälp av teorin. Ett antal 

frågor i både enkätstudien och intervjuerna kommer att, beroende på respondentens svar, 

kunna ge empiri för mer än en underfråga.  

 

Enkätstudien ämnar ge empiri för besvarande, tillsammans med teorin, av samtliga 

underfrågor för Huvudfråga 1. I Figur 29 nedan redovisas frågeformuläret, se Bilaga 1, och 
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dess frågors koppling till respektive underfråga för huvudfråga. 

 
Figur 29. Underfrågor för Huvudfråga 1:s koppling till respektive fråga i enkätstudien. 

Liknande indelning av intervjuguidens frågor kan göras för respektive underfråga relaterat till 

Huvudfråga 2 & 3. Som tidigare beskrivits grundas framtagandet av intervjufrågorna på de 

framtagna underfrågorna och teorin. I Figur 30 och Figur 31 nedan redovisas intervjuguiden, 

se Bilaga 3, och dess frågors koppling till respektive underfråga för Huvudfråga 2 & 3. 

 

 
Figur 30. Underfrågor för Huvudfråga 2:s koppling till respektive fråga i intervjuguiden. 
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Figur 31. Underfrågor för Huvudfråga 3:s koppling till respektive fråga i intervjuguiden. 

 

5.2.3 Analyserande fasen 
Studiens tredje fas är den analyserande fasen. I denna fas redogörs för och hanteras studiens 

inhämtade empiri. Som tidigare beskrivits ligger empirin ur Informationsinsamling I & II 

tillsammans med teorin ur Referensramen som grund för besvarandet av studiens tre 

huvudfrågor. 

 

Informationsinsamling I består av en enkätstudie ämnad att besvara Huvudfråga 1 samt bidra 

med empiri för analysen av Huvudfråga 2 och 3.  

 

Informationsinsamling II består av semistrukturerade intervjuer med företagen och ger empiri 

för analys av Huvudfråga 2 & 3.  

 

När Informationsinsamling II tillsammans med den relevanta empirin ur 

Informationsinsamling I är sammanställd kan en fullständig analys av empirin för Huvudfråga 

2 & 3 utföras. Detta illustreras i Figur 32 nedan. 
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Figur 32. Illustration av Informationsinsamling I & II:s roll för empirinsamling till analys/diskussion av 
studiens huvudfrågor. 

Som illustreras i Figur 32 ovan bidrar Informationsinsamling I med empiri för analys och 

diskussion av Huvudfråga 2 & 3.  

 

Vid presentationen av empirin kommer samtlig empiri erhållen ur enkätstudien och 

intervjuerna att presenteras. Empirin kommer att presenteras i sammanfattad form där 

enkätstudiens resultat på respektive fråga i frågeformuläret presenteras och intervjuerna 

sammanställs. Den fulla transkriberingen av intervjuerna kan ses i Bilaga 4 & 5. Samtlig 

empiri för besvarande av Huvudfråga 1 kommer att presenteras i enkätstudien samt en mängd 

empiri ämnad åt besvarande av Huvudfråga 2 & 3. Empirin erhållen ur intervjuerna ämnar ge 

empiri för besvarande av Huvudfråga 2 & 3.  

 

Vid analysen av den samanställda empirin kommer företagens svar på enkätstudien och 

intervjuerna att analyseras med hjälp av teorin ur Referensramen i kapitel 3. Respektive 

huvudfrågas underfrågor kommer att analyseras med den relevanta empirin och teorin 

framtaget för den underfrågan. Efter att samtliga underfrågor har analyserats kan huvudfrågan 

anses vara analyserad.  

 

Efter analysen av samtliga underfrågor kan en diskussion ske där resultaten av analysen kan 

diskuteras på en djupare nivå i syfte att erhålla en djupare förståelse.  

 

I analysen av Huvudfråga 2 & 3 kommer de företagens svar på frågorna inkluderade i 

Informationsinsamling I som är relaterade till Huvudfråga 2 & 3 att presenteras som empiri, 

se Figur 32 ovan. Utöver detta kommer även företagens motiv att inkluderas vid diskussion 

av Huvudfråga 2 & 3. Detta kan exempelvis ske i de fall att ett företags motiv för att 

samarbeta med en LCC-leverantör grundar sig främst på kostnadsreducering men där 

respondenten i intervjun inte genomfört en kostnadsanalys där logistiken inkluderats. I det 

fallet eller liknande fall kommer svaren från Huvudfråga 1 att användas vid diskussion kring 

Huvudfråga 2 & 3. Detta i syfte för att ge en helhetsbild och ett sammanhang mellan studiens 

tre huvudfrågor. Denna planering av huvudfrågornas relation kan ses i Figur 33 nedan. 
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Figur 33. Illustration av företagens svar gällande motivs roll vid diskussion kring Huvudfråga 2 och 
Huvudfråga 3. 

 

5.2.4 Slutfas 
 

I slutfasen presenteras och besvaras studiens syfte och huvudfrågor samt en diskussion kring 

framtida studier och vidarearbetning av denna studie.  

 

Detta kapitel presenterar en sammanställning av studiens resultat och slutsatser. Resultaten 

presenteras i ordningen av studiens huvudfrågor. Svaren på respektive huvudfrågas 

underfrågor kommer att presenteras och därmed besvara huvudfrågan. 

 

Svaren på studiens tre huvudfrågor kommer att presentera gjutgodsköpande företags motiv för 

att välja LCC-leverantörer, hur logistiken kan beaktas vid LCC-sourcingsbeslut och hur en 

TCO analys kan inkludera de logistiska kostnaderna vid LCC-sourcing.  

5.3 Metodteori/Informationsinsamling 

5.3.1 Litteraturstudie 
Litteratur avser alla former av publicerat material. Detta inkluderar böcker, avhandlingar, 

studentarbeten, konferenspapper och tidskrifter. Vid genomförandet av en litteraturstudie är 

det vanligtvis nödvändigt att anamma ett brett perspektiv och studera mer litteratur än vad 

som i slutändan anses ha behövts. Anledningen är ofta att problemet är väldigt brett och det 

krävs en övergripande bild för att tydligt veta vad som verkligen är relevant för projektet. 

(Blomkvist & Hallin, 2019)  

 

Informationen erhållen ur litteraturstudien kan ofta ha tagits fram med ett annat syfte än den 

aktuella studiens syfte. Därför bör det i litteraturstudien ägnas uppmärksamhet åt att 

informationen kan var vinklad eller ofullständig. På samma sätt kan sökrutinerna som används 
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i litteratursökningen, användandet av databaser och nyckelord resultera i ett ofullständigt 

litteraturunderlag. (Björklund & Paulsson, 2012) 

5.3.2 Informationsinsamling I enkätstudien 
Enkätundersökning är en vanligt förekommande informationsinsamlingsmetod. Enligt 

Björklund & Paulsson (2012) beskrivs utformningen av en enkät som ett frågeformulär 

bestående av förbestämda frågor och svarsalternativ. Blomkvist & Hallin (2019) beskriver att 

de förbestämda frågorna baseras på studiens frågeställning, tidigare forskning och hypoteser. 

Respondenterna till enkäten kan svara enligt förbestämda svarsalternativ eller svara fritt. De 

erhållna svaren ur enkäterna sammanställs och utvärderas. Detta sker oftast med hjälp av en 

digital programvara. (Blomkvist & Hallin, 2019)  

 

En enkätstudie är lämpad vid de fall ett generellt svar på en frågeställning efterfrågas. 

Enkätstudier används för att erhålla en överblick över en situation och kasta ljus över ett 

fenomen. Vid utformning av en enkät ligger stor vikt på utformningen av frågorna och de 

eventuella svarsalternativen. (Blomkvist & Hallin, 2019) 

 

Svarsalternativen för enkäten kan formuleras på olika sätt. En graderingsskala kan upprättas 

där respondenten graderar sitt samtycke till frågan. Svarsalternativ i form av Ja/Nej-alternativ 

kan framföras. Respondenten kan även få möjligheten att fritt besvara frågan. (Björklund & 

Paulsson, 2012) 

 

Då respondenten har möjlighet att svara fritt på en fråga är det fördelaktigt att undvika öppna 

frågor. Detta då det blir mer tidsomfattande att hantera. Svaret kan också variera då 

respondenter svarar olika långt och svarsfrekvens blir normalt sätt lägre. Det kan dock vara 

intressant med långa svar då de kan innehålla mycket och intressant information. (Trost, 

2012) 

 

Björklund & Paulsson (2012) går vidare med att förklara att mängden respondenter, vilka 

befattningar de har och hur enkäten skickas ut, e-post eller fysiskt, beror på vad som anses 

vara lämpligt för att erhålla det svar som efterfrågas. Informationsinsamling med enkäter kan 

erhålla ett stort underlag av primärdata med en relativt låg arbetsinsats. Jämfört med 

intervjuer, där respondenten är mer benägen att be om förtydligande, är risken för 

misstolkning vanligtvis större. Det finns även en risk att svarsfrekvensen blir låg vid val av 

enkätstudie och att de svar som erhålls blir kortfattade. (Björklund & Paulsson, 2012) 

 

Vid utformning av en enkät är det viktigt att frågorna i enkäten och svarsalternativen ska 

kunna svara på den eller de frågor som studien avser att enkäten ska besvara. Aktiviteten för 

att omvandla frågeställningen, hypotesen eller modellen till enkätfrågor benämns 

operationalisering (Blomkvist & Hallin, 2019). Vid utförandet av operationalisering föreslår 

Blomkvist & Hallin (2019) att inspiration från tidigare studier kan hämtas.  

 

Vid en enkätstudie är det viktigt att fundera över vilka och hur många som ska besvara 

enkäten. Detta kallas urval och population. Population avser den målgrupp som enkätstudien 

ska adressera. Då det i vissa fall inte kan vara praktiskt att genomföra en 

informationsinsamling av samtliga inom populationen används ett urval. Ett urval syftar till 

att representera hela populationen i bestämda avseenden. Urval förekommer som 

slumpmässiga och icke-slumpmässiga urval. (Trost, 2012) 

 Trost (2012) föreslår tre tillvägagångssätt för att erhålla ett icke-slumpmässigt urval. 
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- Kvoturval 

- Bekvämlighetsurval 

- Strategiska urval 

Med kvoturval tilldelas enkäten till en representativ del av populationen. Detta görs med 

hänsyn till bestämda parametrar. Exempelvis kan ett urval ske med hänsyn på populationens 

kön och ålder. (Trost, 2012) 

Syftet med bekvämlighetsval är att populationen har en enkel tillgång till enkäten. Ett 

exempel som görs för denna typ av urval är när ett stort antal frågeformulär placeras vid en 

samlingsplats och där respondenterna då kan plocka upp ett formulär och svara. (Trost, 2012) 

Metoden kring strategiskt urval är den mest förekommande i kvalitativ forskning. Relevanta 

variabler för studien anges. Därefter anges ett värde för variabeln och slutligen celler som är 

representerande av urvalet. De ansatta variablerna kan variera men bör vara av teoretiskt 

värde. (Trost, 2012) 

Populationen för denna enkätstudie är gjutgodsköpande företag som är medlemmar i Svenska 

Gjuteriföreningen. Det inkluderades även ett antal gjutgodsköpande företag som inte ingår i 

medlemsförteckningen hos Svenska Gjuteriföreningen men som ansågs vara relevanta för 

enkätstudien. Dessa företag har kontakt med Svenska Gjuteriföreningen och 

rekommenderades att ingå i studien av uppdragsgivaren. 

Vid urvalet av populationen sattes kriteriet att företaget införskaffar gjutgods från en asiatisk 

leverantör som anses vara en LCC-leverantör. Då populationens storlek bedömdes rimlig för 

utdelning av enkät till samtliga inom populationen krävdes inget närmare urval.  

Samtliga företag inom populationen kontaktades och tillfrågades om deltagande i 

enkätstudien. Enkätstudiens frågeformulär och struktur gjordes i enlighet med 

enkätmetodiken beskriven ovan. Enkätstudien granskades och godkändes av handledare, 

opponenter och arbetsgivare innan utskick.  

Enkätstudien skickades ut och besvarades online. Enkätens frågeformulär kan ses i Bilaga 1. 

Nackdelar med en enkätundersökning är enligt Björklund & Paulsson (2012) att det är svårt 

att ha en klar bild av vem respondenten är och dess funktion inom företaget. Det kan även 

hända att enkäten kan bli liggandes hos respondenterna under en lägre tidsperiod och att 

svaren blir mer kortfattande. Det finns även en risk med att svarsfrekvensen kan bli låg. 

(Björklund & Paulsson, 2012) 

För att motverka dessa risker har enkäten formulerats med hjälp av metodteorin kring 

enkätstudier. Kontakt med respondenterna togs med hjälp av Svenska Gjuteriföreningen. 

Genom kontakt med respondenterna inför enkäten fastställdes deras position inom företaget 

och lämplighet för deltagande. Genom godkännande av deltagande i enkätstudien i förväg 

ämnas en högre svarsfrekvens. Mer om enkätstudien, respondenterna och dess trovärdighet 

kan ses i Presentation av respondenter, kapitel 5.3.4 och Metodkritik, kapitel 5.4. 

5.3.3 Informationsinsamling II intervjuer 
Intervjuer används som informationssamlingsmetod för att uppnå en djupgående förståelse, 

upptäcka nya dimensioner av det studerade innehållet och erhålla mångtydighet. 
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Struktureringen av intervjuerna kan ta olika form där de olika strukturerna av intervjun ämnar 

ge olika resultat och slutsatser. (Patel & Davidson, 2019) 

 

Då denna studie, som tidigare beskrivits i Studiens inriktning, kapitel 5.1, främst är en 

kvalitativ studie ska en lämplig intervjustruktur användas. Blomkvist & Hallin (2019) redogör 

för två kvalitativa intervjumetoder; ostrukturerad eller semistrukturerad. Då en ostrukturerad 

intervju rekommenderas vid det tidiga stadiet av en studie planeras den semistrukturerade 

intervjumetoden att nyttjas i denna studie. (Blomkvist & Hallin, 2019) 

 

Den semistrukturerade intervjumetoden är den mest förekommande intervjumetoden. 

Semistrukturerade intervjumetoder innefattar flera ämnen eller områden som är förutbestämda 

och dokumenterade innan intervjutillfället i en intervjuguide. De olika frågorna hanteras 

sedan i den ordning som anses passa bäst under intervjuns utförande. Samtliga frågor som 

intervjuaren ställer till respondenten under intervjun behöver inte vara dokumenterade i 

förväg utan kan vara följdfrågor som uppstår naturligt under intervjuns gång. Detta beror till 

stor det på det samspel som uppstår mellan respondenten och intervjuaren. Intervjuguiden och 

utförandet av intervjun har till syfte att stimulera respondenten och har som mål att erhålla en 

god informationsinsamling. (Blomkvist & Hallin, 2019) 

 

Den semistrukturerade intervjumetodiken grundar sig i framtagandet av en intervjuguide. 

Intervjuguiden kommer att fungera som en guide vid utförandet av intervjun med 

respondenten. Intervjuguiden består av information kring intervjuns huvudområden samt ett 

antal frågeområden. Frågorna inom en semistrukturerad intervjuguide kan vara av olika slag. 

De kan behandlas i den ordning som faller bäst under intervjuns gång och kompletterande 

frågor kan ställas fritt (Blomkvist & Hallin, 2019). 

 

Studiens intervjuguide och dess frågeområden kommer som tidigare beskrivits i 

Planeringsfasen, kapitel 5.2.2, att grunda sig på Uppgiftspreciseringen för Huvudfråga 2 & 3 i 

kapitel 4.3 och 4.4. Intervjuguiden och dess frågor som dokumenterades inför intervjuerna 

kan ses i Bilaga 3. 

 

Den mängd intervjuer som bör utföras samt urvalet baseras dels på den organisatoriska 

strukturen hos intervjuobjektet, dels uppdragsgivarens uttalanden och förslag. Att avgöra 

antalet intervjuobjekt som behövs beror på vad som krävs för att erhålla tillräckliga svar på de 

frågor som ställts (Björklund & Paulsson, 2012). Blomkvist & Hallin (2019) menar att valet 

av antal intervjuobjekt beror på intervjuernas kvalité. I de fall där respondenterna är väl 

passande för studiens frågor samt djupgående och informationsrika intervjuer utförs kan en 

empirisk mättnad uppnås med färre intervjuer än i andra fall (Blomkvist & Hallin, 2019).  

 

För att ha en möjlighet att återvända till den information som erhållits från respondenterna är 

det väsentligt att dokumentera intervjun. Detta görs vanligtvis via ljudinspelning av intervjun. 

Blomkvist & Hallin (2019) rekommenderar även att respondentens svar antecknas under 

intervjuns gång för att komplettera dokumentationen. Inför intervjun är det viktigt att ha 

förberett hur intervjun ska spelas in eller annars dokumenteras. Inför intervjun är det även 

viktigt att bekräfta överenskommen tid och plats samt att ha en förståelse kring respondenten 

och dess roll. Intervjuaren bör även överväga potentiella etiska problem som kan uppstå. 

Dessa inkluderar främst frågan om konfidentialitet och sekretets som bör vara klargjort inför 

utförandet av intervjun. (Blomkvist & Hallin, 2019) 
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5.3.4 Presentation av respondenter 
I syfte att förtydliga informationssamlingen kommer de personer och företag som deltar som 

respondenter i denna studie att presenteras nedan.  

 

Blomkvist & Hallin (2019) talar om hantering av sekretess där anonymisering av 

organisation, avdelning och person ska respekteras för att bibehålla trovärdighet av 

arbetsgivaren (Blomkvist & Hallin, 2019). Då samtliga respondenter, både för enkätstudien 

och intervjuerna, ska vara anonyma kommer en presentation av respondenterna ske där deras 

anonymitet bibehålls.  

 

Respondenterna för enkätstudien var Svenska Gjuteriföreningen gjutgodsköpande 

medlemsföretag. Kontakt upprättades med en lämpligt positionerad anställd hos samtliga 

företag i syfte att informera och fråga om deltagande i enkätstudien. Med en lämpligt 

positionerad menas en respondent som anses besitta den tjänst och kunskap inom företaget för 

att kunna besvara enkätstudien eller intervjuguidens frågor. I de fall där lämplig person för 

besvarande av enkäten inte kunde finnas ombads en kollega hänvisa till lämplig person inom 

företaget. Enkäten skickades ut via e-mail och besvarades online.   

Enkätstudiens respondenter bestod av 12 företag som alla är inköpande företag av gjutgods, se 

Figur 34 nedan. Företagen är av olika storlek och verkar inom olika branscher. Företagen är 

belägna i olika delar av Sverige. En del av företagen ingår i globala koncerner med flera 

kontor i olika delar av världen.  

 

Figur 34. Illustration av populationen vid enkätstudien.  

 

Vid utförandet av Informationsinsamling II, intervjuerna, gjordes ett urval av två företag som 

respondenter. Detta bedömdes ge en tillfredställande empiriinsamling för besvarandet av 

Huvudfråga 2 & 3 i enlighet med metodteori för utförandet av intervjuer, se kapitel 5.3.2. 

                           

                           

                           

                                                     
                                                

                           



62 
 

Valet av vilka företag som skulle ingå i intervjuerna grundades på företagens erfarenhet kring 

LCC-sourcing. Respondenterna granskades och bedömdes ha den kunskap som krävdes inom 

ämnet. Samtliga respondentkandidater godkändes av arbetsgivaren hos Svenska 

Gjuteriförening och bedömdes vara trovärdiga för informationsinsamlingen.  

Respondenterna kontaktades och tillfrågades om att delta i en intervju. Intervjuns fokus och 

huvudområden förklarades. I enlighet med metodteori kring utförandet av semistrukturerade 

intervjuer, se kapitel 5.3.2, tilldelades respondenterna en intervjuguide i förhand. 

