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Sammanfattning 

Inköpsorganisationen har varit och är föremål för förändring. Vid sidan av denna förändring har 

Total Cost of Ownership (TCO) utvecklats. TCO sträcker sig bortom inköpspriset och innefattar 

enligt Degraeve et al. (2005a) alla kostnader relaterade till anskaffningen och kostnaderna 

användningen av en vara eller tjänst medför genom ett företags hela värdekedja. Utifrån en 

tillhandahållen förståelse för kostnaderna ett företag ådrar sig utifrån etablerade 

leverantörsrelationer kan TCO fördelaktigt användas vid valet av leverantörer och till att 

utvärdera prestandan av leverantörer. Ett flertal genomförda TCO studier har antagit ett snävt 

fokus och enbart fokuserat på en specifik produkt eller produktgrupp. Ett behov av att på en mer 

övergripande nivå granska och identifiera skillnader i kostnaderna ett tillverkande företag ådrar 

sig mellan olika leverantörer har därmed existerat.  

I enlighet med detta behov syftade denna uppsats till att övergripande granska skillnader i 

kostnaderna ett tillverkande företag ådrar sig mellan olika leverantörer utifrån ett TCO 

perspektiv. Detta uppnåddes via att genomföra en fallstudie av det privatägda tillverkande 

företaget Enics. Data samlades huvudsakligen in via intervjuer och en introducerad TCO matris 

används i presentationen och analysen av data. Ett flertal relevanta skillnader i kostnaderna 

fallföretaget ådrar sig mellan olika leverantörer identifieras och presenteras. Möjligheten att 

utifrån de identifierade skillnaderna uppnå kostnadsbesparingar samt hur detta inverkar på de 

identifierade skillnaderna analyseras. De identifierade skillnaderna kan utökas mellan olika 

leverantörer när företag eftersträvar att uppnå kostnadsbesparingar. Hur 23 traditionella 

kriterier anknyter till värdekedjan har även analyserats. Varav en del kriterier möjliggör 

inledandet av leverantörsrelationer är en del mer anpassade för den efterkommande 

utvärderingen. 

Nykelord: Total Cost of Ownership, Värdekedja, Kostnader  

  



 

Abstract  

The purchasing organization has been and is subject to change. Total Cost of Ownership (TCO) 

has developed alongside this change. TCO ranges beyond the purchasing price and includes 

according to Degraeve et al. (2005a) all costs related to the acquisition and the costs the use of a 

good or service entail through a company’s entire value chain. A provided understanding for the 

costs that a company incurs from established supplier relationships enables the use of TCO in 

the selection of suppliers and to evaluate the performance of suppliers. Several conducted TCO 

studies have adopted a narrow focus since the focus has been directed towards specific products 

or product groups. A need for a review and identification of differences in the costs a 

manufacturing company incurs between different suppliers on an overall level has therefore 

existed.  

This thesis aimed at reviewing differences in the costs a manufacturing company incurs between 

different suppliers on an overall level from a TCO perspective in accordance with the need. This 

was achieved through conducting a case study of the privately owned manufacturing company 

Enics. Data was primarily gathered through interviews and an introduced TCO matrix is used in 

the presentation and analysis of the data. Several relevant differences in the costs that the case 

company incurs between different suppliers are identified and presented. The possibility to 

achieve cost savings from the identified differences and how this affects the identified 

differences is being analyzed. The identified differences can increase between different suppliers 

when companies strive to achieve cost savings. How 23 traditional criteria relate to the value 

chain has also been analyzed. While some criteria enable the initiation of supplier relationships 

others are more suited for the subsequent evaluation.  

Keywords: Total Cost of Ownership, Value chain, Costs 
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1 Introduktion 

End the practice of awarding business solely on the basis of price tag. Instead, require 

meaningful measures of quality along with price. Reduce the number of suppliers for the 

same item by eliminating those that do not qualify with statistical evidence of quality. 

Move towards a single supplier for any one item, on a long-term relationship of loyalty 

and trust. The aim is to minimise total cost, not merely initial cost. Purchasing managers 

have a new job, and must learn it. (Neave 1990, s. 175) 

Ovanstående utgör en av Demings 14 punkter, närmare bestämt punkt 4 ”end ’lowest tender’ 

contract”. Citatet illustrerar att priset ofta har störst betydelse vid inköpsbeslut. Degraeve och 

Roodhooft (1999a) understryker att priset vanligen är det viktigaste kriteriet vid val och 

utvärdering av leverantörer. En konsekvens är att den leverantör som erbjuder det lägsta priset 

väljs men att andra relevanta kostnader såsom kostnader förknippade med dålig kommunikation, 

bristande kvalitet och opålitliga leveranser inte beaktas (Degraeve & Roodhooft 1999a). 

Inköpsorganisationen har varit och är föremål för förändring. Historiskt har inköpsavdelningens 

position och status inom organisationen varit låg (Gadde & Håkansson 1998). Den primära 

uppgiften har varit att se till att företagets processer kan fortlöpa utan avbrott på grund av sena 

eller uteblivna leveranser. Inköpt material och tjänster utgör en stor del, generellt den största 

delen, av kostnaden för sålda varor. Enligt van Weele (2010) uppgår den till omkring 50 procent 

och kan för återförsäljare uppgå till hela 85 procent. I och med att inköpt material och tjänster 

utgör en stor del av kostnaden för sålda varor så betonar Zachariassen och Arlbjørn (2011) att 

inköp har en central del i ett företags övergripande framgång. Den del inköpt material och 

tjänster utgör av kostnaden för sålda varor ökar i överensstämmelse med den ökande 

specialiseringen där företag successivt blir mer specialiserade och kontrakterar ut aktiviteter 

som kan genomföras av andra företag (Gadde & Håkansson 1998). Företag är genom denna 

specialisering kapabla att rikta insatser gentemot specifika områden och kan därmed stärka sin 

konkurrenskraft. En följd av detta är att externa leverantörers betydelse ökar vilket medför att 

inköpsfunktionen ytterligare involveras i ett företags verksamhet. Vidare så har det skett en 

betydande förändring i synen på leverantörsrelationer där insikten i fördelar relaterade till 

samarbeten som är baserade på långsiktighet har fått utökat utrymme. En konsekvens av detta 

är enligt van Weele (2010) att leverantörer som erbjuds möjligheten att delta i ett företags 

innovationsprocess kan bidra på ett betydande sätt. 

Inköp kan realisera betydande kostnadsbesparingar och därmed bidra till ett företags framgång 

och van Weele (2010) understryker att ”A dollar saved in purchasing is a dollar added to the 

bottom line” (van Weele 2010, s. 14). En minskad inköpskrona ska dock inte förväxlas med en 

krona lägre pris i och med att ingen hänsyn då tas till de indirekta kostnaderna (Gadde & 

Håkansson 1998). Vid sidan av denna utveckling som inköp har genomgått de senaste årtiondena 

så har flera nya strategiska och organisatoriska koncept utvecklats (van Weele 2010). Total Cost 

of Ownership (TCO) är ett av dessa utvecklade koncept som numera är välförankrat och kan 

definieras: ”Total cost of ownership (TCO) is a purchasing tool and philosophy which is aimed at 

understanding the true cost of buying a particular good or service from a particular supplier” 

(Ellram 1995, s. 4). 
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TCO sträcker sig därmed bortom inköpspriset då hänsyn tas till övriga kostnader exempelvis 

relaterade till anskaffningen, användningen och underhåll av en artikel (Ellram & Siferd 1993). 

Många användningsområden existerar för TCO och det kan fördelaktigt användas vid valet av 

leverantörer och utvärderingsbeslut (Ellram & Siferd 1998), där de indirekta kostnaderna spåras 

och sätts i relation till den totala kostnaden. Existerande litteratur har framhävt nyttan med TCO 

och en studie poängterade att fördelarna med TCO översteg nackdelarna och kostnaderna 

relaterade till implementeringen av TCO med stor marginal (Ellram 1994). Det är därför något 

överraskande att utbredningen av TCO i praktiken är aningen begränsad (Ellram & Siferd 1998; 

Ferrin & Plank 2002). 

1.1 Problemdiskussion och avgränsning 

Oavsett vilken typ av företag TCO studier har inriktats på så har ett centralt tema varit att uppnå 

kostnadsbesparingar. Degraeve et al. (2004) är ett exempel där kostnadsbesparingar eftersöks 

och i jämförelse med rådande tillvägagångssätt hos fallföretaget uppnås besparingar på omkring 

20 procent. Ett annat exempel är Degraeve och Roodhooft (1999b) där besparingar på över 11 

procent uppnås i jämförelse med det nuvarande tillvägagångssättet. Trots att en lyckad TCO 

implementering kan generera betydande besparingar, vilket ovanstående studier påvisar, är 

antalet övergripande studier som berör genomslagskraften och utbredningen av TCO tämligen få. 

