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Förord 

Författarna vill rikta ett stort tack till alla som har medverkat vid genomförandet av denna 

studie. Ett speciellt stort tack till alla respondenter och handledare på Volvo CE i Braås som 

har delat med sig av nödvändig information och lagt ner tid för att möjliggöra utförandet av 

studien. Vidare riktas ett stort tack till Hana Hulthén för betydande handledningar under 

studiens gång samt till examinatorn Helena Forslund som vid samtliga seminarietillfällen har 

gett oss givande konstruktiv kritik. Avslutningsvis vill författarna tacka alla opponenter för 

betydelsefulla opponeringar som har bidragit till studiens kvalitet och utveckling. 
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Abstract 

Title: Logistics costs in supplier switching - A case study at Volvo CE 

Course: Degree project in logistics, the Business Administration and Economics Programme 

Authors: Arbnora Dervishaj & Anton Lindén Persson 

Supervisor: Hana Hulthén 

Examiner: Helena Forslund 

 

Background:  Purchasing stands for an extensive part of a company’s total costs and thus has 

become a decisive strategy for competitive advantages. It has a direct impact on cost 

reduction, where supplier selection has an impact in particular. Nevertheless, the research on 

supplier switching and the costs related to a supplier switch is very limited. In case of a 

supplier switch it is important to have a complete picture of all the costs such change will 

entail. 

Purpose: The purpose of the study is to develop a cost model of which logistics cost are to be 

taken into account when switching between existing suppliers of direct material or introduce a 

new supplier of direct material. The cost model includes calculations and aims to increase the 

opportunity for cost-benefit analysis of supplier decisions.  

Methodology: In order to achieve the purpose of the study, the authors have done a case study 

at Volvo CE in Braås. Data collection has been done through both primary and secondary data 

in the form of unstructured and semistructured interviews, documents from the company and 

theories from scientific articles and literature. Snowball selection has been used to select the 

respondents for this study. 

Conclusion: For strategic supplier decisions to be profitable, companies should analyze costs 

by both identify related costs and calculate them. This is currently a problem at Volvo CE 

when switching between existing suppliers or introduce a new supplier. By, in this study, 

having identified all logistics costs related to these processes, a total cost model has been 

developed. The model includes both related logistics costs and calculations, which through 

standardization enable implementation of the model in other companies.   

Key words: Logistics costs, Supplier switching, Switching costs, Cost model, Implementation 
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Sammanfattning 

Titel: Logistikkostnader vid leverantörsbyten - En fallstudie på Volvo CE 

Kurs: Examensarbete i Logistik för Civilekonomprogrammet 30hp, 4FE19E, VT18 

Författare: Arbnora Dervishaj & Anton Lindén Persson 

Handledare: Hana Hulthén 

Examinator: Helena Forslund 

 

Bakgrund: Inköp står för en omfattande del av en verksamhets totala kostnader och har 

således blivit en avgörande strategi för att vinna konkurrensfördelar. Det har en direkt 

inverkan på kostnadsminskning, varav val av leverantörer i synnerhet har en påverkan. Trots 

detta är forskning kring leverantörsbyten och vad det innebär för kostnader mycket begränsad. 

Ifall ett leverantörsbyte är aktuellt för ett företag är det viktigt att ha en komplett bild över 

samtliga kostnader som ett sådant byte kommer innebära. 

Syfte: Studiens syfte är att utveckla en kostnadsmodell över vilka logistikkostnader som ska 

tas i beaktning vid byte mellan befintliga direktmaterialleverantörer samt införande av ny 

direktmaterialleverantör med tillhörande beräkningsunderlag. Denna kostnadsmodell ska öka 

möjligheten för kostnadsanalys vid leverantörsbeslut. 

Metod: För att uppnå studiens syfte har en fallstudie på Volvo CE i Braås gjorts. 

Datainsamling har skett genom såväl primär- som sekundärdata i form av ostrukturerade och 

semistrukturerade intervjuer, företagsdokument samt teorier från vetenskapliga artiklar och 

litteratur. Snöbollsurval har använts vid studiens urval av respondenter. 

Slutsats: För att strategiska leverantörsbeslut ska vara lönsamma bör företag analysera 

kostnader genom att såväl identifiera relaterade kostnader som beräkna dem. Detta är i 

dagsläget ett problem hos Volvo CE vid byte mellan befintliga leverantörer och införande av 

ny leverantör. Genom att, i denna studie, ha identifierat samtliga logistikkostnader relaterade 

till dessa processer har en totalkostnadsmodell framställts. Modellen innefattar både relaterade 

logistikkostnader och beräkningsunderlag som genom standardisering möjliggör 

implementering av modellen i andra företag. 

Nyckelord: Logistikkostnader, Leverantörsbyte, Omställningskostnader, Kostnadsmodell, 

Implementering 
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1 Inledning 
 

Detta kapitel inleds med en företagsbeskrivning av Volvo CE följt av en bakgrundsbeskrivning 

om inköp. Vidare konkretiseras problemet kring inköp och byte mellan befintliga leverantörer 

samt införande av ny leverantör i en problemdiskussion som sedan mynnar ut i en 

problemformulering samt studiens syfte. Slutligen presenteras studiens avgränsningar och 

disposition. 

 

1.1 Volvo CE 
Volvo AB är ett svenskt industriföretag som grundades år 1927. Ordet Volvo kommer från 

latin och betyder jag rullar (Volvo CE1 u.å.). Företagets huvudkontor ligger i Göteborg och 

koncernen är en ledande tillverkare av fordon såsom bussar, lastbilar, anläggningsmaskiner 

samt marin- och industrimotorer. Utöver detta erbjuder företaget även finansiella tjänster och 

har totalt 95 000 anställda vilket gör dem till en av dem största arbetsgivarna i Sverige (Volvo 

Group u.å.). 

 

Av Volvokoncernens alla delar kommer detta arbete riktas mot dotterbolaget Volvo 

Construction Equipment som vanligtvis brukar förkortas till Volvo CE. Organisationen är 

internationellt ledande inom “premium construction equipment” och erbjuder produkter i över 

140 länder med totalt 14 000 anställda (Volvo CE2 u.å.). Inom Volvo CE tillverkas 

grävmaskiner, hjullastare, ramstyrda dumprar, asfaltsläggare, vältar, rörläggare, 

rivningsutrustning och schaktvagnar (Volvo CE3 u.å.). Liksom koncernen, utgår Volvo CE 

från Sverige och Göteborg men verksamheten är utspridd på fyra kontinenter. Tio 

anläggningar är belägna i Europa (varav fem av dessa är i Sverige), två i Sydamerika, en i 

USA och fyra i Asien (Volvo CE4 u.å.). En av dem fem faciliteterna i Sverige ligger i Braås, 

cirka 30 km norr om Växjö. I Braås har Volvo CE både produktionen av ramstyrda dumprar 

samt produktutveckling av dumper. Anläggningen innehar även testfaciliteter. I nuläget är det 

drygt 800 anställda i Braås och de är ledande i världen när det kommer till tillverkningen av 

ramstyrda dumprar (Volvosteget u.å.). En dumper är ett fordon som används i arbetet med 
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gruvor, dagbrott och tunnelbyggen men även vid förflyttning av jord, avfallshantering och 

materialhantering. De är framställda för att klara av den svåra terräng som är vanligt 

förekommande vid dessa arbetsplatser (Volvo CE5 u.å.). 

 

Då det var Volvo som uppfann dumpern hade de till en början 100 % marknadsandelar men 

som i dagsläget är nere på drygt 37-38 %. Den första modellen lanserades år 1966 och hette 

“Grus-Kalle” och hade en kapacitet på 10 ton (Inbound Logistics Manager 2018-01-24). Idag 

har Volvo CE sju olika modeller i sitt sortiment och det har skett en enorm utveckling sedan 

1966. Den i nuläget största modellen heter A60 och har en kapacitet på 55 ton medan den 

minsta heter A25G som har en kapacitet på 25 ton (Volvo CE5 u.å.).  

 
Figur 1: Volvo A60H och Grus-Kalle (Mynewsdesk 2016). 

 

Volvo CE har ett stort och långvarigt engagemang för deras tre kärnvärden; kvalitet, säkerhet 

och miljöhänsyn. Dessa kärnvärden har varit en del av deras DNA sedan lång tid tillbaka och 

genomsyrar organisationen, deras produkter och deras arbetssätt. Företaget arbetar för att 

säkerställa kärnvärdena genom hela processen; från forskning och utveckling till försäljning 

och eftermarknadsstöd. Samtliga kriterier är enskilt viktiga men det är Volvo CEs aspekt att 

arbeta med dem gemensamt som gör företaget distinkt (Volvo CE6 u.å.). Tillsammans med 

dessa kärnvärden, styrker Volvo CE i Braås på deras framgångsfaktorer som delas upp i tre 

huvudpunkter: standardisering, ständig reflektion och verksamhetsutveckling samt tydliga 

målsättningar (Inbound Logistics Engineer2 2018-02-06). 
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1.2 Bakgrund 
Logistikprocess, som är de flöden som går igenom ett företag, kan delas in i tre funktionella 

delar: materialförsörjning, produktion och distribution. De tre funktionella delarna utgör den 

länk som binder leverantören med slutkunden genom transporter (Björklund 2012). 

Materialförsörjning benämns även som inköp eller inköpsledning och är en betydande 

funktion i många företag då det innebär stora kostnadsbesparingar och säkerställning av högre 

produkt- och tjänstekvalitet (Björklund 2012; Handfield et al. 2009).  

 

Van Weele (2012, 32) definierar inköp som: “Hantering av företagets externa resurser på ett 

sådant sätt att försörjning av alla varor, tjänster, kapaciteter och all kunskap som är 

nödvändiga för att driva, underhålla och styra företagets primära och stödjande aktiviteter 

säkras på ett så fördelaktigt sätt som möjligt”. Vanligtvis delas inköp upp i direkt och indirekt 

material. Direkt material innebär material, komponenter och produkter som används vid 

tillverkning av företagets färdiga produkt. Indirekt material, i form av material, komponenter 

och tjänster, går däremot inte in i slutprodukten utan fungerar som stödjande material för 

verksamheten (Van Weele 2012).  

 

Inköp hade från början rollen att “operativt genomföra inköp och upphandlingar på 

verksamhetens uppdrag, samt att säkerställa att man tar tillvara organisationens 

samordningsfördelar” (Kron och Wallgren 2010, 41). Under 1980-talet förändrades detta då 

det skedde en utveckling som innebar att inköpsenheten fick en utökad funktion, nämligen en 

stödjande roll. Stödjande uppgifter kan vara att säkerställa upphandlingskompetensen, 

säkerställa leveranser etcetera. Inköpsrollen har ytterligare, sedan 1980-talet, utvecklats mot 

ledning av försörjningskedjor vilket givit inköp en tredje funktion: en strategisk roll. Utöver de 

tidigare nämnda rollerna innebär detta att inköp i företag även ska försvara och bygga 

varumärket, göra en omvärldsbevakning etcetera (Kron och Wallgren 2010).  

 

Till följd av funktionens kraftfulla roll och en starkare konkurrenskraft bland organisationer 

har inköp blivit en avgörande strategi för att vinna konkurrensfördelar (Van Weele 2014; 

Handfield et al. 2009). Traditionellt sett används förhandling och upphandling som strategi för 
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kostnadsbesparingar med leverantörer. Detta har emellertid utvecklats och företag fokuserar 

alltmer på leverantörsrelationer (Handfield et al. 2009). Dock ligger inte fokus enbart på 

reducering av kostnader när det kommer till leverantörsrelationer utan materialförsörjningen i 

sig är viktig när det kommer till företags konkurrensförmåga. Bra leverantörer ger en god 

förutsättning för köpande företag att hålla leveranstider och en hög leveransservice gentemot 

kund (Jonsson och Mattsson 2011). 

 

För att hålla sig i framkant och förbli konkurrenskraftiga behöver företag ha en 

inköpsorganisation som ständigt jobbar med att förbättra effektiviteten av inköpsprocessen. 

Identifiera leverantörer, arbeta med förbättringar, identifiera användarnas krav och tillgodose 

deras behov är några av de aktiviteter som räknas in i inköpsprocessen (Monczka et al. 2009). 

Enligt Monczka et al. (2009) är valet och utvärderingen av leverantörer kanske den viktigaste 

uppgiften för inköp. Att urskilja leverantörer efter deras egenskaper är en förutsättning för att 

få lyckade försörjningskedjor (Lin och Wu 2011). Vid valet av leverantör tenderar många 

företag, vid ett nytt köp, att vända sig till nuvarande leverantörer. Anledningen till detta är att 

de redan har tillgång till den information som krävs om leverantören vilket sparar in på de 

resurser och tid som krävs i sökandet efter en ny. Problemet med ett sådant tankesätt är dock 

att köparen aldrig vet om det finns ett bättre alternativ att nyttja om de aldrig tar sig tiden att 

söka efter nya potentiella leverantörer (Monczka et al. 2009). 

 

Att vända sig mot en ny leverantör innebär omställningskostnader i form av exempelvis 

logistikkostnader (Zhang et al. 2015). Logistikkostnader är ett komplex ämne med olika 

definitioner och indelningar. För att särskilja logistikkostnader från verksamhetens totala 

kostnader är det dock viktigt att ha en tydlig definition av logistikkostnader och vad det 

omfattar (Stępieńa et al. 2016). Oskarsson et al. (2013) delar in totala logistikkostnader i sex 

komponenter: lagerföringskostnader, lagerhållningskostnader, transportkostnader, 

administrativa kostnader och övriga logistikkostnader. Enligt Pettersson och Segerstedt (2013) 

delas kostnader inom en försörjningskedja upp i sex grupper; tillverkningskostnader, 

administrativa kostnader, lagerkostnader, distributionskostnader, kapitalkostnader och 

installationskostnader. Vid leverantörsbeslut är det dock inte enbart viktigt att identifiera 
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relaterade kostnader utan även att beräkna samtliga kostnader (Friedl och Wagner 2012). En 

minskning av kostnader i en aktivitet kan leda till ökade kostnader för andra aktiviteter. Det är 

således nödvändigt med en övergripande bild över totala logistikkostnader vid logistiska 

beslut genom en totalkostnadsmodell, vilket kan vara mycket komplex (Jonsson 2008; Alves 

et al. 2013). Ett sätt att uppnå mindre komplexitet i administrativa och logistiska arbetssätt är 

standardiserade specifikationer (Van Weele 2014). 

 

1.3 Problemdiskussion 

1.3.1 Logistikkostnader vid byte mellan befintliga leverantörer och införande av ny 

leverantör 

I många företag spenderas mer än hälften av organisationens omsättning på inköp av material 

och tjänster. Inköp står alltså för en stor del av den totala kostnaden och har således en direkt 

inverkan på kostnadsminskning, lönsamhet och flexibilitet (Van Weele 2014). I synnerhet är 

det val av rätt leverantör som bidrar till reducering av inköpskostnader samt förstärkning av 

konkurrenskraft (Ekici 2013). Av denna anledning betraktas leverantörsval som en av dem 

viktigaste aktiviteterna inom inköpsfunktionen (Hlioui et al. 2017; Ekici 2013). Allt eftersom 

leverantörsval blir mer betydelsefulla och företag blir allt mer beroende av sina leverantörer, 

blir konsekvenser till följd av dåligt beslutsfattande allvarligare och betydelsen av kostnader 

vid leverantörsbyte blir viktigare (Hlioui et al. 2017; Van Weele 2012; Friedl och Wagner 

2012). Trots detta lägger begränsad forskning vikt på byte mellan befintlig leverantör eller 

införande av ny leverantör (Friedl och Wagner 2012; Pfeiffer 2010).  

 

En grundläggande del av inköpsbeslut är huruvida en leverantör uppfyller de krav som ställs 

på dem gällande kostnad, kvalitet och service. När leverantörer inte tillgodoser dessa krav kan 

det köpande företaget bland annat välja att byta leverantör, antingen mot en redan befintlig 

leverantör i företaget eller en helt ny. Denna inköpsstrategi orsakar omställningskostnader som 

måste övervägas i beslutet (Friedl och Wagner 2012). Det uppstår kostnader redan innan bytet 

i form av marknadsundersökningar, förberedelser av offertförfrågningar, utvärdering av 

leverantörens erbjudande, kontraktupphandling etcetera (Zhang et al. 2015; Friedl och Wagner 

2012). Vidare uppstår kostnader vid införande av ny leverantör då en relation med 
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leverantören ska inledas (Zhang et al. 2017). Denna kostnad innebär exempelvis att 

leverantören ska in i affärssystemet hos det köpande företaget som dessutom eventuellt 

behöver modifiera existerande processer och förfarande från tidigare leverantör (Zhang et al. 

2015; Friedl och Wagner 2012). Ytterligare kostnad är variationer sinsemellan befintlig och ny 

leverantör, exempelvis variationer i transport. I vissa fall innebär det även en kostnad att säga 

upp ett kontrakt med en befintlig leverantör (Zhang et al. 2015). Det uppstår således många 

olika omställningskostnader vid byte mellan befintliga leverantörer eller införande av ny 

leverantör och det köpande företaget bör därmed analysera dessa kostnader för att undersöka 

om ett sådant beslut är lönsamt för verksamheten (Friedl och Wagner 2012). Det är enligt 

Inbound Logistics Engineer1 (2018-02-06) ytterst viktigt att ha en komplett bild över samtliga 

kostnader som ett byte mellan befintliga leverantörer eller införande av ny leverantör innebär. 

 

Hos Volvo CE i Braås är inköp och logistik uppdelade i två separata organisationer med egna 

ansvarsområden. Inom inköpsorganisationen arbetar såväl strategiska inköpare och inköpare 

som behandlar arbetsuppgifter på en operativ nivå. Inköpsorganisationen har hand om arbetet 

med leverantörer, även strategiska beslut såsom byte mellan befintliga leverantörer och 

införande av ny leverantör. Vid sådana beslut har varje organisation inom verksamheten sina 

kostnader att beakta men i dagsläget är logistikkostnaderna som uppstår vid en sådan 

förändring inte definierade (Inbound Logistics Engineer1 2018-02-06; Inbound Logistics 

Engineer2 2018-02-06). Inköpsorganisationen har därmed enligt Inbound Logistics Engineer2 

(2018-02-06) inte full koll på vilka logistikkostnader som är relaterade till byte mellan 

befintliga leverantörer samt införande av ny leverantör och enligt Engblom et al. (2012) har 

logistikkostnader en betydande och relevant roll inom företag.  

 

Frågeställning 1: Vilka logistikkostnader är relaterade till byte mellan befintliga 

direktmaterialleverantörer och införande av ny direktmaterialleverantör hos Volvo CE i 

Braås? 
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1.3.2 Kostnadsmodell för beräkning av logistikkostnader 

Vid strategiska leverantörsbeslut är det viktigt att analysera kostnader för att undersöka 

beslutets lönsamhet för företaget. Det räcker emellertid inte med att enbart identifiera 

relaterade kostnader utan det är av betydelse att även kalkylera samtliga kostnader (Friedl och 

Wagner 2012). Ett kraftfullt och analytiskt verktyg vid beslut är totala kostnadsmodeller. En 

sådan modell syftar till att jämföra och utvärdera alternativ och avvägningar vid beslut inom 

försörjningskedjor (Considine et al. 2006). Vid totalkostnadsanalys är det därmed viktigt att ha 

tillräckligt med information kring kostnadsställena (Stępieńa et al. 2016). 