Respondenterna och deras företag är anonyma i rapporten. En beskrivning av samtliga 

respondenter och företag för Informationsinsamling II, intervjuer, görs här nedan. 

Respondent A. 

Respondent A arbetar som ansvarig för gjutgods i en position som beskrivs som en brygga 

mellan leverantörer och tillverkning på ett stort svenskt företag. Företaget har flera kontor 

belägna i Sverige och runt om i världen. Kontakt upprättades med respondenten vid 

tillfrågande om deltagande i enkätstudien och sedan deltagande i en intervju. 

Respondenten anses besitta stor kunskap när det gäller LCC-sourcing och TCO-analys och 

har flera års erfarenhet. 

Företaget har i dag samarbete med flera LCC-leverantörer belägna i Asien. 

Respondent B. 

Respondent B arbetar som ansvarig för inköp av gjutgods på ett internationellt företag med 

flera kontor i Sverige. Företaget använder sig av flera olika leverantörer med en del belägna i 

asiatiska LCC. 

Respondenten har flera års erfarenhet inom sitt område och har arbetat med leverantörsval av 

flertalet LCC-leverantörer. 

Kontakt upprättades på liknande sätt som för respondent A.  
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5.4 Metodkritik 
Björklund & Paulsson (2012), Blomkvist & Hallin (2019) och Patel & Davidsson (2019) talar 

om metodkritik och beskriver vikten av studiens trovärdighet. Blomkvist & Hallin (2019) 

redogör för en studiens vetenskapliga kvalitet. Detta grundar sig i att studien ska utföras enligt 

ett vetenskapligt arbete. Detta definieras som ett oberoende, systematiskt och kritiskt sökande 

av kunskap (Blomkvist & Hallin, 2019).  

 

Blomkvist & Hallin (2019) går vidare och beskriver att ett vetenskapligt arbete innebär krav i 

form av att vara systematiskt, opartiskt och kritiskt. För att bedöma en studies trovärdighet 

beskrivs begreppen validitet och reliabilitet. Validitet syftar på studiens förmåga att mäta och 

undersöka den forskningsfråga som studien avser. Reliabilitet syftar på studiens trovärdighet 

gällande sitt utförande (Blomkvist & Hallin, 2019). 

 

Björklund & Paulsson (2012) förtydligar begreppen validitet och reliabilitet som ett sätt att 

uppskatta en studies trovärdighet och beskriver begreppen enligt följande: 

 

- Validitet: beskriver i vilken utsträckning det som studien ämnar mäta faktiskt mäts 

 

- Reliabilitet: beskriver mätinstrumentens tillförlitlighet. Med detta menas i vilken 

utsträckning samma värde fås vid upprepning av studien. 

 

 

Vid utförandet av en studie bör författaren eftersträva en hög validitet och reliabilitet 

(Björklund & Paulsson, 2012). En hög validitet och reliabilitet är eftersträvat av ett 

vetenskapligt arbete (Blomkvist & Hallin, 2019). I kapitel 5.4.1 och 5.4.2 kommer dessa två 

nivåer av trovärdighet att presenteras och diskuteras.  

 

5.4.1 Validitet 
Som tidigare beskrivits avser validiteten i en studie i vilken utsträckning det som studien 

ämnar mäta faktiskt mäts. Validiteten är väsentlig vid en studie för att uppnå hög trovärdighet.  

 

Björklund & Paulsson (2012) talar om triangulering för att öka en studies validitet och 

trovärdighet. Triangulering innebär användandet av flera olika källor i en studie. Detta för att 

öka trovärdigheten och erhålla flera perspektiv (Björklund & Paulsson, 2012). 

 

Blomkvist & Hallin (2019) redogör att för hur hög validitet kan uppnås. 

Litteraturgenomgången ska kopplas till ämnesområdet, syftet och frågeställningarna. Teorin 

ska vara väl refererad och användas vid analysen. Problematiseringen ska vara relevant för val 

av informationsinsamling och diskussionen ska vara relevant för studiens syfte (Blomkvist & 

Hallin, 2019).  

 

Med målsättning att erhålla en hög validitet har en bred litteraturstudie genomförts. 

Målsättningen har varit att finna och använda flera källor vid insamling av teori. Rapportens 

tidskrav i form av deadlines och inlämningar påverkar möjligheterna vid litteraturstudier. 

Flera av de områdena som är intressanta för denna studie har en relativt låg förekomst inom 

tillgänglig litteratur. Dessutom upplevdes en andel studier endast relevanta i mycket specifika 

fall och situationer som inte ansågs applicerbara för denna studie.  
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För att öka validiteten i studien har informationsinsamlingen i form av intervjuer och en 

enkätstudie utförts enligt metodteori och i en granskad process. Enkätstudien som bygger på 

genomtänkta frågor med grund i framtagen teori godkändes av handledare, opponenter och 

arbetsgivare innan utskick. Utformningen och dokumenteringen av intervjuerna var väl 

genomtänkt och utfördes i enlighet med metodteorin.  

 

Eftersom enkätstudiens population bestod av samtliga gjutgodsköpande företag vars motiv 

och åsikter efterfrågades av uppdragsgivaren ger detta hög validitet för både enkätstudien och 

dess empiri. Samtliga respondenter kontaktades på samma sätt, hade samma förutsättningar 

för besvarande av enkäten och tilldelades samma frågor.  

 

Samma validitet och objektivitet gäller för intervjuerna då respondenterna kontaktas lika, 

tilldelades samma information och intervjuguide och gavs samma frågor i enlighet med 

metodteorin. 

 

Respondenternas svar i både enkätstudien och intervjuerna bedömdes objektivt och 

presenterades utförligt i sammanställningen av empirin. Studiens frågor har undersökts 

gentemot empiri erhållen av flera respondenter med olika perspektiv. 

 

Respondenterna både i enkätstudien och intervjuerna ansågs ha rätt kompetens och ha tillgång 

till den eftersträvade informationen. Samtliga respondenter kontaktades och informerades om 

enkäten samt intervjuns syfte och innehåll i förväg. I de fall där en respondent inte ansåg sig 

lämpad hänvisades till en kollega. Respondenterna presenterades även för uppdragsgivaren.  

 

5.4.2 Reliabilitet 
Som tidigare har beskrivits syftar reliabiliteten på studiens tillförlitlighet och till vilken 

utsträckning samma resultat kan fås vid upprepning av studien. Blomkvist & Hallin (2019) 

beskriver att reliabilitet syftar till att skribenten utför studien på ett korrekt och vetenskapligt 

vis (Blomkvist & Hallin, 2019). Patel & Davidsson (2019) talar om hur en hög reliabilitet kan 

uppnås vid informationsinsamling om skribent använder en standardiserad form av intervjuer 

(Patel & Davidson, 2019). Blomkvist & Hallin (2019) ger två exempel för att erhålla hög 

reliabilitet: 

 

- Aritmetisk reliabilitet: tillförlitligheten värderas mekaniskt efter överenskommelse 

mellan observatörer. 

 

- Dialogisk reliabilitet: avsaknad av tvetydighet i tolkningen av empiriska materialet. De 

som gör tolkningen är opartiska och respektfulla. 

 

 

För att nå en hög reliabilitet har det varit ett genomgående arbete att tydligt och trovärdigt 

presentera metoden och det praktiska tillvägagångssättet för studien. Samtliga steg vid 

besvarande av varje huvudfråga har presenterats. Detta i syfte att öka studiens 

reproducerbarhet.  

 

Studien har vid ett flera tillfällen fått konstruktiv kritik vid basgruppsmöten med opponenter. 

Studien har även fått feedback från handledare vid universitetet samt från uppdragsgivare hos 

Svenska Gjuteriföreningen. Detta har lett till förbättringar av rapporten under dess utförande.  
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Vid utförandet av enkätstudien tilldelades samtliga respondenter samma frågeformulär, 

information och tillgång till hjälp. Respondenterna informerades om studien och dess syfte 

samt om deras roll i studien. Respondenterna bemöttes med respekt och deras svar har 

behandlats lika. Planeringen och utförandet av enkätstudien grundades på metodteori för en 

enkätstudie. Enkätstudien presenterades för och godkändes av opponenter, handledare och 

uppdragsgivare under dess framtagande och innan utskick.  

 

Studiens intervjuer planerades och utfördes med grund i etablerad och standardiserad 

intervjuguide och planerades enligt metodteori. Intervjuerna genomfördes på liknande sätt 

med de olika respondenterna. Respondenternas svar bemöttes opartiskt, strukturerat och med 

respekt. Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades. Intervjuerna presenteras i bilagor 

i syfte att möjliggöra spårbarhet och öka trovärdigheten av empirin.  

 

De frågor som ingår i enkätstudien och intervjuguiden formulerades med hjälp av de 

underfrågor framtagna i Uppgiftspreciseringen, kapitel 4 som byggs upp med relevant teori ur 

Referensramen, kapitel 3. 

 

Enkätstudiens population består av samtliga gjutgodsköpande medlemmar hos Svenska 

Gjuteriföreningen. Eftersom enkätstudien består av de företag som uppdragsgivaren önskat 

undersöka kan inget annat urval av respondenter ha skett och samma empiri bör återfås vilket 

därmed ger studien hög reliabilitet. Vid valet av respondenter för intervjuerna kunde en annan 

mängd eller andra respondenter ha valts för att intervjuas. Detta skulle kunna leda till att en 

annorlunda empiri tillkommer. Dock ansågs mängden respondenter och valet av dem ge 

tillräcklig empiri och godkändes av handledare, opponenter och uppdragsgivare innan 

påbörjad empiriinsamling. 

 

5.4.3 Etikdiskussion  
 

Blomkvist & Hallin (2019) talar om etik vid utförande av ett examensarbete. Detta beskrivs 

med fyra olika huvudkrav gällande etik vid ett vetenskapligt ämne, se nedan. 

 

- Informationskravet, vilket innebär att respondenter som studeras ska informeras om 

syftet med studien. 

- Samtyckeskravet, vilket innebär att de respondenter som undersöks måste ge sitt 

samtycke. 

- Konfidentialitetskravet, vilket innebär att respondenterna kan komma att behövas 

anonymiseras i studien.  

- Nyttjandekravet, det insamlade materialet i studien endast får användas i det syfte som 

har informerats om.  

 

Det togs hänsyn till de etiska aspekterna under studiens gång. Detta tog främst form i frågan 

kring respondenternas anonymitet. Vid samtliga intervjuer och enkätstudier informerades 

respondenten om dess inblandning i rapporten. Samtliga respondenter fick själva bestämma 

om de ville vara anonyma eller nämnas i studien. Samtliga respondenter informerades om 

studiens syfte och tilldelades ett separat dokument med bakgrundsinformation vid utförandet 

av enkätstudien och en intervjuguide vid utförandet av intervjuerna. Således har samtliga 

etiska krav beskrivna av blomkvist & Hallin (2019) uppfyllts. 
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6 EMPIRI 

Följande kapitel presenterar empiriska data som samlats in från enkät och intervjuer. Först 

presenteras empirin erhållen ur enkätstudien efterföljt av empirin erhållen ur intervjuerna.  
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6.1 Enkätstudien 
Nedan presenteras empirin erhållen ur enkätstudien. De inkomna svaren presenteras i den 

ordningsföljd som frågorna stod i frågeformuläret.  
 
 
Respondenterna angav Kina som den helt dominerande nationen vad gäller LCC-

leverantörssamarbete. Ett antal respondenter angav även Indien och Turkiet som nationer där 

samarbete med LCC-leverantörer sker. Denna uppdelning av respondenternas samarbete med 

leverantörer och dess nation illustreras i Figur 35 nedan. 

 

Figur 35. Angivna svar gällande vilken LCC-nation samarbete med LCC-leverantör sker. 

Den sorts gjutgods som företagen angett att de sourcar från LCC-leverantörer varierar mellan 

respondenterna eftersom de inköpande företagen är verksamma inom olika branscher. 

Exempel på angivna produkter som sourcas från LCC-leverantörer är stålgjutgods, segjärn, 

gråjärn, aluminium och rostfritt stål.  

Gällande CO2-utsläpp vid LCC-sourcing, hur det påverkar valet av leverantör, huruvida CO2-

utsläpp är betydande för det inköpande företaget och hur företagen agerar för att minska CO2-

utsläpp gavs skilda svar.  

Majoriteten av företagen anser inte att leverantörens CO2-utsläpp är betydande vid val mellan 

inhemsk och LCC-leverantör. Av de undersökta företagen angav 33 procent att leverantörens 

CO2-utsläpp är betydande medan 67 procent angav att det inte är det, se Figur 36 nedan. 

60%
27%

13%

LCC-NATION

Kina Indien Turkiet
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Figur 36. Angivna svar i enkätstudien huruvida CO2-utsläpp är betydande vid val mellan inhemsk och LCC-
leverantör 

 
På frågan kring om leverantörens CO2-utsläpp påverkar valet av leverantör angav 75 procent 

av de undersökta företagen att leverantörens CO2-utsläpp inte påverkar vilken leverantör de 

väljer att samarbeta med, se Figur 37 nedan. Ett antal företag valde att ange ett fritt svar på 

frågan. Svaren visar på att leverantörers CO2-utsläpp för tillfället och historiskt inte har 

påverkat valet av leverantör men att detta planeras att ändras. 

 
 

 
Figur 37. Angivna svar i enkätstudien huruvida CO2-utsläpp påverkar valet mellan inhemsk och LCC-
leverantör 

 

Gällande hur företagen agerar för att minska CO2-utsläppen från deras leverantörer angavs en 

mängd olika svar. En gemensam nämnare i svaren var att företagen i dagsläget inte gör något. 

En del företag angav att de vill göra mer och att de ska börja agera. En respondent angav att 

33%
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ÄR CO2-UTSLÄPP BETYDANDE VID VAL MELLAN INHEMSK 
OCH LCC-LEVERANTÖR?

Ja Nej

25%

75%

PÅVERKAR OLIKA LEVERANTÖRERS CO2-UTSLÄPP VALET AV 
LEVERANTÖREN?
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de agerar genom att lokalisera tillbaka produktion till Europa medan en annan angav att de 

kartlägger utsläppen hos leverantörer.  

Gällande frågan kring företagets mål med LCC-sourcing gavs möjligheten att ge ett fritt svar. 

Samtliga svar inkluderar kostnadsreducering i någon from som sitt företags mål med LCC-

sourcing. Ett företag angav, utöver kostnadsreducering, att etablera sig lokalt inom LCC-

nationen. Ett annat företag beskrev ökad effektivitet som målsättning. Tre respondenter angav 

att de inte känner till sitt företags mål med LCC-sourcing. 

60 procent av respondenterna angav att de inte upplever att den svenska leverantörsbasen för 

gjutgods uppfyller företagets behov och önskemål. Ett företag valde att svara fritt på denna 

fråga och angav att det är prismässigt som den svenska leverantörsbasen inte uppfyller deras 

behov och önskemål. 

Ett annat företag angav att den svenska leverantörsbasen av gjutgods inte har möjlighet att 

erbjuda kostnadseffektiva lösningar på gjutgods i alla storlekar och serier likt de kan finna 

utomlands. Se Figur 38 nedan för en illustration gällande företagens upplevelse av den 

svenska leverantörsbasen. 

 

Figur 38. Angivna svar i enkätstudien gällande huruvida den svenska leverantörsbasen uppfyller det inköpande 
företagets behov och önskemål. 

 

Nästföljande fråga gällde om de inköpande företagens motiv vid valet av LCC-leverantör. Till 

denna fråga fanns en mängd svarsalternativ i form av motiv motiverade i enlighet med teorin. 

Respondenterna hade möjlighet att ange fler än ett svar.  

Det mest angivna motivet, som angavs av 57 procent av respondenterna, för att ingå i 

samarbete med en LCC-leverantör var kostnadsreducering. Detta motiv efterföljs av motivet 

erhållande av konkurrensfördelar som angavs av 29 procent av respondenterna. Därefter 

angav en likvärdig mängd av respondenterna tillgång till bättre eller ny teknik och tillgång till 

ny marknad. Dessa svar illustreras i Figur 39 nedan. 

40%

60%

UPPFYLLER DEN SVENSKA LEVERANTÖRSBASEN ERT 
FÖRETAGS BEHOV OCH ÖNSKEMÅL?

Ja Nej



70 
 

 

Figur 39. Angivna svar i enkätstudien gällande de inköpande företagens motiv för att ingå i samarbete med en 
LCC-leverantör. 

På nästföljande fråga efterfrågades om företagen hade några motiv för att välja LCC-

leverantörer i stället för inhemska leverantörer som inte ingick som svarsalternativ i 

ovanstående fråga.  

På denna fråga angav samtliga företag utom ett att de inte upplevde att det fanns något motiv 

som inte presenterades som svarsalternativ på ovanstående fråga. Ett företag angav ledtider 

för verktygsframtagning, responstid för offertförfrågningar, acceptans av avtalsvillkor och 

fördelaktiga betalningsvillkor som andra motiv vid val av leverantör i ett LCC.  

Nästföljande frågor undersöker huruvida det är fastlagd strategi att välja en viss mängd LCC-

leverantörer och om det finns en målsättning med att en andel av leverantörerna ska vara 

LCC-leverantörer.  

91 procent angav att det inte existerar någon fastlagd strategi för att välja en viss mängd LCC-

leverantörer, se Figur 40. Samtliga företag angav att det inte är en målsättning att en viss 

andel av deras leverantörer ska vara LCC-leverantörer.  

57%29%
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Figur 40. angivna svar i enkätstudien gällande huruvida det inköpande företaget har en fastlagd strategi för 
att välja en viss mängd LCC-leverantörer. 

På frågan om hur företagen influeras av och agerar likt andra företag gällande inköpsarbetet 

gavs varierande svar. 11 procent av företagen angav att de försöker agera likt andra företag i 

deras bransch. 56 procent av företagen angav att de gärna vill gå sin egen väg, ibland likt 

andra och ibland inte. 33 procent av företagen angav att de alltid försöker agera på ett eget sätt 

gällande inköpsarbetet, se Figur 41 nedan. 

 

Figur 41 Angivna svar i enkätstudien hur företagen agerar vid inköpsarbetet och hur de influeras av liknande 
företag inom samma bransch. 

 

Gällande leverantörers egenskaper upplever 18 procent av de inköpande företagen att LCC-

leverantörer besitter en bättre produktkunskap och bättre konstruktiva lösningar än inhemska 

leverantörer. 18 procent upplever däremot att inhemska leverantörer besitter bättre 

produktkunskap och konstruktiva lösningar medan 27 procent anser att det är samma mellan 

leverantörerna. 37 procent av respondenterna angav att de inte vet och inte kunde besvara 

frågan, se Figur 42 nedan. 
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Figur 42. Angivna svar i enkätstudien gällande jämförelse mellan inhemska och LCC-leverantörers 
produktkunskap och konstruktiva lösningar. 

På ovanstående fråga angavs ett flertal fria svar, bland annat att det är mycket enklare att 

kommunicera med inhemska och europeiska leverantörer än LCC-leverantörer i Asien. Det 

angavs även att svaret på frågan är beroende av vilken produkt som samarbetet gäller och att 

spridningen kan vara stor mellan olika inhemska leverantörer och LCC-leverantörer. 

Vad gäller frågan kring leverantörers tillverkningsstabilitet och spridning angav 37 procent att 

inhemska leverantörer besitter den största tillverkningsstabiliteten medan 27 procent angav att 

det är likgiltigt mellan inhemska och LCC-leverantörer. 27 procent angav att de inte vet, se 

Figur 43 nedan. 

 

Figur 43. Angivna svar i enkätstudien gällande jämförelse mellan inhemska och LCC-leverantörers 
tillverkningsstabilitet. 