Undantag utgörs bland annat av Ellram och Siferd (1993) samt Ferrin och Plank (2002) som berör 

området. Mer allmänna studier berörande exempelvis användningsområden för TCO, fördelar 

och nackdelar samt svårigheter med implementeringen av TCO är mer vanligt förekommande.  

TCO har en nära anknytning till valet av leverantörer samt utvärderingen av pågående 

leverantörsrelationer. Välja och bibehålla kompetenta leverantörer är otvivelaktigen av stor 

betydelse för företag och ett felaktigt val kan få långtgående finansiella konsekvenser. Weber et 

al. (1991) poängterar även svårigheten för företag att tillhandahålla kunder med produkter av 

hög kvalitet till låga priser utan stöd av framstående leverantörer. Ett flertal kriterier, varav 

inköpspriset är inkluderat, är vanligen av betydelse vid valet av leverantörer och åtminstone 23 

stycken har sedan tidigare identifierats i relaterad litteratur (Dickson 1966; Weber et al. 1991). 

Ambitionen är att välja de leverantörer som presterar optimalt utifrån de på förhand uppställda 

dimensionerna. Redan publicerade modeller som berör det optimala valet av leverantörer ställs 

på en övergripande nivå i relation till varandra i Degraeve et al. (2000) varav TCO konceptet 

utgör en grund för detta. I Degraeve och Roodhooft (1999a) antas ett snävare fokus där valet av 

leverantörer utifrån användningen av TCO berörs.  

Ovanstående framhåller betydelsen av att välja och därefter bibehålla kompententa leverantörer. 

Studier har genomförts där den nuvarande inköpsstrategin för exempelvis en produkt alternativt 

en produktgrupp ställs i relation till den optimala lösningen. Målsättningen med detta är att 

försöka minimera kostnaderna som är relaterade till externt inköp. En revidering av den 

nuvarande inköpsstrategin där den optimala lösningen efterföljs kan exempelvis generera 

kostnadsbesparingar på en viss procentenhet för den specifika produkten eller produktgruppen. 

En studie av denna typ antar ett snävt fokus och ser enbart till den specifika kontexten i och med 

att den nuvarande inköpsstrategin för en specifik produkt eller produktgrupp ställs i relation till 
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den optimala lösningen. Ett flertal genomförda TCO studier har antagit ett snävt fokus vilket ger 

upphov till att det finns ett behov av att på en mer övergripande nivå granska och identifiera 

relevanta skillnader i kostnaderna ett tillverkande företag ådrar sig mellan olika leverantörer. 

Med övergripande nivå avses att fokus förflyttas från specifika produkter och produktgrupper till 

helheten.  

En betydande del av genomförda TCO studier har bedrivits på tillverkande företag vilket har 

medfört att servicesektorn är relativt obeforskad. Undantag existerar och i en studie genomförd 

av Hurkens et al. (2006) presenteras resultat utifrån en genomförd fallstudie på ett företag som 

är verksamt inom servicesektorn. Liksom i tidigare forskning studeras i denna uppsats ett 

tillverkande företag, dels då en grundläggande förståelse för TCO konceptet kan förutsättas och 

dels för att komparation med tidigare studier underlättas.  

1.2 Syfte 

Denna uppsats syftar till att övergripande granska skillnader i kostnaderna ett tillverkande 

företag ådrar sig mellan olika leverantörer utifrån ett TCO perspektiv. Eftersom att tidigare 

studier främst inriktats mot att studera enskilda produkter eller produktgrupper har uppsatsen 

goda förutsättningar att bidra med ny kunskap till den akademiska forskningen på området. 

Uppsatsen är baserad på en fallstudie av det privatägda tillverkande företaget Enics.  

1.3 Frågeställning 

Hur skiljer sig kostnaderna ett tillverkande företag ådrar sig mellan olika leverantörer utifrån ett 

TCO perspektiv? 
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1.4 Disposition 

Uppsatsen introducerade inledningsvis TCO konceptet. En diskussion innehållande anledningen 

till varför det finns ett behov av att på en mer övergripande nivå granska och identifiera 

relevanta skillnader i kostnaderna ett tillverkande företag ådrar sig mellan olika leverantörer 

följer. Utifrån denna diskussion presenteras uppsatsens syfte och frågeställning.  

Nästa avsnitt är uppsatsens teoretiska referensram där relevant teori behandlas. Inledningsvis 

etableras en förståelse för inköp, inköpsprocessen och valet av leverantörer. Därefter följer en 

utförlig genomgång av det för uppsatsen centrala begreppet TCO. Den teoretiska referensramen 

smalnar successivt av och avrundas med en introducering av en övergripande TCO matris. I 

enlighet med uppsatsens syfte används den introducerade TCO matrisen i presentationen och 

analysen av data. 

Innan uppsatsens empiriska material introduceras beskrivs uppsatsens tillvägagångssätt för att 

uppnå syftet. De forskningsmetoder som har använts för att samla in data samt hur analysen har 

genomförts inkluderas i beskrivningen. Kriterier för bedömningen av trovärdigheten i denna 

uppsats presenteras även. I empiriavsnittet presenteras skillnader i kostnaderna fallföretaget 

Enics ådrar sig mellan olika leverantörer från inledande anskaffning till eliminering alternativt 

återvinning. Därefter följer avsnitten analys och fördjupad analys innan uppsatsens slutsats 

slutligen presenteras. I anslutning till slutsatsen följer förslag till framtida forskning. 
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2 Teoretisk referensram 

Uppsatsens teoretiska referensram börjar med att etablera en förståelse för inköp, 

inköpsprocessen och valet av leverantörer. Därefter följer en utförlig genomgång av TCO. Den 

teoretiska referensramen smalnar successivt av och avslutningsvis introduceras en övergripande 

TCO matris. Uppsatsen syftar till att övergripande granska skillnader i kostnaderna ett 

tillverkande företag ådrar sig mellan olika leverantörer och matrisen utgör en analysmodell för 

denna granskning. 

2.1 Inköp och inköpsprocessen 

Den förändring inköpsorganisationen har varit och är föremål för har resulterat i att dess 

utformning i dagsläget generellt sett skiljer sig åt gentemot dess utformning för några decennier 

sedan. Inköpsfunktionen har utvecklats från att i första hand ha varit en operativ aktivitet, med 

det primära syftet att upprätthålla ett företags processer med ingående material, till en mer 

övergripande strategisk aktivitet (van Weele 2010). I och med att inköp inte är någon isolerad 

funktion bör ett nära sammarbete vara etablerat med andra material aktiviteter så som 

kvalitetskontroll, lagerhållning och materialplanering (van Weele 2010). Vid sidan av denna 

förändring inköpsorganisationen har varit och är föremål för har TCO konceptet vilket är av 

central betydelse i denna uppsats utvecklats. 

Det välkända begreppet värdekedja, etablerat av Porter (1985), kan användas som en 

utgångspunkt för att beskriva rollen och positionen inköp innehar. De aktiviteter som 

värdekedjan är sammansatt av delas upp i primära aktiviteter och stödaktiviteter. Inköp 

klassificeras som en stödaktivitet och stödaktiviteterna stödjer de primära aktiviteterna samt 

möjliggör den fysiska omvandlingen och hanteringen av färdiga produkter. Enligt van Weele 

(2010) klassificeras inköp som en stödaktivitet då inköp hanterar anskaffningen av ingående 

material som används i ett företags värdekedja.   

Inköpsrelaterade begrepp och termer, de som används i litteraturen samt i praktiken, uppgår till 

ett betydande antal. Vanligt förekommande begrepp och termer är purchasing, procurement och 

sourcing (van Weele 2010). I och med att ingen enighet råder gällande definitionerna kan 

förvirring lätt uppstå. Definitionen av purchasing som återfinns i van Weele (2010) används i 

denna uppsats: 

The management of the company’s external resources in such a way that the supply of 

all goods, services, capabilities and knowledge which are necessary for running, 

maintaining and managing the company’s primary and support activities is secured at 

the most favourable conditions. (van Weele 2010, s. 8) 

Med utgångspunkt i given definition kan centrala aktiviteter relaterade till inköpsfunktionen 

urskiljas. Dessa aktiviteter återfinns i Figur 1 som illustrerar inköpsprocessen. Inköpsprocessen 

kan enligt van Weele (2010) delas upp i en taktisk inköpsdel (tactical purchasing) och en 

orderfunktion (order function).  
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Ursprungligen är det ett otillfredsställt behov som ligger till grund för inköpsprocessen. Den 

taktiska inköpsdelen inleds med en utformning av specifikationerna till det som ska köpas och 

utifrån dessa väljs den bäst lämpliga leverantören alternativt de bäst lämpliga leverantörerna 

och kontrakteras. Orderfunktionen inleds då en beställning placeras. Placerad beställning är 

därefter föremål för övervakning och kontroll i syfte att säkra leverans. Levererad beställning är 

inget avslut i sig och i anslutning till genomförd leverans följer en uppföljning och utvärdering. 