 

Det blir allt viktigare med precisa beräkningar av logistikkostnader bland verksamheter men 

det är dessvärre en utmaning för många företag att få fram exakta beräkningsunderlag av 

sådana kostnader (Bokor 2012). En av dem främsta orsakerna till svårigheter vid beräkning av 

logistikkostnader är kostnadernas komplexitet och bristen på information (Alves et al. 2013). 

Till följd av brist på information kring kostnaderna och dess komplexitet är traditionella 

kostnadsstrategier inte längre tillräckliga i många fall (Bokor 2012). En annan orsak till 

problemet att beräkna logistikkostnader är svårigheten att hitta specifika kostnader i företagens 

kostnadsuppföljningssystem. Detta beror på att kostnader sällan är indelade på specifika 

leverantörer (Oskarsson et al. 2013). Oskarsson et al. (2013) menar därmed att det krävs 

mycket arbete för att få fram exakta uppgifter kring logistikkostnader.  

 

Logistikorganisationen på Volvo CE i Braås känner att inköpsorganisationen måste gissa över 

logistikkostnader vid strategiska leverantörsbeslut. För att logistikorganisationen ska vara mer 

delaktig i beslut beträffande leverantörer som inköpsorganisationen tar bör en komplett modell 

över logistikkostnader samt tillhörande beräkningsunderlag till dessa kostnader framställas. 

Detta ska användas för att underlätta en dialog sinsemellan logistikorganisationen och 

inköpsorganisationen angående leverantörsbeslut inom Volvo CE. Det ska även ge 

inköpsorganisationen en tydligare bild över de faktiska kostnaderna som ett byte kan innebära 

då inköparna ständigt är oerhört prisfokuserade (Inbound Logistics Engineer1 2018-02-06; 

Inbound Logistics Engineer2 2018-02-06).  
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Frågeställning 2: Hur kan beräkning av de relaterade logistikkostnaderna vid byte mellan 

befintliga direktmaterialleverantörer samt införande av ny direktmaterialleverantör beskrivas 

i en kostnadsmodell? 

 

1.3.3 Implementering av kostnadsmodell till andra företag i construction-equipment 

industrin 

Batocchio et al. (2016) lyfter upp problematiken med implementering av affärsmodeller. I 

många industrier är nivån av framgångsrikt genomförda implementeringsprocesser väldigt låg, 

vilket bland annat kan bero på bristande samverkan mellan organisationer inom verksamheter 

(Batocchio et al. 2016; Van Weele 2014).  

 

Inköpsorganisationer har en stor roll inom ekonomiadministrativ effektivisering i många 

verksamheter. För att öka dessa möjligheter är en nära samverkan mellan 

inköpsorganisationen och andra delar av verksamheten en viktig strategi (Kron och Wallgren 

2010). Enligt Van Weele (2014) innebär det emellertid en utmaning att koordinera system 

mellan, framför allt, logistikorganisationen och inköpsorganisationen. En typisk 

problemsituation som leder till detta koordineringsproblem är brist på standardisering. Genom 

att använda standardiserade specifikationer istället för komplexa specifikationer kan även 

administration och logistiken bli mindre komplex (Van Weele 2014).  

 

Ganslandt (2009, 10) definierar en standard: 

“ ...som ett dokument som, för allmän och upprepad användning, anger regler, 

riktlinjer eller kännetecken för aktiviteter eller resultat av aktiviteter. Dokumentet 

ska vara fastställt av ett erkänt standardiseringsorgan, exempelvis en myndighet, 

och vara baserat på sammanvägda resultat från vetenskap, teknik och erfarenhet.“ 

 

En standard kan enligt Jakobs (2015) delas upp i två olika grupper: formel standard och 

företagsstandard. Företagsstandard, en standard som används internt i ett företag, kan vid 

framgång utvecklas till att sedan bli en branschstandard. 



 
 

19 

På senare år har det skett en förändring i industrin för construction-equipment som en följd av 

att konkurrensen på den internationella marknaden har ökat. Fokus har flyttats från att tidigare 

ha legat på ingenjörskonst till att idag handla om kostnader och skalfaktorer (Granskog et al. 

2016). 

 

En av Volvo CEs framgångsfaktorer i Braås är att ha en standardiserad verksamhet för att 

säkra kvalitet på sina produkter. Många av deras arbetsprocesser är idag standardiserade vilket 

ger dem förutsättningar för förbättringar. I dagsläget saknas emellertid en standardiserad 

modell som inkluderar samtliga logistikkostnader som ett byte mellan befintliga leverantörer 

eller införande av ny leverantör innebär med tillhörande beräkningsunderlag (Inbound 

Logistics Engineer1 2018-02-06; Inbound Logistics Engineer2 2018-02-06). 

 

Frågeställning 3: Hur kan kostnadsmodellen implementeras hos andra företag i construction-

equipment industrin? 

 

1.4 Problemformulering 
1. Vilka logistikkostnader är relaterade till byte mellan befintliga 

direktmaterialleverantörer och införande av ny direktmaterialleverantör hos Volvo CE 

i Braås? 

 

2. Hur kan beräkning av de relaterade logistikkostnaderna vid byte mellan befintliga 

direktmaterialleverantörer samt införande av ny direktmaterialleverantör beskrivas i en 

kostnadsmodell? 

 

3. Hur kan kostnadsmodellen implementeras hos andra företag i construction-equipment 

industrin? 
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1.5 Syfte 
Studiens syfte är att utveckla en kostnadsmodell över vilka logistikkostnader som ska tas i 

beaktning vid byte mellan befintliga direktmaterialleverantörer samt införande av ny 

direktmaterialleverantör med tillhörande beräkningsunderlag. Denna kostnadsmodell ska öka 

möjligheten för kostnadsanalys vid leverantörsbeslut. 

  

1.6 Avgränsningar 
Studien är begränsad till enbart leverantörer hos Volvo CE i Braås då en global aspekt i detta 

fall är för omfattande, såväl tidsmässigt som resursmässigt. Ytterligare begränsningar är att 

studien enbart omfattar verksamhetens leverantörer för direkt material. 

 

1.7 Studiens disposition 

 
Figur 2: Studiens disposition (egen illustration 2018). 
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2 Metod 
 

I detta kapitel presenteras studiens forskningsteoretiska ställningstaganden. Respektive 

underrubrik inleds med en förklaring av metodologisk teori som följs upp med ett resonemang 

över författarnas val av forskningsteori. 

 

2.1 Forskningsstrategi 
Bryman och Bell (2013) beskriver två inriktningar vid val av forskningsstrategi; kvalitativ och 

kvantitativ forskningsmetod. Ett kvalitativt angreppssätt innebär att forskaren vid insamling 

och analys av material lägger fokus på ord snarare än kvantiteter (Bryman och Bell 2013). 

Denna strategi lägger vikt vid individens tolkning och djupare förståelse av den sociala 

verkligheten (Björklund och Paulsson 2012). I förhållande till kvalitativ forskningsmetod, 

lägger forskaren vid en kvantitativ metod tyngd på numerisk datainsamling för att genom 

mätning och generalisering pröva existerande teori (Björklund och Paulsson 2012; Bryman 

och Bell 2013). 

 

2.1.1 Studiens forskningsstrategi 

Denna studie syftar att utveckla en kostnadsmodell över vilka logistikkostnader som ska tas i 

beaktning vid byte mellan befintliga direktmaterialleverantörer samt införande av ny 

direktmaterialleverantör. I kostnadsmodellen inkluderas tillhörande beräkningsunderlag för 

samtliga kostnader. Forskningsstrategin i studien är således både kvalitativ och kvantitativ. 

Studiens första frågeställning har besvarats utifrån en kvalitativ forskningsstrategi då 

författarna, genom kvalitativ datainsamling i form av en processkarta med tillhörande 

checklistor och intervjuer, har skapat sig en djupare förståelse av Volvo CEs process vid byte 

mellan befintliga leverantörer och införande av ny leverantör. Den kvantitativa strategin i 

studien utgörs av datainsamling för att möjliggöra framställning av beräkningsunderlag av 

logistikkostnader för studiens andra frågeställning. Kombinationen av förståelse över 

processen som Volvo CE genomgår vid ett leverantörsbyte samt beräkningsunderlag gav 
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författarna möjlighet att identifiera relaterade logistikkostnader och framställa en 

kostnadsmodell.  

 

2.2 Fallstudie som forskningsdesign 
En forskningsdesign är en ram som vägleder forskaren vid insamling och analys av data 

(Bryman och Bell 2013; Yin 2007). Det förekommer fem olika typer av forskningsdesign, och 

valet mellan dessa är beroende av studiens syfte och ställningstaganden (Bryman och Bell 

2013). Den metod som är att föredra vid studier av en aktuell företeelse i ett konkret 

sammanhang är fallstudie (Yin 2007). Med denna metod undersöks ett specifikt fall på djupet 

och dess styrka är därmed att kunna hantera empiriskt material av flera olika slag (Bryman och 

Bell 2013; Yin 2007). En fallstudiedesign kan struktureras som enfallsstudie med en eller flera 

analysenheter eller flerfallsstudie med en eller flera analysenheter (Yin 2007). 

 

2.2.1 Studiens forskningsdesign  

Författarna hävdar att fallstudie var den mest lämpade forskningsdesign att välja för denna 

studie. Syftet med studien är att utveckla en kostnadsmodell åt Volvo CE i Braås som belyser 

samtliga logistikkostnader relaterade till byte mellan befintliga leverantörer och införande av 

ny leverantör med tillhörande beräkningsunderlag. Detta syfte påvisar att studien är beroende 

av en ingående undersökning kring dessa processer med empirisk data i form av såväl 

företagsdokument och intervjuer för att kunna identifiera kostnader i dessa specifika fall. Detta 

stämmer väl överens med den förklaring Bryman och Bell (2013) och Yin (2007) ger av en 

fallstudie. Vidare är denna fallstudie strukturerad som enfallsstudie med två analysenheter. Att 

det är en enfallsstudie innebär att studien enbart utgörs på en verksamhet, Volvo CE. Vi har 

däremot undersökt två olika processer inom verksamheten, byte mellan befintliga leverantörer 

samt införande av ny leverantör, och därmed innefattar studien två analysenheter. Volvo CE i 

Braås har emellertid enbart en processkarta som illustrerar både bytet mellan två befintliga 

leverantörer samt införandet av en ny leverantör. Därmed har författarna genomgående under 

studien skrivit ihop dessa två processer.  
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2.3 Urvalsmetod 
Bryman och Bell (2013) redogör för två urvalsmetoder vid en undersökning; slumpmässigt 

urval samt icke-slumpmässigt urval. Slumpmässigt urval innebär en randomiserad 

urvalsteknik och kan därmed med större säkerhet generaliseras för hela populationen än med 

ett icke-slumpmässigt urval. En metod av icke-slumpmässigt urval är snöbollsurval där 

forskaren initialt tar kontakt med relevanta personer som därefter leder forskaren till 

ytterligare värdefulla respondenter (Bryman och Bell 2013).  

 

2.3.1 Studiens urval 

I denna studie har snöbollsurval använts vid urval av respondenter. Initialt tog författarna 

kontakt med Inbound Logistics Manager på Volvo CE i Braås för att diskutera potentiella 

uppdrag som var aktuella inom verksamheten. Efter ett möte med sitt logistikteam angående 

denna studie presenterade han författarna vidare för två logistikingenjörer från deras Inbound 

Logistics avdelning som har agerat handledare under studiens gång. Logistikingenjörerna 

ansvarar för långsiktig utveckling, problemleverantörer, KPI uppföljning, nya leverantörer 

samt leverantörsbesök och ansågs därmed besitta kunskap som var av värde för studiens 

utveckling. Vidare presenterade logistikingenjörerna en inköpare för författarna för att 

komplettera insamling av empiriskt material. Vid datainsamling har ett icke-slumpmässigt 

urval använts. Detta innebär att författarna avsiktligt har använt specifika sökord vid insamling 

av teoretisk data samt samlat in specifik empiriskt material med syfte att besvara 

problemformuleringen. 

 

2.4 Datainsamling 
Vid datainsamling finns det, enligt Jacobsen (2002), ett flertal tillvägagångssätt som grundas i 

om forskaren vill ha information i form av primärdata eller sekundärdata. Primärdata innebär 

material som samlas in från en primär informationskälla specifikt för studiens ändamål genom 

intervjuer eller observationer (Jacobsen 2002; Björklund och Paulsson 2012). Sekundärdata 

innebär däremot insamling av existerande data som av andra ändamål än ens egna har 

utformats av tidigare forskare (Jacobsen 2002). 
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Intervju är en insamlingsmetod av primärdata som kan användas i såväl kvalitativa som 

kvantitativa studier (Bryman och Bell 2013). Graden av struktur som eftersträvas i intervjun 

avgör vilken typ av intervju som ska användas: strukturerad, semi-strukturerad eller 

ostrukturerad intervju (Björklund och Paulsson 2012; Merriam 1994). Strukturerad intervju 

innebär att forskaren i förväg har bestämt vilka frågor som ska ställas och i vilken ordning 

(Björklund och Paulsson 2012). Till skillnad från en strukturerad intervju, är semi-strukturerad 

intervju en mer fri intervjuform där en intervjuguide med förutbestämda teman används 

(Bryman och Bell 2013). Ordning av frågor samt eventuella följdfrågor bestäms efter hand för 

att anpassa intervjun efter respondentens svar och reaktioner (Björklund och Paulsson 2012). 

En ostrukturerad intervju är emellertid utformad som ett samtal med enbart förutbestämda 

ämnesområden vilket är användbart då forskaren inte har tillräckligt mycket kunskap kring 

företeelsen (Björklund och Paulsson 2012; Merriam 1994). 

 

2.4.1 Studiens tillvägagångssätt vid datainsamling 

Författarna har hämtat data från såväl primärkällor som sekundärkällor. Primärdata har 

samlats in genom ostrukturerade samt semistrukturerade intervjuer på Volvo CE i Braås som 

är sammanställda i figur 3. Sekundärdata har däremot samlats in genom företagsdokument, 

tidigare forskningar och hemsidor. Teorier har samlats in genom vetenskapliga artiklar och 

litteratur som författarna har fått tillgång till genom databaserna Business Source Premier, 

Google Scholar och Onesearch. 
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Figur 3: Aktiviteter vid datainsamling (egen illustration 2018). 

 

Frågeställning 1: Vilka logistikkostnader är relaterade till byte mellan befintliga 

direktmaterialleverantörer och införande av ny direktmaterialleverantör hos Volvo CE i 

Braås? 

  

För att besvara studiens första frågeställningen har data från sekundärkällor samlats in för att 

skapa en teoretisk referensram kring logistikkostnader. Denna teori har samlats in genom 

vetenskapliga artiklar och böcker som författarna har fått tillgång till genom diverse sökord (se 

figur 4). Det empiriska avsnittet för denna frågeställning utgörs av såväl primär- som 

sekundärdata. För att författarna skulle ges möjlighet att identifiera logistikkostnader 

relaterade till byte mellan befintliga leverantörer samt införande av ny leverantör hos Volvo 

CE i Braås krävdes en förståelse av dessa processer. Detta skapades bland annat genom 

sekundärdata i form av dokumentationer från företaget. Dokumentationerna författarna fick 

tillgång till var en processkarta med tillhörande checklistor. För en djupare förståelse över 

processen i fråga samlades primärdata in genom ostrukturerade och semistrukturerade 
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intervjuer hos Volvo CE i Braås. Kombinationen av dokumentationer och intervjuer gav 

författarna möjlighet att skapa en tydlig processbeskrivning av byte mellan befintliga 

leverantörer och införande av ny leverantör som la grunden till identifieringen av 

logistikkostnader inom och till följd av processen.  

 

 
Figur 4: Sökord till frågeställning 1 (egen illustration 2018). 

 

Frågeställning 2: Hur kan beräkning av de relaterade logistikkostnaderna vid byte mellan 

befintliga direktmaterialleverantörer samt införande av ny direktmaterialleverantör beskrivas 

i en kostnadsmodell? 

 

Primärdata från intervjuer berörda i frågeställning 1 har även varit av relevans för studiens 

andra frågeställning. Utöver detta har sekundärdata samlats in för framför allt den teoretiska 

referensramen som presenterar information kring totalkostnadsmodell samt 

beräkningsunderlag för logistikkostnader. Precis som för första frågeställningen har teorin 

samlats in genom diverse sökord (se figur 5). Ytterligare sekundärdata har samlats in genom 

företagsdokument från Volvo CE i Braås. Denna data består av ett gammalt företagsfall vid 

leverantörsbyte som presenteras i studien för att appliceras i kostnadsmodellen.  
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Figur 5: Sökord till frågeställning 2 (egen illustration 2018). 

 

Frågeställning 3: Hur kan kostnadsmodellen implementeras hos andra företag i construction-

equipment industrin? 

 

För studiens tredje frågeställning har ingen empirisk data samlats in utan enbart teori kring 

construction-equipment industrin, implementering och standardisering. Sökorden som har 

använts för att samla in teori för studiens tredje frågeställning är sammanställd i figur 6. 

 

 
Figur 6: Sökord till frågeställning 3 (egen illustration). 
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2.5 Kvalitetskriterier 
Enligt Yin (2007) är det viktigt att bedöma en forsknings kvalitet utifrån en rad 

kvalitetskriterier. Vid en fallstudie som forskningsdesign används vanligtvis följande kriterier 

som mått för studiens kvalitet: begreppsvaliditet, intern- och extern validitet samt reliabilitet. 

Begreppsvaliditet handlar om hur väl använda begrepp faktiskt reflekterar vad begreppet anses 

beteckna och är aktuellt att tillämpa vid såväl datainsamling som vid sammanställning av 

rapport. Detta kan säkerställas genom tre taktiska tillvägagångssätt. De två första strategierna 

tas till under datainsamlingsfasen och innebär att forskaren använder sig av flertal källor för en 

samstämmig undersökningsform samt upprättar en beläggskedja. Den tredje taktiken tillämpas 

i sammanställningsfasen och medför att externa nyckelinformanter granskar studiens utkast 

(Yin 2007). Merriam (1994) beskriver att intern validitet handlar om i vilken utsträckning 

studiens resultat överensstämmer med verkligheten. Detta kvalitetskriterium berör således 

studiens tillförlitlighet och kausalitet (Bryman och Bell 2013). Vidare beskriver Yin (2007) att 

extern validitet berör huruvida studiens resultat kan generaliseras till andra situationer utöver 

fallstudien i fråga. Fejes och Thornberg (2016) beskriver att det inom kvalitativ forskning 

oftast är omöjligt att studiens resultat ska vara representativt för hela populationen i fråga och 

därmed har generaliserbarhet i form av analytisk generalisering utvecklats (Fejes och 

Thornberg 2016). Det fjärde kriteriet för att säkerställa hög kvalitet på en studie är reliabilitet 

som syftar till att ett tidigare formulerat tillvägagångssätt ska kunna upprepas av andra 

forskare och undersökningen ska då ge samma resultat och slutsats. Detta kräver således att 

den fallstudie som ska upprepas har en konkret dokumentation över studiens tillvägagångssätt 

(Yin 2007). Vidare menar Yin (2007) att detta kvalitetskriterium avser att felaktigheter och 

skevheter i en studie ska minimeras.  

 

2.5.1 Studiens kvalitetskriterier 

I studien har god begreppsvaliditet uppnåtts genom att författarna vid såväl insamling av 

empirisk som teoretisk data har använt flera olika källor. Empirisk data har samlats in genom 

företagsdokument samt intervjuer som har utförts med olika personer hos Volvo CE i Braås. 