89 procent av företagen angav att de utför någon form av totalkostnadsanalys inför, under 

eller efter samarbetet med en LCC-leverantör och 11 procent angav att de inte utför någon 

totalkostnadsanalys, se Figur 44 nedan.  
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Figur 44. Angivna svar i enkätstudien huruvida en totalkostnadsanalys har genomförts inför, under eller efter 
samarbetet med en LCC-leverantör. 

Av de respondenter som angav att de utför någon form av totalkostnadsanalys angav samtliga 

att de inkluderar logistiska kostnadsposter inom totalkostnadsanalysen vid samarbete med 

LCC-leverantörer.  

Vad gäller frågan kring användandet av en TCO-analys angav 56 procent att de inte utför en 

TCO-analys inför, under eller efter samarbetet med en LCC-leverantör, se Figur 45 nedan.  

 

Figur 45. Angivna svar i enkätstudien huruvida en TCO-analys har utförts inför, under eller efter samarbetet 
med en LCC-leverantör. 

Av de företag som utför en TCO-analys angav samtliga företag att de inkluderar 

logistikrelaterade kostnadsposter inom sin TCO-analys. 

92 procent av företagen angav att de upplever förekomsten av nya eller svårare logistiska 

utmaningar vid samarbete med en LCC-leverantör i jämförelse med en inhemsk leverantör 

medan 8 procent angav att de inte vet, se Figur 46 nedan. 
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Figur 46 Angivna svar i enkätstudien huruvida det upplevs förekomma nya eller svårare logistiska utmaningar 
vid LCC-sourcing i jämförelse med inhemsk sourcing. 

Av företagen som angav att de upplever nya eller svårare logistiska utmaningar vid LCC-

sourcing i jämförelse med inhemsk sourcing gavs ett antal exempel. Dessa var ökade 

säkerhetslager, långa ledtider, ökad osäkerhet, inkuransen, ökade kvalitetsbrister, 

galopperande kostnader, längre planeringshorisont, volymvariation, komplicerad och dyr 

transport. 

87 procent av företagen angav att de upplever att logistiken och dess kostnader har blivit 

dyrare vid samarbete med en LCC-leverantör jämfört med inhemska leverantörer, se Figur 47 

nedan. På frågan om hur mycket dyrare logistiken har blivit angavs fria svar. En direkt summa 

eller procentsats angavs av få företag. När en procentsats angavs uppskattades det till 10 och 

25 procents ökning av logistiska kostnader. Andra företag beskrev ökade kostnader i 

allmänhet och gav exempel i form av ökade kostnader för transport, lagerhållning och stödköp 

vid sen eller felaktig leverans. 
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Figur 47. Angivna svar i enkätstudien huruvida logistiken och dess kostnader har blivit dyrare vid LCC-
sourcing i jämförelse med inhemsk sourcing. 
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6.2 Intervjuer 
 

I detta kapitel presenteras empirin erhållen ur intervjuerna. Varje respondent tilldelas ett 

underkapitel där en sammanställning av intervjun presenteras. Se Bilaga 4 & 5 för full 

transkribering av intervjuerna.  

6.2.1 Intervju 1, respondent A 
 
Respondent A angav att det idag mer ofta tillämpas totalkostnadsanalyser vid leverantörsval. 

Detta sker dock inte alltid och stort fokus ligger fortfarande på artikelpriset och 

verktygskostnader. Respondent A påpekade vikten av att, inför ett samarbeta med en LCC-

leverantör, undersöka logistiken och inkludera den inom en totalkostnadsanalys. Detta 

eftersom de logistiska kostnaderna anses öka vid LCC-sourcing i jämförelse med inhemsk 

eller närliggande sourcing. Respondent A angav att de inkluderar logistiken i 

totalkostnadsanalysen men att det finns möjlighet för utveckling och förbättring. Det beskrevs 

en önskan att inkludera ännu mer logistik inom sin analys och sitt beslutstagande.  

 

I totalkostnadsanalysen angav respondent A att de främst inkluderar transportkostnader och 

lagerhållningskostnader. Fokus ligger även på inkurans och planering av lager. Det beskrevs 

en rädsla för stora lager och för material som blir oanvändbart.  

 

Transportkostnaden och dess relaterade kostnader ansågs vara den mest betydande logistiska 

kostnadsposten. Det beskrev hur transportkostnaden är avgörande för huruvida samarbete med 

LCC-leverantörer sker. Exempelvis i de fall där transportkostnader är låga eftersöks låga 

produktkostnader och ett fokus riktas mot lågkostnadsländer. I de fall där transportkostnader 

är höga angavs att det ofta går att hitta en likvärdig ekonomisk lösning inom den inhemska 

marknaden.  

 

Respondent A angav att undersökning av hur säkerhetslagret kan komma att påverkas 

inkluderas i totalkostnadsanalysen och att säkerhetslagret ökas vid LCC-sourcing. 

Produktpriset anses viktigt att undersöka då det är anledningen till att ett LCC-samarbete 

inleds. Här beskrevs det hur man historiskt enbart fokuserat på lönekostnader men numera 

även inkluderar energikostnader, inflation och löneförändringar. Det beskrevs hur det upplevs 

ha blivit allt vanligare att byta LCC-nation till en annan billigare LCC-nation.  

 

Leveransskador ansågs relevant att inkludera vid analys och beslut om LCC-sourcing. 

Däremot var respondent A osäker på dess inkluderande inom en totalkostnadsanalys. 

Försäkring av korrekt kvantitet och urval sågs som en självklarhet. Det är viktigt att de 

överenskommelser som gjorts gäller och efterföljs. Liknande beskrevs för korrekt fakturering.  

 

Leveransrättidighet anses vara mycket viktigt och är ett krav. Det beskrevs hur det inte finns 

plats för felaktig leverans och att leveransrättidighet är viktigt att ha i åtanke vid val av 

leverantör. Detsamma gäller för ledtiden. Respondent A påpekar hur viktig ledtidsaspekten 

blir vid långdistans LCC-sourcing från Asien då de inköpta produkterna transporteras långa 

sträckor. Respondent A ansåg att ledtidsaspekten måste inkluderas inom 

totalkostnadsanalysen. Konsistensen av ledtid var inget som ingick i analysen enligt 

respondent A, däremot beskrevs vikten av en regelbunden ledtid och dess påverkan på 

säkerhetsmarginaler.  
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Respondent A beskrev sig ha upplevt svårare logistiska utmaningar vid LCC-sourcing i 

jämförelse med inhemsk sourcing. Tekniska förändringar av produkten beskrevs som en stor 

utmaning vid LCC-sourcing. Exempelvis i de fall där en produkt behövde genomgå 

förändring beskrevs detta vara mycket svårare med en avlägsen LCC-leverantör i jämförelse 

med en närliggande leverantör där ett besök och god kommunikation kunde ske på kort varsel. 

Ett sådant möte med en leverantör i Asien kräver veckor av planering. Detta kopplas till nästa 

utmaning, vilket är minskad flexibilitet vid LCC-sourcing. 

 

Respondent A beskrev att allt blir svårare ju större distansen blir. Det beskrevs att tillräckligt 

stora företag, likt respondent A:s, bör ha lokala representanter i den aktuella LCC-nationen. 

Detta för att underlätta för kommunikation.  

 

Den större geografiska distansen vid asiatisk LCC-sourcing påverkar företagets logistik. 

Företagets lagernivåer och säkerhetslager måste ökas vid LCC-sourcing i jämförelse med 

närliggande eller inhemsk sourcing.  

 

Ledtiden blir längre vid LCC-sourcing från Asien. Även transportkostnaden blir större, detta 

eftersom det blir större och längre transporter. Detsamma gäller för kapitalbindningen. 

Respondent A beskrev att de erhåller en större kapitalbindning vid LCC-sourcing.  

 

Riskkostnader, leveransskador, hantering och paketerings kostnader ökar vid LCC-sourcing. 

Detta eftersom det blir en längre och mer riskfylld transport från Asien än med en närliggande 

inhemsk leverantör.  

 

Leveransrättidighet beskrevs ofta bli svårare vid LCC-sourcing. Detta till följd av den ökade 

ledtiden och distansen. Respondent A beskrev att många företag ofta har centrallager i Europa 

dit gods från Asien anländer och hanteras innan vidare transport till företagen. Stora företag 

kan driva sitt eget centrallager medan mindre företag ofta betalar för en del av ett sådant 

centrallager. Liknande argument gavs för konsistensen av ledtiden som beskrevs ge ökad 

variation vid LCC-sourcing.  

 

LCC-sourcing beskrevs av respondent A ha givit en negativ påverkan på företagets logistiska 

kostnader. Logistikkostnaderna har ökat vid LCC-sourcing. Däremot beskrevs en ovisshet 

kring huruvida totalkostnaden har minskat eller inte.  

 

Gällande huruvida LCC-nationens logistiska förmåga påverkat respondent A:s företags 

logistik var respondent A inte medveten om något exempel. Däremot beskrevs en förståelse 

kring att en nation som har en god infrastruktur sannolikt även har en bättre logistik och att 

det påverkar transporten av produkter. Respondent A beskrev att detta inte är något de 

undersöker i dagsläget men som de planerar att göra mer i framtiden.  

 

Respondent A beskrev sig och sin avdelning besitta en relativt god kunskap kring konceptet 

Total Cost of Ownership. På en tiogradig skala beskrev sig respondent A befinna sig på 6. De 

beskrevs vara kunniga men att de skulle kunna förbättras på flera områden och önskar ha mer 

kunskap om TCO.  

 

Respondent A beskrev att de använder sig av TCO-analyser vid val av leverantörer och att 

detta är något de gör allt oftare. De inkluderar logistiska kostnader inom sin TCO-analys. 

Detta görs proaktivt innan själva sourcing har påbörjats. Det förklarades att på grund av de 

nya kostnader och utmaningar som uppstår vid långdistans LCC-sourcing är det viktigt att 
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inkludera logistiken vid analysen. Detta sker dock inte alltid på den nivån som respondent A 

önskar och därmed gavs graderingen 6 ovan. 

 

Respondent A beskrev att de inkluderar många logistiska kostnadsposter inom sin TCO-

analys och att detta sker proaktivt. Exempel på kostnadsposter var transport, emballage, lager, 

lageryta, säkerhetslager, kapitalbindning och risk för inkurans. Alla dessa kostnader beskrevs 

öka vid LCC-sourcing. 

 

På frågan kring indelningen och kategoriseringen av deras TCO-analys svarade respondent A 

att de inte arbetar enligt någon mall för att dela in de olika kostnaderna. På frågan om 

indelningen av TCO-analysen inom kategorierna före, under och efter transaktionen beskrev 

respondent A att de inte arbetade på detta sätt men att upplägget ser väldigt bra ut och är 

något som respondent A kommer att beakta framöver. Respondent A påpekade att det är 

väldigt komplicerat att utföra en TCO-analys och att man ofta kan göra det lätt för sig och 

mäta sådant som är enkelt att mäta.  

 
Nästföljande fråga presenterade mallen för en TCO-analys vid LCC-sourcing framtagen av 

Kumar, et al. (2010). Respondent A beskrev sig få en tankeställare av denna modell och 

förklarade att det kan vara relevant att anamma vissa delar av modellen då den verkar mer 

utförlig än det sätt de för närvarande arbetar på. Respondent A fick en positiv bild av 

modellen men tyckte att den verkar aningen komplex. Uppdelningen av de tre kategorierna av 

kostnadsposter uppskattades. Samtliga kostnadsposter inom TCO-analysen ansågs relevanta 

och flera används redan av respondent A. Kostnaden kring tullavgifter påpekade respondent A 

att de inte inkluderar men förklarade vikten av dem och en önskan om att inkludera dem i 

framtiden. 

 

Respondent A kände till fall där en LCC-leverantör inte valts på grund av de ökade logistiska 

kostnaderna. Ett exempel på detta var ett företag som har en leverantör i ett LCC-land men 

som nu ska återgå till att sourca inhemskt. Detta eftersom de inte lyckats finna någon 

effektivitet efter att ha varit där i 8 – 10 år. Respondent A beskrev en upplevelse att vindarna 

har vänt och att fler företag kommer tillbaka till Sverige. Detta förklarades bero på att de 

logistiska kostnaderna kommer i kapp de lägre inköpspriserna i kombination med en 

förståelse för och kunskap om att ta steget från manuell till automatiserad produktion. 

Respondent A beskrev att vi befinner oss i en våg av hög automatisering och att detta är hur 

branschen kommer att utvecklas i framtiden. Vid en hög automatisering spelar det ingen roll 

var produktionen sker. Detta eftersom arbetare och därmed låga löner som LCC-nationer kan 

erbjuda blir irrelevanta. Sverige ansågs besitta en fördel i utvecklingen av automatisering.  

 

Respondent A beskrev att de har tillgång till all relevant data för att kunna erhålla 

kvantifiering av relevanta kostnader för sin TCO-analys. All data finns inom företaget, det 

som krävs är att presentera data korrekt. Däremot befinner sig de individerna med denna 

tillgång och kunskap på olika avdelningar och enheter inom företaget. Det beskrevs därför en 

önskan om ett starkare team för att tackla detta problem. 

 

Respondent A angav att de inte har någon standardiserad mall att utgå från vid utformandet av 

en TCO-analys vid leverantörsval. Detta är något som de skulle kunna utveckla enligt 

respondent A. Detta skulle kräva mer centralisering. Respondent A beskrev att finna och 

nyttja relevant data som en utmaning vid utförandet av en TCO-analys. Utmaningen är också 

att data kan vara relevant vid en viss tidpunkt men inte efter ett tag och måste därför ständigt 
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uppdateras. En annan utmaning är att arbeta som ett team för att framställa en bra TCO-

analys. 

6.2.2 Intervju 2, respondent B 
 
Respondent B angav att de utför en totalkostnadsanalys vid leverantörsval av LCC-

leverantörer. En önskan kring förbättring av sin analys och större inkluderande av logistik 

utrycktes. Utöver att jämföra artikelpriser inkluderar de logistiska kostnader inom sin analys. 

Detta handlar främst om transportkostnader, lagringskostnader och ompaketeringskostnader. 

Dessa är de logistiska kostnader som mest fokus läggs på vid analys av LCC-leverantörer.  

 

Respondent B beskrev att de använder sig av ett centrallager i Belgien där varor från Asien 

transporteras, lagras, ompaketeras och sedan skickas till deras företag i Sverige. 

 

Respondent B angav att undersökning av LCC-sourcings påverkan på företagets 

säkerhetslager inkluderas inom analysen. Den större ledtiden leder till krav på större 

lagernivåer. Detta för att skapa en buffert gentemot ledtiden.  

 

Produktpriset måste vara betydligt lägre än inhemska eller närliggande leverantör för att 

motverka de ökade logistiska kostnaderna och uppnå en total kostnadsreducering. 

Transportkostnaden inkluderas inom totalkostnadsanalysen och upplevs öka vid LCC-

sourcing.  

 

Leveransskador var inget som respondent B upplevt att de diskuterar eller inkluderar inom sin 

analys. Däremot angavs att detta var något de önskar att göra. Likande gäller för korrekt 

kvantitet och urval. Respondent B beskrev vikten av dessa men kunde inte ange huruvida 

dessa undersöktes vid leverantörsbeslut. Även dessa önskades i framtiden att inkluderas. 

 

Leveransrättidighet ansågs vara mycket viktigt och inkluderas vid beslut kring val av 

leverantör. Ledtiden ansågs viktig och något som bör beaktas vid långdistans LCC-sourcing. 

Detta är något de inkluderar vid beslutstagande. Konsistens av ledtid är något som ansågs 

relevant och något som undersöks.  

 

Respondent B gav ledtiden som exempel på logistisk utmaning som uppstår vid samarbete 

med en LCC-leverantör. Den längre och mer osäkra ledtiden beskrevs som den absolut största 

utmaning de möter vid LCC-sourcing. Respondent B beskrev att det många gånger kan vara 

svårt att uppskatta hur lång ledtiden blir och att det därmed krävs marginaler. Det beskrevs 

vara mycket enklare att göra sådan uppskattning kring ledtiden med inhemska eller 

närliggande leverantörer. Utöver detta beskrevs även flexibiliteten vara sämre vid LCC-

sourcing i jämförelse med inhemsk sourcing.  

 

Den ökade distansen vid LCC-sourcing leder till den längre och osäkrare ledtiden enligt 

respondent B. Utöver detta beskrevs den ökade distansen även medföra en mer komplicerad 

logistik i sin helhet, detta då fler parter blir inblandade än vid inhemsk eller närliggande 

sourcing. Exempelvis för Respondent B blir centrallagret i Belgien involvera vilket det inte 

hade blivit vid inhemsk sourcing. 

Respondent B beskrev att LCC-sourcing påverkat deras företags logistik negativt. 

Lagernivåerna och säkerhetslagret har ökat. Detta beskrevs behöva vara större vid LCC-

sourcing och respondent B beskrev att de känner sig behöva större marginaler än vid inhemsk 

eller närliggande sourcing.  
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Ledtiden blir, som tidigare beskrivits, längre vid långdistans LCC-sourcing än vid inhemsk 

sourcing. Detsamma beskrevs för transportkostnaden som även angavs öka vid LCC-sourcing 

jämfört med inhemsk sourcing.  

 

Kapitalbindning beskrevs bli större vid LCC-sourcing. Detta beror på den ökade mängden 

bundet kapital i lager och artiklar i transport. Det beskrevs krävas större kvantiteter av order 

från asiatiska LCC-leverantörer än vid inhemska eller europeiska leverantörer. 

 

Riskkostnader ansågs öka vid LCC-sourcing. Detta resoneras med att det är fler och större 

risker med långdistans-sourcing än vid inhemsk sourcing. Samma resonemang gavs för 

leveransskador, hantering- och paketeringskostnader som ses öka vid LCC-sourcing.  

 

Leveransrättidigheten ansågs inte påverkas för respondent B:s företag. Detta resoneras bero 

på att leveranserna från Asien först levereras till centrallagret i Belgien för att senare skickas 

till företaget i Sverige. Liknande argument gavs för konsistensen av ledtiden där inget direkt 

svar kunde ges.  

 

I helhet beskrevs LCC-sourcing bidra till ökade logistikkostnader jämfört med inhemsk 

sourcing. Därför poängterades att beslutet måste göras med tanken att uppå en total minskning 

av kostnader. Detta beskrevs som respondent B:s mål. 

 

Respondent B beskrev konceptet Total Cost of Ownership som väldigt brett och komplicerat. 

När det kommer till att sourca från LCC-leverantörer är det viktigt att undersöka mer än 

enbart priset. Respondent B beskrev att de besitter en relativt god kunskap kring TCO och att 

det är någonting som de använder.  

 

Respondent B beskrev att de använder sig av TCO-analys vid beslut kring val av leverantör. 

Denna analys är bredare än en vanlig kostnadsanalys där de utöver inköpspriset även 

inkluderar logistiken, ett hållbarhetsperspektiv och försöker uppnå en helhetsbild. De utför 

analysen och rangordnar leverantörer efter deras logistik, leveransförmåga, finansiell status, 

eftermarknad och deras leveransprecision tillsammans med en mängd andra aspekter. 

Respondent B beskrev konceptet TCO som väldigt teoretiskt och att det ibland kan skilja sig 

mellan vad teorin föreslår och verkligheten. 

 

De inkluderar logistiken vid sin TCO-analys och i beslut kring val av leverantör. Detta sker 

proaktivt och presenteras vid nominering av leverantör. Det är mycket fokus på 

ledtidsaspekten vid analys av LCC-leverantör. I allmänhet beskrivs det bli en mer 

komplicerad logistik vid långdistans LCC-sourcing i jämförelse med inhemsk sourcing.  