Sourcing utgör även en del av inköpsfunktionen och beskrivs enligt van Weele (2010) på följande 

sätt: ”Finding, selecting, contracting and managing the best possible source of supply on a 

worldwide basis” (van Weele 2010, s. 10). Det är enbart aktuellt att passera alla stegen i 

inköpsprocessen vid första tillfället en produkt eller service köps in. De flesta 

inköpstransaktioner är enligt van Weele (2010) i verkligheten relaterade till rutininköp vilket 

enbart inkluderar de tre sista stegen i processen. Valet av leverantörer behandlas mer detaljerat 

här nedan. 

 

Figur 1. Inköpsprocessmodellen, baserad på van Weele (2010)  

2.2 Valet av leverantörer 

Valet av en leverantör är enligt van Weele (2010) ”one of the most important steps in the 

purchasing process” (van Weele 2010, s.36). Degraeve et al. (2005a) beskriver även att beslut 

rörande valet av leverantörer har en ”multiple objective character” (Degraeve et al. 2005a, s. 3). 

Det är vanligen en tidskrävande process där leverantörer utvärderas utifrån ett flertal kriterier 

(Bhutta & Huq 2002). Pris, kvalitet, leveranssäkerhet och geografisk placering är exempel på 

några relevanta kriterier. I Tabell 1 återfinns en summering av resultaten från Dickson (1966) där 

23 kriterier av relevans vid valet av leverantörer återges i fallande ordning utifrån betydelse. 

Dicksons (1966) studie har influerat efterkommande forskning i en stor utsträckning eftersom att 

det flitigt har refererats till den efter dess publicering. Studien baserades på en enkät som 

besvarades av inköpsagenter och chefer utifrån dåvarande förhållande. Inköpsorganisationen 

har sedan dess genomgått en rad förändringar och ett antal år senare använde Weber et al. 

(1991) Dicksons (1966) studie som en utgångspunkt för att uppenbara eventuella förändringar i 

betydelsen av de olika kriterierna. Utifrån de 74 artiklar som granskas återfinns 22 av de 23 

kriterier som rangordnas i Dickson (1966). En framträdande förändring har exempelvis 

kriteriet ’Geographical location’ varit föremål för vars betydelse har utökats i enlighet med 

implementeringen av just in time (JIT) strategier. För en fullständig sammanställning se Weber et 

al. (1991). I enlighet med Dickson (1966) har det även flitigt refererats till Weber et al. (1991) 

efter dess publicering. Kriterierna som återfinns i Tabell 1 är både av kvantitativ och kvalitativ 
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karaktär samtidigt som avvägningar mellan olika kriterier är vanligt förekommande. Därmed kan 

det vara problematiskt att välja leverantörer som presterar optimalt utifrån de på förhand 

uppställda dimensionerna vilket är ambitionen. 

Tabell 1. 23 kriterier av relevans vid valet av leverantörer, baserad på Dickson (1966) 

1. Quality 13. Management and organization 

2. Delivery 14. Operating controls 

3. Performance history 15. Repair service 

4. Warranties and claim policies 16. Attitude 

5. Production facilities and capacity 17. Impression 

6. Price 18. Packaging ability 

7. Technical capability 19. Labor relations record 

8. Financial position 20. Geographical location 

9. Procedural compliance 21. Amount of past business 

10. Communication system 22. Training aids 

11. Reputation and position in industry 23. Reciprocal arrangements 

12. Desire for business  

Själva selektionsprocessen kan inledas efter det att specifikationerna relaterade till inköpet 

färdigställs i det inledande steget av inköpsprocessen. Selektionsprocessen kan enligt van Weele 

(2010) delas in i fyra separata steg: 

1. Val av metod  

2. Preliminär kvalificering av leverantörer samt etablering av en lista med anbudsgivare 

3. Förberedelse av offertförfrågan och analys av inkomna bud 

4. Val av leverantör(er) 

Vid valet av leverantörer måste ett val inledningsvis ske gällande metod för utkontraktering. Vid 

detta val går det att välja mellan nyckelfärdig eller delvis utkontraktering (van Weele 2010). Vid 

valet av nyckelfärdig utkontraktering ansvarar en leverantör för utförandet av hela uppdraget till 

skillnad från delvis utkontraktering där uppdraget delas upp i delar för att sedan kontrakteras ut 

separat till olika leverantörer. Hänsyn tas även till utformningen av det kontrakt som ska ligga till 

grund för utfört arbete.  

Vid upprättandet av en lista med potentiella anbudsgivare så ingår alla leverantörer som anses 

vara kapabla att uppnå alla de uppställda kvalificeringskraven. Enligt van Weele (2010) är det 

vanligt att leverantörer som historiskt har presterat bra direkt läggs till i listan samtidigt som 

övriga aktuella leverantörer ombeds att tillhandahålla väsentlig information i syfte att kvalificera 

sig till listan. I detta skede kan en granskning av eller ett besök hos en leverantör vara av 

betydelse för att införskaffa en bättre bild av leverantörens lämplighet. När listan med 

potentiella anbudsgivare är färdigställd kan arbetet med att skapa en mer kompakt lista inledas 

där leverantörer som uppfyller uppställda kvalificeringskrav och anses lovande ingår. 

Leverantörer som ingår i denna mer kompakta lista kontaktas och erbjuds att lämna ett anbud, 

detta anbud måste stämma överens med de uppställda kraven i anbudsförfrågan. Det är viktigt 

att anbuden möter de uppställda kraven så att de inkomna anbuden kan granskas på ett 

överskådligt sätt. Ovanstående nämnda aktiviteter benämns vanligen upphandlingsprocessen. 
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En teknisk och kommersiell utvärdering kan utföras av inköpsavdelningen då alla anbud har 

mottagits. Hänsyn tas till alla relevanta aspekter och en samlad helhetsbild kan skapas. Enligt van 

Weele (2010) fyller det angivna priset i ett anbud en viktig funktion, dock återspeglas inte alla 

kostnader ett företag kommer att ådra sig över en produkts livstid i priset. I detta skede fyller 

därmed TCO en viktig funktion då kostnader bortom priset beaktas vilket resulterar i en mer 

helhetstäckande kostnadsbild. Uppsatsen syftar till att övergripande granska skillnaderna ett 

tillverkande företag ådrar sig mellan olika leverantörer och utifrån en mer helhetstäckande 

kostnadsbild kan en leverantör slutligen väljas. Med denna leverantör förhandlas leveransen av 

produkten alternativt tjänsten. Dual sourcing, då leverans till ett företag handhas av fler än en 

enskild leverantör, kan också vara aktuellt i dessa sammanhang (van Weele 2010).  

2.3 Total Cost of Ownership 

2.3.1 En tillbakablick 

Det centrala begreppet i denna uppsats är TCO. Weber et al. (2010) beskriver att TCO konceptet 

har existerat sedan 1987 då det ursprungligen utvecklades med avsikten att utvärdera IT 

investeringar. TCO har sedan dess varit omdiskuterat och har utvecklats allt eftersom för att 

passa specifika behov. Bakgrunden till etableringen av TCO konceptet återfinns i de attityder 

som började skifta i början av 1980-talet. Inköpsfunktionen började då genomgå en förändring 

och utvecklades från att i första hand ha varit en operativ aktivitet till en mer övergripande 

strategisk aktivitet (Ellram & Siferd 1993). Enligt Ellram och Siferd (1993) började också 

inköpspriset i form av beslutsparameter vid valet av leverantörer få konkurrens av andra 

parametrar vilket tidigare hade varit ovanligt förekommande då den leverantör som erbjöd det 

lägsta priset vanligen blev vald. Strävan att erhålla reducerade inköpspriser även om det innebar 

ett avslutande av en pågående leverantörsrelation började även minska i omfattning när 

fördelarna med varande leverantörsrelationer över tid uppdagades. Innan etableringen av TCO 

konceptet var det svårt att införskaffa en överblick över en vara eller tjänsts alla relaterade 

kostnader vilket också är en av anledningarna till att kvalitet kunde få stå tillbaka till förmån för 

priset. Ett åsidosättande av kvalitet till förmån för ett lägre pris kan ge upphov till 

kvalitetsrelaterade kostnader. Ellram och Siferd (1993) framhäver kostnader för att inneha ett 

extra säkerhetslager som ett exempel. Innan introduceringen av TCO när det inte fanns något 

systematiskt tillvägagångssätt för att fastställa och mäta kostnader fick inköpsfunktionen 

uteslutande förlita sig på sin egen medvetenhet om exempelvis vilka leverantörer som erbjuder 

bra service och därmed är att föredra att göra affärer med. TCO fyller det tomrum som tidigare 

existerade och genom att söka den sanna kostnaden kan bland annat valet av leverantörer och 

den efterkommande utvärderingen genomföras med bättre precision än tidigare. 