Författarna har även under studiens gång haft externa nyckelpersoner i form av handledare, 

examinator, opponenter och uppdragsgivare som har granskat studien. De har med deras 

konstruktiva kritik väglett studiens vidare utveckling mot bättre kvalitet. Genom 
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datainsamling i form av intervjuer och företagsdokument samt tillförlitliga och noggrant 

utvalda litterära källor och vetenskapliga artiklar har författarna stärkt den interna validiteten. 

För att även stärka den externa validiteten har författarna använt analytisk generalisering. 

Studiens resultat är anpassat till verksamheten hos Volvo CE i Braås och studien kan därmed 

inte rakt av generaliseras till andra företag. Däremot har författarna syftat till att ha ett 

teoretiskt bidrag och skapa en standardiserad kostnadsmodell som med viss modifiering ska 

kunna användas även av andra företag inom construction-equipment industrin vid byte av 

befintlig eller införande av ny leverantör. Forskningsprocessen har utförligt dokumenterats i 

studiens metodkapitel för att uppnå en hög reliabilitet. För att ytterligare stärka studiens 

reliabilitet har samtliga intervjumoment dokumenterats och studien är utförd objektivt utan 

några personliga preferenser.  

 

2.6 Forskningsetiska övervägande 
Vid en företagsekonomisk undersökning kan det uppstå en del etiska dilemman och hur de ska 

bemötas. I Bryman och Bell (2013) diskuteras fem principer en forskare bör förhålla sig till: 

informationskravet, nyttjandekravet, konfidentialitets- och anonymitetskravet, 

samtyckeskravet och falska förespeglingar. Moment som ingår i studien samt syftet med 

undersökningen ska, i enlighet med informationskravet, vara informerat från forskare 

gentemot de personer som deltar i undersökningen. Nyttjandekravet innebär att information 

om undersökningspersoner inte ska påverka dennes privatliv utan enbart användas för själva 

syftet med studien. Konfidentialitet är något som bör råda under en studie för att inte uppgifter 

om dem medverkande kan nås av obehöriga. Den mest omdiskuterade principen är 

samtyckeskravet. Tanken är att de deltagande ska veta om att de när som helst ska kunna 

avbryta studien om deras vilja att delta har ändrats. Då vissa observationer är dolda blir det 

motsägande mot samtyckeskravet för de medverkande får inte friheten att bestämma sitt 

deltagande. Den femte och sista principen, falska förespeglingar, innebär att informationen 

inte ska vara varken vilseledande eller falsk för den medverkande responenten (Bryman och 

Bell 2013). 
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2.6.1 Studiens etiska överväganden 

Studien är bestående av både primär- och sekundärdata. Vid insamlingen av primärdata 

redogjorde författarna, innan intervju, syftet med studien för respondenterna och bad om 

tillåtelse att spela in momentet. Den insamlade informationen har sedan enbart använts till det 

syfte som medgavs och ingenting annat. För att säkerställa både de anställdas anonymitet men 

även företagets konfidentialitet, och på så vis säkerställa att känslig information inte läcker ut, 

skrev författarna på tystnadsplikt. Studien uppfyller samtyckeskravet då utvalda respondenter 

frivilligt valt att ställa upp på intervju samt att de frågor som ställts till respondent har varit 

tydliga och relevanta för att undvika att någon skulle bli vilseledd. Författarna har även 

tillgodosett de etiska principerna vid insamlandet av sekundärdata. Detta har skett i form av att 

den information som tilldelats författarna från Volvo CE enbart använts för studien och 

information som eventuellt kunnat avslöja hemligstämplat material har reviderats för att 

upprätthålla konfidentialitets- och anonymitetskravet. 
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2.7 Analysmodell 

 
Figur 7: Studiens analysmodell (egen illustration 2018). 
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Denna studie omfattar tre frågeställningar som behandlas separat i tre olika kapitel. Studiens 

första frågeställning avser att identifiera samtliga logistikkostnader som är relaterade till byte 

mellan befintliga leverantörer samt införande av ny leverantör hos Volvo CE i Braås. För att 

ha möjlighet att identifiera kostnaderna har författarna gjort en grundlig processbeskrivning av 

Volvo CEs process vid byte mellan befintliga leverantörer och införande av ny leverantör. 

Processbeskrivningen har framställts med hjälp av empiri i form av intervjuer och interna 

företagsdokument som har bestått av processkarta med tillhörande checklistor. Därefter har 

processbeskrivningen stegvis studerats och ställts mot den teoretiska referensramen inom 

logistikkostnader. Författarna har på så sätt haft möjlighet att identifiera vilka 

logistikkostnader som är relaterade till respektive aktivitet inom dessa processer. 

 

De identifierade logistikkostnaderna har därefter varit en grundläggande del för frågeställning 

2 som syftar till att skapa en kostnadsmodell med tillhörande beräkningsunderlag till 

kostnaderna. Teoretiskt material som presenteras för att besvara denna frågeställning är 

totalkostnadsmodell samt beräkningsunderlag för de identifierade logistikkostnaderna. För att 

beskriva hur kostnaderna ska beräknas i kostnadsmodellen har författarna samlat in empiri 

från ett gammalt företagsfall från Volvo CE i Braås. Fallet innehar data från två olika 

leverantörer inför ett leverantörsbyte. Detta fall används sedan i analysen genom att appliceras 

i totalkostnadsmodellen med teoretiska beräkningsunderlag.  

 

Till studiens tredje frågeställning presenteras enbart sekundärdata i form av teorier kring 

construction-equipment branschen, implementering och standardisering. Till denna 

frågeställning har inget ytterligare empiriskt material samlats in. I analysen diskuteras hur 

totalkostnadsmodellen, som framställdes i studiens andra frågeställning, kan implementeras 

hos andra företag inom construction-equipment industrin. 
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2.8 Författarnas delaktighet 
Vid genomförandet av denna studie har delaktigheten varit jämnt fördelad sinsemellan 

författarna. Bortsett från vissa undantag har författarna genomgående under arbetets gång 

träffats och arbetat tillsammans för att ha möjlighet att dela synpunkter och kunskaper med 

varandra. Författarna anser att de har kompletterat varandra väl och det har därmed, av 

naturliga skäl, lett till att de har arbetat med olika delar av studien. Däremot har en initial 

diskussion förts inför samtliga avsnitt, dels för att säkerställa att författarna är överens kring 

respektive område men även för att få mer perspektiv. Vidare har författarna vid regelbundna 

tillfällen läst igenom arbetet för att eventuellt komplettera varandras delar. Båda författarna 

har varit närvarande och deltagit vid samtliga intervjutillfällen för att minska risken för 

missförstånd och för att ta del av samma information. Även inför och under seminarietillfällen 

har delaktigheten varit jämnt fördelad mellan författarna. 

 

2.9 Metodsammanfattning  

 
Figur 8: Studiens metodsammanfattning (egen illustration 2018). 
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3 Frågeställning 1 
Vilka logistikkostnader är relaterade till byte mellan befintliga direktmaterialleverantörer och 

införande av ny direktmaterialleverantör hos Volvo CE i Braås? 

 

Detta kapitel syftar till att presentera relevant information för att besvara studiens första 

frågeställning. Kapitlet inleds med ett teoretiskt avsnitt kring logistikkostnader. Vidare 

presenteras empiri i form av en processbeskrivning av aktiviteter vid byte av befintliga 

leverantörer samt införande av ny leverantör hos Volvo CE i Braås. Genom att ställa empirin 

mot teorin i en analys har författarna kunnat identifiera logistikkostnader i processen och dra 

en slutsats. 

 

3.1 Teori 1 

3.1.1 Logistikkostnader 

Logistikkostnader är ett svårdefinierat begrepp då flera olika modeller över logistikkostnader 

och dess uppdelning har presenterats genom åren (Stępieńa et al. 2016). Pettersson och 

Segerstedt (2013) presenterar en modell över kostnader inom försörjningskedjor. Enligt denna 

modell delas kostnaderna upp i sex grupper; tillverkningskostnader, administrativa kostnader, 

lagerkostnader, distributionskostnader, kapitalkostnader och installationskostnader. Dessa sex 

grupper används som en grund för att redogöra var kostnader inom försörjningskedjor uppstår. 

Respektive grupp kan sedan delas upp i ytterligare kostnadsposter (Pettersson och Segerstedt 

2013). Den modell som presenteras av Oskarsson et al. (2013) delar upp logistikkostnader i 

lagerföringskostnader, lagerhållningskostnader / lagerhanteringskostnader, transportkostnader, 

administrativa kostnader och övriga logistikkostnader (Oskarsson et al. 2013). Studiens 

författare har valt att kombinera modellen av Pettersson och Segerstedt (2013) med modellen 

av Oskarsson et al. (2013). Uppdelningen i den förstnämnda modellen har använts med ett 

tillägg av övriga logistikkostnader från modellen av Oskarsson et al. (2013). Eftersom 

kostnader för risker kan uppstå i de olika kostnadsposterna har studiens författare valt att lägga 

till detta som en ytterligare enskild kostnadspost i modellen. Riskkostnaderna har skrivits 

utifrån Zsidisin och Ritchie (2008) och Mattsson (2012). 
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Figur 9: Modell av logistikkostnader med inspiration från Pettersson och Segerstedt (2013), Zsidisin och 

Ritchie (2008), Mattsson (2012) och Oskarsson et al. (2013) (egen illustration 2018). 
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3.1.1.1 Tillverkningskostnader 

Inom tillverkningskostnader uppstår materialkostnad, kontrollkostnad, direkt och indirekt 

arbetskostnad samt maskin- och byggnadskostnad (Pettersson och Segerstedt 2013).  

 

3.1.1.2 Administrativa kostnader 

Administrativa kostnader inkluderar samtliga kostnader som är relaterade till administrationen 

av logistik (Oskarsson et al. 2013). Det är kostnader som uppstår av att långsiktigt planera och 

operativt styra materialflöden inom organisationen (Jonsson och Mattsson 2011). Denna 

kostnadspost omfattar kostnader för orderbehandling samt personalkostnader för inköp, 

fordringar och support (Pettersson och Segerstedt 2013).  

 

3.1.1.3 Lagerkostnader 

Lagerkostnader inkluderar kostnader för lagerhållning och behandling av lager som delas upp i 

inspektionskostnader för inkommande varor, kostnader för lagerpersonal och 

byggnadskostnader (Pettersson och Segerstedt 2013).  

 

3.1.1.4 Distributionskostnader 

Distributionskostnader består av transportkostnad av inkommande varor, transportkostnad till 

kund, försäkrings- och inspektionskostnad, kostnad för remburs och kostnad för tullklarering 

(Pettersson och Segerstedt 2013). 

 

Det finns enligt Jonsson (2008) fyra olika transportmedel med olika stora påverkan på 

transportkostnader; sjötransport, järnvägstransport, vägtransport och flygtransport. 

Sjötransport innebär vanligtvis en längre transportsträcka men däremot bidrar detta 

transportmedel oftast till låg transportkostnad då driftkostnaden per ton-kilometer är lägre än 

för övriga transportmedel. Järnvägstransport är fördelaktigt vid långa transportsträckor av 

varor med hög volym och stora kvantiteter. Detta medel bidrar till en låg-medel 

transportkostnad. Vägtransport är det mest flexibla transportmedel som vanligtvis levererar 

gods av såväl höga som låga volymer och värden. Transportkostnader till följd av 
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vägtransporter ligger på en medel-hög nivå. Avslutningsvis bidrar flygtransport till störst 

transportkostnad på grund av dess höga kostnad per ton-kilometer och det är därmed inte det 

vanligaste transportmedlet. Fördelen med flygtransport är emellertid dess korta transporttid 

över långa distanser (Jonsson 2008). 

 

En annan faktor som påverkar transportkostnader, men även kostnader för försäkring och 

inspektion, är kontrakt sinsemellan säljare och köpare. Vid internationell handel används 

vanligtvis det internationellt erkända regelverket Incoterms 2010 för att komplettera 

köpeavtal. Incoterms 2010 är en internationell standard gällande 11 olika leveransvillkor som 

är framtagen av experter från det globala nätverket ICC. Regelverket syftar till att undvika 

missförstånd som kan uppstå genom att sätta upp bestämmelser angående: 

• Vem av parterna som står för transportkostnad, försäkringskostnad och andra 

kostnader. 

• Start- och slutpunkt för transport. 

• Huruvida lastning och lossning är inkluderat i pris. 

• Tidpunkt då säljaren överlämnar risken åt köparen (ICC u.å.). 

  

Leveransvillkoren som beaktas i Incoterms 2010 delas upp i fyra grupper: 

• E-gruppen: Innebär att köparen bär allt ansvar och att de eller deras ombud hämtar 

leveransen hos säljarens anläggning, oavsett i vilket land leverantören har sin 

verksamhet. 

• F-gruppen: Risken bärs initialt av säljaren som ansvarar att leverera leveransen till 

exempelvis en båt i en internationell hamn där varorna lastas på köparens 

transportmedel eller transportmedel som är kontrakterat av köparen. När leveransen är 

lastad på köparens transportmedel övergår även risken till köparen som organiserar och 

finansierar huvudtransporten. 

• C-gruppen: Liknar F-gruppen men skillnaden är att inom C-gruppen ansvarar säljaren 

för kostnaden och organiseringen av huvudtransporten. När varorna lastas på 

transportmedlet övergår emellertid risken till köparen som för F-gruppen. 

• D-gruppen: Inom denna grupp ansvarar säljaren för samtliga kostnader och risker fram 

till att varorna har levererats till angiven plats (ICC u.å.). 
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Kostnad för tullklarering innebär att vid köp över gränser måste produkten vid ankomst till ett 

annat land tullas. Hur en sådan process går till och regler för denna kan skilja sig mellan 

länder. Tullkostnader beräknas oftast fram som ett procentuellt värde av varan och kan variera 

från 0-100 % av varans värde beroende på om landet där produkten kommer ifrån är en 

handelspartner eller inte (Coyle et al. 2011). 

 

3.1.1.5 Kapitalkostnader 

Inom kapitalkostnader ingår kapitalbindningskostnader för lager, transport och väntan på 

betald kundfaktura (Pettersson och Segerstedt 2013). Lagerhållning av artiklar innebär att 

ägaren binder upp kapital. För att ta reda på lagerhållningens kapitalkostnad värderas 

kostnaden för lagerföring. Detta görs genom att likställa det bundna materialet mot alternativt 

nyttjande av kapital (Jonsson och Mattsson 2011). 

 

Precis som transportkostnaden, beror kapitalbindningskostnaden vid transport bland annat på 

vilket transportmedel som används (Jonsson 2008). Som tidigare nämnt presenterar Jonsson 

(2008) sjötransport, järnvägstransport, vägtransport och flygtransport som de fyra olika 

transportmedlen. På grund av de långa transportsträckorna till följd av framför allt 

sjötransport, men även järnvägstransport, binds mycket kapital vid dessa transporter. Det är 

därav mer fördelaktigt att använda dessa medel vid transport av gods av mindre värde. Vid 

vägtransport är kapitalbindningen vanligtvis lägre än för sjö- och järnvägstransport men högre 

än vid flygtransport som har mycket korta transporttider (Jonsson 2008). 

 

3.1.1.6 Installationskostnader 

Installationskostnader innebär kostnader som uppstår hos företaget vid eventuella 

installationer av diverse verktyg och system hos kunders anläggningar. Kostnadsposten 

omfattar personalkostnad vid installation samt kostnad för verktyg (Pettersson och Segerstedt 

2013). 
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3.1.1.7 Riskkostnader 

Enligt Handfield et al. (2009) definieras risk som exponeringens omfattning för ekonomisk 

förlust eller driftstörning som kommer ifrån osäkerheter. Inköpsorganisationer utsätts ständigt 

för diverse risker som är relaterade till företagets leverantörer och leverantörsnätverk. 

Affärsrisk är en leverantörsrisk som framför allt innebär konsekvenser om leverantören 

hamnar i en finansiell kris som kan påverka leverantörens kontinuitet och kan leda till tillfällig 

eller permanent störning i partnerskapet. Kvalitetsbrister på levererade varor är en ytterligare 

leverantörsrisk som kan uppstå, vilket kan innebära stora konsekvenser genom den 

övergripande leveranskedjan. Till följd av brister i leverantörens produktions- och driftledning 

kan risken för kapacitetsbegränsningar uppkomma. Det riskerar även att brister i leverantörens 

logistikprestanda uppstår. Leverantörens svårigheter att anpassa deras verksamhet efter 

förändringar inom teknologin eller produktdesignen är ytterligare risker som köparen kan 

ställas mot (Zsidisin och Ritchie 2008). 

 

Inköpsorganisationer ställs även mot andra risker som inte direkt är påverkade av 

leverantörens förmåga att prestera. Det kan innebära risker kopplade till infrastruktur, globala 

katastrofrisker eller juridiska regulatorer. Infrastrukturella risker innebär störningar som 

uppstår från den infrastruktur som leverantören upprätthåller för sin verksamhet, såsom 

felfunktioner i utrustning, maskinbrytning, avbrott vid tillförsel av elektricitet eller vatten, IT 

störningar och människor-centrerade problem. Globala katastrofrisker innebär exempelvis 

naturkatastrofer såsom storm och översvämning, politisk instabilitet samt terroristattacker. 

Ändringar inom politiska frågor såsom nya miljömässiga rättsregler samt administrativa 

hinder för upprättning och drivning av försörjningskedjor är bland annat faktorer som bidrar 

till juridiska risker ett företag kan ställas mot (Zsidisin och Ritchie 2008). 

  

Mattsson (2012) hävdar att leverantörsavstånd är en faktor som påverkar leverantörsrisker. 

Författaren diskuterar tre olika dimensioner inom leverantörsavstånd vid strävan mot effektiva 

försörjningskedjor: rumsdimension, tidsdimension och kulturell dimension. Rumsdimension 

syftar på avståndet geografiskt sätt som möjligtvis påverkar leveranstid, transportkostnad, 

orderkvantitet och leveransflexibilitet (Mattsson 2012). Med kortare geografiskt avstånd till 

leverantör blir infrastrukturella risker och globala katastrofrisker inte lika problematiska för 
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försörjningskedjan som vid längre geografiska avstånd (Zsidisin och Ritchie 2008). 

Tidsdimensionen rör sig om tidsskillnaden mellan det köpande företaget och leverantören. 

Tidsskillnader kan innebära olika tidszoner, olika arbetstider, olika tider för pauser, olika 

helgdagar etcetera. Sådana förhållande gör det problematiskt för de olika parterna att komma i 

kontakt med varandra. Den kulturella dimensionen syftar framför allt på skillnader i språk som 

kan leda till språkförbistringar. Detta kan leda till missförstånd, störningar i 

informationsutbyte och materialflöde. Den kulturella dimensionen avser även differenser i 

beteende och förhållningssätt som uppstår vid affärer sinsemellan olika länder (Mattsson 

2012).   