 

Vid frågan kring indelningen och kategoriseringen av deras TCO-analys svarade respondent B 

att de inte vet om de arbetar enligt något sådan uppdelning. TCO-analysens utformande 

beskrevs mer som ett fortlöpande arbete utan indelning i olika kategorier av före, under och 

efter transaktion. 

 

Nästföljande fråga presenterade mallen för en TCO-analys vid LCC-sourcing framtagen av 

Kumar, et al. (2010). Respondent B ansåg att denna utformning av en TCO-analys vid beslut 

kring LCC-sourcing verkar vettig och utförlig. Samtliga kostnadsposter inom modellen ansågs 

vara relevanta och flertalet inkluderas av respondent B:s företag i dagsläget. Respondent B 

beskrev att orderförberedelser är något de enbart gör en gång innan transaktion och att det 
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därför bör flyttas till kategorin Pre-transaktion. Respondent B påpekade även att en sådan 

bred TCO-modell kräver mer administrativt arbete och därför kommer att kosta mer.  

 

Respondent B berättade att det har funnits fall när en LCC-leverantör utvärderas och inte väljs 

på grund av de stora logistiska kostnaderna. Respondent B känner däremot inte till något fall 

där ett samarbete har avslutats på grund av ökade logistiska kostnader. Respondent B gick 

vidare och påpekade att i de fall där artikelpriset skiljer sig lite mellan europeiska och 

asiatiska leverantörer kan de bli, sett till totalkostnad, mycket dyrare att sourca från Asien till 

följd av de ökade logistiska kostnaderna.  

 

Vid frågan kring tillgång till relevant data för att kunna erhålla kvantifiering av kostnader vid 

utformandet av TCO-analysen angav respondent B att de upplever sig besitta all data. 

Däremot upplevs det finnas en del poster de önskar värdera men som det inte går att sätta en 

konkret siffra på. Respondent B beskrev att de är ett välfungerande team som arbetar med 

detta och att det i stort fungerar väldigt bra att få tillgång till data.  

 

Respondent B beskrev att de har en mängd olika mallar att tillgå vid utformning av TCO-

analyser. Dessa skiljer sig åt beroende på vad som efterfrågas och vad som ska undersökas. 

Mallarna upplevs bra och uppdaterade, dock finns det alltid plats för förbättring och 

utveckling. 

 

Som utmaning vid TCO-analys beskrev respondent B att det kan vara svårt, i de fall där ingen 

leverantör möter samtliga krav, att ta ett beslut grundat på analysen. Det beskrevs också som 

en utmaning att mäta och uppskatta vissa icke-konkreta kostnader som kan tolkas olika av 

olika personer.  
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7 ANALYS 

I detta kapitel presenteras analysen för studien. Empirin erhållen ur enkätstudien och 

intervjuerna analyseras med hjälp av teorin. Analysen sker i ordningen av studiens tre 

huvudfrågor. Varje huvudfråga tilldelas en rubrik där respektive underfråga tilldelas en 

underrubrik.  
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7.1 Analys av Huvudfråga 1 
I följande kapitel presenteras en analys av Huvudfråga 1 där respektive underfråga tilldelas en 

underrubrik. Empirin erhållen ur enkätstudien analyseras med hjälp av relevant teori ur 

Referensramen, kapitel 3.  

7.1.1 Underfråga 1.1. Vad är företagens mål med LCC-sourcing? 
 
Det var tydligt ur enkätstudien att en majoritet av de inköpande företagens mål med LCC-

sourcing var att uppnå kostnadsbesparingar. Majoriteten av företagen angav att de ingår i 

samarbete med en LCC-leverantör för dess lägre kostnad.  

 

Detta är i enlighet med teorin enligt van Weele & Arbin (2012) som säger att det strategiska 

målet för företag att ingå i samarbete med en LCC-leverantör oftast är att minska kostnaderna. 

Även Paul & Wooster (2010) anger att LCC-sourcing oftast har som främsta mål att minska 

kostnaderna för det inköpande företaget. Alltså är de undersökta företagens målsättning vid 

LCC-sourcing i enlighet med teorin. 

 

Teorin kring TCE beskriven av Tate, et al. (2009) är i enlighet med empirin framtagen ur 

enkätstudien. Tate, et al. (2009) beskriver att TCE-teorin har som strategiskt mål att uppnå 

kostnadsreducering vid LCC-sourcing likt det som respondenterna har angett i enkätstudien. 

Liknande beskrivs teorin kring RBV, erhållandet av resurser till bättre pris som en 

målsättning. Eftersom företagens strategiska mål med LCC-sourcing är kostnadsreducering 

kan en koppling till både TCE- och RBV-teorin beskriven av Tate, et al. (2009) och Roza, et 

al., (2011) göras. Teorin kring TCE, som är mer inriktat enbart på erhållandet av 

kostnadsreducering har en tydlig koppling till företagens angivna svar i enkätstudien. 

Gällande teorin kring RBV kan koppling göras till möjligheten att erhålla resurser, i form av 

produkter, personal med mera, till ett lägre pris och därmed kostnadsreducering.  

 

Endast 40 procent av företagen angav att de upplever att den svenska leverantörsbasen 

uppfyller deras behov och önskemål. Detta angavs främst bero på den svenska 

leverantörsbasens högre kostnader jämfört med andra leverantörsbaser. Det beskrevs även 

bero på att den svenska leverantörsbasen inte anses kunna erbjuda kostnadseffektiva lösningar 

på gjutgods i alla storlekar och serier jämfört med vad som kan finnas utomlands.  

 

En koppling kan göras till teorin av van Weele & Arbin (2012) som beskriver att företagens 

syfte att ingå i samarbete med en leverantör i ett LCC grundar sig på det inköpande företagets 

vilja att dra nytta av den globala handeln. I de fall där den svenska leverantörsbasen inte 

uppfyller de inköpande företagens behov och önskemål blir detta en nödvändighet. Van 

Weele & Arbin (2012) och Kumar, et al. (2010) beskriver situationer där den inhemska 

leverantörsbasen inte längre lyckas uppfylla de inköpande företagens behov och att de 

inköpande företagen därför behöver vända sig utomlands. 

7.1.2 Underfråga 1.2. Vad var företagens motiv för att välja en LCC-leverantör? 
 
Det framkom i enkätstudien att en stor del av de inköpande företagen inte anser att 

leverantörens CO2-utsläpp är av betydelse. 75 procent av de undersökta företagen angav att 

leverantörens CO2-utsläpp inte påverkar valet av leverantör. Det framkom att de flesta av de 

undersökta företagen i dagsläget inte gör något för att minska CO2-utsläppen från deras 

leverantörer. Flertalet företag som idag inte lägger stor vikt på leverantörens CO2-utsläpp 
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planerar att göra detta i framtiden. En del företag angav att CO2-utsläppen historiskt inte har 

haft stor betydelse men att det planeras att ändras.   

 

Svenska Gjuteriföreningen har tagit fram en klimatindikator i syfte att belysa den stora 

skillnaden i CO2-utsläpp mellan olika nationers leverantörsbaser av gjutgods. Se Figur 48  

nedan.  

 

 
Figur 48. Utsläpp i kg CO2 per ton gjutgods (Svenska Gjuteriföreningen 2021). 

 

 

Arbetsgivare på Svenska Gjuteriföreningen har beskrivit att denna fördel i klimatpåverkan hos 

inhemska leverantörer inte upplevs tas till hänsyn av gjutgodsköpande företag 

(Uppdragsgivare, 2021). Detta påstående stämmer till stor del med empirin erhållen ur 

enkätstudien. Svenska leverantörers fördel gällande klimatpåverkan vid tillverkning av 

gjutgods har använts som ett argument av Svenska Gjuteriföreningen i syfte att fler företag 

ska köpa inhemskt producerat gjutgods (Uppdragsgivare, 2021). Enkätstudien påvisar att 

CO2-utsläppen av leverantören inte beaktas eller tas hänsyns till av majoriteten av de 

undersökta företagen och att argumenten för leverantörers mindre klimatpåverkan inte 

beaktas.  

 

Gällande företagens motiv till LCC-sourcing framkom det tydligt att kostnadsreducering var 

det vanligaste motivet, det angavs av 57 procent av respondenterna som motiv för sitt 

samarbete med en LCC-leverantör. Detta motiv efterföljs av motivet erhållande av 

konkurrensfördelar som angavs av 29 procent av respondenterna. Motiven tillgång till ny 

marknad och tillgång till bättre eller ny teknik angavs vardera av 7 procent av respondenterna. 

Vid besvarandet av denna fråga hade respondenterna möjlighet att fylla i flera motiv vilket 

medför att de respondenter som angav alternativ 1 även kan ange alternativ 2. Samtliga 
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respondenter angav kostnadsreducering som minst ett av motiven för att ingå i samarbete med 

en LCC-leverantör. 

 

Detta resultat är i enlighet med vad teorin anger vara vanligast förekommande motiv för 

företag att välja en LCC-leverantör. Min, et al. (2017), van Weele & Arbin (2012), Kumar, et 

al. (2010) och Paul & Wooster (2010) beskriver hur kostnadsreducering är det vanligast 

förekommande motivet för inköpande företag att ingå i samarbete med en LCC-leverantör. 

Motiven kring kostnadsreducering beskrevs av Lockström (2006) som det ofta drivande 

motivet för företag att ingå i samarbete med en LCC-leverantör vilket överensstämmer med 

enkätstudiens resultat. Alltså är företagens motiv för att ingå i samarbete med en LCC-

leverantör i enlighet med teorin. 

 

Paul & Wooster (2010) beskriver hur tillverkande företag som verkar inom en 

konkurrensutsatt marknad ofta kan se LCC-sourcing främst som en strategi för att sänka 

kostnader och inte som en möjlighet för tillgång till en ny marknad. Detta är i enlighet med 

empirin ur enkätstudien då kostnadsreducering som motiv var större än motivet att få tillgång 

till en ny marknad. Dock angav 7 procent möjligheten för tillgång till ny marknad som ett 

betydande motiv för att ingå i samarbete med en LCC-leverantör. 

 

Resterande motiv för LCC-sourcing angivet av respondenterna är i enlighet med teorin. 

Motivet att få tillgång till ny marknad samt motivet att få tillgång till ny eller bättre teknik 

beskrivs av van Weele & Arbin (2012) och Kumar, et al. (2010). 

 

Inget företag i enkätstudien angav att de upplevde att de saknade något motiv som 

svarsalternativ. Alltså kan de i Referensramen, kapitel 3, framtagna teoretiska motiven för 

företag att ingå i samarbete med en LCC-leverantör anses inkludera samtliga relevanta motiv.  

 

Gällande leverantörers egenskaper upplever 18 procent av de inköpande företagen att LCC-

leverantörer besitter en bättre produktkunskap och bättre konstruktiva lösningar än inhemska 

leverantörer. 18 procent upplever däremot att inhemska leverantörer besitter bättre 

produktkunskap och konstruktiva lösningar medan 27 procent anser att det är likgiltigt mellan 

leverantörerna och 37 procent angav att de inte kan svara på denna fråga.   

 

Teorin föreslagen av Kumar, et al. (2010) talar om de inköpande företagens motiv i form av 

tillgång till ny eller bättre teknik och kvalitet som motiv för samarbete med en LCC-

leverantör framför en inhemsk leverantör. Liknande beskriver van Weele & Arbin (2012) att 

när den inhemska leverantörsbasen inte uppfyller de inköpande företagens krav så vänder de 

sig till leverantörsbaser utomlands och i detta fall till LCC-leverantörer.  

 

Det framkommer inte tydligt i empirin vilken leverantörsbas som presterar bäst gällande de 

inköpande företagens åsikter kring den inhemska leverantörsbasens egenskaper i form av 

teknik och kvalitet jämfört med vad LCC-leverantörer kan erbjuda. Tillsammans står 

svarsalternativen att den inhemska leverantörsbasen presterar bättre eller är lika bra som 

LCC-leverantörer för 55 procent av de angivna svaren. Alltså är respondenternas åsikt kring 

detta differentierad. Trots detta angav en stor andel av de undersökta företagen att LCC-

leverantörer är lika bra eller bättre än inhemska leverantörer vad avser produktkunskap, 

konstruktiva lösningar och tillverkningsstabilitet. Detta, i samband med LCC-leverantörers 

ofta mycket lägre priser, kan förklara varför det har upplevts som en växande trend att fler 

företag vänder sig till LCC-leverantörer i stället för inhemska leverantörer.  
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7.1.3 Underfråga 1.3. I vad grundandes beslutet att ingå i samarbete med en LCC-
leverantör? 

 

Det framkom i enkätstudien att endast 9 procent av respondenterna angav att de hade en 

fastlagd strategi för att välja en viss mängd LCC-leverantörer. Detta innebär alltså att en 

absolut majoritet av de undersökta inköpande företagen inte har en förbestämd kvot av LCC-

leverantörer att uppfylla. Samtliga företag angav att det inte är en målsättning att en viss andel 

av deras leverantörer ska vara LCC-leverantörer. Kumar, et al. (2010) och van Weele & Arbin 

(2012) beskrev båda liknande situationer där inköpsavdelningen har tilldelats ett direktiv av 

ledningen att välja en viss mängd LCC-leverantörer. Det framkom tydligt i enkätstudien att 

detta inte var fallet hos de undersöka företagen.  

 

Endast 17 procent av respondenterna angav att de försöker agera likt andra företag gällande 

inköpsarbetet medan 56 procent angav att de gärna vill gå sin egen väg och 33 procent angav 

att de alltid försöker agera på ett eget sätt gällande inköpsarbetet.  

 

Den institutionella teorin beskriven av Tate, et al. (2009) redogör för de bakomliggande 

anledningarna för företag att ingå i samarbete med en LCC-leverantör. Denna teori grundar 

sig på att företagen influeras av andra företag i samma bransch och påverkas av rådande 

normer inom branschen och därför likt andra vänder sig till LCC-leverantörer. Det framkom 

tydligt i enkätstudien att detta inte var fallet för de undersökta företagen. Majoriteten av 

företagen angav att de gärna vill gå sin egen väg, ibland likt andra och ibland inte, eller att de 

alltid försöker agera på ett eget sätt gällande inköpsarbetet. Alltså kan teorin beskriven av 

Tate, et al. (2009) i detta fall inte appliceras på de undersökta företagens inköpsarbete i helhet. 
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7.2 Analys av Huvudfråga 2 
I följande kapitel presenteras en analys av Huvudfråga 2 där respektive underfråga tilldelas en 

underrubrik. Empirin erhållen ur intervjuerna och enkätstudien analyseras med hjälp av 

relevant teori ur Referensramen, kapitel 3.  
 

7.2.1 Underfråga 2.1. Vilka logistiska kostnadsposter är relevanta att jämföra vid 
LCC-sourcing? 

 

Av de företag i enkätstudien som angav att de utför en totalkostnadsanalys vid leverantörsval 

angav samtliga att de inkluderar logistiska kostnadsposter i sin totalkostnadsanalys vid beslut 

kring LCC-sourcing. Detsamma gäller för intervjuerna där respondent A och B båda angav att 

de inkluderar logistiska kostnader vid analys av leverantörer.  

 

Respondent A angav i intervjun att det numera oftare tillämpas totalkostnadsanalyser vid 

leverantörsval. Detta sker dock inte alltid och det är fortfarande ett stort fokus på artikelpriset.  
 
Båda respondenterna påpekade vikten av att inkludera logistiska kostnadsposter vid beslut 

kring LCC-sourcing. Det beskrevs en tydlig uppfattning om att de logistiska kostnaderna 

förväntas öka vid LCC-sourcing i jämförelse med inhemsk eller närliggande sourcing. Det 

beskrevs även en önskan om att förbättras på detta och inkludera mera logistik inom analysen 

och inför sitt beslutsstagande.  

 

Detta går emot Kumar, et al. (2010) beskrivning av att de logistiska aspekterna av 

totalkostnadsanalysen oftast inte inkluderas vid beslutstagandet vid leverantörval hos företag. 

Detta går även delvis emot Lockström (2006) som beskriver att eftersom lägre inköpspris har 

varit den drivande faktorn vid LCC-sourcing har inte en total undersökning av 

kostnadsreducering utförts. Detta stämmer inte med empirin eftersom logistiska kostnader har 

inkluderats vid analys har mer än enbart inköpspriset beaktats. Det är tydligt, ur både 

enkätstudien och intervjuerna, att logistiken och dess kostnader undersöks vid beslut kring 

LCC-sourcing. 

 

Inom totalkostnadsanalysen angav respondent A att de främst inkluderar kostnader relaterade 

till transport och lagerhållning medan respondent B angav att de främst inkluderar 

transportkostnader, lagerhållningskostnader och ompaketeringskostnader.  

 

Beskrivningarna för inkluderandet av logistiken vid en totalkostnadsanalys är i enlighet med 

Oskarsson (2019) framtagna centrala logistiska kostnadsposter. Oskarsson (2019) presenterar 

en sammanställning av kategorier av logistiska kostnadsposter att inkludera i en 

totalkostnadsanalys vilket kan ses i Figur 49 nedan. Inom detta kan vi se att transport, 

lagerföring och lagerhållning, som inkluderades enligt respondent A och B är i enlighet med 

vad teorin förespråkar. Däremot nämndes inte direkt något kring administrativa logistiska 

kostnader. Respondent B påpekade att en bred och utförlig TCO-analys kan medföra ökade 

administrativa kostnader. 
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Figur 49. Centrala logistiska kostnadsposter som bör ingå i en totalkostnadsanalys, Oskarsson (2019). 

De enligt teorin föreslagna kategorier av logistiska kostnadsposter som bör ingå i en 

totalkostnadsanalys är i enlighet med empirin framtagen ur intervjuerna. Det beskrevs även en 

önskan i att inkludera mer logistik och utveckla sin kompetens. Alltså är de kategorierna av 

logistiska kostnadsposter föreslagna av Oskarsson (2019) relevanta att inkludera i en 

totalkostnadsanalys gällande beslut kring LCC-sourcing.  

 

De logistiska kostnadsposterna föreslagna av Ruamsook, et al. (2009), som är säkerhetslager, 

produktpris, leveransskador, korrekt kvantitet och urval, korrekt fakturering, 

leveransrättidighet, ledtid och konsistens av ledtid, presenterades för respondenterna.  

 

Majoriteten av dessa logistiska kostnadsposter att analysera vid ett samarbete med en LCC-

leverantör bedömdes vara relevanta av respondenterna och inkluderas av dem i 

totalkostnadsanalysen.  

 

Respondent A angav att de för tillfället inte inkluderar risken för leveransskador inom sin 

analys men ansåg ändå denna kostnadspost vara relevant. Detsamma gäller för konsistens av 

ledtid. Respondent B angav att de inte inkluderar leveransskador och att det inte diskuteras 

vid analys av LCC-leverantörer. Samma gäller, av respondent B, för kostnadsposten korrekt 

kvantitet och urval, korrekt fakturering och konsistens av ledtid.  

 

Respondenterna hade en till stor del positiv uppfattning för de av Ruamsook, et al. (2009), 

föreslagna logistiska kostnadsposterna. Det var tydligt att de logistiska kostnadsposterna i 

form av säkerhetslager, produktpris, leveransrättidighet och ledtid var centrala faktorer som 

ansågs viktiga och inkluderas av båda respondenterna. Posterna leveransskador och konsistens 

av ledtid inkluderades inte av någon respondent och diskuterades inte mycket.  

 

De olika svaren kring exakt vilka logistiska kostnadsposter som ska inkluderas är i enlighet 

med teorin av Oskarsson (2019) som beskriver avsaknaden av en definitiv mall vid 

inkluderande av logistiska kostnadsposter i en analys. Däremot är det värt att påpeka att 

respondenterna hade mer gemensamt än inte.  
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7.2.2 Underfråga 2.2. Vilka nya eller svårare logistiska utmaningar uppstår vid 
samarbete med en LCC-leverantör i jämförelse med en inhemsk 
leverantör? 