2.3.2 TCO inkluderar 

Given definition av TCO framhäver konceptet som en filosofi och ett inköpsverktyg. Någon 

klarhet i dess omfattning samt vilka kostnader som bör beaktas vid fastställandet av TCO ges 

dock inte. Figur 2 är baserad på Ellram och Siferd (1993) och framhäver centrala 

inköpsaktiviteter för TCO konceptet som här är indelade i sex olika kategorier. Aktiviteter som 

inkluderas i dessa sex kategorier ger var och en upphov till kostnader som är relevanta för TCO. 
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Figur 2. Inköpsaktiviteter som bidrar till TCO, baserad på Ellram och Siferd (1993)  

Gällande identifieringen av den sanna kostnaden för ett objekt uttrycker sig Ellram och Siferd 

(1993) på följande sätt: ”The TCO implies that all costs associated with the acquisition, use, and 

maintenance of an item be considered in evaluating that item and not just the purchase price” 

(Ellram & Siferd 1993, s. 164). 

Ovanstående framhäver att varje objekt utvärderas var för sig och om en kostnad ska inkluderas 

i TCO analysen är relaterat till storleken och betydelsen av denna kostnad för det specifika 

objektet (Ellram 1994). Förutom pris, leverans, tullar och avgifter så kan TCO även inkludera 

andra anskaffningskostnader, exempelvis kostnader relaterade till placeringen av beställningar 

och sökandet efter relevanta leverantörer (Ellram 1994). Mottagandet av en beställning ger även 

upphov till kostnader. Exempelvis ger inspektion och lagerhållning upphov till kostnader. Vid 

beräkningen av TCO bör också kostnader relaterade till användningen av ett objekt inkluderas. 

Förknippat med kostnader är stillastående produktion på grund av en sen eller felaktig leverans 

eller kundreturer där kvaliteten inte är tillfredställande. 

Ett alternativt synsätt för hur den sanna kostnaden kan identifieras återfinns i Degraeve et al. 

(2005a) där det beskrivs att TCO förutom inköpspriset innefattar alla kostnader relaterade till 

anskaffningen och kostnaderna användningen av en vara eller tjänst medför genom ett företags 

hela värdekedja. Inte bara inköpspriset utan alla kostnader en artikel ger upphov till under sin 

livscykel i en organisation studeras därmed. Med utgångspunkt i ett företags värdekedja kan 

skillnader i kostnaderna ett företag ådrar sig mellan olika leverantörer övergripande granskas 

vilket denna uppsats syftar till. 
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2.3.3 Fördelar med och användningen av TCO 

Även om utbredningen av TCO i praktiken är aningen begränsad finns fördelarna som är 

relaterade till användningen av TCO väldokumenterade i existerande litteratur. Fördelarna 

relaterade till användningen av TCO är mycket omfattande och har en nära anknytning till de 

potentiella användningsområdena. De fem fördelskategorierna presenterade av Ellram (1994) 

får därmed agera som en utgångspunkt för att kunna beskriva fördelarna med TCO:  

- Prestationsmätning 

Ellram (1995) framhäver att TCO analysen erbjuder ett verktyg för utvärdering av 

leverantörer.  

- Beslutsfattande 

Ett mer strukturerat beslutsfattande kan genomföras med hjälp av delgiven TCO data. 

Vid användandet av TCO undviker företag att leverantörer väljs på ett subjektivt sätt. 

- Kommunikation 

TCO fungerar även som ett grundläggande kommunikationsverktyg mellan företag och 

leverantörer samt involverar andra funktioner inom ett företag i inköpsbeslut. 

- Insikt och förståelse 

En genomförd TCO analys tillhandahåller enligt Ellram (1995) data som fördelaktigt kan 

användas vid förhandlingar. Vidare så tillhandahålls en förståelse för de faktorer förutom 

priset som bidrar till TCO. 

- Stödjer kontinuerliga förbättringar 

Användandet av TCO riktar fokus gentemot områden där insatser av leverantörer får 

störst genomslagskraft. TCO fyller även en viktig funktion vid identifieringen av 

kostnadsbesparingar (Ellram 1995). 

Sammanställningen är inte på något sätt helhetstäckande utan ger enbart en överblick över 

centrala fördelar relaterade till implementeringen och användningen av TCO utifrån de fem 

fördelskategorierna. Identifieringen av kostnadsbesparingar är en relevant fördel med TCO. 

Möjligheten att uppnå betydande kostnadsbesparingar existerar i och med att inköpt material 

och tjänster utgör en stor del av kostnaden för sålda varor (van Weele 2010). En annan 

fundamental fördel associerad med användningen av TCO vid valet av leverantörer är den 

tillhandahållna förståelsen för alla faktorer och inte bara priset som bidrar till TCO. En 

identifiering av skillnader i kostnaderna ett företag ådrar sig mellan olika leverantörer är av 

betydelse i sammanhanget. Utifrån denna förståelse kan företag undvika att välja leverantörer 

som erbjuder attraktiva priser utan att egentligen vara det billigaste alternativet (Degraeve & 

Roodhooft 1999a).  

I Ellram (1995) framgår det att de studerade organisationerna reserverar TCO för objekt av 

central betydelse och således inte använder TCO vid alla typer av inköp. Ett primärt 

användningsområde existerar också för användningen av TCO. Trots detta används framkommen 

TCO data för en mängd andra ändamål. TCO kan användas i syfte att: stödja valet av leverantörer 

(inkluderar både nya och redan existerande leverantörer), tillhandahålla data som kan användas 

vid förhandlingar, utvärdera prestandan av leverantörer och genom identifiering av 

prioriteringar ligga till grund för förbättringsarbete (Ellram 1995). En nära anknytning existerar 
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således mellan TCO och valet av leverantörer samt utvärderingen av pågående 

leverantörsrelationer. Detta är enbart ett urval över användningsområden för TCO. 

I Figur 3 återfinns en hierarkisk modell baserad på Ellram och Siferd (1998) som överskådligt 

visar olika typer av beslut som en TCO analys kan stödja. Modellen belyser att användningen av 

TCO sträcker sig bortom beslut av operativ karaktär vilket inkluderar valet av leverantörer. 

Strategiska beslut i TCO sammanhang kan ifrågasätta nuvarande processer, exempelvis om ett 

företag bör verka inom en viss verksamhet eller inte (Ellram & Siferd 1998). I given definition av 

TCO skildras konceptet som en filosofi, dess tillämpning i olika beslutssituationer sträcker sig från 

operativa till strategiska och skiljer sig enligt Ellram och Siferd (1998) från företag till företag. 

Även om TCO kan användas på en strategisk nivå beskriver Hurkens et al. (2006) att TCO 

huvudsakligen i praktiken används på operativa och taktiska nivåer. 

 

Figur 3. Olika nivåer av TCO analys, baserad på Ellram och Siferd (1998)  

2.3.4 Utbredningen av TCO i praktiken 

Överlag har ett stort antal studier genomförts som berör TCO. Även om undantag existerar så 

har sparsamt med studier genomförts som behandlar utbredningen av TCO i praktiken. I Ellram 

och Siferd (1993) återfinns resultatet från en enkät besvarad av 103 personer med intresse av 

inköpsrelaterade kostnadsbesparingar. Enbart 18 procent av respondenterna angav att de hade 

ett standardiserat tillvägagångssätt för användningen av TCO. Däremot angav hela 58 procent av 

respondenterna att användningen av ett informellt TCO tillvägagångssätt brukades samtidigt 

som resterande respondenter inte använde TCO i någon utsträckning. Resultaten som återger 

dåvarande förhållanden kan i dagsläget anses vara aningen föråldrade då ett stort antal år har 

passerat sedan studiens publicering. Ett antal år senare anger Ferrin och Plank (2002) utifrån 

insamlad data att företagen i studien riktar betydande insatser gentemot TCO värdering. Detta 

baseras bland annat på att medelresponsen uppgick till cirka 36 procent på en frågeställning 

berörande procentandelen av alla inköp som genomfördes utifrån TCO värdering (Ferrin & Plank 
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2002). Genomförd studie grundade sig på en enkät vars svarsfrekvens var låg, enbart 15 procent, 

vilket är en begränsning av forskningen. Av betydelse i sammanhanget är att 84 procent av 

respondenterna angav att deras verksamhet huvudsakligen var inriktad gentemot tillverkning 

vilket framhäver sambandet mellan TCO och tillverkande företag.  

2.3.5 Barriärer till TCO 

I Ellram (1994) framgår det att fördelarna med TCO översteg nackdelarna och kostnaderna 

relaterade till implementeringen av TCO med stor marginal. För att säkerställa att fördelarna 

överstiger nackdelarna är det viktigt att beakta de kostnader implementeringen av TCO medför.  