 

3.1.1.8 Övriga logistikkostnader 

Övriga logistikkostnader är en kostnadspost som omfattar informationskostnader och 

emballagekostnader. Informationskostnader innebär kostnader som uppstår vid upprätthållning 

av informationssystem som krävs för effektiva materialflöden. Emballagekostnader är en 

kostnad som inom vissa branscher kan ha stor inverkan på totalkostnaden. Denna post utgör 

kostnader för förpackning av leveranser i form av lastbärare, returemballage, kartonger för att 

skydda produkter etcetera (Oskarsson et al. 2013).  
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3.2 Empiri 1 

3.2.1 Processbeskrivning 

Följande avsnitt presenterar Volvo CEs egna processkarta över byte mellan befintliga 

direktmaterialleverantörer samt införande av ny direktmaterialleverantör. Det sker en 

kronologisk beskrivning av de aktiviteter som uppstår från start till slut av denna process. I 

kombination med kartan används en checklista för att förtydliga och underlätta arbetsgången 

vid denna process. Enligt Holmgren et al. (2017) är checklistan uppdelad i tre sektioner; 

inköp, leverantörsutveckling och logistik, men i vissa steg överlappar ansvarsområden mellan 

de tre sektionerna. Volvo CE anser att det är viktigt att behandla samtliga leverantörer 

likvärdigt och de har därför utformat den obligatoriska checklistan som en standard för att 

säkerställa en så smidig och korrekt implementering som möjligt (Holmgren et al. 2017).  

 

3.2.1.1 Processkarta  

Enligt Inbound Logistics Engineer1 (2018-04-04) startar processkartan av bytet mellan 

befintliga leverantörer samt införandet av ny leverantör med att en inköpare tillsammans med 

en strategisk inköpare framställer en affärsstrategi (se figur 10). När denna affärsstrategi har 

kontrollerats och bekräftats tas ett beslut vidare om ett byte ska ske med en redan befintlig 

leverantör eller införa en helt ny leverantör. Vid införande av en helt ny leverantör krävs det 

att företaget genomför en process för leverantörval. När val av leverantör är gjort eller om 

verksamheten väljer att byta till en befintlig leverantör påbörjas i detta steg bytet av 

direktmaterialleverantör. Detta steg innefattar en utformning av en tvärfunktionell grupp 

bestående av inköpare, eftermarknadsinköpare, logistiker, leverantörsutvecklare och 

kvalitetssäkrare. I vissa fall kan även någon eller några av följande funktioner behöva delta; 

strategisk inköpare, leverantörsvärd och tekniker. Utöver detta påbörjas även checklistan och 

en tidsplan skapas. Checklistan är en mall som Volvo CE använder för att säkerställa att 

samtliga steg genomförs och för att standardisera det tvärfunktionella arbetet mellan de olika 

parterna. En beskrivning av checklistan presenteras mer detaljerat längre fram i studien. 

Vidare identifieras, i en artikellista, vilka artikelnummer som ingår i leverantörsbytet. Nästa 

steg i processen är förberedelse av bytet av leverantör. Enligt processkartan avslutas här 

checklistan. Däremot säger Inbound Logistics Engineer1 (2018-04-04) att även 
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implementeringsplanen är en del av checklistan. Sedan görs en överenskommelse av 

implementeringsplanen vilket implementeras i nästa steg. Även denna del ingår i checklistan 

och innefattar PPAP och säkring av logistikflödet. Därefter skapas EDI och säkerhetslagret 

kontrolleras. Båda dessa aktiviteter ingår i checklistan (Inbound Logistics Engineer1 2018-04-

04).  

 

Sista steget i processkartan (se figur 10), enligt Inbound Logistics Engineer1 (2018-04-04), är 

gällande beslutet om utfasning av en leverantör. Då detta är ett strategiskt beslut är det den 

strategiska inköparen som gör valet. Beslutet om utfasning kan bero på olika anledningar. Det 

kan vara ett beslut från Volvo CE, där de känner att samarbetet inte fungerar. Beslutet kan 

även vara från leverantören. När förutsättningarna ändras är det eventuellt inte längre lönsamt 

för leverantören att leverera till Volvo CE och själv avsluta samarbetet. Men en utfasning är 

inte ett måste i detta steg utan att enbart en del av affären förflyttas (Inbound Logistics 

Engineer1 2018-04-04).  
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Figur 10: Volvo CEs processkarta över byte mellan befintliga leverantörer samt införande av leverantör 

(Volvo CE u.å). 
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3.2.1.2 Checklista vid införande av ny leverantör 

Volvo CE har två checklistor som de följer; en vid byte mellan befintliga leverantörer och en 

vid införande av ny leverantör. Studiens författare kommer börja med att grundligt förklara 

checklistan vid införande av ny leverantör (se figur 11). Denna beskrivning är uppdelad i de 

tre sektionerna som checklistan utgörs av, nämligen inköp, leverantörsutveckling och logistik.  

 

3.2.1.2.1 Inköp 

Enligt Inköparen (2018-04-13) handlar det första steget i checklistan enbart om försäkringar. 

Vidare blir att se om leverantören har sin egen design som Volvo CE isåfall köper. Är 

designen Volvo CEs egen kan de flytta den som de vill. Om så inte skulle vara fallet ser 

förutsättningarna helt annorlunda ut och Volvo CE kan då inte flytta verksamheten då det hade 

varit direkt olagligt (Inköpare 2018-04-13). 

  

Nästa steg (se figur 11) handlar om materialbemyndigande. Volvo CE ger leverantören en 

prognos och leverantören utgår från den vid köp av material och bygger ett lager. Vid 

utfasning eller byte mellan befintliga leverantörer måste Volvo CE ge den befintliga 

leverantören möjligheten att slutproducera. Vanligtvis brukar Volvo CE ha ett ansvar 

gentemot en leverantör på tre månader. Efter de tre månaderna har Volvo CE inget vidare 

ansvar även om leverantören skulle ha köpt upp råmaterial för att täcka ett helt årsbehov 

(Inköpare 2018-04-13). 

 

Fjärde steget i checklistan kunde inte Inköparen (2018-04-13) besvara men antog att det kunde 

ha något med återförsäljaren att göra. 

 

Nästa steg är mer omfattande då det handlar om att göra en affärsstrategi. Enligt Inköparen 

(2018-04-13) är den med stor sannolikhet redan gjord när en flytt påbörjas. Det gäller dock att 

se artiklarnas kostnad från den befintliga leverantören och jämföra med kostnaden från den 

nya leverantören. Alla logistikkostnader ska även tas i beaktning för att få en fullständig bild 

över de totala kostnaderna för bytet. Riskkostnad är även det en kostnad som måste tas i 

beaktning. Vilka risker kan en ny leverantör, och speciellt en som är en långdistansleverantör, 
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leda till. Risker kan vara oväder vid sjöfrakt, dåligt förpackade artiklar som kan göra att en 

produkt börjar rosta etcetera. Om sammanställningen av artikelpris, logistikkostnader och 

risker ger en positiv affärsstrategi kan det ske en flytt från den befintliga leverantören till en ny 

leverantör (Inköpare 2018-04-13). 

 

Vidare i checklistan (se figur 11) är hur väl införstådda Volvo CE är med regelverk och 

kontrakt. Vissa länder har särskilda regler som begränsar en flytt från leverantören och landet. 

Enligt Inköparen (2018-04-13) är detta steg mest sett till franska leverantörer. Frankrike har ett 

regelverk som säger att köparen inte får flytta sin verksamhet hur som helst. Vid ett sådant fall 

får Volvo CE inte flytta hela produktionen direkt utan max 5 – 10 % av leverantörens 

omsättning per år. Följande är att Volvo CE ska nå en överenskommelse med leverantören så 

de uppfyller de miljökrav som Volvo CE ställer på artiklarna (Inköpare 2018-04-13). 

  

Nästa steg är att säkerställa att den nya leverantören har den kapacitet som behövs. Inköparen 

(2018-04-13) höll inte fullständigt med beskrivningen i checklistan om att det är inköpare som 

har ansvaret utan att detta är ett delat ansvar tillsammans med leverantörsutvecklare. De gör då 

så kallade audits för att utvärdera kapaciteten. Logistiken gör även de en liknande bedömning 

(Inköpare 2018-04-13). 

  

Sedan skapas en fyrbox. En fyrbox består av föredragen leverantör, ny leverantör, 

reservleverantör och leverantör som ska fasas ut. En leverantör som befinner sig i rutan fasa ut 

får inga nya affärer. Affärer plockas istället från denne till mer föredragna leverantörer. En 

reservleverantör levererar däremot kontinuerligt men erbjuds inga nya affärer. Anledningen 

kan vara att de är höga i kostnad, har en låg leveransprecision, levererar felaktiga artiklar 

etcetera (Inköpare 2018-04-13). 

 

I vissa situationer kan det vara att både Volvo CE och Trucks (GTO) har gemensamma 

artiklar. Vid en flytt gäller det i sådana situationer att ha en kommunikation emellan. Exempel 

från Inköparen (2018-04-13) var när en leverantör berättade för Volvo CE att det ville avsluta 
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affärerna. Leverantören hade artiklar för både lastvagnar och Volvo CE och de två tvingades 

göra en gemensam strategi vid valet av en ny leverantör (Inköpare 2018-04-13). 

  

Nästa steg i figur 11 handlar om verktyg. För det mesta äger Volvo CE sina egna verktyg. Om 

så är fallet har Volvo CE rätten att flytta verktygen till den nya leverantören (Inköpare 2018-

04-13). Verktygskostnader ansvaras av inköpsorganisationen och utgör således ingen 

logistikkostnad på Volvo CE (Inbound Logistics Engineer1 2018-05-14). Vidare ska 

leverantören signera en tystnadsplikt så att inte information kan gå vidare till andra kunder, 

Volvo CEs konkurrenter i så fall. Enligt Inköparen (2018-04-13) är detta ett steg som kan 

göras redan som ett första steg i checklistan. 

  

Följande är Framework agreement (FWA) som är det generella kontrakt som skrivs med 

leverantören på att de uppfyller vissa kriterier. Den följs upp av General Purchasing conditions 

(Inköpare 2018-04-13). 

  

Warranty Agreement syftar på eftermarknad och ute på fältet. Om en maskin skulle haverera 

ute hos kund gör Volvo CE en utvärdering för att ta reda på var och varför problemet uppstått. 

Skulle det visa sig att problemet beror på en artikel från leverantör har Volvo CE rätt att kräva 

en ersättning från leverantören (Inköpare 2018-04-13). 

 

QDC Agreement är ett kontrakt Volvo CE har med leverantörerna angående vilka krav som 

förväntas tillgodoses gällande aspekterna kvalitet, leverans och kostnad. Kvalitet kontrolleras 

genom att mäta antalet kontrollrapporter och eftersträva så få felaktiga artiklar som möjligt. 

Volvo CE beräknar leveransprecision för att kontrollera leveransaspekten och har som mål att 

upprätthålla en leveransprecision på minst 98 %. Kravet på kostnaden i QDC kontraktet är att 

leverantören ska införa årliga sänkningar. I detta steg inkluderas även logistikorganisationen 

(Inköpare 2018-04-13). 

  

Nästa steg är att ladda upp alla dokument med kontrakt och certifikat från leverantörer i VSIB 

som är en slags gruppsplatslösning (Inköpare 2018-04-13). 
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Figur 11: Checklista vid införande av ny leverantör - Inköp del 1 (Volvo CE u.å.). 
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Vid införande av ny leverantör är det viktigt att få med eftermarknad (AFM) i kontraktet. 

Leverantören ska förstå att de inte enbart ska leverera till CE produktionen utan även till 

eftermarknaden. Därmed ska eftermarknads krav tydligt framgå i det nya 

leverantörskontraktet. Likaså är det viktigt att säkerställa att eftermarknad är med på banan vid 

ett byte mellan befintliga leverantörer. För att inkludera eftermarknad i processen utförs detta 

steg av inköpsorganisationen tillsammans med inköpare från eftermarknad (Inköpare 2018-04-

13). 

 

Nästa steg i checklistan, figur 12, är att inköpsorganisationen och inköpare från eftermarknad 

gemensamt granskar avtal och prislista. Eftermarknad ska kunna ta del av artiklar som går i 

CE produktionen till samma pris. De ska således inte behöva betala ett högre pris bara för det 

är eftermarknad utan såvida det är samma artiklar som rullar i produktionen så ska det vara 

samma pris. Däremot om en artikel utgår i CEs produktion och det bara är eftermarknad som 

har kvar behovet av artikeln går priset upp då de vanligtvis inte har lika höga volymer som i 

CE produktionen (Inköpare 2018-04-13). 

 

Vidare ska en tidsplan framställas tillsammans med logistikorganisationen där ett brytdatum 

fastställs. När samtliga godkända utfallsprover från den nya leverantören har kommit in och 

Volvo CE har mätt och kontrollerat dem säkerställer Volvo CE först och främst att den nya 

leverantören kan bygga upp ett litet lager. Därefter informeras den nuvarande leverantören att 

delar av eller hela affären kommer avbrytas mellan parterna. Den nuvarande leverantören blir 

därefter ombedd att beräkna hur mycket lager de har kvar som avser den affären som ska 

avbrytas. När Volvo CE mottagit ett lagersaldo uppdateras planerna i systemet så det går ihop 

med leverantörens lagersaldo. Volvo CE har således en god dialog med både den nya och den 

gamla leverantören för att se till att tidsplanen går ihop med leverantörernas tidsplaner. I de 

fall då Volvo CE måste investera i nya verktyg till den nya leverantören, måste även detta 

beaktas i tidsplanerna (Inköpare 2018-04-13). 
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Nästa steg är att inköpsorganisationen skickar ut förfrågan till leverantören och när de har 

offererat och Volvo CE har accepterat ett pris blir leverantören nominerad (se figur 12). Då 

skapas diverse information i systemet såsom vilken leverantör som kommer ha hand om 

specifika artikelnummer och till vilket pris. Därefter skapas ett så kallat info record som i 

själva verket är kontraktet samt en source list (Inköpare 2018-04-13). 

  

En tidsplan gällande packning ska även framställas vilket står närmre logistikorganisationens 

ansvar. Denna tidsplan innebär att en tidpunkt bestäms då en tydlig packningsinstruktion ska 

skickas till den nya leverantören (Inköpare 2018-04-13). 

  

Nästa steg ansvaras av alla tre parter: inköp, leverantörsutveckling och logistik. Från 

inköpsorganisationens perspektiv innebär det att ett ärende i systemet ska skapas för att göra 

det möjligt för supportern att registrera den nya leverantören i systemet och sammankoppla 

EDI kommunikationen mellan Volvo CE och den nya leverantören. Det är nödvändigt redan i 

detta steg att båda parterna har tillgång till planerna. Det är även av betydelse att registrera den 

nya leverantören så att de har tillgång till Supplier Portal, en databas. Inköpsorganisationen 

ansvarar för vilka personer från den nya leverantören som har tillgång till databasen (Inköpare 

2018-04-13). 

  

Sedan ska information om leverantörsvärd uppdateras vilket innebär vem på Volvo CE som 

ansvarar för leverantören. Vanligtvis är inköparen samma person som leverantörsvärden men 

det förekommer även fall då en strategisk inköpare blir en leverantörsvärd. Avslutningsvis ska 

information om leverantören uppdateras i SAP (se figur 12). I systemet ska det framgå vem 

kontaktpersonen inom olika funktioner hos leverantören är (Inköpare 2018-04-13). 
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Figur 12: Checklista vid införande av ny leverantör - Inköp del 2 (Volvo CE u.å.). 
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3.2.1.2.2 Leverantörsutveckling 

Nästa avsnitt i Volvo CEs checklista vid införande av ny leverantör ansvaras av 

leverantörsutvecklare. Det initiala steget i deras ansvar är att säkerställa att en SEM är 

godkänd (se figur 13). SEM står för supplier evaluation model och innebär en 

leverantörsutvärderingsmodell. I denna modell görs en utvärdering av leverantören för att 

kontrollera att de uppfyller de krav som ställs på dem, exempelvis att de använder EDI och att 

de har resurser för att hantera olika hemtagningsmetoder. En SEM görs emellertid inte på alla 

leverantörer då det är en väldigt tidskrävande process (Inbound Logistics Engineer1 2018-04-

13; Inbound Logistics Engineer2 2018-04-13). 

 

Därefter görs en PPAP som ska bli godkänd. PPAP är en process där bland annat utfallsprover 

utförs för att kvalitetssäkra processen för artiklarna. Detta görs på samtliga material och 

tillsammans med inköpsorganisationen görs en tidsplan för att säkra att alla PPAP är färdiga i 

tid (Inbound Logistics Engineer1 2018-04-04).  

 

Vidare utförs upprampningsaktiviteter för att säkerställa att leverantören är kapabel av att 

regelbundet uppfylla de krav Volvo CE ställer på tillverkningen av levererade produkter. Det 

är även av betydelse att ta lärdom av partnerskapet med den gamla leverantören och använda 

det till en fördel för att skapa en god relation med den nya leverantören. Detta innefattar även 

att informera den nya leverantören angående eventuella svårigheter som uppstått i tidigare 

affärer med syfte att undvika liknande svårigheter (Figur 13: Checklista vid införande av ny 

leverantör - Leverantörsutveckling, Volvo CE u.å.). 

 

Nästa steg inom leverantörsutvecklarens ansvar är att tekniska dokument är uppdaterade och 

säkerställa att samtliga verktyg är igång samt inkludera en tydligt tillhörande 

underhållningsplan. Leverantörsutvecklare bär även ansvaret för att den nya leverantören 

köper in råmaterial från godkända underleverantörer. Nästa steg, product application 

agreement, är en aktivitet som inte kunde förklaras av intervjuad personal på Volvo CE. Precis 
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som råmaterialgodkännande ansvarar leverantörsutvecklaren även för att kontrollera om 

leverantören uppfyller minsta grad av renhet vid inköp av hydrauliska komponenter samt 

uppfyller kraven för ytbehandlingar. Det görs även en kontroll kring produkternas 

monterbarhet samt om leverantörens spårbarhet är rimlig för den aktuella affären (Figur 13: 

Checklista vid införande av ny leverantör - Leverantörsutveckling, Volvo CE u.å.). 

 

 
Figur 13: Checklista vid införande av ny leverantör - Leverantörsutveckling (Volvo CE u.å.). 
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3.2.1.2.3 Logistik 

Första steget i checklistan för logistik (se figur 14) handlar om att göra ett övervägande om det 

blir några ändringar i det nya flödet. Det kan exempelvis vara en ändring i transportledtid. I 

dagsläget beställs alla transporter via Volvo Logistik som ordnar alla Volvos CEs transporter. 

De är även de som förhandlar fram en ledtid med leverantören (Inbound Logistics Engineer1 

2018-04-04). Exempel, enligt Inbound Logistics Engineer1 (2018-04-04), är att Volvo CE kan 

hämta hem varor varje dag från en leverantör i Danmark med en leveranstid på en dag medan 

en annan leverantör i Tjeckien kan hämtas från två gånger i veckan med en leveranstid på tre 

dagar. Här gäller det att överväga följderna av ett sådant beslut. Logistikorganisationen måste 

även tänka över vilka hemtagningsmetoder som ska användas. Volvo CE tar hem det mesta på 

vanliga leveransplaner men en del går på sekvens eller en VMI-lösning (Inbound Logistics 

Engineer1 2018-04-04). 

 

Andra steget för logistikorganisationen är att bedöma om en logistikutvärdering krävs vilket 

oftast är relevant vid införande av en ny leverantör. Enligt Inbound Logistics Engineer1 (2018-

04-04) innebär en logistikutvärdering en heldag med aktiviteter där Volvo CE bland annat 

granskar risker hos leverantören, hur den interna kommunikationen fungerar, hur de 

kvalitetssäkrar inom företaget samt hur de arbetar med lastning och plockning. Detta steg 

kräver en hel del förberedelser från Volvo CEs sida och oftast åker de ut till leverantörerna för 

att genomföra dessa utvärderingar. Vid byten mellan två redan befintliga leverantörer åker de 

vanligtvis inte ut till leverantörerna då de redan har en god uppfattning av leverantören 

(Inbound Logistics Engineer1 2018-04-04).  