 
87 procent av företagen angav i enkätstudien att de upplever att det förekommer nya eller 

svårare logistiska utmaningar vid samarbete med en LCC-leverantör i jämförelse med en 

inhemsk leverantör. Detsamma gäller för både respondent A och B som beskrev hur LCC-

sourcing påverkar deras logistik negativt. Detta är i enlighet med teorin beskriven av 

Ruamsook, et al. (2009) och Kumar, et al. (2010) kring LCC-sourcings oftare mer komplexa 

och svårare logistik i jämförelse med närliggande eller inhemsk sourcing.  

 

Företagen fick möjligheten att ange fria svar gällande hur dessa logistiska utmaningar ter sig 

och på vilket sätt de kan ha blivit mer komplicerade. Dessa svar presenteras nedan: 

 

- Ökade lagerkostnader 

- Inkurans 

- Längre ledtider 

- Ökad osäkerhet 

- Ökade kvalitetsbrister 

- Galopperande kostnader 

- Dyrare transport 

- Ökad kapitalbindning 

- Sämre leveransrättidighet 

- Sämre konsistens av ledtid och batchstorlek  

- Ökad logistisk komplexitet.  

 

Respondent A beskrev att det har uppstått en mängd nya eller svårare utmaningar vid LCC-

sourcing. Tekniska förändringar av produkten beskrevs som en av de största utmaningarna vid 

LCC-sourcing. I de fall där produkten behöver genomgå en teknisk förändring blir 

hanteringen av detta betydligt mer komplicerat och långvarigt vid långdistans LCC-sourcing 

till följd av sämre kommunikation och längre ledtider i jämförelse med en inhemsk leverantör. 

Respondent B beskrev distansen och den medföljande ökade ledtiden och 

planeringshorisonten som en av de största utmaningarna vid LCC-sourcing. Det beskrevs vara 

en utmaning att uppskatta och planera efter den ökade ledtiden som i sin tur kräver ökade 

marginaler.  

 

Dessa utmaningar beskrivna i enkätstudien och intervjuerna överensstämmer med vad teorin 

påpekat som vanligt förekommande utmaningar vid långdistans LCC-sourcing. Ruamsook, et 

al. (2009) beskriver hur ett LCC-samarbete i jämförelse med en inhemsk eller närliggande 

leverantör medför ökad logistisk komplexitet och hur utmaningarna med LCC-sourcing har 

fått en begränsad uppmärksamhet.  

 

Kumar, et al. (2010), Oskarsson, et al. (2018), Lockström (2006) och Ruamsook, et al. (2009) 

beskriver tillsammans utmaningar i form av ökad ledtid, ökade nivåer av lager, större 

lagerhantering, minskad flexibilitet, ökade batchstorlek, ökade transportkostnader och i helhet 

ökade logistiska kostnader och en mer komplicerad logistik vid LCC-sourcing.  

 

Samtliga utmaningar beskrivna av respondenterna både i enkätstudien och intervjuerna 

förekommer inom teorin. Således är teorin i enlighet med de undersökta företagens 

uppfattning om utmaningar vid LCC-sourcing. Detta kan argumenteras gå emot det 
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Ruamsook, et al. (2009) beskriver av att utmaningarna med LCC-sourcing har fått en 

begränsad uppmärksamhet i befintlig forskning. Detta då samtliga utmaningar beskrivna av 

respondenterna kunde finna en koppling i teorin. (Kumar, et al., 2010) beskriver hur dessa 

utmaningar inte tas hänsyn till inför samarbete med en LCC-leverantör. Det är dock tydligt att 

respondenterna i både enkätstudien och intervjuerna är medvetna om en mängd utmaningar 

som förekommer vid LCC-sourcing och har erfarenhet av dem.  

 

Den ökade geografiska distansen som förekommer vid LCC-sourcing från Asien beskrevs 

också påverka respondenternas logistik.  

 

Respondent A beskrev hur logistiken blir mer komplicerad ju större distansen är och att den 

ökade distansen vid LCC-sourcing bidrar till en dyrare och svårare logistik för det inköpande 

företaget. Detsamma gäller för respondent B som påpekade att den ökade distansen bidrar till 

en mer komplicerar logistik. Detta är i enlighet med teorin beskriven av Kumar, et al. (2009) 

som förklarar hur den ofta mycket längre distansen vid LCC-sourcing medför logistiska 

konsekvenser. Den ökade distansen medför ökad logistisk komplexitet då ledtiden och 

transporten påverkas vilket är i enlighet med empirin. 

 

7.2.3 Underfråga 2.3. Hur upplever företagen att LCC-sourcing har påverkat 
deras logistik? 

 

87 procent av de undersökta företagen angav i enkätstudien att de anser att de logistiska 

kostnaderna har ökat vid samarbete med en LCC-leverantör i jämförelse med en inhemsk 

leverantör. Detta angavs även av respondenterna A och B i intervjuerna.   

Detta är i enlighet med teorin beskriven av van Weele & Arbin (2012) och Kumar, et al. 

(2010). Det påpekades tydligt av både respondent A och B hur de logistiska kostnaderna 

förväntas öka vid LCC-sourcing och att det således är total kostnadsreducering som är 

målsättningen. Genom att längre inköpspris kompenserar de ökade logistiska kostnaderna som 

beskrivet av van Weele & Arbin (2012). 

Respondenterna i enkätstudien fick möjligheten att ange fria svar om hur logistiken har 

påverkats vid LCC-sourcing. Som tidigare beskrivits angav en klar majoritet att logistiken har 

blivit dyrare vid LCC-sourcing i jämförelse med inhemsk sourcing. Två respondenter i 

enkätstudien uppskattade denna ökade kostnad till ca 10 procent respektive 25 procent i 

jämförelse med inhemsk sourcing. Det beskrevs att det krävs en tillräckligt stor marginal för 

att kunna kompensera för de ökade logistikrelaterade kostnaderna som uppstår vid LCC-

sourcing. Andra respondenter berättade om ökade transportkostnader och galopperande 

logistiska kostnader. En respondent förklarade att covid-19-pandemin har bidragit till att 

priset för transport har ökat. 

Van Weele & Arbin (2012) beskriver likt respondenterna hur det ofta mycket lägre 

inköpspriset vid LCC-sourcing kompenserar för de ökade logistiska kostnaderna. Detta är i 

enlighet med företagens beskrivning av situationen gällande att behöva ha en marginal för de 

ökade logistiska kostnaderna vid LCC-sourcing.  

Respondenterna A och B hade liknande uppfattning angående LCC-sourcings påverkan på 

logistiska kostnadsposter. Båda respondenterna angav att kostnaderna relaterat till lagernivåer, 

säkerhetslager, ledtid, transportkostnad, kapitalbindning, riskkostnader och leveransskador 
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ökar vid LCC-sourcing i jämförelse med inhemsk sourcing. Det var tydligt beskrivet av båda 

respondenterna att långdistans LCC-sourcing bidrar till en ökning av de logistiska 

kostnadsposterna. 

Detta är i enlighet med teorin beskriven av van Weele & Arbin (2012), Kumar, et al. (2010) 

och Lockström (2006) som beskriver hur långdistans LCC-sourcing bidrar med en ökad 

kostnad för tidigare nämnda logistiska kostnadsposter. Alltså överensstämmer teorins 

beskrivning av LCC-sourcings kostnadsmässiga påverkan av logistiken med framtagen 

empiri.  

Gällande den aktuella LCC-nationens inhemska logistiska förmåga och kulturs påverkan för 

det inköpande företagets logistik kunde ingen respondent ge ett exempel på en sådan 

händelse. Däremot angav båda respondenterna att de kan tänka sig att LCC-nationens 

logistiska förmåga och kulturella kompatibilitet kan påverka de inköpande företagens logistik 

negativt. Gällande den kulturella kompatibiliteten vid LCC-sourcing angav respondent B att 

de använder sig av ett lokalt kontor med relevanta språkkunskaper i sin aktuella LCC-nation i 

syfte att ha en tätare kontakt med leverantörerna. Detta innebär att landsunika faktorer och 

dess påverkan på det inköpande företagets logistik som beskrivits av Kumar, et al. (2010) och 

Arvis, et al. (2007) inte är något som upplevts av denna studies respondenter. 

7.3 Analys av Huvudfråga 3 
I följande kapitel presenteras en analys av Huvudfråga 3 där respektive underfråga tilldelas en 

underrubrik. Empirin analyseras med hjälp av relevant teori ur Referensramen, kapitel 3.  

 

7.3.1  Underfråga 3,1. Hur kan en TCO-analys användas vid ett LCC-inköpsbeslut? 
 

I enkätstudien angav 44 procent av respondenterna att de utför en TCO-analys inför, under 

eller efter samarbetet med en LCC-leverantör. Av de företag som angav att de utför en TCO-

analys vid leverantörsval angav samtliga att de inkluderar logistikrelaterade kostnadsposter i 

den utförda TCO-analysen.  

 

I intervjuerna angav respondenterna A och B att deras företag besitter en relativt god kunskap 

kring användandet av en TCO-analys men påpekade att det finns en önskan och möjlighet för 

förbättring.  Respondent A angav att TCO-analys vid val av leverantör är något de använder 

sig av mer av nuförtiden. Respondent B angav att de använder sig av TCO för att få en 

helhetsbild där bland annat logistiken och hållbarheten inkluderas. Båda respondenterna 

angav att de inkluderar logistiska kostnader i TCO-analysen och att detta sker proaktivt, alltså 

att logistiken undersöks innan avtal med leverantören.  

 

Detta är i enlighet med teorin föreslagen av Ellram (1995) som förklarar hur en TCO-analys 

kan användas vid beslut kring leverantörsval och för att få en helhetsbild inför beslut. 

Liknande beskriver van Weele & Arbin (2012) användbarheten av en TCO-analys vid 

beslutstagande kring inköp. Lambert & Burduroglu (2000) och Kumar, et al. (2010) talar om 

avsaknaden av logistik i leverantörsbedömningen och att den logistiska komponenten i en 

TCO-analys bör få större betydelse. Detta verkar gå emot empirin då samtliga respondenter, i 

enkätstudien och intervjuerna, angav att de inkluderar logistiska kostnader och både 

respondent A och B beskrev logistikens vikt vid LCC-sourcing. Respondenternas svar går 
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även emot Kumar, et al. (2010) beskrivning att de inköpande företagen ofta inte undersöker 

logistiken vid LCC-sourcing proaktivt.  

 

7.3.2  Underfråga 3.2. Vilka logistikrelaterade kostnadsposter bör ingå i TCO-
analysen i syfte att ta hänsyn till logistiken vid LCC-sourcing? 

 
Både respondent A och B angav i intervjustudien att de inkluderar logistiska kostnadsposter i 

sin TCO-analys. Respondent B förklarade att ett stort fokus ligger på ledtidsaspekten av LCC-

sourcing samt planering och kvalitetsproblem. Respondent A beskrev att fokus ligger på 

kostnader för transport, emballage, lagerhantering och lagernivåer, kapitalbindning och risk 

för inkurans.  

 

På frågan om indelning och kategorisering av konstadsposter i TCO-analysen angav båda 

respondenter att de inte arbetar enligt någon mall gällande kostnaderna. Respondent A 

utryckte sig positivt angående kategorisering föreslagen av (Kumar, et al., 2010), inom de tre 

kategorierna pre-transaktion, transaktion och post-transaktion och angav att detta skulle 

diskuteras och möjligtvis tillämpas i framtiden.   

 

Mallen för en TCO-analys vid LCC-sourcing framtagen av Kumar, et al. (2010) presenterades 

för respondenterna, se Figur 50 nedan.  

 

 

Figur 50. Föreslagen modell för att inkludera logistikrelaterade kostnadsposter inom en TCO-analys för beslut 
kring LCC-sourcing. 

 

 

Det framkom att båda respondenterna redan inkluderar majoriteten av dessa kostnadsposter. 

Av de kostnadsposter som inte inkluderas av respondenterna angavs en majoritet av dem vara 

relevanta att undersöka. Både respondent A och B ansåg denna mall för en TCO-analys vara 

relevant och utryckte sig positivt kring dess utformning. Respondent A beskrev sig få en 

tankeställare av denna modell och förklarade att de möjligtvis kommer att anamma vissa delar 
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av modellen inom sin egen TCO-analys. Respondent B ansåg denna mall för TCO-analys vara 

mycket utförlig och vettig samt att den innehåller relevanta kostnadsposter. 

 

I helhet uppfattade båda respondenterna att mallen för utformningen av en TCO-analys enligt 

Kumar, et al. (2010) som väl utformad. Majoriteten av dess kostnader inkluderas redan av 

respondenterna och resterande kostnadsposter ansågs relevanta. Kategoriseringen och 

utformningen av TCO-analysen uppfattades positivt av de båda respondenterna.  

 

7.3.3  Underfråga 3,3. Vad bör företagen ha i åtanke vid utformning av en TCO-
analys? 

 

Ellram (1995) beskriver hur TCO-analys anses vara komplext och svårt att utföra trots att 

metoden har existerat under en längre tid. Komplexiteten av TCO-analysen ses som en 

begränsande faktor för dess utförande.  

 

Båda respondenterna angav i intervjun att de har tillgång till all relevant data för att kunna 

erhålla kvantifiering av relevanta kostnader. Respondent A beskrev att all data finns 

tillgänglig inom företaget, men en utmaning är att individerna med tillgång till denna data 

finns på olika avdelningar och enheter inom företaget. Respondent A beskrev därför att det 

krävs ett starkare team för att sammanställa all denna data. Respondent B beskrev att de har 

tillgång till alla data men att det ibland kan vara svårt att uppskatta vissa kostnader.  

 

Respondent A beskrev att den största utmaningen vid utförandet av en TCO-analys är att 

finna och nyttja relevant data, medan respondent B beskrev att den största utmaningen är att 

uppskatta och mäta vissa kostnadsposter som kan vara svåra att kvantifiera och tolka.  

 

Detta är i enlighet med teorin beskriven av Ellram (1995) som berättar att komplexiteten med 

TCO-analys grundar sig främst i tillgången till relevant data inom företaget. Detta var något 

som kopplar mer till respondent A som beskrev det som en utmaning att samla denna 

information. Ellram (1995) beskriver även svårigheterna med att göra riskbedömning och att 

tillgå en träffsäkerhet när det kommer till att uppskatta risker. Liknande beskriver Kumar, et 

al. (2010) svårigheten att inkludera och kvantifiera samtliga kostnader i en TCO-analys vilket 

kopplar mer till svaret angivet av respondent B. Komplexiteten och utmaningen med att finna 

och nyttja relevant data för en TCO-analys överensstämmer mellan teori och empiri.  

 

Respondent A angav att de inte utgår från någon standardiserad mall vid utformandet av en 

TCO-analys och att detta inte är något de framtagit. Respondent B beskrev att de har en 

mängd olika mallar att tillgå vid utformningen av en TCO-analys och att dessa mallar skiljer 

sig åt beroende på vad som efterfrågats och vad som ska undersökas.  

 

Ellram & Siferd (1998) talar om avsaknaden av en standardisering eller mall vid 

utformningen av en TCO-analys hos olika företag. Detta är i enlighet med beskrivningen av 

respondent A men går emot beskrivningen av respondent B. Ellram & Siferd (1998) beskriver 

att många företag kan komma att behöva tid för att gå från ett prisorienterat synsätt till ett 

totalkostnadssynsätt. Detta är i enlighet med båda respondenternas beskrivning att de allt 

oftare utför TCO-analyser och önskar utveckla detta ytterligare.  
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8 DISKUSSION 

I detta kapitel presenteras en vidare diskussion kring resultaten av analysen. Diskussionen 

kopplar till resultatens betydelse och hur de kan tolkas. Det sker även en diskussion kring 

studien i helhet och studiens framtida arbete. Detta syftar till att bygga vidare på studien och 

sätta arbetet i en större kontext.  
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8.1 Diskussion kring Huvudfråga 1 
 
De inköpande företagens motiv för LCC-sourcing stämmer överens med vad teorin påstår. 

Detta stämmer även med vad teorin påpekar vara det vanligast förekommande motivet, 

nämligen kostnadsreducering.  

 

I allmänhet var motiven, mål och bakgrund för de inköpande företagens samarbete med LCC-

leverantörer i enlighet med teorin. Samtliga teoretiskt styrkta motiv representerades av 

populationen och det enligt teorin mest vanliga, kostnadsreducering, framgick. 

 

Vid samtliga frågor där flervarsalternativ framtagna ur teorin presenterades ingick alternativ 

att ange ett fritt svar. På ett antal sådana frågor ingick även frågan om respondenten upplevde 

sig sakna ett svarsalternativ. På denna fråga angavs inget svar. Vid de fall där ett fritt svar 

angavs av en respondent inkluderades detta i empirin och således analysen. Detta ger ökad 

trovärdighet för enkätstudien och dess frågeformulärs teoretiska bakgrund.  

 

På frågan i enkätstudien kring företagens motiv kom en efterföljande fråga där företagen fick 

möjligheten att ange om det saknades något motiv som svarsalternativ i ovanstående fråga. På 

denna fråga svarade samtliga att de inte ansåg att ett motiv saknades. Detta styrker den 

teoretiska bakgrunden och enkätstudiens validitet då samtliga relevanta motiv för LCC-

sourcing kan anses ha angivits som ett svarsalternativ. I det fallet att ett alternativ skulle 

angetts ha saknats kunde det i sådant fall ha lagts till i efterhand.  

 

Nästan hälften av respondenterna angav att de upplever att den svenska leverantörsbasen 

uppfyller deras krav och önskemål, vilket kan ses som positivt av Svenska Gjuteriföreningen. 

Detta eftersom dessa respondenter som i nuläget ingår i samarbete med en LCC-leverantör 

men samtidigt finner att den inhemska leverantörsbasen uppfyller deras krav tämligen enklare 

kan sourca inhemskt än de som inte upplever det. Samtidigt kvarstår det faktum att många 

företag ändå väljer att sourca från en LCC-leverantör. Detta beror troligtvis på de motiv som 

framgick i enkätstudien, nämligen kostnadsreducering. 

 

Detta gäller även för leverantörernas produktkunskap, konstruktiva lösningar och 

tillverkningsstabilitet. Här angav en majoritet av respondenterna att den svenska 

leverantörsbasen är bättre eller lika bra jämfört med LCC-leverantörer. Dock angav ändå en 

stor andel av respondenterna att LCC-leverantörer var bättre eller lika bra. Det framgick att 

den stora fördelen med inhemsk sourcing i jämförelse med långdistans LCC-sourcing är de 

kortare ledtiderna, större flexibilitet och enklare kommunikation. 

 

Det ovan beskrivna motiven för gjutgodsköpande företag att sourca inhemskt verkar tyda på 

att det är just gällande kostnaden som inhemska gjutgodsleverantörer förlorar gentemot LCC-

leverantörer när det kommer till val av leverantör för de inköpande företagen. Den svenska 

leverantörsbasens framtida strategi kan således vara att minska sina kostnader eller förbättra 

sig och briljera på de andra faktorerna där de presterar bättre eller likvärdigt LCC-

leverantörer. 

 

En intressant iakttagelse är att de inköpande företagen inte verkar lägga fokus på 

miljöaspekten av LCC-sourcing och de mycket högre CO2-ustläppen i jämförelse med 

inhemska leverantörer, detta trots Svenska Gjuteriföreningens klimatindikator. Handledare på 

Svenska gjuteriföreningen har beskrivit fördelen i CO2-utsläpp hos de svenska leverantörerna 

gentemot LCC-leverantör som ett huvudargument av Svenska Gjuteriföreningen för de 
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inköpande företagen att välja inhemska leverantörer framför LCC-leverantörer. Detta 

argument verkar inte vara effektivt med tanke på vad empirin visar gällande CO2-utsläppens 

betydande hos de inköpande företagen. Således bör mer göras för att detta argument ska 

beaktas av fler företag.  