För att kunna uppnå och ta del av nämnda fördelar med TCO måste en implementering 

genomföras vilket i normalfallet inte sker friktionsfritt. Ellram (1994) beskriver det generella 

motståndet till förändring hos involverade personer samt svårigheter att överkomma rådande 

prisorientering som hämmande. Bristande utbildning i en grundläggande förståelse för TCO samt 

avsaknaden av praktisk träning i användningen av TCO påverkar också implementeringen 

negativt. Det finns en överhängande risk att utbildning inom TCO blir mycket teoretisk och då 

något standardiserat tillvägagångsätt för genomförandet av en TCO analys inte existerar enligt 

Ellram (1995) kan det vara svårt att erbjuda medarbetare meningsfull praktiskt träning.  

Även avsaknad av relevant data från ett företags nuvarande affärssystem för att kunna 

genomföra en TCO analys utgör ett problem och förorsakar att extern information gentemot det 

nuvarande affärssystemet måste samlas in. Är det en stor mängd extern information som måste 

samlas in tenderar TCO enligt Ellram (1994) att vara arbetskrävande att utveckla. Genom 

implementeringen av activity-based costing (ABC) existerar en möjlighet att överkomma denna 

avsaknad av relevant data (Ellram 1995). Avsaknad av relevant data ska dock inte förväxlas med 

begränsad eller inte tillgänglig data. Valet av en leverantör utifrån användningen av TCO kan 

enligt Ellram (1995) jämföras med att intervjua en potentiell framtida arbetstagare. Detta på 

grund av att när TCO används vid valet av leverantörer kan historisk data vara begränsad eller 

inte tillgänglig alls. Data som då ligger till grund för en TCO analys är därmed baserad på 

uppskattningar alternativt externt inhämtad vilket tilltänkta leverantörer enligt van Weele (2010) 

kan bidra med. Då data inte är tillgänglig eller går att inhämta rekommenderar Ellram (1995) att 

saknad data antas vara likvärdig med data från den för närvarande sämst presterande 

leverantören. En uppskattning av denna typ är försiktigt och grundar sig på att det i framtiden är 

att föredra att en leverantör presterar bättre än väntat och inte sämre.  

2.3.6 Low cost country sourcing 

Trent och Monczka (2003) beskriver att framgångsrika företag vid implementeringen av globala 

sourcing strategier kan erhålla material kostnadsbesparingar som i vissa fall kan överstiga 30 

procent, i genomsnitt 15 procent, i jämförelse med lokal eller regional sourcing. Termen global 

sourcing beskriver strategisk sourcing i en global miljö. Då nackdelarna med global sourcing 

enligt van Weele (2010) exempelvis innefattar mer komplicerad distribution och logistik samt en 

utökning av hanteringskostnaderna bland annat på grund av tullbestämmelser bör de uppnådda 

fördelarna jämföras med nackdelarna. I Weber et al. (2010) presenteras existerande skillnader i 
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kostnadsstrukturen mellan komponenter inköpta från low cost countries (LCC) och traditional 

procurement markets (TPM). Enligt Weber et al. (2010) kan LCC leverantörer exempelvis vara 

placerade i Slovakien och Indien och TPM leverantörer exempelvis vara placerade i Tyskland, 

Frankrike och USA. En analys av kostnadsstrukturen visar att vid inköp av material från TPM 

leverantörer utgör priset 93 procent av TCO samtidigt som priset enbart utgör 43 procent av TCO 

vid inköp av material från LCC leverantörer. Skillnaden mellan att köpa material från en TPM 

eller LCC leverantör är väsentlig och utifrån detta framhäver Weber et al. (2010) att det inte är 

rimligt vid inköp av material från LCC leverantörer att enbart se till priset. 

2.3.7 Angränsande koncept 

Följande koncept för val och utvärdering av leverantörer framhålls som angränsande till TCO: 

life-cycle costing, zero-base pricing, cost-based supplier performance evaluation och cost-ratio 

method (Ellram 1995; Ellram & Siferd 1998). Trots att antalet koncept med nära anknytning till 

TCO är åtskilliga har dock inget av de ovanstående nämnda koncepten fått någon omfattande 

genomslagskraft i varken litteraturen eller i praktiken. Anledningen till detta är enligt Ellram och 

Siferd (1998) bristen på förståelse för koncepten samt dess komplexitetet. 

TCO är bredare i omfattning än life-cycle costing som tenderar att inte lägga så stor vikt vid 

kostnader associerade med en specifik leverantör innan inköpet av en tillgång äger rum (Ellram 

1995). Fokus riktas gentemot en förståelse av alla kostnader en tillgång medför under sin livstid. 

I zero-base pricing riktas fokus gentemot en leverantörs prisstruktur samt kostnader relaterade 

till genomförandet av affärer, detta i kontrast till TCO (Ellram 1995). Då cost-based supplier 

performance evaluation primärt enligt Ellram och Siferd (1998) inriktar sig på externa kostnader 

vid genomförandet av affärer med en leverantör är omfattningen smalare än TCO som 

inkluderar både interna och externa kostnader. En organisation som använder sig av cost-ratio 

method identifierar de huvudsakliga faktorerna som ökar kostnaderna (Ellram & Siferd 1998). 

Här inkluderas exempelvis kostnader relaterade till bristande kvalitet och sena leveranser. 

Genom att addera dessa kostnader till inköpspriset och därefter dividera denna summa med 

inköpspriset frambringas ett index. I framtida situationer då en leverantör lämnar ett prisförslag 

används detta index som en multiplikator för att enligt Ellram (1995) kunna avgöra denna sanna 

kostnaden. 

Även landed cost är av intresse i detta sammanhang vilket enligt Young et al. (2009) är relaterat 

till TCO. Landed cost är inte lika omfattande som TCO då det enbart omfattar kostnader som 

uppstår fram till dess att leverans har ägt rum, vilket motsvarar transaktionsdelen av TCO (Young 

et al. 2009). Användningen av landed cost modeller som stöd vid beslutsfattande förekommer 

inte i någon större utsträckning enligt Young et al. (2009). 

2.3.8 Fastställandet av TCO  

I Ellram (1995) återfinns följande två tillvägagångssätt för fastställandet av TCO: dollar-based och 

value-based. 

Tillämpningen av tillvägagångssättet dollar-based baseras på en insamling eller fördelning av 

verklig kostnadsdata för varje enskild och relevant beståndsdel av TCO (Ellram 1995). Det är 
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därmed möjligt att utifrån en TCO exempelvis motsvarande 55 kronor per enhet spåra 

kostnaderna som utgör denna summa. Svårigheter kan uppstå vid avgörandet av vilka 

beståndsdelar med tillhörande kostnader som bör inkluderas samt vid insamlandet av data. 

Själva utförandet av beräkningen och förklaringen av resultatet utgör dock inga svårigheter. 

Ellram (1995) beskriver vidare att tillvägagångssättet använder formler vid fördelningen av de 

verkliga kostnaderna. Resurserna en specifik aktivitet är i behov av ligger till grund för 

utformningen av formlerna och Ellram (1995) liknar detta med tillämpningen av ABC vilket mer 

utförligt behandlas här nedan. Tillvägagångssättet lämpar sig att använda till beslut av 

återkommande karaktär. 

En skillnad gentemot tillvägagångssättet dollar-based är att tillvägagångssättet value-based 

kombinerar kvantitativ data med kvalitativ data (Ellram 1995). I och med att kvalitativ data 

transformeras till kvantitativ data tenderar användningen av tillvägagångssättet att bli komplext. 

Alla value-based modeller stödjer inte beräkningen av TCO och även om de gör det är det inte 

möjligt att spåra kostnaderna som utgör framkommen summa. Ett förtydligande exempel på en 

value-based modell där TCO beräknas återfinns i Figur 4. Olika kategorier tilldelas poäng och en 

leverantörs prestanda inom kategorierna poängssätts. Hur en leverantör poängsätts samt 

antalet poäng en kategori tilldelas återspeglar en organisations uppskattning av kostnaderna 

som är relaterade till en leverantörs olika tillkortakommanden (Ellram 1995). Om och i så fall när 

en organisations prioriteringar och kostnader förändras kan viktningen justeras därefter. Arbetet 

med att utveckla en korrekt viktning samt fördela poäng så att de återspeglar TCO kräver stora 

ansträngningar (Ellram 1995). För att undvika beräkningar som blir allt för komplexa är det enligt 

Ellram (1995) vanligt att enbart inkludera omkring 3 till 4 framträdande kategorier som ger 

upphov till kostnader. 