 

De nästkommande två stegen i logistikorganisationens ansvar är att säkerställa att leverantören 

erhåller rätt information angående Volvo CEs logistiska krav och att bedöma dessa krav 

tillsammans med leverantören. Detta säkerställs genom att Volvo CE skickar en 

leveransmanual till leverantören samt genomför genomgångar. Genomgångarna ska helst ske 

på plats hos leverantören men när resurser saknas för detta genomförs det istället via Skype 

(Inbound Logistics Engineer1 2018-04-04).  
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Vidare krävs det att logistikorganisationen bedömer om det finns behov av specialemballage. 

Exempelvis levereras vissa material på racks och vid ett leverantörsbyte som leder till längre 

transportledtid binder det därmed mycket mer racks med den nya leverantören. En instruktion 

för paketering/emballering ska även skapas och skickas till leverantören för att en 

överenskommelse mellan båda parterna ska uppnås (Inbound Logistics Engineer1 2018-04-

04).  

 

Därefter skickas förfrågan till Volvo logistik, så kallad Nii-case. Förfrågan berör såväl 

transport som emballage och innebär att flödet för transport sätts upp med en bestämd 

upphämtningsdag och en bestämd ledtid. Vidare är det viktigt att alltid inventera artiklarna så 

lagersaldot är korrekt (Inbound Logistics Engineer1 2018-04-04).  

 

När Nii-casen har skickats in och lagersaldot har stämts av är det dags för 

logistikorganisationen att, tillsammans med inköp, komma överens om en upprampningsplan 

för den nya leverantören. I detta steg är det viktigt att ha i åtanke om det aktuella 

säkerhetslagret är tillräckligt stort för att fullfölja upprampningsplanen. Det är inte alltid säkert 

detta är möjligt utan helt beroende på situationen hos den nuvarande leverantören. Det är 

viktigt att klara av att leverera och möta kundernas behov även under tiden bytet av leverantör 

sker. Om säkerhetslagret anses vara för litet görs en överenskommelse med den leverantör 

som ska utfasas angående ett sista datum för leverans. När säkerhetslagret har nått upp till den 

nivån som betraktas vara tillräcklig för att kunna genomföra bytet utan problem går företaget 

vidare i processen (Inbound Logistics Engineer1 2018-04-04).  

 

Nästa steg i checklistan är att logistikorganisationen ska implementera EDI i SAP (se figur 

14). Volvo CE skickar dagligen ut leveransplaner med skarpordrar och prognoser via EDI. 

Även fakturering sker via detta system och innebär att Volvo CE mottar ett 

aviseringsmeddelande när leverantör har skickat gods. Detta är ett krav verksamheten ställer 

på alla sina leverantörer (Inbound Logistics Engineer1 2018-04-04). 
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Avslutningsvis krävs en del administrativa steg för att fullgöra leverantörsbytet. Bland annat 

ska schemaläggningsavtalet skapas/uppdateras för att säkerställa att samtliga relevanta 

logistikparametrar är uppdaterade. Leverantörer ska även anslutas till en ansvarig 

logistikplanerare på både material- och leverantörsnivå och informeras om detta. I samband 

med att EDI implementeras ska även ett leveransschema skickas till leverantören där det 

tydligt framgår vilka olika orderstatusar som framkommer. Ytterligare administrativa steg är 

att säkerställa att leverantören kan boka transporter och kan skicka aviseringsmeddelanden 

även uttryckt som ASN meddelanden (Holmgren et al. 2017). 
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Figur 14: Checklista vid införande av ny leverantör - Logistik (Volvo CE u.å.). 
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3.2.1.3 Checklista vid byte mellan befintliga leverantörer 

Som tidigare nämnt har Volvo CE två olika checklistor, en som de följer vid ett byte mellan 

befintliga leverantörer och en vid införande av ny leverantör. De två checklistorna är väldigt 

lika och därmed kommer författarna inte ge en lika grundlig beskrivning av checklistan vid 

byte av befintliga leverantörer som för den vid införande av ny leverantör. Däremot kommer 

skillnaderna i checklistorna lyftas fram. 

  

3.2.1.3.1 Inköp 

I den första sektionen, som ansvaras av inköpsorganisationen, saknar checklistan vid byte 

mellan befintliga leverantörer två steg som finns med i checklistan vid införande av ny 

leverantör, nämligen: 

• Sammankoppla kommunikationen i EDI sinsemellan Volvo CE och den nya 

leverantören. 

• Säkerställa att den nya leverantören har tillgång till Volvo CEs Supplier Portal. 

 

Enligt Inbound Logistics Engineer1 (2018-04-04) är dessa steg inte med i checklistan vid byte 

mellan befintliga leverantörer då detta är ett krav som redan har utförts med leverantören när 

den infördes i verksamheten. 

  

3.2.1.3.2 Leverantörsutveckling 

I sektionen som ansvaras av leverantörsutvecklingsorganisationen finns det inga olikheter 

sinsemellan checklistorna.  

 

3.2.1.3.3 Logistik 

Det förekommer en del skillnader i logistikorganisationens ansvar i checklistorna. De steg som 

finns med i checklistan vid införande av ny leverantör men som saknas i den andra checklistan 

är följande: 

• Säkerställa att leverantören har mottagit information angående Volvo CEs logistiska 

krav. 
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• Bedöma Volvo CEs logistiska krav tillsammans med leverantören. 

• Skicka in Nii-case till Volvo logistik (emballage). 

• Skicka in Nii-case till Volvo logistik (transport). 

• Implementera EDI i SAP. 

• Säkerställa att leverantören kan boka transporter. 

• Säkerställa att leverantören kan skicka in avviseringsmeddeland (ASN meddelande). 

 

Enligt Inbound Logistics Engineer1 (2018-04-04) saknas detta i checklistan vid byte mellan 

befintliga leverantörer eftersom dessa steg inte är nödvändiga att utföra igen med en leverantör 

som redan existerar inom verksamheten. 

  

Det framkommer ett steg i checklistan vid byte mellan befintliga leverantörer som saknas i 

checklistan vid införande av ny leverantör. Steget sker i tredje sektionen och benämns 

“Review packaging setup”. Det innebär, enligt Inbound Logistics Engineer1 (2018-04-04), att 

ett förnyat upplägg av förpackning sker. Ett flöde finns redan uppsatt men det sker justeringar 

av volymerna eller tillägg av nya emballagetyper (Inbound Logistics Engineer1 2018-04-04). 
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3.3 Analys 1 
Det finns många olika uppdelningar av logistikkostnader som presenterats av diverse författare 

och forskare. Studiens författare har emellertid valt att kombinera de uppdelningar som 

Pettersson och Segerstedt (2013) samt Oskarsson et al. (2013) har gjort av logistikkostnader 

som ledde till följande modell: 

 
Figur 15: Modell av logistikkostnader med inspiration från Pettersson och Segerstedt (2013), Zsidisin och 

Ritchie (2008), Mattsson (2012) samt Oskarsson et al. (2013) (egen illustration 2018). 
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3.3.1 Tillverkningskostnader 

Enligt figur 15 som är inspirerad av logistikkostnadsmodeller av Pettersson och Segerstedt 

(2013), Zsidisin och Ritchie (2008), Mattsson (2012) samt Oskarsson et al. (2013) består 

tillverkningskostnader av materialkostnad, kontrollkostnad, direkt och indirekt arbetskostnad 

samt maskin- och byggnadskostnad. Dessa kostnader är relaterade till tillverkning av artiklar 

och betraktas därmed inte som en logistikkostnad som är kopplad till ett byte mellan befintliga 

leverantörer eller införande av ny leverantör. Däremot påverkar tillverkningskostnaderna som 

uppstår hos en leverantör det inköpspris som det köpande företaget betalar för artikeln. Det är 

därmed en kostnadspost inom inköpsorganisationen som bör tas i beaktning vid 

leveranstörsbeslut tillsammans med bland annat logistikkostnader. Enligt Inbound Logistics 

Engineer2 (2018-04-13) är inköpsorganisationen dock väldigt prisfokuserade och förlorar på så 

vis fokus på andra kostnader som har stor påverkan på ett leverantörsbeslut.  

 

3.3.2 Administrativa kostnader 

I de administrativa kostnaderna ingår kostnader för orderbehandling och personalkostnader för 

inköp, fordringar samt support (Pettersson och Segerstedt 2013). Företag ställer krav på sina 

leverantörer, exempelvis gällande kapaciteten. För att säkerställa att kapaciteten hos den nya 

leverantören möter den kvantitet som företaget kräver krävs det åtgärder. Åtgärder enligt 

Inköparen (2018-04-13) för personalen på inköp blir att genomföra kontroll av kapaciteten hos 

den nya leverantören samt göra audits för att säkerställa kapacitetskravet hos leverantören och 

tillade att även logistiken gör en liknande bedömning. Då denna studie grundar sig i att 

identifiera logistikkostnader kommer enbart kostnaden för bedömningen som uppstår hos 

logistiken tas i beaktning i personalkostnader för support och inte personalkostnader för inköp. 

Vidare uppstår personalkostnader när den nya leverantören sedan ska registreras i systemet 

och kopplas till EDI. Förfrågan av registrering utförs av inköp men det är logistik som 

genomför själva implementeringen i EDI. Tiden det tar att implementera den nya leverantören 

i EDI blir även det en logistikkostnad och därmed en personalkostnad för support. 

Personalkostnad för fordringar sker i ledet avseende mot kund och är därmed inte en relevant 

del för logistikkostnader vid byte mellan befintliga leverantörer eller införande av ny 

leverantör. Sett till kostnader för orderbehandling är även det en kostnad som inte kommer tas 

i beaktning då tiden för orderbehandling kommer vara i stort sett densamma. 
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3.3.3 Lagerkostnader 

Inspektionskostnad för inkommande varor, personalkostnad för lagerpersonal samt 

byggnadskostnad är de kostnader som går under lagerkostnader (Pettersson och Segerstedt 

2013). I beskrivningen av Volvo CEs process vid byte mellan befintliga leverantörer samt 

införande av ny leverantör påpekar Inbound Logistics Engineer1 (2018-04-04) att 

logistikorganisationen ansvarar för att inventera artiklarna och kontrollera att lagersaldot är 

korrekt inför ett leverantörsbyte och säkerställa att säkerhetslagret är tillräckligt stort för att 

genomföra bytet. Studiens författare anser att dessa är aktiviteter som bidrar till 

personalkostnad till lagerpersonal. Ytterligare aktiviteter som av författarna bedöms påverka 

lagerpersonalens personalkostnad är godsmottagning. Vid ett byte mellan befintliga 

leverantörer eller införande av ny leverantör kan eventuellt det levererade godset vara packat 

på annorlunda sätt som tar längre eller kortare tid för lagerpersonalen att behandla vid 

mottagning.  

 

Byggnadskostnad och inspektionskostnad vid inkommande varor är kostnader som studiens 

författare bedömer vara oberoende av ett byte mellan befintliga leverantörer eller införande av 

ny leverantör. Kostnaden att bevara och upprätthålla ett lager kommer uppstå oavsett 

företagets leverantörer och det påverkas inte av att artiklar från en leverantör istället levereras 

från en annan befintlig eller ny leverantör. Av samma motivering påverkas inte kostnaden för 

inspektionskostnad vid inkommande varor av ett leverantörsbyte då det är en aktivitet som 

följer samma mönster oavsett leverantör.  

 

3.3.4 Distributionskostnader 

De kostnader som enligt Pettersson och Segerstedt (2013) ingår i distributionskostnader är 

transportkostnad av inkommande varor, transportkostnad till kund, försäkrings- och 

inspektionskostnad, kostnad för remburs och kostnad för tullklarering (Pettersson och 

Segerstedt 2013). Enligt studiens författare är det enbart transportkostnad till kund och 

kostnad för remburs som inte påverkas av ett leveranstörsbyte då transport till kund inte är 

relaterat till företagets leverantör. Däremot är transportkostnad av inkommande varor en 

kostnad som eventuellt kan påverkas av ett byte mellan befintliga leverantörer eller införande 
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av ny leverantör beroende på vilket transportmedel som används och var leverantören är 

lokaliserad. Enligt Jonsson (2008) finns det fyra olika transportmedel, sjötransport, 

järnvägstransport, vägtransport och flygtransport, som har olika stora påverkan på 

transportkostnad. Inbound Logistics Engineer1 (2018-04-04) redogör för det första steget i 

logistikorganisationens ansvar vid byte mellan befintliga leverantörer och införande av ny 

leverantör där de överväger eventuella ändringar i flödet såsom transportledtid. 

Transportledtid är ytterligare en faktor som påverkar transportkostnad och därmed har 

förhållandena till den nuvarande leverantören och den potentiella leverantören stor roll 

kostnadsmässigt. Ifall leverantörsbytet innebär en längre transportledtid blir därmed 

transportkostnaderna högre. Likaså kan en eventuell förändring i distributionskostnader uppstå 

till följd av tullkostnader. Enligt (Coyle et al. 2011) tullas produkter som importerats från 

andra länder och regler beträffande detta skiljer sig sinsemellan länder. Försäkrings- och 

inspektionskostnad är en kostnad som enligt ICC (u.å.) kan variera vid internationell handel 

beroende på vilka leveransvillkor parterna har kommit överens om genom Incoterms 2010. 

Där framgår det vem som står för transportkostnad, försäkringskostnad och andra kostnader 

(ICC u.å.). 

 

3.3.5 Kapitalkostnader 

Denna kostnadspost omfattar kapitalbindningskostnader för lager, transport och väntan på 

betald kundfaktura (Pettersson och Segerstedt 2013). Som tidigare nämnt redogjorde Inbound 

Logistics Engineer1 (2018-04-04) över betydelsen av att kontrollera om det aktuella 

säkerhetslagret är tillräckligt för att genomföra ett byte. Ifall säkerhetslagret kräver påfyllning 

för att möjliggöra upprampningsplanen, kommer det innebära att företaget binder ytterligare 

kapital i lager vilket medför högre kapitalbindningskostnad. Likaså kan företaget eventuellt 

behöva hålla ett högre eller lägre säkerhetslager efter leverantörsbytet beroende på den nya 

leverantörens geografiska placering. Är leverantörens avstånd till det köpande företaget långt 

blir transportledtiden troligtvis längre och ett större säkerhetslaget kan eventuellt krävas som 

leder till högre kapitalbindningskostnader i lager. Transportledtiden, som beror på såväl 

leverantörens geografiska placering och det transportmedel som används, påverkar också 

kapitalbindningskostnaden i transport. Enligt Jonsson (2008) blir transportledtiden längre vid 

sjötransport samt järnvägstransport och därmed binds mer kapital vid dessa leveranser. Vid 
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vägtransport eller flygtransport är transporttiderna emellertid mycket kortare och 

kapitalbindningskostnaderna blir därmed lägre. Kapital som binds i väntan på att kundernas 

betalning ska mottas är dock ingen faktor som påverkas av ett leverantörsbyte. Kundfordringar 

har inte direkt koppling till leverantör och kapitalbindningskostnader i väntan på kundernas 

betalningar är därmed inte relaterat till logistikkostnader vid byte mellan befintliga 

leverantörer eller införande av ny leverantör.  

 

3.3.6 Installationskostnader 

Personalkostnad för installation och kostnad för verktyg är de två kostnaderna som ingår i 

installationskostnader (Pettersson och Segerstedt 2013). Enligt Inköpare (2018-04-13) äger 

Volvo CE oftast sina egna verktyg. Detta gör att Volvo CE kan flytta de verktyg som de har 

placerat hos den befintliga leverantören till den nya. Om Volvo CE däremot inte äger 

verktyget ansvarar inköpsorganisationen för att skapa ett nytt verktyg om nödvändigt (Inbound 

Logistics Engineer1 2018-05-14) vilket innebär en kostnad för inköpsorganisationen men inte 

för logistikorganisationen. Personalkostnad för installation är en kostnad som uppstår hos 

leverantören och därmed är installationskostnader inte en kostnad som behöver tas i beaktning 

i studiens kostnadsmodell över logistikkostnader vid byte mellan befintliga leverantörer eller 

införande av ny leverantör.  

 

3.3.7 Riskkostnader 

Vid utformning av en affärsstrategi gäller det att beakta vilka risker som det finns med en ny 

leverantör och kostnader det medför (Inköpare 2018-04-13). Oftast krävs en 

logistikutvärdering och som logistikorganisationen spenderar en heldag på att genomföra 

(Inbound Logistics Engineer1 2018-04-04). Risker delas av Zsidisin och Ritchie (2008) upp i 

affärsrisk, kvalitetsrisk, kapacitetsrisk, anpassningssvårigheter, infrastruktur, globala 

katastrofrisker och juridiska regulationer. Ett företag kan utan förvarning hamna i finansiell 

kris. Detta kallas för en affärsrisk och det påverkar kunder i form av störningar som kan vara 

tillfälliga eller permanenta (Zsidisin och Ritchie 2008). Innan bytet till en ny leverantör gäller 

det för företag att se över den nya leverantörens finansiella situation och göra en bedömning 

om en sådan risk existerar, både på kort- och långsikt. 



 
 

64 

  

För att kvalitetssäkra åker Volvo CE, i de flesta fall, ut till den nya leverantören till skillnad 

från om det är en befintlig leverantör då Volvo CE redan har en god uppfattning (Inbound 

Logistics Engineer1 2018-04-04). Åka ut till företaget kan vara ett sätt att minska 

kvalitetsrisken då det är lättare att se hur leverantören arbetar fram produkten från 

framställning till leverans. Istället för att det ska gå så långt att Volvo CE upptäcker brister i 

sin färdiga produkt och som sedan behöver korrigeras kan kostnader minskas vid granskning 

av den enskilda komponenten i ett tidigare skede. Det finns även en risk att leverantören inte 

når upp till den överenskomna kapacitet som företaget kräver. Genom att åka ut till leverantör 

kan kapacitetsrisken minskas då ett besöka ger en klarare bild av hur leverantörens verksamhet 

verkligen ser ut. Volvo CE utvärdera kapaciteten enligt Inköpare (2018-04-13) genom att göra 

besök, så kallade audits. Anpassningssvårigheter, som är den fjärde risken enligt Zsidisin och 

Ritchie (2008), handlar om att förändringar inom teknologin eller produktdesignen kan vara 

svåra att anpassa. 

 

Infrastruktur, globala katastrofrisker och juridiska regulationer påverkas till stor del av vilket 

land leverantören befinner sig i. Infrastrukturen är bättre utbyggd i vissa länder än andra. 

Enklare och mer lättframkomlig transport i form av större och bättre vägar, fler spår vid 

tågtransport, utvecklade hamnar etcetera. Bättre försörjning av energi, vatten, IT etcetera är 

även de infrastrukturella aspekter som påverkar leverantörens möjlighet att producera. Globala 

katastrofrisker är en risk som kan ge stora problem för företag. Om det sker en naturkatastrof 

kan hela verksamheten för en leverantör ödeläggas eller på annat sätt förhindra deras 

möjlighet att leverera till företaget. Länder har olika regler och lagar som kan leda till 

begränsningar för företag att göra sig av med en leverantör. Enligt Inköpare (2018-04-13) har 

Volvo CE begränsats av sådan reglering i samband med leverantörer från Frankrike där ett 

regelverk säger att max 5 – 10 % leverantörens omsättning per år får flyttas (Inköpare 2018-

04-13). 