 

Gällande den institutionella teorin beskriven av Tate, et al. (2009) resulterade analysen i att 

teorin inte kan appliceras på de undersökta företagen. Denna fråga är dock svår att undersöka. 

Det kan vara svårt för en respondent att erkänna huruvida de blir påtagligt influerade av hur 

andra företag agerar. Det är därför svårt att formulera frågan och dess svarsalternativ på ett 

sätt som ger möjlighet för att erhålla de mest sanningsenliga svaren. Däremot kan den 

anonymitet som gavs möjliggöra detta.  

8.2 Diskussion kring Huvudfråga 2 
 
Det var tydligt att samtliga respondenter inkluderar logistiken och dess kostnader i beslut 

kring LCC-sourcing. Samtliga respondenter som utför någon form av totalkostnadsanalys 

angav att de även inkluderar logistiska kostnadsposter. Det var tydligt i intervjuerna att 

logistiken och dess kostnader undersöks proaktivt, det vill säga innan transaktionen sker. 

Detta gick alltså emot påståendet av Kumar, et al. (2010) att många inköpande företag inte 

beaktar logistiken och att detta i sådant fall sker reaktivt. Detta var inte fallet bland 

majoriteten av de undersökta företagen. Det är viktigt att ha i åtanke att då de flesta företag 

angav att kostnadsreducering var deras motiv och målsättning för LCC-sourcing är det 

betryggande att majoritet utför någon form av totalkostnadsanalys och att samtliga inkluderar 

logistiken och dess kostnader. Detta kan tolkas som att de undersökta företagen i allmänhet är 

medvetna om den mera komplexa logistiken som förekommer vid LCC-sourcing och beaktar 

den vid leverantörsval. 

 

Viktigt att poängtera är att samtliga respondenter angav att logistiska kostnader ökar vid LCC-

sourcing i jämförelse med inhemsk sourcing. Det framkom tydligt att respondenterna kände 

till att LCC-sourcing bidrar med ökade logistiska kostnader och att detta måste kompenseras 

med lägre kostnader i andra aspekter av samarbetet för att uppnå total kostnadsreducering. Då 

majoriteten av respondenterna angav kostnadsreducering som motiv för att ingå i samarbete 

med en LCC-leverantör är kunskapen kring dess logistiska kostnader viktiga. 

 

Det är positivt att samtliga företag visade kunskap kring olika logistiska utmaningar som 

förekommer vid LCC-sourcing. Detta då dessa utmaningar bidrar till en ökad komplexitet 

gällande logistiken och ökade logistiska kostnader. Det är nödvändigt för de företag som 

ämnar uppnå en total kostnadsreducering vid LCC-sourcing att beakta dessa utmaningar. 

Respondenternas exempel på logistiska utmaningar förekommer inom teorin och validerar 

således Referensramen och informationsinsamlingen. De företag som då visar på kunskap 

kring LCC-sourcings utmaningar och ökade logistiska kostnader har en större förutsättning att 

kunna uppnå en totalkostnadsreducering. Detta eftersom de då kan kompensera dessa ökade 

logistiska kostnadsposter med reducerade kostnader i andra aspekter av samarbetet. 

 

Det var intressant att höra respondent B berätta om centrallagret i Belgien och hur det 

påverkar deras företag i Sverige. I det fallet kom leveranserna till företaget i Sverige inte 

direkt från LCC-leverantören i Asien utan via centrallagret i Belgien. Leveransrättidigheten 

upplevs därför inte bli påverkad på samma sätt som om det var direkt sourcing från LCC. 

Detta eftersom leveranserna från centrallagret till företaget i Sverige sker med god 

leveransrättidighet. Däremot innebär detta fortfarande att en sen leverans från Asien till 
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Belgien skulle kunna resultera i en sen leverans till företaget i Sverige i det fall där ett lager 

inte existerar hos centrallagret i Belgien. 

 

Respondenterna angav en mängd olika men också många gemensamma exempel på logistiska 

kostnadsposter som de inkluderar vid analys vilket stämde väl överens med föreslagna 

kostnadsposter enligt teorin. Vid presentation av andra logistiska kostnadsposter att inkludera, 

enligt teorin, angav respondenterna att de inkluderar majoriteten av dessa eller finner dem 

relevanta. Detta påvisar att teorin gällande logistiska konsekvenser, kostnader och 

kostnadsposter att inkludera vid analys kring LCC-sourcing till stor del stämmer överens med 

verkligheten beskriven av respondenterna. Det var endast ett fåtal kostnadsposter som inte 

inkluderades av respondenterna, men som ändå ansågs vara relevanta att inkludera.  

8.3 Diskussion kring Huvudfråga 3 
 

Nästan hälften av respondenterna angav att de utför en TCO-analys vid LCC-sourcing. Det är 

värt att nämna att ett fåtal av respondenterna angav att de delvis utför en TCO-analys eller 

avstod att besvara frågan. Detta kan vara på grund av komplexiteten av TCO och brist på 

kunskap om vad som definieras som en TCO-analys. Exempelvis angav en respondent att de 

var osäkra på huruvida den analys de i dagsläget utför kan klassificeras som en TCO-analys. 

Som beskrivits tidigare kan en TCO-analys uppfattas som komplicerad enligt teorin beskriven 

av Ellram & Siferd (1998).  

 

Det är viktigt att poängtera att då majoriteten av respondenterna angav att det var total 

kostnadsreducering som var målsättningen för att ingå i samarbete med en LCC-leverantör är 

det konsekvent att utföra en TCO-analys. Teorin beskriven av van Weele & Arbin (2012), 

Ellram (1995) och Ellram & Siferd (1998) påpekar vikten av att få helhetsbild vid ett 

inköpsbeslut och hur en TCO-analys kan användas för beslutstagande gällande leverantörsval. 

Detta synsätt var även något som framkom tydligt att respondenterna i intervjun 

överensstämmer med. Dock visade enkätstudien att inte alla respondenter utför en TCO-

analys vid beslut kring LCC-sourcing vilket medför att en helhetsbild inte erhålls. Detta skulle 

då kunna resultera i en större risk att en total kostnadsreducering inte uppnås.  

 

Respondenterna fick möjlighet att reflektera över en föreslagen mall kring utformning av en 

TCO-analys för beslut kring LCC-sourcing. Denna modell uppfattades mycket positivt och 

överensstämmer till stor del med hur de idag utformar sin analys. Majoriteten av 

kostnadsposterna inkluderades och ansågs relevanta. Värt att påpeka var kategoriseringen av 

kostnaderna enligt pre-transaktion, transaktion och post-transaktion föreföll vara nytt för 

respondenterna och en av respondenterna angav att de gärna skulle vilja anamma denna 

uppdelning. Respondenterna utryckte sig positivt kring mallens struktur och kategorisering. 

Dock angav respondent B att en större analys medför ökade administrativa kostnader. Det var 

intressant att höra respondenternas åsikter kring denna mall och hur den gav dem en 

tankeställare. 

8.4 Känslighetsanalys 
Resultaten och slutsatserna som presenteras i denna studie grundar sig på presentation av 

empiri och dess analys med hjälp av teori. Det är därför svår att utföra en känslighetsanalys i 

form av att anpassa indata till en viss beräkning eller modell. Å andra sidan bygger de 

föreslagna resonemangen på en bred litteraturstudie och empiriinsamling utförd enligt 

metodteori. Empirin och analysens resultat besvarar studiens syfte och studiens uppdrag. 
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Resultaten belyser även osäkerheter kring kostnadsposter, fall där empiri och teori skiljer sig 

åt och fall där olika respondenters svar går emot varandra. I Metodkritik, kapitel 5.4, 

diskuteras hur en annorlunda utförd informationsinsamling kan ha påverkat studien. I 

Diskussion kring framtida arbete, kapitel 8.5, beskrivs hur en vidare utveckling av studien kan 

göras och hur bland annat informationsinsamlingen kan utvecklas. 

8.5 Diskussion kring framtida arbete 
 
Det bemötande och mottagande som författaren av denna studie har fått av respondenter och 

andra som bidragit har varit mycket positivt. Det finns ett mycket stort intresse hos de som 

arbetar inom branschen att få vetskap om det som studien undersöker och en stor villighet att 

bidra med kunskap och erfarenhet. Flera aktörer har berättat att detta ämne intresserar dem 

mycket, både professionellt och personligt, och att detta är något de skulle vilja se undersökas 

mer. 

 

Denna rapport har djupgående undersökt teorin kring företags motiv för att ingå i samarbete 

med en LCC-leverantör, dess logistiska konsekvenser och hur de kan beaktas samt hur en 

TCO-analys kan utformas för att ta hänsyn till logistiken vid LCC-sourcing. Detta har gjorts 

via en litteraturstudie, empiriinsamling och analys. För att i mer detalj kunna utvärdera 

huruvida TCO-analysen, dess utformning och inkluderande av logistiska kostnadsposter är 

relevanta kan en fallstudie göras. Denna studie kan då användas som en grund för en framtida 

fallstudie. 

 

Vid ett framtida arbete kan denna studie fungera som en grund för att vidare undersöka 

analysen och de slutsatser som framkommit i denna studie och jämföra dem med en verklig 

eller framställd fallstudie. En fallstudie hos ett inköpande företag där olika leverantörer, 

inhemska och LCC, dess kostnader och logistik kan undersökas med denna studie som grund. 

 

Då denna studie i Huvudfråga 1 har identifierat varför gjutgodsköpande företag vänder sig till 

LCC-leverantörer kan detta användas som grund för att undersöka hur inhemska leverantörer 

kan vinna tillbaka dessa kunder.  

 

Studien kan även fungera som grund för att utöka undersökningens empiriinsamling i form av 

enkätstudie och intervju genom att inkludera en större population. Enkätstudien och 

intervjuernas population kan skalas upp för att erhålla ett större empiriunderlag för vidare 

analys eller liknande studie.  

 

Det kan även vara intressant att undersöka hur fler parametrar än just logistiska 

kostnadsposter kan inkluderas vid en analys kring LCC-sourcing. Ett exempel på detta skulle 

kunna vara hur miljöaspekten vid LCC-sourcing mot inhemsk sourcing kan undersökas och 

inkluderas vid beslutstagande. Detta skulle kunna hjälpa att stärka Svenska Gjuteriföreningens 

argument kring den inhemska leverantörsbasens fördel gällande CO2-utsläpp gentemot andra 

leverantörsbaser och bidra till att fler företag väljer inhemska leverantörer.  

 

Denna studie inriktar sig på gjuteriindustrin i Sverige och dess koppling till LCC-sourcing. 

Eftersom denna studie undersöker LCC-sourcings motiv och logistik i allmänhet bör denna 

studies undersökning och resultat vara relevant för flera olika branscher.  Denna studie bör 

därför kunna appliceras för andra branscher utöver gjutgodsbranschen och till västerländska 

länder utöver Sverige. 
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Denna studie har utformats med hänsyn till direktiv och avgränsningar givna av 

uppdragsgivare hos Svenska Gjuteriföreningen. Vid ett framtida arbete kan denna studie 

fungera som grund för ett arbete med färre eller andra direktiv. Exempelvis att undersöka 

inhemsk sourcing jämfört med europeisk sourcing eller att jämföra lågkostnadsländer globalt i 

stället för asiatiska, vilket skulle kunna ge en bredare undersökning av verkligheten. 
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9 SLUTSATS 

Detta kapitel presenterar en sammanställning av studiens resultat och slutsatser. Resultaten 

presenteras i ordningen av studiens huvudfrågor.  
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9.1 Besvarande av studiens syfte och huvudfrågor 
 

Studiens syfte var indelat i tre delar. Dessa var att utreda de inköpande företagens motiv för 

att ingå i samarbete med en LCC-leverantör, hur logistiken och dess effekter kan beaktas vid 

LCC-sourcing och hur det inköpande företaget kan använda sig av en TCO analys för att ta 

hänsyn till logistiken vid LCC-sourcing. Studiens syfte presenteras nedan: 

 

Studien avser att utreda vilka motiv inköpande företag har för att välja en leverantör i ett 

LCC och hur logistiken och dess effekter kan beaktas vid LCC-sourcing. Studien avser även 

att utreda hur de inköpande företagen kan använda sig av en TCO-analys för att ta hänsyn till 

logistiken vid LCC-sourcing.   

 

Detta syfte resulterade i framtagandet av tre olika huvudfrågor, se nedan. 

 

Huvudfråga 1. Vilka motiv har de inköpande företagen för att välja en leverantör i ett LCC?  

  

Huvudfråga 2. Hur beaktas logistiken och dess effekter i beslut kring LCC-sourcing?  

  

Huvudfråga 3. Hur kan de inköpande företagen använda sig av en TCO-analys för att ta 

hänsyn till logistiken vid LCC-sourcing?  

 

I enlighet med teorin framkom det tydligt att kostnadsreducering är det drivande motivet för 

de undersökta företagen att ingå i samarbete med en LCC-leverantör och var den absolut 

vanligaste målsättningen för LCC-sourcing.   

 

De tre vanligaste angivna motiven för LCC-sourcing var, i ordning, följande; 

 

1. Kostnadsreducering 

2. Erhållande av konkurrensfördelar 

3. Tillgång till ny marknad och bättre eller ny teknik 

 

Majoriteten av de inköpande företagen anser inte att miljöaspekten av LCC-sourcing i form av 

CO2-utsläpp är en betydande faktor och det påverkar inte deras val av leverantör. Däremot är 

detta något de planerar för eller vill ändra på. 

 

De undersökta företagen har inte en målsättning att välja en viss mängd LCC-leverantörer och 

en absolut majoritet har ingen sådan fastlagd strategi.  

 

Logistiken och dess effekter beaktas av de flesta undersökta företagen. De inkluderar 

logistiken och dess kostnader proaktivt i analys kring beslut kring LCC-sourcing. 

Respondenterna angav en mängd olika logistiska kostnadsposter som, i enlighet med teorin, är 

relevanta att inkludera för logistiska kostnadsposter i en totalkostnadsanalys. Dessa inkluderar 

logistiska kostnadskategorier som transport, lagerföring, lagerhållning och hantering samt 

administrativa kostnader.   

 

En majoritet av de undersökta företagen angav att det förekommer nya eller svårare logistiska 

utmaningar vid LCC-sourcing i jämförelse med inhemsk sourcing. Dessa utmaningar stämmer 

överens med teorin och inkluderar ökad ledtid, större lagernivåer, ökade kostnader för 
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lagerhantering, minskad flexibilitet, dyrare transport, ökade batchstorlek och i allmänhet en 

mer komplex logistik med ökade kostnader i jämförelse med inhemsk sourcing. Dessa 

utmaningar beskrivna av företagen var i enlighet med teorin.  

 

Majoriteten av de undersökta företagen angav att deras logistiska kostnader har ökat vid LCC-

sourcing i jämförelse med inhemsk sourcing. Detta i enlighet med teorin kring de olika 

kostnadsposternas påverkan vid långdistans LCC-sourcing. Samtliga respondenter som angav 

att de utför en analys vid val av LCC-leverantör angav att de undersöker logistiken och är 

medvetna om ökade logistiska kostnader.  

 

Ungefär hälften av de undersökta företagen angav att de använder sig av en TCO-analys vid 

beslut kring LCC-sourcing. I denna analys inkluderar samtliga företag logistiken och dess 

kostnader i syfte att få en helhetsbild, men vilka kostnader de inkluderar varierar till viss del. 

Från intervjuerna framkom det att TCO-analysen används oftare på senare år och att det finns 

en önskan att förbättra sin kunskap kring utformandet och utförandet av en TCO-analys.  

 

Samtliga respondenter angav att logistiken och dess kostnader inkluderas och beaktas i TCO-

analys vid beslut kring LCC-sourcing. Respondenterna angav att de särskilt noga granskar 

poster som ledtid, transport, emballage, lagernivåer, lagerhantering, kvalitet, kapitalbindning 

och risk för inkurans. En mall för utformning av en TCO-analys för beslut kring LCC-

sourcing presenterades. Majoriteten av kostnadsposterna inkluderas redan av respondenterna 

och resterande ansågs vara relevanta. Mallen för TCO-analysen togs emot positivt av 

respondenterna och uppfattades som utförlig och genomgående och bör därmed kunna 

appliceras vid utförande av en TCO-analys vid beslut kring LCC-sourcing. Denna mall 

tillsammans med beskrivning av TCO-analysen ur Referensramen, kapitel 3, respondenternas 

svar kan nyttjas av andra företag för att framta sin egen TCO-analys för LCC-sourcing.   

 

Som utmaningar för utförandet av en lyckad TCO-analys angav respondenterna svårigheten 

att samla in och kunna nyttja relevant data samt uppskatta och mäta kostnadsposter som kan 

vara svåra att kvantifiera. Detta var i enlighet med teorin och vad företagen bör ha i åtanke vid 

utformning av en TCO-analys.   
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11 BILAGA 1 – FRÅGEFORMULÄR FÖR ENKÄTSTUDIE 
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12 BILAGA 2 – FÖLJEBREV TILL ENKÄTEN 

Enkätundersökning 
Hej och tack för att du bidrar och hjälper till med denna studie! 

 

Dina svar på enkätundersökningen är mycket värdefulla. Om du har några frågor eller 

tekniska problem vänligen kontakta mig.  

Mail: eribr675@student.liu.se 

 

Jag heter Erik Broman och studerar till civilingenjör inom maskinteknik vid Linköpings 

Universitet och går sista terminen på min masterprofil inom logistik. 

 

Detta är en enkätstudie för ett examensarbete som bedrivs i samarbete med Linköpings 

Universitet och Svenska Gjuteriföreningen.  

 

Syftet med denna studie är att undersöka Svenska Gjuteriföreningens medlemmar som är 

inköpande företag av gjutgods och deras motiv till att välja en leverantör i ett Low-Cost 

Country, LCC beläget i Asien.  

Bakgrund 
 
Global handel har sedan länge varit ett växande fenomen vilket har påverkat den svenska 

gjuteriindustrin.  

 

Definitionen av ett LCC kan skilja sig åt. Vanligtvis beskrivs ett LCC som ett land som kan 

erbjuda en stark priskonkurrens i jämförelse med andra länder. Generellt kan man se att 

växande ekonomier med lägre lönekostnader, lägre driftskostnader och andra kostnadsfaktorer 

som är lägre än den internationella standarden klassificeras som ett LCC.  

Termen ”Low-Cost Country” är inte vanligt förekommande inom litteraturen och är därför 

svår att definiera. Vad som är ett LCC är således subjektivt. Begreppet ”LCC-sourcing” 

används ofta inom industrin. Ett land kan anses som ett LCC av företag i ett land medan det 

inte anses vara ett LCC av ett företag i ett annat land. I denna enkätstudie syftar LCC på 

asiatiska lågkostnadsleverantörer.  

 

Från 2003 till 2018 ökade den totala produktionen av gjutgods från cirka 70 miljoner ton till 

mer än 112 miljoner ton. Större delen av denna tillväxt skedde främst i Kina och Indien. 

Denna utveckling av ökande marknadsandelar av gjutgods har skett på bekostnad av tidigare 

storproducenter som USA, Japan och de flesta europeiska länder som under samma tidsperiod 

har tappat stora marknadsandelar. 

 

En totalkostnadsanalys är ett verktyg som företag kan använda sig av för att avgöra om 

förändringar kommer leda till den kostnadsreducering de vara avsedda att göra. 