Category Maximum points Points awarded       

Quality 30 25 

  

  

Delivery 20 19 

  

  

Technology 30 30 

  

  

Support 20 18 

  

  

  100 92 

  

  

Total cost per item per dollar purchase = [(100–score)/100]+1 

Total cost per item per dollar purchase = [(100-92)/100]+1 = $1.08 total cost factor 

Adjusted cost per unit = Price X total cost factor 

Adjusted cost per unit = $10 unit X 1.08 = $10.8/unit TCO 

Figur 4. Förtydligande exempel, baserad på Ellram (1995) 

2.4 ABC 

Ett redovisningssystem tillhandahåller chefer och medarbetare inom en organisation med 

information av både finansiell och icke finansiell karaktär (Atkinson et al. 2007). Degraeve och 

Roodhooft (1999a) beskriver vidare att genererad information ger medarbetare en bättre 

förståelse för verksamheten och att den kan anpassas till behov som är specifika för varje enskild 

beslutsfattare. Inom redovisning kan exempelvis de kostnader ett företag ådrar sig betraktas 
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som fasta alternativt rörliga och utifrån denna uppdelning kan en tilldelning av kostnader ske. Ett 

alternativt tillvägagångssätt för att förstå kostnader istället för att dela upp kostnader baserat på 

om de är fasta eller rörliga är att se till aktiviteter. Grundtanken med att se till aktiviteter 

återfinns i att vid varje tillfälle en aktivitet genomförs är det kostnader som är associerade med 

den specifika aktiviteten (Ellram & Siferd 1993). 

Till skillnad från traditionella kostnadssytem som använder kostnadsställen använder sig ABC 

system av aktiviteter vid ackumuleringen av kostnader (Atkinson et al. 2007). Inledningsvis vid 

utformningen av ett ABC system klarläggs alla aktiviteter som genomförs utifrån tillgängliga 

resurser. Utifrån hur mycket av resurserna varje aktivitet använder kan ABC därefter tilldela 

utgifterna för resurserna till aktiviteterna. Degraeve och Roodhooft (1999a) poängterar 

aktivitetsanalysens betydelse vid klarläggandet av genomförda aktiviteter.  

2.5 TCO och ABC 

Användningen av ABC vid valet av leverantörer medför att en kvantifiering av kriterier samt 

avvägningar mellan dem inte längre utgör något problem och detta är en central fördel 

(Degraeve et al. 2000). En indelning i fyra steg kan genomföras av: ”The philosophy of total cost 

of ownership determined on the grounds of activity-based costing” (Degraeve & Roodhooft 

1999a, s. 6). Inledningsvis genomförs en definiering av alla aktiviteter som är relaterade till 

externt inköp (Degraeve & Roodhooft 1999a). Aktiviteterna är specifika för varje enskilt företag 

och åskådliggörs via genomförandet av vad Degraeve och Roodhooft (1999a) benämner 

aktivitetsanalys. Ett övergripande synsätt är att föredra vid genomförandet av en aktivitetsanalys 

för att inte förbise några aktiviteter som adderar kostnader. Strukturen som ligger till grund för 

definieringen av aktiviteter är ett företags interna värdekedja och då aktivitetsanalysen studerar 

aktiviteter i ett företags interna värdekedja kan den även benämnas ’value chain analysis’ 

(Degraeve et al. 2005a). I denna uppsats antas en grundläggande värdekedja som ursprungligen 

är definierad av Degraeve et al. (2005b) och återfinns i Figur 5. Utifrån denna värdekedja 

inkluderas relevanta inköpsrelaterade aktiviteter från inledande anskaffning och mottagning 

genom innehav och användning till eliminering alternativt återvinning i enlighet med TCO 

perspektivet. 

 

Figur 5. Värdekedja, baserad på Degraeve et al. (2005b) 

Indelningen av aktiviteter i värdekedjan är baserad på när de inträffar: 

- Acquisition: Innan mottagandet av en tillgång 

- Reception: Relaterade till mottagningen 

- Possession: Mellan mottagning och användning 

Acquisition Reception Possession Utilization Elimination 
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- Utilization: Relaterade till användningen 

- Elimination: Relaterade till återvinning alternativt eliminering 

Aktivitetsanalysen är slutförd när alla relevanta aktiviteter har blivit definierade. Därefter sker en 

tilldelning av kostnader till de definierade aktiviteterna vilket är ett steg i utformningen av ett 

ABC system. I det tredje steget definieras kostnadsdrivare vilka enligt Degraeve och Roodhooft 

(1999a) beskrivs som faktorer som ger upphov till kostnaden för en given aktivitet. Slutligen 

återstår en identifiering av vilka av de genomförda aktiviteterna som kan anknytas till varje 

enskild leverantör (Degraeve & Roodhooft 1999a).  

Även en indelning av aktiviteterna i hierarkiska nivåer genomförs. Degraeve och Roodhooft 

(1999a) urskiljer följande tre hierarkiska nivåer: leverantörs-, order- och enhetsnivå. Dessa tre 

hierarkiska nivåer är även av betydelse för denna uppsats. Vid behov kan ytterligare hierarkiska 

nivåer så som komponent- och batchnivå vara nödvändiga att inkludera (Degraeve et al. 2005a; 

Weber et al. 2010). Aktiviteter genomförs på leverantörsnivå då en specifik leverantör används 

och innefattar exempelvis kostnader för genomförandet av en leverantörsgranskning (Degraeve 

& Roodhooft 1999a). På ordernivå genomförs aktiviteter vid varje tillfälle en beställning placeras 

gentemot en specifik leverantör och innefattar exempelvis transportkostnader. Slutligen återstår 

enhetsnivå där aktiviteter genomförs för enheter i en specifik beställning och innefattar 

exempelvis pris. Denna indelning av aktiviteter är av stor betydelse då den övergripande 

kostnadsdrivaren (antal: leverantörer, beställningar och enheter) för varje nivå antas vara 

oberoende av aktiviteter i andra nivåer (Degraeve et al. 2000). 

En grundläggande förståelse för alla beståndsdelar av TCO är av betydelse då ett företag strävar 

efter att rationalisera aktiviteterna med anknytning till externt inköp. Genom att övergripande 

identifiera skillnader i kostnaderna ett företag ådrar sig mellan olika leverantörer vilket 

uppsatsen syftar till kan lämpliga leverantörer väljas utifrån TCO perspektivet och potentiella 

kostnadsbesparingar uppnås. 

2.6 En övergripande TCO matris 

Den teoretiska referensramen behandlande inledningsvis inköp, inköpsprocessen och valet av 

leverantörer. Därefter följde en utförlig genomgång av TCO. Den teoretiska referensramen har 

successivt smalnat av och här ovan behandlades TCO i relation till ABC. I denna del av uppsatsen 

introduceras en övergripande TCO matris som kommer användas i presentationen och analysen 

av data. Uppsatsen syftar till att övergripande granska skillnader i kostnaderna ett tillverkande 

företag ådrar sig mellan olika leverantörer och matrisens funktion är att utgöra en analysmodell 

för denna granskning.  

Matrisens struktur underlättar en visuell klarläggning av aktiviteter vars relaterade kostnader 

skiljer sig åt mellan olika leverantörer. Den övergripande TCO matrisen återfås genom en 

kombination av definierad värdekedja och kostnadshierarki, se Figur 6. Definierad värdekedja 

utgör matrisens kolumner och klargör när en aktivitet inträffar samtidigt som kostnadshierarkin 

utgör matrisens rader och klargör vilken hierarkisk nivå aktiviteterna är relaterade till.  
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Användningen av en på förhand definierad värdekedja samt kostnadshierarki för indelning av 

aktiviteter är utbredd vid genomförandet av TCO studier. Det har även i ett tidigare skede 

poängterats att tidigare studier främst har inriktats gentemot att studera enskilda produkter 

eller produktgrupper. Fokus förflyttas i denna uppsats från specifika produkter och 

produktgrupper till helheten och värdekedjan används till skillnad från tidigare TCO studier till 

att övergripande identifiera skillnader i kostnaderna ett tillverkande företag ådrar sig mellan 

olika leverantörer i enlighet med uppsatsens syfte. Uppsatsen har därmed goda förutsättningar 

att bidra med ny kunskap till den akademiska forskningen på området.  

En värdekedjas utformning skiljer sig även åt mellan olika studier och antagen värdekedja 

ursprungligen definierad av Degraeve et al. (2005b) antogs baserat på att den övergripande kan 

tydliggöra skillnader i kostnaderna mellan olika leverantörer. I exempelvis Degraeve et al. (2005a) 

och Weber et al. (2010) återfinns alternativa värdekedjor vilka är specifikt anpassade för de 

genomförda studierna. Tidigare i denna uppsats har det beskrivits att kostnadshierarkins 

utformning är beroende av varje specifik situation och de tre antagna hierarkiska nivåerna utgör 

en utgångspunkt. TCO matriserna som återfinns i Degraeve et al. (2005b) samt Degraeve och 

Roodhooft (2001) skiljer sig gentemot den introducerade TCO matrisen främst på grund av att de 

innehar en tredje dimension där en ytterligare uppdelning av raderna genomförs. Denna 

uppdelning syftar till att åskådliggöra potentiella besparingar i form pengar alternativt 

frigörandet av kapacitet eller övriga resurser (Degraeve & Roodhooft 2001). En uppdelning av 

raderna är inte relevant i denna uppsats i och med att den övergripande TCO matrisen utifrån en 

granskning söker att identifiera relevanta skillnader i kostnaderna ett tillverkande företaget 

ådrar sig mellan olika leverantörer.  
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Figur 6. En övergripande TCO matris 
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3 Metod  

Avsnittet beskriver uppsatsens tillvägagångssätt för att uppnå syftet. Först beskrivs vald 

forskningsstrategi och efter det den tillämpade forskningsdesignen. Därefter beskrivs de 

forskningsmetoder som använts för att samla in data samt hur analysen har genomförts. 