  

För att göra risker mer komplett har studiens författare även valt att inkludera Mattssons 

(2012) tre dimensioner kopplade till leverantörsavstånd som delas upp i rumsdimension, 

tidsdimension och kulturell dimension. Även de påverkas till stor del av vilket land 
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leverantören befinner sig i. Rumsdimensionen handlar om vad för risker som ökar respektive 

minskar vid avståndsförändringar. Vid ökade avstånd blir det en risk i form av att flexibiliteten 

försämras och möjligheten till akuta beställningar minskas. De kan leda till att produktionen 

får vänta längre på leverans alternativt behöva byta transportslag, exempelvis från båt till flyg 

vilket ger en ökad transportkostnad. De kommer även behöva hålla ett större säkerhetslager 

när leveranstiden ökas som kan leda till ökad inkurans, beroende på vad det är för produkt det 

gäller. Enligt Zsidisin och Ritchie (2008) minskas även risken för globala katastrofrisker och 

infrastrukturella risker med kortare avstånd. Vid förändrade avstånd förändras även 

tidsdimensionen. Risker med att exempelvis byta till en leverantör på andra sidan Jorden leder 

till svårigheter att kommunicera. Zsidisin och Ritchie (2008) ställer upp problem i form av 

olika arbetstider på dygnet som en följd av att leverantören befinner sig i en annan tidszon än 

företaget. De nämner även helgdagar som en riskaspekt i tidsdimensionen. Risker kopplade till 

den kulturella dimensionen är skillnad i språk vilket kan leda till missförstånd men även 

skillnader i beteenden och förhållningssätt (Zsidisin och Ritchie 2008). 

 

3.3.8 Övriga logistikkostnader 

Sista kolumnen, övriga kostnader, består av informationskostnad och emballagekostnad 

(Oskarsson et al. 2013). Det är logistikorganisationens uppgift att informationen om kraven 

når den nya leverantören. Det kan enligt Inbound Logistics Engineer1 (2018-04-04) ske med 

hjälp av en leveransmanual som skickas till leverantören men även genom genomgångar, 

fördelaktligen hos leverantören eller alternativt via Skype. Artiklar kan ha olika egenskaper 

och då måste en bedömning göras över lämpligt emballage. I vissa fall kan det enligt Inbound 

Logistics Engineer1 (2018-04-04) behövas specialemballage. Vid olika transportsätt och 

distans kan vissa artiklar kräva en särskild emballering och detta är en logistikkostnad som 

måste tas i beaktning. I denna kostnad inkluderas även kostnad för att skapa och skicka en 

instruktion för emballering till den nya leverantören (Inbound Logistics Engineer1 2018-04-

04).   
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3.4 Slutsats 1 
“Vilka logistikkostnader är relaterade till byte mellan befintliga direktmaterialleverantörer 

och införande av ny direktmaterialleverantör hos Volvo CE i Braås?” 

 

I nuläget är inköpsorganisationen hos Volvo CE i Braås väldigt prisfokuserad vid 

beslutstaganden. När det rör sig om ett byte mellan befintliga leverantörer eller införande av 

ny leverantör är det emellertid inte kostnadseffektivt att enbart ta hänsyn till pris utan flera 

andra kostnader måste också beaktas vid ett sådant beslut. Det är viktigt att alla organisationer 

inom en verksamhet uppmärksammar sina kostnader. I dagsläget saknar dock Volvo CE en 

tydlig bild över vilka logistikkostnader som är relaterade till byte mellan befintliga 

leverantörer eller införande av ny leverantör. Därmed har studiens författare ställt samtliga 

logistikkostnader som presenteras i det teoretiska referensramen mot processen som sker vid 

byte mellan befintlig leverantör och införande av ny leverantör för att möjliggöra identifiering 

av relaterade kostnader. 

 

Figuren nedan sammanställer de logistikkostnader som studiens författare har identifierat vid 

ett byte mellan befintliga leverantörer eller införande av ny leverantör.  
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Figur 16: Sammanställning av logistikkostnader relaterade till byte mellan befintliga leverantörer samt 

införande av ny leverantör (egen illustration 2018). 
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4 Frågeställning 2 
Hur kan beräkning av de relaterade logistikkostnaderna vid byte mellan befintliga 

direktmaterialleverantörer samt införande av ny direktmaterialleverantör beskrivas i en 

kostnadsmodell? 

 

I följande kapitel presenteras teorier om totalkostnadsmodell och beräkningsunderlag för 

logistikkostnader. I det empiriska avsnittet introduceras ett gammalt fall från Volvo CE från 

ett leverantörsbyte. I analysen appliceras fallet från verksamheten i den kostnadsmodell som 

har framställts av författarna för att slutligen dra en slutsats. 

 

4.1 Teori 2 

4.1.1 Totalkostnadsmodell 

Enligt Oskarsson et al. (2013) innebär ett beslut eller en förändring väldigt ofta att vissa 

relaterade kostnader kommer stiga medan andra relaterade kostnader kommer sjunka. Det är 

av denna anledning viktigt att ha en bild över den totala kostnadsförändringen inför ett beslut. 

För att få fram den totala kostnadsförändringen har totalkostnadsmodell blivit ett viktigt 

begrepp inom logistiken. Totalkostnadsmodell innebär att samtliga relaterade kostnader till ett 

sammanhang eller beslut ska identifieras. Det är av betydelse att modellen är 

situationsanpassad vilket innebär att modellen ska beakta de kostnader som är relaterade till 

det aktuella beslutet (Oskarsson et al. 2013). 

 

En totalkostnadsmodell innefattar totalkostnadsberäkning som syftar till att framställa 

omfattningen ekonomiska konsekvenser som uppstår vid ett beslut eller en förändring. 

Företagets kostnader bör därmed fördelas på de olika aktiviteter som uppstår vid den studerade 

förändringen. Det är viktigt att tydligt klargöra hur respektive kostnadspost ska beräknas innan 

beräkningarna görs. Genom att klarlägga hur beräkningarna ska ske underlättas processen för 

insamling av data inför beräkningen (Oskarsson et al. 2013). 
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4.1.2 Beräkningsunderlag för logistikkostnader vid byte mellan befintliga leverantörer 

samt införande av ny leverantör  

Nedan följer beräkningsunderlag för de kostnadsposter som kräver underlag vid beräkning.  

 

4.1.2.1 Administrativa kostnader 

Personalkostnad - support 

Periodkalkylering går ut på att fördela kostnaden för en period med periodens volym. 

Användningsområdet för periodkalkylering är för produktion som är identisk för varje period. 

Det finns tre typer av periodkalkylering, varav en av dem är divisionskalkyl som beräknas på 

följande sätt: 

 

Divisionskalkyl kostnad/st = totala kostnader under perioden/verklig volym (Andersson 2015). 

 

4.1.2.2 Lagerkostnader 

Personalkostnad - lagerpersonal 

Se periodkalkylering under 4.1.2.1 Administrativa kostnader. 

 

4.1.2.3 Distributionskostnader 

Transportkostnad av inkommande varor 

Enligt Lumsden (2012) finns det diverse olika metoder vid prissättning för transporttjänster. 

Den prissättningsmetod som är mest förekommande kallas tariffmetoden som innebär att det, 

för transport av gods, finns fastställda priser av transportören. Dessa fastställda priser gör att 

samtliga transportköpare blir lika behandlade genom att erbjudas samma pris vid 

godstransport av samma slag. Dock varierar den totala transportpriset utifrån tre faktorer:  

• godsets vikt 

• transportavstånd 

• godsets värde (Lumsden 2012).  
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Kostnad för tullklarering 

Vid import från andra länder till Sverige behöver företag betala tull. På tullverkets sida 

redogörs hur beräkning av tullavgifter går till (Tullverket 2017). Första steget vid kalkylering 

av tullavgifter är att välja varukod. Vid import måste importören ange en varukod för den vara 

som ska importeras. Nästa steg blir att ange den data som är obligatoriskt för import, nämligen 

land som varan ursprungligen kommer ifrån, nettovikten för varan i kilogram samt tullvärde 

(Tullverket u.å.). Kostnaden för varan och transaktionsvärdet är det som ingår i tullvärdet. 

Tullvärdet kan även inkluderas av andra kostnader som verktygskostnader, 

förpackningskostnader, fraktkostnader samt hantering, lastning och lossning till gränsen för 

EU, såvida de inte redan är inkluderade i transaktionsvärdet (Tullverket 2018). I andra steget 

kan även ytterligare information behöva inkluderas såsom extra mängdenhet, kvotnummer 

eller förmånskod. Tredje steget är gällande eventuella tilläggskoder följt av ett fjärde steg där 

dokument ska presenteras ifall sådana behövs. Om extra enheter ska redogöras görs ett sådant 

i ett nästa steg. Näst sista steget är kalkylering av säkerhet, där en beräkning kan baseras på 

vilket land varan kommer ifrån exempelvis förmånstull eller tredjelands tull. I det slutliga 

steget redogörs sedan tullavgifterna (Tullverket u.å.).  

 

4.1.2.4 Kapitalkostnader 

Kapitalbindningskostnad - lager 

Kapitalkostnaden för lager beräknas utifrån lagerföring. Formeln för kapitalbindning för lager 

är: 

 

medellager = säkerhetslager + orderkvantitet / 2 

 

genomsnittlig kapitalbindning = medellagret * värdet av produkten i färdigvarulager (Jonsson 

och Mattsson 2011). 
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Kapitalbindningskostnad - transport 

Formeln för kapitalbindning för transport är enligt Jonsson och Mattsson (2011): 

 

medellager = (transporttid i dagar * orderkvantitet) / tid mellan transporter 

 

genomsnittlig kapitalbindning = medellager * värdet av produkten under transport.  

 

4.1.2.5 Riskkostnader 

Företag har olika strategier vilket gör bedömningen av risk komplicerad då det påverkar 

företag på olika sätt. Utifrån en riskbedömningsmatris diskuterar Coyle et al. riskbedömning. I 

denna görs en bedömning av sannolikheten att risken inträffar samt inverkan risken kommer 

ha om den sker. Indelningen för de två görs utifrån de tre parametrarna låg, mellan och hög för 

att sedan göra en helhetsbedömning om riskens påverkan kommer vara mindre, måttlig eller 

större (Coyle et al. 2011). 

 

 
Figur 17: Riskbedömningsmatris med inspiration från Coyle et al. (2011, 300) (egen illustration 2018) 
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Holweg et al. (2011) redogör en annan metod för att bedöma risk. Den går ut på att i ett tidigt 

stadie göra ett urval för att finna potentiella kandidater. De ska göras utifrån aspekter som i 

jämförelsen anses vara nyckelfaktorer. Varje nyckelfaktor blir sedan graderade enligt en 

femgradig skala (Holweg et al. 2011). 

 
Figur 18: Visualisering över den totala risken för olika leverantörer med inspiration från Holweg et al. 

(2011, 339) (egen illustration 2018) 

 

4.1.2.6 Övriga logistikkostnader 

Emballagekostnad 

De kostnader som ingår i emballagekostnader är enligt Jonsson och Mattsson (2011) 

emballering, förpackningsmaterial och godsmärkning. Om det gäller ett flergångssystem kan 

även andra kostnader uppkomma i form av kostnader för återtransport, lagring, administration 

eller rekonditionering av förpackningar (Jonsson och Mattsson 2011). 
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4.2 Empiri 2 

4.2.1 Företagsfall 

Normalt sätt får logistikorganisationen på Volvo CE i Braås enbart information kring 

artikelnummer, årsvolym och pris av inköpsorganisationen vid ett eventuellt byte mellan 

befintliga leverantörer eller införande av ny leverantör (Inbound Logistics Engineer1 2018-05-

08). För att ha möjlighet att beräkna logistikkostnaderna vid ett byte mellan befintliga 

leverantörer eller införande av ny leverantör utifrån studiens beräkningar krävs dock mer 

information om leverantörerna. Därmed tog Inbound Logistics Engineer1 (2018-05-14) fram 

ytterligare information som sammanställs i figur 19 och 20. 

 

 

Figur 19: Data från leverantör 1 framtagen av Inbound Logistics Engineer1 (2018-05-14) (egen illustration 

2018). 
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Figur 20: Data från leverantör 2 framtagen av Inbound Logistics Engineer1 (2018-05-14) (egen illustration 

2018) 

  

Utöver datan från figur 19 och 20 gav Inbound Logistics Engineer1 (2018-05-14) ett antagande 

om att personalkostnaden ligger på 500 kr/timme för både support och lagerpersonal. Vidare 

togs antagandet om att antalet arbetsdagar uppgår till 220 dagar per år.  
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4.3 Analys 2 

4.3.1 Totalkostnadsmodell 

Oskarsson et al. (2013) redogör för betydelsen av totalkostnadsmodeller inom logistik. En 

totalkostnadsmodell innebär att kostnader relaterade till ett specifikt beslut ska identifieras och 

beräknas för att skapa en helhetsbild över den totala kostnadsförändringen inom beslutet. 

Innan beräkning av respektive kostnadspost görs är det viktigt att tydliggöra hur beräkningarna 

ska ske för att underlätta datainsamlingen inför beräkningen (Oskarsson et al. 2013). 

  

I studiens första frågeställning identifierade författarna samtliga logistikkostnader som är 

relaterade till ett byte mellan befintliga leverantörer eller införande av ny leverantör hos Volvo 

CE i Braås. Dessa kostnader sammanställs i slutsats 1 (Figur 16). Vidare har studiens 

författare, i den teoretiska referensramen till andra frågeställningen, presenterat 

beräkningsunderlag för samtliga kostnadsposter som kräver detta. De kostnader med en 

variabel som inte följer någon formel saknar därmed beräkningsunderlag i den teoretiska 

referensramen. Fortsättningsvis ska författarna applicera Volvo CEs företagsfall från det 

empiriska avsnittet i kostnadsmodellen. Dock inkluderas inte riskkostnaden i 

kostnadsmodellen då studiens författare har valt att göra en separat bedömning av risken. Vid 

appliceringen analyseras samtliga beräkningar för att redogöra för om Volvo CE besitter 

tillräckligt med information om leverantörerna inför ett eventuellt byte. 

 

4.3.2 Beräkning av logistikkostnader utifrån företagsfall från Volvo CEs  

Nedan följer en analys av respektive kostnadspost från figur 16 utifrån de beräkningsunderlag 

som presenterats i den teoretiska referensramen samt Volvo CEs företagsfall som presenteras i 

det empiriska avsnittet.  

 

4.3.2.1 Administrativa kostnader 

Personalkostnad - support 

Av de administrativa kostnaderna är det enbart personalkostnad för support som är relaterat till 

ett byte mellan befintliga leverantörer eller införande av ny leverantör. Vid beräkning av 
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denna kostnad kan periodkalkylering användas där bland annat divisionskalkyl ingår som 

beräknas på följande sätt: 

 

Divisionskalkyl kostnad/st = totala kostnader under perioden / verklig volym (Andersson 

2015). 

 

Totala kostnader under perioden motsvarar i detta fall den totala personalkostnader för 

support. Verklig volym innebär den totala tiden som support lägger i sin kontakt med 

leverantören. Genom denna beräkning får företag ut personalkostnaden - support för 

respektive leverantör. 

 

Enligt den information som framgår i Volvo CEs företagsfall som har samlats in från Inbound 

Logistics Engineer1 (2018-05-14) ska författarna anta att personalkostnaden ligger på 500 

kr/timme och att antalet arbetsdagar per år uppgår till 220 dagar. Då en standard arbetsdag för 

det flesta anställda på ett företag är 8 timmar/dag har studiens författare antagit att fallet är 

detsamma hos Volvo CE i Braås. Därmed uppgår den totala personalkostnaden för support på 

Volvo CE i Braås årligen till: 500*220*8=880 000 kr. Dessvärre framgår inte den totala tid 

som support lägger i sin kontakt med leverantören i företagsfallet. I brist på denna information 

kan således den totala personalkostnaden för support inte beräknas. 

 

4.3.2.2 Lagerkostnader 

Personalkostnad - lagerpersonal 

Från studiens första frågeställning identifierade författarna enbart personalkostnad för 

lagerpersonal som en relaterad lagerkostnad till ett byte mellan befintliga leverantörer eller 

införande av ny leverantör. För att beräkna personalkostnaden för lagerpersonal kan samma 

kalkyl användas som vid beräkning av personalkostnad för support, men där den totala 

personalkostnaden för lagerpersonal används istället för den totala personalkostnaden för 

support. Den verkliga volymen motsvarar den tid lagerpersonalen lägger för att behandla 

leverans från respektive leverantör. Precis som vid personalkostnad för support ska författarna, 
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enligt företagsfallet av Inbound Logistics Engineer1 (2018-05-14), räkna på en 

personalkostnad på 500 kr/timme och 220 arbetsdagar/år. Studiens författare gör även här ett 

antagande att en arbetsdag för en anställd är 8 timmar och därmed blir den totala 

personalkostnaden för lagerpersonal: 500*220*8=880 000 kr. Liksom för support, saknas dock 

information kring hur mycket tid lagerpersonalen lägger vid behandling av leverans från 

respektive leverantör. Detta är information som krävs för att ha möjlighet att beräkna och 

jämföra personalkostnaden för lagerpersonal för de olika leverantörsalternativen.  

 

4.3.2.3 Distributionskostnader 

Transportkostnad av inkommande varor 

Transportkostnad av inkommande varor har en påverkan på de totala logistikkostnaderna som 

är relaterade till ett byte mellan befintliga leverantörer eller införande av ny leverantör. Denna 

kostnadspost påverkas bland annat av vilket transportmedel som används samt transportledtid 

som i sin tur är beroende av transportavstånd. Lumsden (2012) redogör för tariffmetoden som 

är en av flera prissättningsmetoder för transporttjänster. Denna metod innebär ett fast pris samt 

ett varierande pris som är beroende av godsets vikt, transportavstånd samt godsets värde 

(Lumsden 2012). I Volvo CEs företagsfall framgår ingen av dessa tre faktorer. Det fasta priset 

från transportören framgår inte heller och därmed saknas möjligheten för studiens författare att 

beräkna transportkostnaden för de två leverantörerna.  

 

Försäkrings- och inspektionskostnader 

Försäkrings- och inspektionskostnad är en kostnadspost som kan komma att påverkas vid ett 

byte mellan befintliga leverantörer eller införande av ny leverantör. Kostnaden kan bland 

annat, enligt ICC (u.å.), variera beroende på vilken Incoterm som har fastställts sinsemellan 

parterna då detta avgör när ansvaret för försäkringen går över på köparen. Inom F-gruppen står 

säljaren för bland annat försäkring fram till en avtalad plats där leveranser lastas på köparens 

transportmedel och det går över på köparens ansvar (ICC u.å.). Denna kostnadspost saknar 

beräkningsunderlag då kostnaden inte beräknas utifrån en förutbestämd formel. I företagsfallet 

från Volvo CE framgår det att FCA används med båda alternativa leverantörerna. Med denna 

information vet studiens författare att försäkring för leveransen initialt ansvaras av säljaren 
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men det framgår dessvärre ingen annan information, såsom vart övergången av ansvaret sker. 

Det blir därmed problematiskt att beräkna försäkrings- och inspektionskostnaden. 