Totalkostnadsanalyser kan ta olika form. En totalkostnadsanalys sker ofta när man vill 

jämföra nuläget med alternativa förslag, exempelvis när en ny leverantör ska väljas. 

 

mailto:eribr675@student.liu.se
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Total Cost of Ownership, (TCO), är en form av totalkostnadsanalys. TCO beskriver den totala 

kostnad som företaget ådrar sig under den inköpta produktens livstid. TCO ämnar identifiera 

den verkliga kostnaden för ett beslut. TCO:s filosofi grundar sig i att förstå den relevanta 

kostnaden för beslut kring inköp av en produkt eller tjänst från en leverantör. En TCO-analys 

upplevs ofta komplex då den är väldigt omfattande.  

 

Enkätens utförande 
 
Denna enkätstudie består av 27 frågor. Under respektive fråga kommer svarsalternativen att 

presenteras. 

 

De flesta frågor kommer att ha svarsalternativen ”Ja/Nej”. Under några frågor kommer det att 

stå ”annat:”, där har du möjlighet att utveckla svaret, beskriva situationen eller lägga till 

eventuell kommentar eller fri text.  

 

 

På frågor där det står ”Ange ditt svar:” har du möjlighet att fritt besvara frågan.  
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13 BILAGA 3 – INTERVJUGUIDE 

 

Bakgrund 
Intervjun har för avsikt att undersöka studiens Huvudfråga 2 & 3. En enkätstudie har 

genomförts där gjutgodsköpande företags motiv för att välja LCC-leverantörer har undersökt. 

Inom denna enkätstudie inkluderades ett antal frågor relaterade till Huvudfråga 2 & 3 vilket 

kommer att undersökas på en djupare nivå i denna intervju.  

 

Intervjuns kommer att ha två huvudområden; logistikens roll vid LCC-sourcing och hur 

logistiken kan tas hänsyn till i en TCO-analys. 

 

Intervjufrågor 
Följande frågor ämnar koppla till Huvudfråga 2 och grundar sig på dess uppgiftsprecisering 

och underfrågor: 

 

Fråga 1: När ni utför en totalkostnadsanalys vid leveröstval med LCC-leverantörer, hur 

inkluderar ni då logistiken? 

 

Fråga 2: Vilka logistiska kostnadsposter ingår i er totalkostnadsanalys? 

 

Fråga 3: Finns det logistiska kostnadsposter ni inte undersöker och i sådant fall varför? 

 

Fråga 5. Jämför ni de logistiska kostnaderna vid val mellan inhemsk och LCC-leverantör? 

 

Fråga 6: Hur skiljer sig logistiken när ni samarbetar med en asiatisk LCC-leverantör i 

jämförelse med en inhemsk leverantör? 

 

Fråga 7: Vad skulle ni beskriva som de största logistiska utmaningarna som förekommer vid 

LCC-sourcing? 

 

Fråga 8: Tas dessa utmaningar till hänsyn vid leverantörsbeslut?  

 

Fråga 9: Hur påverkas LCC-sourcing era logistiska kostnader jämfört med LCC-sourcing? 

 

Fråga 10: Hur påverkar den ökade distansen er logistik? 

 

Fråga 11: Hur påverkas följande logistikrelaterade poster vid er LCC-sourcing jämfört med 

inhemska leverantörer, dvs vid jämförelse är de dyrare vid LCC-sourcing i jämförelse om 

samma produkt skulle införskaffas från en svensk leverantör. 

 

- Lagernivåer, säkerhetslager 

- Ledtid 

- Transportkostnad 
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- Kapitalbindning 

- Riskkostnader 

- Leveransskador, hantering, paketering 

- Leveransrättidighet (on-time delivery) 

- Konsistensen av ledtiden 

Fråga 12: Upplevs LCC-nationernas logistiska förmåga i form av infrastruktur, pålitlighet, 

kulturell kompabilitet och leveransförmåga påverka er logistik och era logistiska kostnader? 

 

Följande frågor ämnar koppla till Huvudfråga 3 och grundar sig på dess uppgiftsprecisering 

och underfrågor: 

 

Fråga 1: Skulle du säga att ni besitter god kunskap kring konceptet Total Cost of Ownership? 

 

Fråga 2: Har ni använt er av en TCO-analys vid val av leverantör? 

 

Fråga 3: Inkluderar ni logistiska kostnader i er TCO analys? Gör ni detta proaktivt, dvs innan 

avtal med leverantör? 

 

Fråga 2: Hur inkluderas logistiska kostnadsposter i er TCO-analys? 

 

Fråga 3. Vilka logistiska kostnadsposter ingår vanligtvis i er TCO-analys? 

 

Fråga 4: Då TCO syftar till att få en helhetsbild och inkluderas oftast kostnader före, under 

och efter själva transaktionen. Hur gör ni kring det? Inkluderas en helhetssyn för logistiken 

och dess kostnader? 

 

Fråga 5. Vad anser du kring denna modell av logistiska kostnadsposter att ingå i en TCO-

analys? 

 
Fråga 6. Har det varit något fall där en LCC-leverantör ej valdes på grund av de förutsedda 

ökade logistiska kostnaderna? Har ett samarbete avslutats eller omförhandlats på grund av 

liknande fall? 

 

                                       

                   
            

         
               

          
             

          
               

         
                

                  
          
            
                    
              
               

          

                 
             
                    



116 
 

Fråga 8. Har det varit något fall där en LCC-leverantör ej valdes på grund av de förutsedda 

ökade logistiska kostnaderna? Har ett samarbete avslutats eller omförhandlats på grund av 

liknande fall? 

 

Fråga 9. Upplever ni att ni har tillgång till all relevant data för att kunna erhålla kvantifiering 

av relevanta kostnader och att tillgå en träffsäkerhet när det kommer till att uppskatta 

kostnader och risker?  
 

Fråga 10. Har ni någon standardiserad ”mall” som ni utgår från vid utformning av en TCO-

analys?  
 

Fråga 11. Vilka utmaningar har ni mött vid utförandet av en TCO-analys? Vilka utmaningar 

kan du tänka dig att ni kan möta?  
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14 BILAGA 4 – INTERVJU 1 

Fråga 1. När ni utför en totalkostnadsanalys vid leverantörsval av LCC-leverantörer, hur 

inkluderar ni då logistiken? 

 

Det tillämpas mer och mer totalkostnadsanalyser, dock inte alltid. Det är fortfarande stort 

fokus på artikelpris och värktygskostnader.  Det är dock givet att om man vänder sig mot ett 

lågkostnadsland och får en hög logistikkostnad ska det inkluderas i totalkostnadsanalysen. 

Man talar ibland om ”good shipments” och ”bad shipments” alltså att skrymmande gods ska 

undvikas och skeppas runt jorden. Logistiken finns med i våra totalkostnadsanalyser. Dock 

tycker jag att det kan utvecklas hos oss. Det finns olika ”stakeholders” som är involverade i 

totalkostnadsanalysen. Jag kan tycka att det går för högt upp i organisationen. Jag skulle vilja 

se att det involverades mer logistik i vår totalkostnadsanalys vid LCC-sourcing.  

 

Fråga 2. Vilka logistiska kostnadsposter ingår i er totalkostnadsanalys?  

 

Transportkostnader är givet men även lagerhållningskostnader både hos leverantören och hos 

oss. Här finns risk i att dra på sig inkuransen och få förstora lager med produkter som inte kan 

användas. Detta kan bero på att materialet blir dåligt eller att en teknisk förändring sker som 

resulterar i att produkterna måste skrotas, detta är något vi kollar upp.   

 

Fråga 3. Vilka logistiska kostnadsposter anses vara störst och/eller viktigast att undersöka vid 

samarbete med en LCC-leverantör? 

 

Transportkostnaden och dess relaterade kostnader. Är transportkostnaden i helhet liten så 

jagar man ständigt låga kostnader och därför vänder sig mot lågkostnadsländer. Tvärtom, är 

transportkostnaden hög går det ofta att hitta ekonomiska lösningar i ett högkostnadsland som 

Sverige. En annan viktig kostnad är ställtidskostnader eller orderkostnader. Kapitalbindning 

är viktigt också.  

 

Fråga 4. Finns det logistiska kostnadsposter ni inte undersöker och i sådant fall varför? 

 

Nej, inget jag känner till.  

 

Fråga 5. Teorin beskriver ett antal logistiska kostnadsposter som kan ingå i en  

totalkostnadsanalys. Vad är dina åsikter kring dessa och inkluderar ni samtliga? 

 

Säkerhetslager är givet, har man inget säkerhetslager är det bara en tidsfråga innan det blir 

tomt och dyrt.  

 

Produktpriset är viktigt att undersöka tycker jag, kanske viktigt det är ju därför man vänder 

sig åt LCC-leverantörer. Men det kan jag tyckas hålla på att ändra sig lite. Man har ju 

historiskt endast fokusera på lön men det börjar bli andra kostnader nu också. Exempelvis 

energikostnad och ytkostnad går ju in i det här också. Detsamma med inflation. Kina som 

länge har varit ett klassiskt lågkostnadsland håller på att förändras ganska snabbt. Jag märker 

att man flyttar ut från Kina till andra sydostasiatiska länder.  

 

Leveransskador är bra att inkludera, det är ju givet att ju längre sträckor varor ska 

transporteras så ökar risken. Detta är jag inte så säker på att vi har med i vår 

totalkostnadsanalys när vi gör beslut gällande LCC-sourcing.  
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Korrekt kvantitet och urval är självklart. Man måste komma överens om vilka 

beställningskvantiteter som gäller.  

 

Likadant gäller för fakturering, mycket viktigt. 

 

Likadant som on time-delivery. Mycket viktigt. Kom inte för sent men inte heller för tidigt. 

Många företag bygger upp sina fabriker på just ”just in time” de vill inte ha några lager. Då 

finns det inte plats för felaktig leverans.  

 

Ledtiden är relevant, särskilt när man sourcar från Asien. Ska det ligga på en båt i flera veckor 

måste man ha med sig detta i totalkostnadsanalysen. Detta är viktigt. 

 

Konsistens av ledtiden kan jag förstå. Den är ju, som jag förstår, kopplad till on time delivery. 

Är det stabilt med konsistensen av ledtid så kan man ju skicka i väg transporten regelbundet 

då man vet att den kommer fram samma tid varje gång, vet man inte detta måste ju en 

säkerhetsmarginal skapas. Konsistens av ledtid inkluderar vi inte.  

 

Flexibilitet tycker jag däremot är väldigt viktigt och som borde ingå i en undersökning. Alltså 

att vi ska kunna säga till leverantörer att vi exempelvis behöver 10% mer än vad avtalet säger 

eftersom vi säljer mycket bättre. Då ska leverantören kunna absorbera detta.  

 

Fråga 6. Vilka nya eller svårare logistiska utmaningar uppstår vid samarbete med en LCC-

leverantör i jämförelse med en inhemsk leverantör?  

 

Tekniska förändringar. Exempelvis om vi ska ändra på en produkt och leverantören är 

inhemsk kan vi på ett mycket kort varsel liksom åka dit och ha ett möta. Detta blir ju mycket 

svårare med en leverantör i Asien. Det kräver planeringar på veckor för att göra den här typen 

av besök, mötet och ändringar. Detta går delvis in på flexibiliteten som blir lägre med LCC-

leverantörer. Tar du en produkt när den släpps kan den under sin livstid ha kanske 10 tekniska 

förändringar. Vid varje sådan förändring måste du undersöka om det går att ändra detta och 

det uppstår ofta ett givande och tagande med leverantören. Exempelvis kan det ske att 

leverantören säger ”nu passar inte detta längre i vår maskin eftersom ni har bett om för många 

tekniska förändringar”. Det är dock inte ofta det går så långt men det är mycket lättare med 

den här typen av frågor med en inhemsk leverantör. Det finns även en trend där stora OEM 

vill ha system i stället för bara komponenter in till sin fabrik.  

 

Fråga 7. Vad skulle du beskriva som de största logistiska utmaningarna som förekommer vid 

LCC-sourcing?  

 

Det är likt det vi pratade om tidigare. Det handlar om kommunikationen, flexibiliteten och 

tekniska lösningar. 

 

Fråga 8. Hur påverkar den ökade geografiska distansen er logistik? 

Det blir ju svårare desto längre bort man hämtar saker. Tillräckligt stora företag, som mitt 

exempelvis, bör och måste ha representanter i det aktuella LCC-landet för att ha en sån bra 

kontakt som möjligt. Mitt företag har kontor och folk i samtliga världsdelar. Detta speciellt 

för att man har många LCC-leverantörer.  
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Fråga 9. Hur påverkas följande logistikrelaterade poster vid LCC-sourcing jämfört med 

inhemsk sourcing? 

 

Lagernivåer, säkerhetslager. Detta måste finnas både hos leverantören och hemma hos oss, 

särskilt säkerhetslager som är väldigt viktigt. Lagernivåer och säkerhetslager blir högre 

jämfört med att använda sig av en inhemsk leverantör.  

Ledtid är given, det tar längre tid från Asien, alltså blir det en ökad ledtid.  

Transportkostnad, det blir dyrare att hämta hem saker långt bort. Alltså blir 

transportkostnaden högre vid LCC-sourcing från Asien i jämförelse med inhemsk sourcing.  

Kapitalbindning, samma sak som ovan. Vi får en större kapitalbindning vid LCC-sourcing. 

Riskkostnader, de ökar. Det blir större risker ju längre bort det produceras.  

Leveransskador, hantering, paketering. Detta har jag inget eget exempel att tänka på. Jag vet 

inte men jag kan tänka mig att det låter rimligt att även dessa kostnader ökar vid LCC-

sourcing. Detta eftersom det är en längre och mer riskfylld transport.  

 

Leveransrättidighet, Det blir ofta svårare att få till det vid LCC-sourcing än inhemsk sourcing. 

Det kan ofta finnas centrala lagerhubbar. Antingen att riktigt stora företag har det själv, eller 

om man inte är riktigt stort företag att man köper in sig i ett sådant lager någonstans i Europa.  

Konsistens av ledtiden, är samma sak som ovan, variationen ökar ju längre bort man hämtar 

hem något ifrån. 

 

En annan sak som är signifikant för mitt företag är säsongsvariationer. Typexempel är 

trädgårdsredskap som säljs på våren, sommaren och en bit in på hösten, sen dör den 

marknaden fullständigt. För att inte dimensionera för stora tillverkningssystem och 

dimensionera fel så tillverkas medvetet på lager som börjar någon gång i oktober, november, 

december så att när marknaden sätter i gång på våren är lagren välfyllda. Detta påverkar alla 

frågor som vi har gått igenom hittills. Detta kanske inte är relevant för just ditt examensarbete 

och kanske kräver ett eget examensarbete för att undersöka. 

 

Fråga 10. Hur har LCC-sourcing påverkat era logistiska kostnader?  

 

Logistikkostnaderna har definitivt ökat. Däremot det som är mycket svårare att svara på är om 

totalkostnaden har minskat eller ökat. Det är lite så att när det uppstår ett hot i form av LCC-

leverantörer för de inhemska leverantörerna, vad gör de då? Jo de kan inte gå och sänka sina 

priser hur mycket som helst, däremot kan de kanske öka sin effektivitet.  

 

Fråga 11. Upplevs LCC-nationernas logistiska förmåga i form av infrastruktur, pålitlighet, 

kulturell kompabilitet och leveransförmåga påverka er logistik och era logistiska kostnader? 

 

Jag kan inte dela någon fakta med dig om detta. Däremot kan jag dela en känsla om att ett 

samhälle som har en god infrastruktur måste vara bättre logistiskt sätt. Detta är en viktig 

fråga. Jag är inte säker på att mitt företag har med sig denna fråga när man undersöker LCC-

leverantörer. Detta är något som jag gärna skulle vilja se att mitt företag undersökte mer i 

framtiden.  

 

 

Fråga 1: Skulle du säga att ni besitter god kunskap kring konceptet Total Cost of Ownership? 

Vi är medvetna om det men vi har fortfarande mycket att arbeta på och förbättra för att bli 

riktigt bra på det. På en skala 1–10 skulle jag påstå att vi ligger på en 6 eller 7.  
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Fråga 2: Har ni använt er av en TCO-analys vid val av leverantör? 

 

Ja vi använder det. Vi har börjat använda det mer.  

 

Fråga 3: Inkluderar ni logistiska kostnader i er TCO analys? Gör ni detta proaktivt, dvs innan 

avtal med leverantör? 

 

Hittar man en leverantör som är lite billigare får man inte glömma att den leverantören kanske 

ligger väldigt långt borta och detta medför en massa nya kostnader och utmaningar och då ska 

man ju inte nominera den leverantören. Vi inkluderar inte alltid de logistiska kostnaderna i vår 

TCO-analys, men oftast, detta är en anledning till att jag tidigare endast betygsatte oss som 6 

eller 7 gällande TCO på fråga 1. Denna undersökning görs proaktivt innan sourcing börjat. 

Däremot ska du veta att mitt företag har livtidscykler som kan hålla i 25 år.  

 

Fråga 4: Hur inkluderas logistiska kostnadsposter i er TCO-analys? 

Vi inkluderar en mängd olika logistiska kostnadsposter i vår TCO-analys. Detta gör vi 

proaktivt inför ett sourcingsbeslut.  

 

Fråga 5. Vilka logistiska kostnadsposter ingår vanligtvis i er TCO-analys? 

Det är absolut transporten, emballage, lager, lageryta, ökade lagernivåer vid LCC-sourcing, 

kapitalbindning, risk för inkurans, risk att saker blir gamla eller inte kan användas längre. 

Dessa är väl de främsta som jag kan komma på just nu.  

 

Fråga 6: Då TCO syftar till att få en helhetsbild inkluderas oftast kostnader före, under och 

efter själva transaktionen. Hur gör ni kring det? Görs en helhetssyn för logistiken och dess 

kostnader? 

 

Hm detta känner jag inte till så mycket. Detta är inte något jag kan säga att vi gör. Däremot 

kan jag se att det inte är helt lätt att utföra en TCO-analys. Det är väldigt komplicerat och då 

gör man det kanske lite lätt för sig och mäter sånt som är lätt att mäta. Detta upplägg tycker 

jag ser riktigt bra ut och är något jag ska ta med mig.  

 

Fråga 7. Vad anser du kring denna modell av logistiska kostnadsposter att ingå i en TCO-

analys? 

 

Det som jag ser direkt är post-transaktion och kvalitetsbrister. Om ett emballage är skadat går 

det oftast tillbaka för det är ingen som ens vill ta i något om emballaget är skadat. Tullavgifter 

är viktigt, det inkluderar kanske inte alla. Jag vet inte hur mycket vi kollar på tullavgiften 

faktiskt. Lagerhållning och likande poster har vi varit inne på och det är viktigt. 

Hanteringskostnader är relevanta. Jag får definitivt en tankeställare av denna modell. Det är 

uppenbart att det är mycket att tänka på och kanske mer än vad vi har gjort. Jag får en positiv 

bild av denna modell. Jag tycker att den kanske verkar lite komplex. Uppdelningen mellan de 

tre kategorierna verkar rimligt. Det blir nog svårt att göra i färre steg och jag vet inte om det 

blir bra utifall man har fler steg i den.  