Slutligen presenteras kriterier som används vid bedömningen av trovärdigheten i denna uppsats.  

3.1 Forskningsstrategi 

Forskningsstrategier kan enligt Bryman och Bell (2005) delas upp i kvalitativ respektive 

kvantitativ forskning. Creswell (2009) uppmanar dock till en viss försiktighet i denna distinktion 

och väljer att inte se kvalitativa och kvantitativa tillvägagångssätt som åtskilda från varandra. 

Tillvägagångssätten återfinns istället på varsin sida av ett kontinuum och en studie tenderar 

därmed att antingen vara mer kvalitativ än kvantitativ eller tvärtom (Creswell 2009). I mitten av 

detta kontinuum återfinns en kombination av kvalitativa och kvantitativa tillvägagångssätt, även 

kallat metodkombination alternativt mixed methods (Denscombe 2009).   

En inriktning gentemot ett tillverkande företag sker i denna uppsats. Mer specifikt läggs fokus vid 

att identifiera skillnader i kostnaderna ett tillverkande företag ådrar sig mellan olika leverantörer. 

Fokus riktas därmed inte gentemot en prövning av redan existerande teorier. Genom induktion 

dras enligt Ghauri och Grønhaug (2010) generella slutsatser från empiriska observationer. En 

kvalitativ ansats är av betydelse i denna uppsats och kvalitativ forskning inriktar sig vanligen 

enligt Bryman och Bell (2005) gentemot generering av teorier samt förklaring och förståelse. 

Corbin och Strauss (2008) beskriver vidare den kvalitativa forskningens förmåga att komma åt 

deltagares inre upplevelse samt möjligheten att lära mer om människor vilket kan vara 

problematiskt för den kvantitativa forskaren att uppnå. Till skillnad från statistik som är av 

intresse i vissa sammanhang erbjuder exempelvis en kvalitativ intervju möjligheter att ställa 

följdfrågor i syfte att nå en djupare förståelse. En annan skillnad mellan kvalitativ och kvantitativ 

forskning är den kvalitativa forskningens vanligt förekommande inriktning gentemot ord istället 

för siffror (Bryman & Bell 2005). 

Den kritik som har riktats gentemot kvalitativa studier söker att uppenbara relaterade problem 

och en medvetenhet om dessa relaterade problem är av stor betydelse. Bryman och Bell (2005) 

framhäver kvalitativ forskning som subjektiv där resultatet i stor utsträckning baseras på 

involverade forskares vanligen osystematiska uppfattningar om vad som är av vikt för ytterligare 

undersökning på djupet. Det kan även vara svårt att replikera en kvalitativ studie då forskaren 

själv till stor del är ansvarig för datainsamlingen. Tydlighet är därmed viktigt inom ramen för en 

studie. Ghauri och Grønhaug (2010) beskriver även att kvalitativa studier vanligen försöker 

förklara olika aspekter av ett problemområde baserat på ett begränsat antal observationer vilket 

kan vara till nackdel. 

3.2 Fallstudien  

Bryman och Bell (2005) beskriver att en forskningsdesign ”utgör en ram för insamling och analys 

av data” (Bryman & Bell 2005, s. 47). Användningen av fallstudien som forskningsdesign är att 
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föredra i situationer då en studies frågeställning är inriktad gentemot att besvara frågor av ’hur’ 

och ’varför’ karaktär (Yin 2003; Ghauri & Grønhaug 2010). Detta överensstämmer med 

uppsatsens frågeställning som fokuserar på hur kostnaderna ett tillverkande företag ådrar sig 

skiljer sig mellan olika leverantörer utifrån ett TCO perspektiv. Enligt Denscombe (2009) anses 

även fallstudiens fokus som utmärkande där principen är en inriktning gentemot enskilda 

enheter och inte gentemot ett brett spektrum. Utifrån ett begränsat fokus ges en möjlighet att 

uppnå en djupare förståelse vilket är önskvärt i denna uppsats. Enligt Yin (2003) utgör analytisk 

generalisering grunden för fallstudier vilket innebär att forskaren strävar efter att generalisera 

resultaten med stöd av tidigare forskning och teori. Med utgångspunkt i en sedan tidigare 

utvecklad teori, som används som en mall, kan en jämförelse med fallstudiens empiriska resultat 

genomföras (Yin 2003). Visar sig två eller flera fall stödja samma teori kan replikation åberopas.  

För att kunna granska och identifiera relevanta skillnader i kostnaderna ett tillverkande företag 

ådrar sig mellan olika leverantörer valdes det privatägda tillverkande företaget Enics till 

fallföretag. Detta ansågs lämpligt för att på ett förtjänstfullt sätt kunna besvara given 

frågeställning.  

3.2.1 Fallföretaget Enics 

I linje med att en betydande del av tidigare genomförda TCO studier har bedrivits på tillverkande 

företag valdes det privatägda tillverkande företaget Enics till fallföretag. Utöver en 

grundläggande förståelse för TCO konceptet har företaget en erfarenhet av att söka leverantörer 

på världsmarknaden samt en redan väletablerad distributionsenhet i Hong Kong som i form av 

en lokal aktör tar del av möjligheterna på den kinesiska marknaden. Företaget visade även ett 

intresse för genomförandet av denna studie med förhoppning om en tillhandahållen överblick 

över skillnader i kostnaderna de ådrar sig mellan olika leverantörer. 

Enics är ett förhållandevis ungt electronics manufacturing services (EMS) företag som grundades 

2004. Enheterna som numera utgör Enics har emellertid erfarenhet som sträcker sig ända 

tillbaka till 1960-talet. Företaget skapades som ett tredje generationens företag och rötterna 

återfinns inom stora industriföretag (ABB) och elektronikföretag (Elcoteq och Flextronics). Aktiva 

företag inom den globala EMS marknaden tillverkar huvudsakligen elektronikutrustning till 

original equipment manufacturer (OEM) företag och Enics inriktar sig specifikt gentemot 

industriella och medicinska verksamheter. Tillväxttakten har sedan starten varit hög och med de 

för närvarande omkring 3200 medarbetarna uppgick försäljningen för 2011 till 380 miljoner euro. 

Det som skiljer Enics gentemot andra större EMS företag är deras specifika fokus. Enics väljer att 

behålla nuvarande fokus och att inte involvera sig inom andra marknadssegment så som 

konsumentelektronik i och med att skillnaden gentemot de nuvarande är väldigt stor. Den 

produktionsvolym företaget tillhandahåller räknas normalt i tusental, kan dock vara betydligt 

mindre, samtidigt som produkterna har en livscykel mellan 8 till 24 år. I kontrast till detta står 

exempelvis EMS företag inriktade gentemot telekom. Produktionsvolymen kan här uppgå till 

miljontal och produkterna har en livscykel mellan 8 till 24 månader. Utifrån detta specifika fokus 

har en djup produktkunskap växt fram vilket ligger till grund för de helhetstäckande 

servicelösningar som kunderna erbjuds över hela livscykeln. 
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För närvarande är företag etablerat på två kontinenter, Europa och Asien.  Huvudkontoret ligger 

i Zürich, Schweiz, samtidigt som produktionsenheter finns placerade i Kina, Estland, Finland, 

Slovakien, Sverige och Schweiz. Utifrån de nuvarande placeringarna hanteras företagets 

världsomspännande verksamheter. Företaget söker en geografisk närhet till sina kunder och då 

befintliga kunder även finns lokaliserade i USA utgör landet ett logiskt mål för en framtida 

expansion i företagets strävan att bli en global aktör. 

Västeråsenheten bildar tillsammans med enheterna i Estland (Elva) och Finland (Lohja och 

Vantaa) en multisite business unit (MBU). Utifrån en hög expertisnivå samt ett brett 

serviceutbud fokuserar Västeråsenheten och Lohjaenheten på låg produktionsvolym och en hög 

produktmix. Följande tjänster erbjuder Västerås enheten sina kunder: ingenjörs-, tillverknings-, 

eftermarknads- och logistiktjänster. Elvaenheten å andra sidan är inriktad gentemot tillverkning i 

världsklass baserat på erfarenhet inom medel till hög produktionsvolym.  