 

Kostnad för tullklarering 

Vid beräkning av tullkostnad görs detta i Sverige av Tullverket. Dock är det företags eget 

ansvar att en sådan genomförs på ett utförligt sätt (Tullverket 2017). En sådan kalkylering är 

uppställd i sju steg. Den data som är obligatorisk för att kunna beräkna tullkostnaden är 

varukod, varans ursprungsland, varans nettovikt i kilogram och tullvärde. Ytterligare 

information som kan behövas inkluderas är extra mängdenhet, kvotnummer, förmånskod, 

tilläggskoder, extra enheter samt säkerhet (Tullverket u.å.). I företagsfallet från Inbound 

Logistics Engineer1 (2018-05-14) är informationen om varorna väldigt begränsad. Data som 

kan användas vid beräkning av tullkostnader är varornas ursprungsland då det framkommer 

från vilket land respektive leverantör kommer ifrån. Observera att den ena leverantören 

befinner sig i samma land som Volvo CE vilket gör att tullkostnader inte behöver beräknas för 

denne. I och med att informationen om varornas ursprungsland finns tillgänglig kan även 

säkerhet besvaras då leverantören från det andra landet befinner sig inom EU och därmed 

ingår i förmånstull. Resterande kan inte besvaras utifrån den data som finns i företagsfallet 

från Inbound Logistics Engineer1 (2018-05-14) men är något som hade behövts för att beräkna 

tullkostnaden för leverantörer. 

 

4.3.2.4 Kapitalkostnader 

Kapitalbindningskostnad - lager 

I analysen för studiens första frågeställning identifierade författarna att 

kapitalbindningskostnad i lager är en faktor som kan påverkas vid ett byte mellan befintliga 

leverantörer eller införande av ny leverantör. Detta beror exempelvis på att leverantörens 

avstånd styr företagets storlek på säkerhetslager vilket i sin tur påverkar 

kapitalbindningskostnaden i lager.  
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Vid beräkning av kapitalbindning för lager använder Jonsson och Mattsson (2011) följande 

formel: genomsnittlig kapitalbindning = medellager * värdet av produkten i färdigvarulager.  

 

Vidare hänvisar Jonsson och Mattsson (2011) till följande formel för att beräkna medellager: 

medellager = säkerhetslager + orderkvantitet / 2. 

 

Enligt Inbound Logistics Engineer1 (2018-05-18) räknar Volvo CE på säkerhetstid i dagar 

istället för säkerhetslager i volym. I Volvo CEs företagsfall av Inbound Logistics Engineer1 

(2018-05-14) framgår det hur lång säkerhetstid som krävs för de två alternativa leverantörerna. 

För alternativ 1, som är en befintlig leverantör belägen inom Sverige, krävs en säkerhetstid av 

en dag. För det andra alternativet, en potentiell leverantör lokaliserad i Tjeckien, krävs en 

säkerhetstid av två dagar. Säkerhetslager är en komponent som inkluderas vid beräkning av 

genomsnittlig kapitalbindning enligt Jonsson och Mattsson (2011) och därmed har studiens 

författare räknat om Volvo CEs säkerhetstid i dagar till säkerhetslager i volym. Denna 

beräkning gjordes genom att, med information av årsbehov och arbetsdagar, beräkna 

förbrukning per dag av respektive artikel. Förbrukningen per dag multipliceras därefter med 

antalet dagar som säkerhetstiden uppgår till för respektive leverantör. Detta görs för samtliga 

artikelnummer (se figur 21 och 22).  

 

Enligt företagsfallet från Inbound Logistics Engineer1 (2018-05-14) är frekvensen och 

årsbehovet densamma för båda alternativa leverantörerna och därmed blir även 

orderkvantiteten densamma. Vid beräkning av orderkvantitet har studiens författare dividerat 

årsbehovet med frekvensen (se figur 21 och 22).  

 

Med beräknat säkerhetslager och orderkvantitet har författare sedan haft möjlighet att beräkna 

medellagret genom Jonsson och Mattssons (2011) formel: medellager = säkerhetslager + 

orderkvantitet / 2 (Se figur 21 och 22). 
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Figur 21: Medellager i lager för alternativ 1 (egen illustration 2018). 

 

 
Figur 22: Medellager i lager för alternativ 2 (egen illustration 2018). 
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För att vidare beräkna genomsnittlig kapitalbindning ska medellagret multipliceras med värdet 

av produkten i färdigvarulager (Jonsson och Mattsson 2011). I Volvo CEs företagsfall i det 

empiriska materialet saknas dock information kring värdet av artiklarna i färdigvarulager och 

därmed kan studiens författare inte få ut en fullständig beräkning av kapitalbindning i lager för 

leverantörerna. Däremot visar figur 21 och 22 skillnaden på medellagret mellan de två 

alternativa leverantörerna. Alternativ 2 genererar större medellager vilket beror på att denna 

leverantör är lokaliserad i Tjeckien och Volvo CE behöver därmed hålla högre säkerhetslager 

för denna leverantör än för leverantören som är lokaliserad i Sverige, vilket bidrar till större 

medellager.  

 

Kapitalbindningskostnad - transport 

I studien har även kapitalbindningskostnad i transport identifierats som en påverkad kostnad 

vid byte mellan befintliga leverantörer eller införande av ny leverantör. Detta beror på att 

kapitalbindningskostnaden i transport är beroende av transportledtid, vilket kan ändras vid ett 

leverantörsbyte.  

 

Enligt Jonsson och Mattsson (2011) beräknas kapitalbindningskostnad i transport enligt 

följande formel: genomsnittlig kapitalbindning = medellager * värdet av produkten under 

transport.  

 

Fortsättningsvis påvisar Jonsson och Mattsson (2011) att medellager beräknas enligt följande 

formel: medellager = (transporttid i dagar * orderkvantitet) / tid mellan transporter. 

 

Enligt företagsfallet av Inbound Logistics Engineer1 (2018-05-14) är transportledtiden för 

leverantörerna 1 dag respektive 3 dagar. Liksom vid beräkning av medellager i lager, har 

studiens författare genom årsbehov och frekvens beräknat orderkvantitet som är densamma för 

båda alternativa leverantörer. Tid mellan transport har författarna fått ut genom att dividera 

antalet arbetsdagar med frekvensen som också blev densamma för båda leverantörerna. Med 

denna information har medellagret i transport beräknats (se figur 23 och 24).  
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Figur 23: Medellager i transport för alternativ 1 (egen illustration 2018). 

 

 
Figur 24: Medellager i transport för alternativ 2 (egen illustration 2018). 
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Den genomsnittliga kapitalbindningen i transport beräknas enligt Jonsson och Mattsson (2011) 

genom att multiplicera medellager i transport med värdet av produkten under transport. 

Studiens författare saknar emellertid information kring produktens värde under transport och 

kan därmed inte fortsätta beräkningen av kapitalbindningskostnad i transport. Däremot kan 

skillnaden i medellager i transport mellan de två alternativa leverantörerna urskiljas. 

Skillnaden beror på att transportledtiden skiljer sig sinsemellan leverantörerna. 

 

4.3.2.5 Riskkostnad 

Det kan vara svårt att bedöma ett visst belopp i en riskkostnad. Som alternativ kan en 

bedömning av risken istället göras. Det finns olika metoder för att bedöma risk. En metod är 

att använda sig utav en riskmatris. Riskmatrisen utgår ifrån två aspekter, nämligen 

sannolikheten att risken inträffar och dess inverkan (Coyle et al. 2011). Ett annat sätt till 

bedömning är enligt Holweg et al. (2011) att potentiella kandidater ska väljas utifrån en 

jämförelse av nyckelfaktorer och som sedan graderas i en femgradig skala. 

 

Kombinationen av de två ledde till en numrerad klassificering av en riskmatris. 

Klassificeringen är gjord utifrån den femgradiga skala som finns i Holweg et al. (2011) 

visualisering över den totala risken, där 1 anses vara av låg risk och 5 av hög risk. Tanken till 

kombinationen av de två bedömningarna är enligt studiens författare att ge en tydligare bild av 

den totala risken för varje leverantör. 

 

Första steget blir att sammanställa samtliga leverantörsrisker. Det kan göras utifrån sju risker, 

nämligen affärsrisk, kvalitetsrisk, kapacitetsrisk, anpassningssvårigheter, infrastruktur, globala 

katastrofrisker och juridiska regulationer (Zsidisin och Ritchie 2008). Mattsson (2012) hävdar 

däremot att risker för leverantören ska ske enligt leverantörsavstånd och dess tre dimensioner: 

rumsdimension, tidsdimension och kulturell dimension. För att göra bedömningen så komplett 

som möjligt valde studiens författare att kombinera de två. De tio riskerna klassificeras sedan 

med hjälp av riskmatrisen utifrån sannolikhet samt inverkan en sådan skulle ha på företaget. 
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Figur 25: Riskmatrisbedömning med inspiration från Coyle et al. (2011) (egen illustration 2018). 

 

Enligt den information som framgår i Volvo CEs företagsfall som har samlats in från Inbound 

Logistics Engineer1 (2018-05-14) kan författarna till viss del göra en riskbedömning. 

Affärsrisk, kvalitetsrisk, kapacitetsrisk samt anpassningsvårigheter kan författarna inte 

bedöma då information saknas i fallet om leverantörens finansiella situation, hur arbetet med 

produkten från framställning till leverans går till hos leverantören, leverantörens kapacitet och 

eventuella svårigheter för leverantören med anpassningen av en förändrad produktdesign eller 

teknologi (Zsidisin och Ritchie 2008). Gällande infrastruktur kan författarna göra en 

riskbedömning då det i företagsfallet redogörs från vilka länder respektive leverantör kommer 

ifrån. Då både Sverige och Tjeckien är så kallade I-länder med en väletablerad infrastruktur 

gjordes bedömningen att risken var den lägsta för båda leverantörerna, alltså en etta. 

Bedömningen av globala katastrofrisker blev även det en etta för de båda leverantörerna. 

Leverantörerna befinner sig i en region där det sällan är politisk instabilitet eller allt för stor 

påverkan av väderförhållanden i jämförelse med andra delar av världen. Dock har Europa varit 

hårt påverkat av terrorattacker men då ingen av leverantörerna befinner sig i stora städer gör 

författarna bedömningen som väldigt liten att en sådan attack skulle påverka leverantörernas 

möjligheter till att producera och transportera. Risken för juridiska regulationer blev 
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bedömningen en etta för den svenska leverantören och en tvåa för den tjeckiska. Volvo CE 

och den befintliga leverantören befinner sig i samma land vilket gör att de agerar under samma 

lagstiftning, nämligen den svenska. Vid konflikt eller problem med den tjeckiska leverantören 

skulle problem kunna uppstå då det kan finnas skillnader mellan svensk och tjeckisk 

lagstiftning. Dock är både Sverige och Tjeckien med i EU vilket gör att de även har liknande 

lagstiftning i många avseenden. Detta gjorde att den tjeckiska leverantören enbart bedömdes 

med en tvåa.  

 

De tre resterande handlar om leverantörsavstånd utifrån de tre dimensionerna rumsdimension, 

tidsdimension och kulturell dimension (Mattsson 2012). För den svenska leverantören blev 

bedömningen en etta för samtliga dimensioner. Rumsdimensionen blev en etta då det 

geografiska avståndet mellan Volvo CE och leverantören är kort. Tidsdimensionen som enligt 

Mattsson (2012) är en risk i form av olika arbetstider, tider för pauser, tidszoner, helgdagar 

etcetera ses som minimal då tidzonsdifferens inte existerar och samma helgdagar gäller för 

företagen. Kan möjligtvis finnas skillnader i arbetstider eller tider för paus men eventuellt 

sådana bedömer författarna som en liten risk. Kulturella skillnader bedöms inte existera då det 

varken finns en språkbarriär eller skillnader vid beteende och förhållningssätt vid affärer. För 

den tjeckiska leverantören bedöms de tre dimensionerna lite annorlunda. Rumsdimensionen 

blir även det en etta för den tjeckiska leverantören då avståndet ändå bedöms vara tillräckligt 

kort för att infrastrukturella risker och globala katastrofrisker ska vara liten. Tidsdimensionen 

för den tjeckiska leverantören skiljer sig framförallt från den svenska på så vis att det kan 

finnas skillnader i helgdagar i Tjeckien kontra Sverige. Det gör att författarna bedömer risken 

som en aning högre och därmed graderad som en tvåa trots att resterande risker bedöms på 

liknande sätt som för den svenska. Detsamma gäller för den kulturella dimensionen där det 

finns risk i form av språkbarriärer då företagens språk skiljer sig åt. Även något större risk 

med skillnader i beteende och förhållningssätt men då européer ofta är lika till sättet är inte en 

sådan skillnad troligtvis särskilt stor utan helhetsbedömningen blir en tvåa. 
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När samtliga risker klassificerats utifrån den femgradiga skalan och för samtliga leverantörer 

kan nästa steg genomföras. Den går ut på att visualisera risken för respektive leverantör i ett 

polärdiagram. Sammanställningen av respektive leverantörs risk, utifrån de tio riskerna, ger 

den totala risken för leverantören med hjälp av den area som täcks i diagrammet. Diagrammen 

för var och en av leverantörerna jämförs och den leverantörs diagram som har den minsta 

arean är den med totalt sett lägst risk. 

 
Figur 26: Visualisering över den totala risken för alternativ 1 (egen illustration 2018). 

 

 
Figur 27: Visualisering över den totala risken för alternativ 2 (egen illustration 2018). 
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Efter att den information som framgår i Volvo CEs företagsfall har bedömts och visualiserats 

framgår den totala risken för respektive leverantör i figur 26 och figur 27. Arean för 

leverantören från Sverige blir mindre än arean för leverantören från Tjeckien. Den svenska 

leverantören har därmed totalt sett en lägre risk. 

 

4.3.2.6 Övriga logistikkostnader 

Informationskostnad 

Informationskostnad är en övrig logistikkostnad som enligt tidigare analys i studien påverkas 

av ett byte mellan befintliga leverantörer eller införande av ny leverantör. Enligt Inbound 

Logistics Engineer1 (2018-04-04) ansvarar logistikorganisationen för att informera 

leverantörer kring samtliga krav som ställs på dem. Detta är en viktig aktivitet för att 

säkerställa att båda parter är medvetna om vad som krävs. Informationen förmedlas genom 

leveransmanualer som kompletteras med genomgångar. Genomgångarna ska helst ske på plats 

hos leverantören men Skype är också ett alternativ (Inbound Logistics Engineer1 2018-04-04). 

Det finns dock inget beräkningsunderlag för kostnaden som uppstår av att förmedla 

information då det beror på hur företaget går tillväga. Kostnaden kommer innehålla fler 

parametrar ifall företaget åker ut till leverantörerna än om det sker via elektroniskt hjälpmedel. 

Informationskostnad är därmed en kostnadspost som saknar beräkningsunderlag och som får 

tas fram genom att beräkna kostnaden för aktiviteterna vid förmedling av information. Från 

Volvo CEs företagsfall av Inbound Logistics Engineer1 (2018-05-14) framgår det ingen data 

kring förmedling av information till leverantörer och därmed kan studiens författare inte 

beräkna denna kostnadspost för fallet. 

 

Emballagekostnad 

I företagsfallet av Inbound Logistics Engineer1 (2018-05-14) på Volvo CE redogörs vilken typ 

av emballage som ska användas för artiklarna. Emballaget heter K1 och dess mått finns 

angivet. Dock framgår det inget om priset för en sådan vilket hindrar beräkningen för 

emballagekostnad. Jonsson och Mattsson (2011) nämner att emballering, förpackningsmaterial 

och godsmärkning ingår i emballagekostnad. Vid flergångssystem ingår även kostnader för 

återtransport, lagring, administration eller rekonditionering av förpackningar som bör tas i 
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beaktning vid emballeringskostnader. Dock framgår ingen av dessa i Volvo CEs företagsfall 

av Inbound Logistics Engineer1 (2018-05-14). Därmed kan inte en fullständig beräkning av 

emballagekostnad genomföras av studiens författare. 
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4.4 Slutsats 2 
Hur kan beräkning av de relaterade logistikkostnaderna vid byte mellan befintliga 

direktmaterialleverantörer samt införande av ny direktmaterialleverantör beskrivas i en 

kostnadsmodell? 

 

Vid ett strategiskt leverantörsbeslut behöver kostnader beräknas och ett verktyg för att jämföra 

och utvärdera alternativ är totala kostnadsmodeller. För att Volvo CE ska kunna beräkna de 

logistikkostnader som uppstår vid ett byte mellan befintliga leverantörer eller införande av ny 

leverantör behövs beräkningsunderlag för respektive kostnad. För vissa kostnadsposter har 

formler funnits medan det i andra fall har saknats formler och studiens författare har istället 

presenterat de parametrar som bör inkluderas vid beräkning av kostnadsposten. På Volvo CE i 

Braås får logistikorganisationen enbart information om artikelnummer, volym och artikelpris 

inför ett byte mellan befintliga leverantörer eller införande av ny leverantör. För att studiens 

författare skulle ha någon möjlighet att beräkna kostnadsposterna tog Inbound Logistics 

Engineer1 fram ytterligare information. Dock räckte informationen fortfarande inte för en 

fullständig beräkning. För att Volvo CE ska kunna använda de beräkningar som studiens 

författare presenterat i kostnadsmodellen krävs det således mer information om såväl 

leverantörerna som intern information.  

  

I figuren nedan presenteras en kostnadsmodell med beräkningsunderlag till de relaterade 

logistikkostnaderna som studiens författare har identifierat vid ett byte mellan befintliga 

leverantörer eller införande av ny leverantör hos Volvo CE.  
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Figur 28: Totalkostnadsmodell vid byte mellan befintliga leverantörer samt införande av ny leverantör med 

tillhörande parametrar för beräkningsunderlag (egen illustration 2018). 

 

Att sätta en kostnad på risk är svårt och det är inte något som Volvo CE gör i nuläget. För att 

risken mellan leverantörer ändå ska kunna jämföras vid ett byte mellan befintliga leverantörer 

eller införande av ny leverantör valde studiens författare att göra en riskbedömning. Utifrån 

den information som framgick i företagsfallet från Volvo CE om respektive leverantör kunde 

sex av tio leverantörsrisker bedömas. För att bedöma affärsrisken, kvalitetsrisk, 

kapacitetsrisken och anpassningssvårigheter behöver logistikorganisationen mer information 

om leverantörerna. I figur 29 framgår riskbedömningen av resterande sex riskaspekter.  
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Figur 29: Riskbedömning vid byte mellan befintliga leverantörer samt införande av ny leverantör (egen 

illustration 2018). 
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5 Frågeställning 3 
Hur kan kostnadsmodellen implementeras hos andra företag i construction-equipment 

industrin? 

 

I detta kapitel presenteras teori kring construction-equipment industrin, implementering och 

standardisering. Denna teoretiska referensram ligger som grund till att besvara studiens 

tredje frågeställning.  

 

5.1 Teori 3 

5.1.1 Construction-equipment industrin 

Inom construction-equipment industrin bidrar den tunga byggnadsutrustningen till reducerade 

krav på arbetskraft och tid samt ökad effektivitet vid byggnadsprojekt. Produkterna har på en 

global skala en stor efterfrågan (Crossroadstoday 2018). 

 

Construction-equipment industrin har på senare år upplevt stora skiften inom industrin. Under 

2000-talet var det främst den kinesiska marknaden som ökade och stod år 2011 för mer än en 

tredjedel av den totala marknaden för construction-equipment. Det ledde till uppkomsten av 

många nya aktörer på marknaden, främst från Kina, och som på allvar utmanade dem mer 

etablerade företagen. Motgångar på den kinesiska marknaden under 2011 till 2013 ledde till 

stora förluster för dem kinesiska aktörerna. Trots detta har de största kinesiska aktörerna 

fortsatt avancerat som en följd av ökad export och på så vis tagit sig förbi en del av dem 

etablerade företagen (Lang et al. 2015). Om de största utmanarna kommer fortsätta utvecklas i 

samma takt menar Lang et al. (2015) att de år 2020 kommer komma ikapp dem ledande 

etablerade företagen. 
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5.1.2 Implementering 

“Implementering avser de procedurer som används för att införa nya metoder i en ordinarie 

verksamhet och som säkerställer att metoderna används så som det var avsett och med 

varaktighet.” (Socialstyrelsen 2012, 5). Med kunskap inom implementering är chansen större 

att förändringsarbetet genomförs framgångsrikt (Socialstyrelsen 2012).   