 

Fråga 8. Har det varit något fall där en LCC-leverantör inte valdes på grund av de förutsedda 

ökade logistiska kostnaderna? Har ett samarbete avslutats eller omförhandlats på grund av 

sådana omständigheter? 
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Ja, vi är inne i en våg av hög automatisering. Då spelar det mindre roll vart i världen man är 

och producerar saker och ting, då kan man likagärna vara i Sverige om man uppnår hög 

automatisering. Man kan vända på denna fråga egentligen, i ett LCC-land kostar en arbetare 

så lite att vi inte behöver bedriva automatisering. Därför tycker jag att detta är en fördel som 

Sverige och resten av Europa har med att man jobbar mycket med automatisering. Men, ja 

visst händer det att en LCC-leverantör inte väljs för att man ser logistikkostnaderna, det har 

hänt. Jag känner till en leverantör som har en fabrik i ett LCC-land men ska nu flytta tillbaka 

till Sverige. Dom har inte lyckats hitta någon effektivitet efter att ha varit där i 8–10 år. På 

vissa områden skulle jag säga att vindarna har vänt och företag kommer tillbaka Sverige. 

Detta beror definitivt på att de logistiska kostnaderna kommer ikapp en och i kombination 

med en förståelse och kunskap av att ta steget från manuell till automatiserad och 

högautomatiserad produktion.  

 

Fråga 9. Upplever ni att ni har tillgång till all relevant data för att kunna erhålla kvantifiering 

av relevanta kostnader och att tillgå en träffsäkerhet när det kommer till att uppskatta 

kostnader och risker? 

 

Ja det skulle jag säga att vi gör. Däremot sitter ju dessa personer på olika delar i företaget så 

man måste skapa någon sort starkt team som jobbar med detta. Det görs för tillfället i viss 

mån men kan absolut förbättras. Detta åter igen med att vi kan bli bättre med vår TCO. Vi har 

möjlighet att bli bättre på detta och det är något vi kan bli bättre på. Data finns inom företaget 

det måste bara läggas fram ordentligt.  

 

Fråga 10. Har ni någon standardiserad ”mall” som ni utgår från vid utformning av en TCO-

analys? 

 

Nej, inte vad jag känner till. Det är något vi skulle kunna ta fram. Jag skulle inte säga att vi 

gör annorlunda för varje gång. Egentligen handlar det om att mitt företag har så många olika 

områden och avdelningar som lever lite av sitt eget liv. Om man kan centralisera detta så 

skulle man kunna få en bra mall tror jag.  

 

Fråga 11. Vilka utmaningar har ni mött vid utförandet av en TCO-analys? Vilka utmaningar 

kan du tänka dig att ni kan möta? 

 

Hitta och få in relevant data. Data kan vara relevant vid en viss tidpunkt men efter ett tag kan 

data ha förändrats, därför måste data uppdateras hela tiden. Jag tror även en utmaning är att 

man måste sätta sig ihop och arbeta som ett team för att få fram så bra TCO som möjligt. 

Utöver det kommer jag inte på något.  
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15 BILAGA 5 – INTERVJU 2 

Fråga 1. När ni utför en totalkostnadsanalys vid leverantörsval av LCC-leverantörer, hur 

inkluderar ni då logistiken? 

 

Det vi gör när vi ska välja leverantör är att, utöver jämföra artikelpriser även inkludera 

logistiken. Det vi gör då är att kolla på själva fraktkostnaden. Detta lägger vi på artikelpriset 

så vi kan se vad artikeln kostar när den väl är levererad till oss. Exempelvis om vi köper in 

från en leverantör i Kina så är det vi som får stå för kostnaden från hamnen i Kina för 

transporten till artikeln är hos oss. Då är det ofta så att artikeln levereras till ett lager i Belgien 

där de ibland paketeras om till det emballaget vi vill ha och sen skickas det vidare till oss. 

Alltså är det själva frakt och transportkostnaden och sen så är det även den här 

paketeringskostnaden som ingår.  

 

Fråga 2. Vilka logistiska kostnadsposter ingår i er totalkostnadsanalys?  

Jag skulle säga att det främst är fraktkostnaden och ompackningskostnaden och artiklarnas 

lagring i Belgien, det är där vårt säkerhetslager finns. Jag skulle säga att de är de främsta 

logistiska kostnadsposterna som ingår i vår totalkostnadsanalys med en LCC-leverantör från 

Asien.  

 

Fråga 3. Vilka logistiska kostnadsposter anses vara störst och/eller viktigast att undersöka vid 

samarbete med en LCC-leverantör? 

Jag skulle nog säga samma kostnader som ovan. Alla de jag beskrev är väldigt viktiga.  

 

Fråga 4. Finns det logistiska kostnadsposter ni inte undersöker och i sådant fall varför? 

Nej, inget jag känner till. Det är klart att det kan vara kostnader som uppstår som man inte har 

koll på, särskilt när man handlar från leverantörer i Asien.  

 

Fråga 5. Teorin talar för ett antal logistiska kostnadsposter att ingå i en totalkostnadsanalys. 

Vad är dina åsikter kring dessa och inkluderar ni samtliga? 

Säkerhetslager, det är klart att det kostar pengar och det blir extra viktigt om man köper 

produkter från en mer avlägsen leverantör. Då blir det större ledtid och man måste ha större 

lager för att vara på den säkra sidan. Det här är nog en kostnad som vi summerar ihop med 

lager och ompaketering. Dock vill jag tillägga att alla dessa kostnader bygger på att 

produktpriset är mycket lägre än en Europeisk leverantör och att dessa ökade logistiska 

kostnader ska ju leda till en total kostnadsreducering.  

 

Produktpris, det måste vara lägre om man ska sourca från ett LCC i jämförelse med Tyskland 

exempelvis. Detta eftersom när man lägger till de logistiska kostnaderna med att sourca från 

Asien, exempelvis transporten, måste produktpriset vara lågt nog att man uppnår en total 

kostnadsreducering. Detta är det första vi tittar på när vi tar in offerter. 

Transportkostnad, detta inkluderas som jag beskrivit tidigare.  

 

Leveransskador, detta är däremot något som jag upplever inte diskuteras så mycket som det 

kanske borde. Men detta kanske även beror på vad som transporteras. Exempelvis gjutgods 

kanske inte går sönder i första taget. Men absolut det är väl snarare emballaget som kan gå 

sönder. Men detta är inte något jag har erfarenhet att vi inkluderar i en totalkostnadsanalys.  

Korrekt kvantitet och urval. Leverantörerna måste skicka rätt kvantitet som vi begär annars 

blir det en logistisk kostnad och avvikelse. Däremot att uppskatta detta, sätta en kostnad och 

inkludera i en totalkostnadsanalys tror jag inte är något vi brukar göra. Men absolut kostar det 
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pengar när det händer. Vi inkluderar det inte i analysen, däremot följer vi ju upp det varje 

gång det väl händer.  

 

Korrekt fakturering, mycket viktigt, man vill inte ha fakturatrassel och extra utredningar som 

kostar pengar. Men sen att försöka sätta en kostnad för detta eller att uppskatta är inte något 

jag vet att vi gör för tillfället.  

 

On time delivery, Detta är något vi inkluderar. Det måste mätas och är väldigt viktigt. Vi vill 

ha godset när vi behöver det.  

 

Ledtid, denna blir ju längre med LCC-leverantörer i Asien än inhemska eller europeiska 

leverantörer. Detta är ju väldigt negativt med en lång ledtid. Detta är något man måste beakta 

i förhållande till vad fördelarna med LCC-sourcing är i stort. Allt tar mycket längre tid med en 

LCC-leverantör och tid kostar ju pengar. Ledtidsaspekten ör absolut något vi inkluderar vid 

beslutstagandet av LCC-sourcing.  

 

Konsistens av Ledtid, ja det här hänger ju ihop lite med on time delivery. Dom får ju inte 

leverera för tidigt eller för sent och det är ju väldigt bra om dom levererar inom ett särskilt 

fönster ständigt under samarbetet. Detta är något vi kollar upp. Många av dom här faktorerna 

är att man mer uppskattar hur leverantörerna sköter sig och kollar deras track record.  

 

Fråga 6. Vilka nya eller svårare logistiska utmaningar uppstår vid samarbete med en LCC-

leverantör i jämförelse med en inhemsk leverantör? 

Det kan många gånger vara att uppskatta hur lång ledtiden faktiskt blir och sen kolla hur lång 

ledtid de faktiskt offererar och så behöver vi ha på lite marginal osv. Det är mycket lättare att 

uppskatta detta och få en mer precis ledtid och därmed kunna planera bättre exempelvis om 

man ska implementera en ny artikel om det är en inhemsk leverantör eller om det är en 

leverantör i en annan världsdel. Jag skulle nog också säga att flexibiliteten blir sämre med 

LCC-sourcing.  

 

Fråga 7. Vad skulle du beskriva som de största logistiska utmaningarna som förekommer vid 

LCC-sourcing? 

Jag skulle säga att ledtiderna som blir längre och mer oförutsägbara är den absolut största 

utmaningen vi möter.  

 

Fråga 8. Hur påverkar den ökade distansen er logistik? 

Jag tycker likt det jag svara de ovan att det påverkar ledtiden väldigt mycket. Men utöver 

detta medför ju även den ökade distansen i vårt fall till en mer komplicerad logistik då vi har 

mer parter inblandade, lagret i Belgien som jag beskrev tidigare där artiklarna först hamnar, 

paketeras om och sedan skickas till oss. Det blir fler parter involverade. 

 

Fråga 9. Hur påverkas följande logistikrelaterade poster vid LCC-sourcing jämfört med 

inhemsk sourcing? 

Lagernivåer, säkerhetslager, behöver vara större vid LCC-sourcing. Vi känner att vi behöver 

ha lite mer marginal eftersom om det saknas något kan iv inte snabbt få in det.  

 

Ledtid, lite samma resonemang som ovan. Allt går snabbare med inhemsk jämfört med LCC-

sourcing. Ledtiden ökar alltså vi LCC-sourcing 

 

Transportkostnad, den är mycket lägre om man har en inhemsk leverantör.  
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Kapitalbindningen, jag skulle säga att den minskar när man har en inhemsk leverantör med 

tanke på att man binder mer kapital vid LCC-sourcing i och med ökar säkerhetslager och en 

massa artiklar som går på båt i flera veckor. Vi gör större beställningar när vi beställer från 

kina, alltså batcherna är större från kina när de går till vårt lager i Belgien, men sen när vi 

lägger order från Belgien hit är det mer som vi vanligtvis vill ha dom, i lite mindre batcher. 

Det är ju så att leverantörerna fakturerar ju när dom skickar godset från sig och det betyder ju 

att om man har samma betalningsvillkor så blir det att vi som får betala frakturerna men sen 

så har vi ju lite olika villkor med olika leverantörer.  

 

Riskkostnader, det är klart att det är större risker att sourca grejer från Kina i jämförelse med 

Sverige eller Europa. Men samtidigt vill jag säga att det många gånger fungerar klockrent 

eftersom det är en bra leverantör. Men om vi antar ett scenario där det är en bra leverantör i 

Kina och en bra leverantör i Sverige skulle jag säga att riskerna ändå är högre i Kina. Det är 

risker många kopplade med att sourca från Kina. Så de bör öka vid LCC-sourcing. 

Leveransskador, hantering, paketering, jag skulle säga att det är samma resonemang som 

ovan.   

 

Leveransrättidighet, jag skulle nog säga att det inte bör diffa med för oss med tanke på att vi 

har ett lager i Belgien som ropar av till Kina och vi ropar av från lagret i Belgien. Lagret 

hjälper väldigt mycket med detta.  

 

Konsistensen av ledtid, jag vet inte riktigt, allt detta bygger ju på att vi måste ha lite buffert 

och att leverantörerna är i rätt tid. Jag vet inte om detta är annorlunda med LCC-leverantörer 

jämfört med inhemska leverantörer.  

 

Fråga 10. Hur har LCC-sourcing påverkat era logistiska kostnader?  

Det kostar ju alltid mer pengar med LCC-sourcing på det sättet att logistikkostnaderna blir 

större jämfört med en inhemsk leverantör. Men sen är det ju kanske ett bra beslut på helheten 

om man ser till den totala kostnaden, vilket är vårt mål och vad vi hoppas.  

 

Fråga 11. Upplevs LCC-nationernas logistiska förmåga i form av infrastruktur, pålitlighet, 

kulturell kompabilitet och leveransförmåga påverka er logistik och era logistiska kostnader? 

Nej det kan jag inte riktigt säga att jag har några erfarenheter av så det är inget jag skulle 

kunna säga. Vi har ett lokalt kontor både i Kina och Indien med inköpare som har en tätare 

kontakt med leverantörerna med språkkunskaper så det kan bli lättare för oss och 

leverantörerna att kommunicera. Men jag kan inte komma på något exempel där deras 

inhemska logistik påverkat vår men däremot betyder inte det att det inte händer.   

 

 

TCO 

Fråga 1: Skulle du säga att ni besitter god kunskap kring konceptet Total Cost of Ownership? 

Det känns väldigt stort och brett. Jag kan säga så här när det kommer till att sourca från LCC-

länder diskuteras fler saker än enbart priset. Mycket om transport, hållbarhet och en 

helhetsbild. Alla saker kan vi inte riktigt mäta eller sätta en siffra på när vi tar ett beslut. Det 

finns många aspekter oms är lite abstrakta och inte så konkreta att man inte kan sätta en direkt 

kostnad på. Dessutom hur mycket tid vi behöver lägga på något för att analysera och utreda, 

det kostar ju pengar, mantid kostar pengar. Generellt skulle jag säga att vi besitter en så där 

god kunskap, medel kanske kring TCO. Det är något vi har i oss och använder men inte något 

vi diskuterar så mycket.  
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Fråga 2: Har ni använt er av en TCO-analys vid val av leverantör? 

Ja, jag vet inte om man exakt kan kalla det en TCO-analys enligt teorins definition men jag 

skulle säga att vi gör en analys som ör bredare än en vanlig kostnadsanalys. Vi tittar på mer än 

inköpspriset och inkluderar logistiken, hållbarheten och försöker få en helhetsbild. Vi ratar 

alla leverantörer när det kommer till deras logistik, leveransförmåga, finansiell status, efter 

marknad, om de levererar i rätt tid osv så vi tar ju hänsyn till en mängd aspekter. På sådant 

sätt skulle jag se det som en form av TCO-analys. Jag förstår att TCO är väldigt komplicerat 

och teoretisk. Det kan vara en skillnad mellan teorin och verkligheten ibland.  

 

Fråga 3: Inkluderar ni logistiska kostnader i er TCO analys? Gör ni detta proaktivt, dvs innan 

avtal med leverantör? 

Det gör vi innan vi väljer en leverantör, alltså proaktivt. Vi behöver presentera vilken 

leverantör vi vill nominera att välja och där förklara varför. Men jag kanske inte skulle säga 

att vi jobbar strikt inom definitionen av en TCO-analys. Jag vet inte vad jag skulle kalla det.  

 

Fråga 4: Hur inkluderas logistiska kostnadsposter i er TCO-analys? 

Det är mycket fokus på tidsaspekten, om något skulle gå fel om vi får kvalitetsproblem. Att 

det många gånger är lite mer komplicerad logistik med en leverantör i Kina jämfört med en 

svensk leverantör.  

 

Fråga 5. Vilka logistiska kostnadsposter ingår vanligtvis i er TCO-analys? 

Likt det jag beskrivit ovan.  

 

Fråga 6: Då TCO syftar till att få en helhetsbild och inkluderas oftast kostnader före, under 

och efter själva transaktionen. Hur gör ni kring det? Inkluderas en helhetssyn för logistiken 

och dess kostnader? 

 

Så som vi jobbar är sällan att de tär en engångshändelse utan det är ju löpande ständigt. Det är 

ett fortlöpande jobb. Vi undersöker ju innan när vi bestämmer vilken leverantör, sen när 

avtalet är i gång undersöks ju aktuella överenskommelser. Men om vi arbetar på detta sätt det 

kan jag itne riktigt svara på. 

 

Fråga 7. Vad anser du kring denna modell av logistiska kostnadsposter att ingå i en TCO-

analys? 

Den ser vettig ut tycker jag. Identifiering behöver göras av oss och de som tar fram själva 

ritningen. Bedömning av alternativ gör vi, det sker när vi jämför leverantörer. Utbildning av 

leverantör sker ju enbart om vi behöver en ny leverantör när vi måste lära ut rutiner bland 

annat, annars om det är en befintlig leverantör behövs det inte men om det behövs så 

inkluderar vi det i analysen. Resterande poster tycker jag ser bra ut. Orderförberedelser är 

snarare något vi gör en gång och som kanske skulle passa i pre-transaktion.  

 

Transportkostnader undersöker vi men kanske inte när det väl är i gång och rullar och går. 

Inspektionskostnader är klart, exempelvis innan dom för börja att serieleverera så vill vi ju ha 

en inspektion och se att det ser rätt ut. Tullavgifter är inte något som jag som inköpare 

kommer i kontakt med. Jag skulle inte säga att vi undersöker det. Det skulle ju bli mer 

transparant att inkludera detta men skulle ju leda till mer administration. Lagerhållning är ju 

något vi kollar på också. Detsamma med hantering och paketering. Kvalitetsbrister är ju något 

vi undersöker. Eventuella kompletteringar noteras.  
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Fråga 8. Har det varit något fall där en LCC-leverantör ej valdes på grund av de förutsedda 

ökade logistiska kostnaderna? Har ett samarbete avslutats eller omförhandlats på grund av 

liknande fall? 

Ja det kan finnas sådana fall när vi håller på och utvärderar offerter och tittar på vilka 

alternativ som är mest fördelaktigt ur en kostnadssynpunkt för då ser vi det svart på vitt vad 

kostnaderna kostar. Men om vi säger att vi ser att en LCC-leverantör är billigast och sen 

bryter kontraktet som du frågan beskriver känner jag inte till något fall hos oss. Men sen kan 

det ju också vara så att artikelpriset från en europeisk leverantör och en asiatisk leverantör 

skiljer så pass lite kan göra att det inte blir värt med det lägre asiatiska priset då de logistiska 

kostnaderna gör det dyrare, så kan det vara.  

 

Fråga 9. Upplever ni att ni har tillgång till all relevant data för att kunna erhålla kvantifiering 

av relevanta kostnader och att tillgå en träffsäkerhet när det kommer till att uppskatta 

kostnader och risker? 

Det vi mäter och förväntas presentera tycker jag att vi har ja, sen som jag beskrivit tidigare 

finns ju saker runt omkring som vi vill undersöka som det kanske inte går att sätta en konkret 

siffra på. När det gäller själva transportkostnaden har vi regelbundna rutiner med ett team som 

undersöker detta och räknar på detta där vi kan få ett tydligt svar så det tycker jag funkar 

väldigt bra. Jag tycker i stort att det fungerar bra att få alla siffror vi vill ha. 

 

Fråga 10. Har ni någon standardiserad ”mall” som ni utgår från vid utformning av en TCO-

analys? 

All den data vi tar reda på så finns det ju upparbetade rutiner och mallar. Sen finns det ju en 

del olika mallar beroende på vad vi vill efterfråga. Jag tycker att mallarna känns br och 

uppdaterar. Jag tycker inte att man behöver fixa och ändra på mallen men däremot kan man ju 

alltid förbättra och ständigt förbättra mallarna. 

 

Fråga 11. Vilka utmaningar har ni mött vid utförandet av en TCO-analys? Vilka utmaningar 

kan du tänka dig att ni kan möta? 

Kanske inte riktigt vad vi ska ha med eftersom det är väldigt styrt och vi har bra rutiner. Men 

däremot så kan det vara en utmaning att vi har vissa krav på att saker ska vara si och så viss 

mängd bra i och uppfylla vissa krav men sen så kan det vara så att ingen leverantör uppfyller 

allting och då får man ju välja det alternativ som är det bästa utifrån förutsättningarna. Det är 

också svårt hur man ska undersöka saker som inte riktigt går att sätta en konkret och mätbar 

kostnad på någonting. Men när det är lite mer abstrakta grejer där olika personer kan tycka 

olika blir det väldigt svårt i en sån här analys och senare beslut.  
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16 BILAGA 6 – LITTERATURSÖKNING 

 

 