 

Batocchio et al. (2016) redogör för problematiken relaterat till implementering av 

affärsmodeller och hur graden av genomförda implementerade affärsmodeller fortfarande är 

låg i många industrier. Vidare presenterar artikelns författare fem anledningar till att företag 

misslyckas med implementering av affärsmodeller; bristande affärsmodell, svag planering och 

riskanalys, otillräcklig kvalifikation, svag utvärdering eller bedömning samt bristande 

implementeringsprocess. Fortsättningsvis lägger Batocchio et al. (2016) vikt på 

implementeringsprocess och presentera en process vid implementering av affärsmodeller, 

innefattande nio steg. 

  

1. Val av personer som ska ingå i teamet för implementeringsprocessen. 

Vid utformning av ett team ska ledaren ta hänsyn till aspekter såsom teamets storlek, profiler 

hos samtliga medlemmar samt roller sinsemellan teamet (Batocchio et al. 2016). 

  

2. Träna teamet inför implementeringsprocessen (kunskapsplanering). 

Nästa steg i processen innebär att teamledaren bedömer kunskapsnivån hos samtliga 

medlemmar inför implementeringen för att vidare göra en kurs som möter medlemmarnas 

nivåer (Batocchio et al. 2016). 

  

3. Teamet genomför implementeringsprocessen (handlingsplan). 

I tredje steget börjar medlemmarna utveckla en handlingsplan där samtliga aktiviteter och 

detaljer som är nödvändiga för implementeringen framgår. I de flesta handlingsplaner framgår 

det: vad målet med implementeringen är, en stegvis förklaring av vad som ska genomföras för 

att nå målet, en tidsplan, en ansvarsfördelning sinsemellan medlemmarna och vilka resurser 

som behövs. Förutom dessa aspekter är det av stor betydelse att göra en riskanalys i 

handlingsplanen (Batocchio et al. 2016). 
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4. Identifiera och/eller urval av KPI. 

Detta steg ska göras för att ha möjlighet att mäta samtliga aktiviteter i handlingsplanen 

(Batocchio et al. 2016). 

  

5. Utvärdering av implementeringsprocessen och ge respons (processbedömning). 

Utvärdering av samtliga aktiviteter för att säkerställa att implementeringen går åt målets 

riktning (Batocchio et al. 2016). 

  

6. Omplanering av handlingsplan, om nödvändigt. 

Vid problem i aktivitetsprestanda kan det eventuellt behövas en återställning i handlingsplanen 

(Batocchio et al. 2016). 

  

7. Avslutar implementeringen och framställer rapporter (register och mönster). 

Teamet avslutar implementeringen av affärsmodellen och framställer en detaljerad rapport av 

alla aktiviteter med tillhörande resultat, eventuella problem, rekommendationer samt slutsats 

och referenser (Batocchio et al. 2016). 

  

8. Teamet presenterar implementeringsprocessen av affärsmodellen (intern 

marknadsföring). 

När implementeringen är slutförd kan teamet eventuellt arrangera ett event där processen och 

resultatet presenteras för alla anställda inom företaget (Batocchio et al. 2016). 

  

9. Erfarenheter från implementeringen publiceras på företagets intranät (kunskapsbas). 

För att skapa en databas med lärdomar (kunskapsbas) är det viktigt att registrera detaljrik 

händelsebeskrivning från implementeringsprocessen. Genom att alla anställda har tillgång till 

en sådan databas kan den bidra som en eventuell problemlösare (Batocchio et al. 2016). 
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5.1.3 Standardisering 

Anledningen till att använda standardiseringar är för att lösa ett problem som regelbundet 

dyker upp och valet att använda en standardisering är upp till var och en (Ganslandt 2009). 

Många organisationer väljer dock att använda sig av en sådan och enligt International 

Organization for Standardization (ISO) hade de efter den årliga undersökningen “The ISO 

Survey of Certifications”, för 11 utvalda standards, 1 644 357 certifierade världen över under 

2016 (ISO u.å.). Varför så många väljer att använda sig av någon form av standardisering 

hänger ihop med globaliseringen. I takt med globalisering har standardisering blivit en resurs 

internationellt i avsaknad av lagstiftningar på global nivå för att lösa gränsöverskridande 

problem (Ganslandt 2009). Men även för de positiva effekter som en standard kan generera i 

form av bland annat bättre samordning av aktiviteter, effektivare användning av information 

och stordriftsfördelar. Effektivitet innebär att företag upprätthåller och förbättrar standarder i 

verksamhetens flödesprocesser. Standardisering är en mycket effektiv och säker metod för att 

genomföra specifika uppgifter. Det är också en stark grund för förbättringsåtgärder då det har 

en viktig roll för kontinuerliga förbättringar inom kvalitet och processer (Jagusiak-Kocik 

2014). Kritiker, gentemot standardisering, menar att standardisering får organisationer och 

individer att bli för lika varandra genom att begränsa beslutsfattande för dem som är 

tillräckligt kompetenta att göra detta på egen hand. Andra åsikter är bland annat att en 

standardisering på samma sätt begränsar innovation. De anser att marknaden själv ska få 

bestämma hur produkter och tjänster ska formas. Det finns även kritik mot dem som skapar 

standardiseringar. Går det att lita på deras expertis av vad som är bäst för en viss organisation 

(Brunsson och Jacobsson 2002). 
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5.2 Analys 3 
Volvo CE och andra ledande etablerade företag inom construction-equipment industrin 

upplever ett ökat hot från nya aktörer som fram till 2020 beräknas vara ikapp om deras 

utveckling fortsätter i samma takt som idag (Lang et al. 2015). För att kunna stå emot denna 

trend och fortsätta vara konkurrenskraftig även i framtiden behöver de ledande etablerade 

företagen se över möjligheter till förbättring. Ett sätt att göra detta är genom att använda sig av 

standardiseringar som enligt Jagusiak-Kocik (2014) visat sig vara en mycket effektiv och 

säker metod vid genomförandet av specifika uppgifter. 

 

På Volvo CE i Braås jobbar de idag standardiserat och Inbound Logistics Engineer2 (2018-02-

06) lyfter upp detta som en framgångsfaktor för verksamheten. Dock saknar de en 

standardiserad modell över samtliga logistikkostnader som uppstår vid byte mellan befintliga 

leverantörer eller införande av ny leverantör (Inbound Logistics Engineer1 2018-02-06; 

Inbound Logistics Engineer2 2018-02-06). Då inköpare är väldigt prisfokuserade kan det leda 

till felbeslut där en leverantörs pris på en artikel är billigast men där de faktiska kostnaderna 

skulle ge en totalt sett lägre kostnad hos en annan leverantör. 

 

Om Volvo CE, som är en internationellt ledande aktör inom “premium construction 

equipment”, saknar en standardiserad kostnadsmodell över logistikkostnader vid byte mellan 

befintliga leverantörer eller införande av ny leverantör är risken stor att även andra företag 

inom construction-equipment industrin saknar en sådan. Den standardiserade modellen skulle 

därmed kunna implementeras i andra företag för att på ett liknande sätt ge dem större kontroll 

över de faktiska logistikkostnaderna vid byte mellan befintliga leverantörer eller införande av 

ny leverantör. 

 

Batocchio et al. (2016) hävdar att många företag fortfarande stöter på problem vid 

implementering av affärsmodeller i verksamheten. Problematiken orsakas av diverse olika 

faktorer, bland annat brister i implementeringsprocessen. För att minska sådana brister 

presenterar Batocchio et al. (2016) en nio stegs process som bör följas vid implementering av 

modeller. Genom att ha en tydlig implementeringsprocess att följa skapas mer kunskap inom 
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implementering vilket enligt Socialstyrelsen (2012) bidrar till en större chans att framgångsrikt 

genomföra förändringsarbetet. 

 

Ett sätt för andra företag inom construction-equipment industrin att implementera 

kostnadsmodellen som studiens författare har framställt är att följa de nio stegen Batocchio et 

al. (2016) presenterar i implementeringsprocessen. Enligt denna process innebär första steget 

att välja rätt personer som ska utgöra teamet inför implementeringen. Vid utformning av ett 

team ska ledaren ta hänsyn till storlek, profiler och roller (Batocchio et al. 2016) och därmed 

kan ett team variera mellan företag utifrån dess kompetenser. I detta fall handlar således det 

första steget om att identifiera vilka personer som behöver vara delaktiga för att ha möjlighet 

att implementera kostnadsmodellen i ett företag vid ett byte mellan befintliga leverantörer eller 

införande av ny leverantör.  

 

Därefter anser Batocchio et al. (2016) att en kunskapsplanering ska genomföras genom att 

bedöma medlemmarnas kunskapsnivå och framställa en lämplig kurs för att sedan gå vidare 

ytterligare ett steg där implementeringsprocessen genomförs med en så kallad handlingsplan. I 

en handlingsplan ska det framgå vad målet med implementeringen är, en förklaring av 

genomförandet, en tidsplan, en ansvarsfördelning, nödvändiga resurser samt en riskanalys 

(Batocchio et al. 2016). Vid implementering av fallets kostnadsmodell är det således viktigt att 

inom verksamheten klargöra vad målet med att implementera modellen är och hur företaget 

kan gynnas av den. Det är även viktigt att förstå vad som ska göras, vem som ska göra vad och 

vilka resurser, i form av bland annat data, som krävs för att implementera kostnadsmodellen.  

 

Nästa steg i implementeringsprocessen är att identifiera och/eller göra ett urval av KPI för att 

kunna mäta aktiviteter i handlingsplanen och för att vidare göra en utvärdering av 

implementeringsprocessen och ge respons (Batocchio et al. 2016). I detta steg har företagen 

möjlighet att identifiera om de exempelvis har tillräckligt med data om leverantörerna för att 

kunna beräkna den totala logistikkostnaden i den framställda kostnadsmodellen. Om det 

uppstår problem i handlingsplanen kan, enligt Batocchio et al. (2016), en omplanering av 

planen göras. Såvida detta steg inte är nödvändigt kan företaget avsluta implementeringen och 
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framställa en rapport där det framgår vad resultatet blev, om eventuella problem uppstod, vilka 

rekommendationer de har för framtiden samt en slutsats och referenslista (Batocchio et al. 

2016). Avslutningsvis ska företaget enligt implementeringsprocessen av Batocchio et al. 

(2016) presentera processen internt inom företaget samt publicera det på företagets intranät för 

att skapa en kunskapsbas.  
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5.3 Slutsats 3 
Hur kan kostnadsmodellen implementeras hos andra företag i construction-equipment 

industrin? 

 

Konkurrensen inom construction-equipment industrin fortsätter öka vilket medför att 

aktörerna inom industrin måste använda konkurrenskraftiga strategier. En konkurrenskraftig 

strategi är att inom verksamheten arbeta standardiserat. Kostnadsmodellen som har framställts 

i denna studie är standardiserad och kan därmed gynna även andra företag inom construction-

equipment industrin och inte enbart Volvo CE. För att möjliggöra det krävs det att företagen 

implementerar modellen inom verksamheten, vilket ofta kan innebära problem. För att 

undvika problem och öka chanserna för en framgångsrik implementering av studiens 

kostnadsmodell vid byte mellan befintliga leverantörer eller införande av ny leverantör bör 

företagen följa en implementeringsprocess. Studiens författare har sammanställt en 

implementeringsprocess i figur 30 som kan följas när företagen inom construction-equipment 

industrin ska implementera kostnadsmodellen.  

 

 
Figur 30: Process för implementering av kostnadsmodell vid byte mellan befintliga leverantörer eller 

införande av ny leverantör med inspiration från Batocchio et al. (2016) (egen illustration 2018). 
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6 Slutsats 
 

I följande kapitel presenteras studiens resultat med följd av dess bidrag, såväl praktiskt som 

teoretiskt. Vidare redogör författarna kring förslag till fortsatt forskning, kritik till eget arbete 

och studiens etiska överväganden.  

 

6.1 Studiens resultat 
• Vilka logistikkostnader är relaterade till byte mellan befintliga 

direktmaterialleverantörer och införande av ny direktmaterialleverantör hos Volvo CE 

i Braås? 

 

• Hur kan beräkning av de relaterade logistikkostnaderna vid byte mellan befintliga 

direktmaterialleverantörer samt införande av ny direktmaterialleverantör beskrivas i 

en kostnadsmodell? 

 

• Hur kan kostnadsmodellen implementeras hos andra företag i construction-equipment 

industrin? 

 

I denna studie beskrivs initialt Volvo CEs processer vid byte mellan befintliga leverantörer 

och införande av ny leverantör genom processkarta, checklistor och kompletterande intervjuer. 

Den grundliga processbeskrivningen görs för att tydliggöra alla aktivitetsmoment som sedan 

utgör grunden för identifiering av samtliga logistikkostnader som är relaterade till processerna 

hos Volvo CE. Av de 33 logistiska kostnadsposter som presenteras i den teoretiska 

referensramen är 19 kostnadsposter relaterade till ett byte mellan befintliga leverantörer och 

införande av ny leverantör på Volvo CE. De 19 identifierade kostnadsposterna sammanställs i 

figur 16 i slutsats 1. 

  

 



 
 

101 

För de relaterade kostnadsposterna presenteras sedan beräkningsunderlag som inkluderas i 

totalkostnadsmodellen med syfte att tydliggöra vilken information som krävs för att få ut en 

fullständig logistikkostnad. I figur 28 i slutsats 2 presenteras studiens totalkostnadsmodell över 

logistikkostnaderna med tillhörande beräkningsunderlag. Studiens författare har samlat in data 

i form av ett företagsfall från Volvo CE som innefattar två olika leverantörer, en befintlig och 

en potentiell. Det insamlade företagsfallet appliceras därefter i kostnadsmodellen för att 

identifiera ifall företaget besitter tillräckligt med information för beräkningarna och för att 

kunna göra en kostnadsjämförelse mellan de två leverantörerna. Utifrån detta blev det 

uppenbart för studiens författare att Volvo CE saknar väldigt mycket information för att ha 

möjlighet att beräkna kostnadsposterna och få ut en fullständig logistikkostnad vid byte mellan 

befintliga leverantörer eller införande av ny leverantör. 

  

Då en internationell ledande aktör som Volvo CE saknar en totalkostnadsmodell med 

logistikkostnader vid byte mellan befintliga leverantörer eller införande av ny leverantör är det 

stor risk att även andra aktörer inom construction-equipment industrin saknar detta. Därmed 

har studiens författare presenterat en implementeringsprocess med nio steg som andra företag 

inom industrin kan följa för att implementera kostnadsmodellen i sin verksamhet. De nio 

stegen i implementeringsprocessen sammanställs i figur 30 i slutsats 3.  

 

6.2 Studiens bidrag 
Nedan presenteras såväl studiens praktiska som teoretiska bidrag.  

 

6.2.1 Praktiskt bidrag 

Studiens författare fick av fallföretaget, Volvo CE i Braås, i uppdrag att framställa en 

kostnadsmodell med tillhörande beräkningsunderlag över samtliga logistikkostnader som är 

relaterade till ett byte mellan befintliga leverantörer eller införande av ny leverantör. Detta 

gjorde författarna genom att skapa en tydlig beskrivning av dessa två processer utifrån Volvo 

CEs befintliga processkarta med tillhörande checklistor samt kompletterande intervjuer med 

diverse personer från företaget. Med en tydlig processbeskrivning som ställts mot teori kring 

logistikkostnader har författarna haft möjlighet att identifiera samtliga logistikkostnader som 
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är relaterade till processerna. Vidare har författarna använt teorier kring beräkning av de 

relaterade logistikkostnaderna för att framställa en kostnadsmodell med beräkningsunderlag. 

En sådan kostnadsmodell är mycket viktig för fallföretaget inför framtida leverantörsval men 

de saknar i dagsläget detta och därav har denna studie ett praktiskt bidrag.  

 

6.2.2 Teoretiskt bidrag 

Denna studie har även ett teoretiskt bidrag genom att framställa en kostnadsmodell med 

logistikkostnader vid byte mellan befintliga leverantörer eller införande av ny leverantör som 

kan implementeras av andra företag inom construction-equipment industrin. Modellen är 

framställd för fallföretaget, Volvo CE i Braås, men författarna har ständigt utgått från teorier. 

Därmed kan andra företag som eventuellt saknar en liknande kostnadsmodell, med viss 

modifiering och med rätt implementeringsplan, använda kostnadsmodellen. Vidare påvisar 

studien problematiken med att implementera affärsmodeller i verksamheter. Detta redogörs i 

studiens tredje frågeställning där författarna presenterar orsaker till problematiken och en 

implementeringsprocess som förslagsvis kan underlätta implementeringen.  

 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
Granskning av andra företag inom construction-equipment industrin anser författarna skulle 

vara intressant för att se om kostnadsmodellen som skapats i studien är applicerbar. Om så är 

fallet, hur implementeras den i de andra företagen. Författarna anser att vidare forskning inom 

andra branscher hade varit intressant för att se vad för logistikkostnader som uppstår vid byte 

mellan befintliga leverantörer eller införande av ny leverantör inom dessa. Finns det skillnader 

mellan construction-equipment industrin och annan industri och vad beror det på i så fall.  

 

6.4 Kritik till eget arbete 
Studiens författare har skapat en kostnadsmodell utifrån vilka logistikkostnader som är 

relaterade till ett byte mellan befintliga leverantörer eller införande av ny leverantör. 

Kostnadsmodellen är dock enbart baserad på Volvo CEs aktiviteter vid dessa processer och 

därmed vilka logistikkostnader som är relaterade till denna specifika verksamhet. Det finns 
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således en risk att det saknas logistikkostnader i kostnadsmodellen som faktiskt uppstår vid ett 

leverantörsbyte hos ett annat företag inom construction-equipment industrin.  

Vid framställning av studiens kostnadsmodell hade författarna förhoppningar om att få 

tillgång till tillräckligt med information från ett företagsfall för att kunna utforma en komplett 

beräkningsmodell som resulterar i en total logistikkostnad. Den totala logistikkostnaden för 

två leverantörer skulle sedan ställas mot varandra och mot artikelpriset för respektive 

leverantör. Dock saknades data för diverse beräkningar och författarna kunde således inte få ut 

en total logistikkostnad med hjälp av kostnadsmodellen.  

 

6.5 Etiska övervägande 
Studiens författare har löpande under studiens gång sett till att de etiska aspekterna som 

presenteras i metodkapitlet har följts. Syftet har ständigt varit tydligt och informerats till 

samtliga som varit deltagande i studien. Författarna har säkerställt att insamlad information 

enbart har använts för studiens syfte och inte överförts till obehöriga personer. Inför varje 

intervjumoment har författarna varit mycket tydliga med att det är frivilligt att delta, att 

respondenterna har rätt att avbryta momentet om så önskas samt bett om tillåtelse att spela in 

momentet för att minska risken att fel information ges. Vidare har författarna bearbetat 

konfidentiell information från Volvo CE med respekt genom att ersätta känslig information.  
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