3.3 Datainsamling 

I det inledande skedet av denna uppsats bearbetades vetenskapliga artiklar samt böcker i syfte 

att införskaffa en utökad förståelse för ämnet vilket i sin tur gav vägledning vid valet av 

forskningsmetoder. Enligt Bryman och Bell (2005) utgör en forskningsmetod ”en teknik för 

insamling av data” (Bryman & Bell 2005, s. 47). En åtskillnad kan göras mellan primär- och 

sekundärdata. Ghauri och Grønhaug (2010) manar dock till en viss försiktighet vid användningen 

av information tillhandahållen av en sekundär datakälla då denna information kan ha blivit 

insamlad i ett annat syfte än det egna vilket kan påverka dess tillförlitlighet. Till skillnad från 

sekundärdata så samlas primärdata in för den specifika studien.  

Vid genomförandet av fallstudier kan data samlas in från ett flertal olika källor och Yin (2003) 

framhäver sex stycken källor som vanligt förekommande. Dessa källor är: dokument, 

arkivhandlingar, intervjuer, direkt observation, deltagande observation, och fysiska föremål. 

Fallstudien uppmuntrar även enligt Denscombe (2009) till användning av flera 

forskningsmetoder och datakällor i en studie vilket är en styrka. Flera datakällor har varit av 

betydelse vid genomförandet av denna uppsats.  

3.3.1 Kvalitativa intervjuer  

Ostrukturerade intervjuer och semi-strukturerade intervjuer är enligt Bryman och Bell (2005) två 

viktiga former av kvalitativa intervjuer. En tydlig skillnad mellan kvalitativa intervjuer och 

intervjuer i kvantitativ forskning återfinns i strukturen som vanligen brukar vara lösare vid 

kvalitativa intervjuer. Utmärkande för en semi-strukturerad intervju är att intervjuen är baserad 

på en intervjuguide med förbestämda ämnen och frågor som ska behandlas. Trots detta ges 

respondenten stor frihet att besvara ställda frågor på ett valfritt sätt (Bryman & Bell 2005). 

Intervjuprocessen är därmed flexibel och tonvikten ligger på respondenten.  

I denna studie genomfördes semi-strukturerade intervjuer då den flexibla strukturen medför en 

möjlighet att mer utförligt behandla områden av specifikt intresse utan att förbise övriga 

områden. Ett semistrukturerat upplägg, med utgångspunkt i intervjuguiden, underlättar även 

jämförelser mellan ett flertal genomförda intervjuer. Innehållet i den teoretiska referensramen 
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återspeglas i intervjuguiden som återfinns i Appendix. Titeln för de personer från Enics som har 

intervjuats samt datumet för genomförandet av intervjuerna återfinns i Tabell 2.  

Tabell 2. Personer från Enics som har intervjuats   

Titel Datum 

Purchasing and Component Engineering 

Manager 

2012-03-23 

Strategic Procurement NPT (New Product 

Team) 

2012-04-03 

NPI (New Product Introduction) - Buyer 2012-04-03 

Manager Global Sourcing 2012-04-16 

Vice President Supply Chain 2012-04-23 

Manager Global Sourcing 2012-05-02 

Tactical Purchaser 2012-05-02 

Director Demand/Supply Chain Management 2012-05-09 

3.3.2 Urval av intervjupersoner 

Creswell (2009) understryker vikten av att ha ett syfte vid valet av deltagare i en studie, i detta 

fall deltagare till intervjuer. Detta är av betydelse för att utvalda deltagare ska kunna bistå med 

information så att uppställd frågeställning kan besvaras på ett förtjänstfullt sätt. Således riktades 

uppmärksamhet gentemot detta vid valet av deltagare till intervjuerna. Målsättningen var på 

förhand att finna respondenter med en grundläggande förståelse för inköp och processen där 

leverantörer väljs. Även kunskap gällande hur inköp interagerar med andra funktioner samt hur 

kostnader breder ut sig inom företagets värdekedja utifrån etablerade leverantörsrelationer 

ansågs relevant.  

Med ovanstående målsättning som utgångspunkt handplockades en respondent för 

genomförandet av en första intervju. Respondenten ansågs lämplig för att tillhandahålla 

värdefull data samt ge en överblick över andra relevanta respondenter. Väljs respondenter 

baserat på att de är enkla att få tillgång till benämns urvalet med termen bekvämlighetsurval. 

Utan att påverka respondenternas lämplighet till att bidra till uppsatsen har bekvämlighetsurval 

varit av betydelse. Även vad Denscombe (2009) benämner snöbollsurval har varit av betydelse i 

vissa situationer. Det innebär att en intervju kan ge upphov till en annan intervju. På samma sätt 

som respondenten vid genomförandet av den första intervjun tillhandahöll en överblick över 

relevanta respondenter har det i de efterkommande intervjuerna förekommit att 

respondenterna har rekommenderat övriga personer. Utgångspunkten har varit att dessa 

personer skulle kunna bidra till arbetet med en annan infallsvinkel alternativt utveckla ett 

specifikt resonemang. Främst återfinns respondenterna på inköpspositioner vid Västeråsenheten. 

Alternativt kan de även exempelvis arbeta inom företaget med global sourcing.  

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att antalet genomförda intervjuer bör uppgå till ett antal 

där den eftersökta informationen är inhämtad. En ingående analys är svår att genomföra om ett 

för stort antal intervjuer har genomförts. Ett för litet antal genomförda intervjuer kan å andra 

sidan medföra svårigheter att generalisera samt testa hypoteser. Detta togs i beaktning och 
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antalet intervjuade personer var inte bestämt på förhand utan nya intervjuer genomfördes i den 

utsträckning nytt underlag framkom. När upprepningar började ta vid under intervjuerna 

genomfördes inga nya, mättnad var därmed uppnådd. 

3.3.3 Genomförande av intervjuer 

Respondenterna har haft stort inflytande vid fastställandet av tidpunkter för intervjuerna. Vid 

valet av platser för genomförandet av intervjuerna har det varit centralt att platserna har 

erbjudit avskildhet, detta för att undvika yttre påverkan. Tidslängden för intervjuerna bestämdes 

på förhand och målsättningen var att samtliga intervjuer skulle uppgå till en timme, vilket enligt 

Ghauri och Grønhaug (2010) även är en ideal tid. Respondenterna blev även på förhand 

tillfrågade om inspelning med diktafon fick ske och försäkrade om att deras identiteter skulle 

förbli anonyma om de så önskade. Inspelningar har varit att föredra för att kunna rikta full fokus 

mot själva intervjun och för att i efterhand kunna återvända till materialet.  

Varje intervju har påbörjats med vad Kvale och Brinkmann (2009) benämner orientering där 

respondenten har blivit informerad om uppsatsens syfte och även blivit erbjuden möjligheten att 

ställa eventuella frågor. En viss grad av styrning har förekommit under intervjuerna i syfte att få 

tillgång till all relevant information under den avsatta tiden och den på förhand färdigställda 

intervjuguiden gav vägledning till detta. Intervjuerna genomfördes ansikte till ansikte vilket har 

medfört möjligheten att ställa klargörande frågor. Under intervjuerna har även stödanteckningar 

tagits vilket rekommenderas av Ghauri och Grønhaug (2010) för att upprätthålla en noggrann 

lyssning samt se till att all relevant framkommen information tas till vara. Ett objektivt 

förhållningssätt har varit att föredra under de genomförda intervjuerna där författaren inte 

påverkar alternativt styr respondenterna i någon specifik riktning. I nära anslutning till en 

avslutad intervju har en transkribering ägt rum, där det muntliga byter form till det skriftliga, och 

respondenten har även erbjudits möjligheten att genomföra eventuella förändringar.  

3.3.2 Dokumentation och direkt observation 

Triangulering ”innebär att man betraktar saker ur mer än ett perspektiv” (Denscombe 2009, s. 

184). Mer konkret så avser triangulering en användning av mer än en metod alternativt datakälla 

inom en studie (Bryman & Bell 2005). I denna uppsats har sekundärdata i form av 

dokumentation använts framförallt för att komplementera och styrka primärdata insamlad via 

genomförda intervjuer. Genom användandet av flera datakällor underlättas valideringen av data. 

Tillhandahållna dokument erbjöd även en grundläggande förståelse för fallföretaget Enics och 

dess verksamhet. I och med att en mängd olika typer av dokument existerar klarläggs har vilken 

typ av dokument som har använts: interna organisationsdokument (exempelvis 

organisationsscheman, manualer och processflöden). Användningen av redan existerande 

dokument minskar även tiden för insamlandet av data och den frikopplade tiden kan med fördel 

användas till att analysera data. Det har redan poängterats att sekundärdata kan ha samlats in i 

ett annat syfte än det för den egna studien vilket även togs i beaktning. Observation på plats av 

typen direkt observation kompletterade även insamlad data via intervjuerna. Direkt observation 

medför att författaren personligen inte är involverad i någon utsträckning (Yin 2003). Författaren 

var tidvis under uppsatsens genomförande på plats hos fallföretaget och kunde därmed mindre 
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formellt jämföra den beskrivda verkligheten från intervjuerna med vad som observerats. 

Möjligheten att exempelvis bekräfta en specifik respondents beskrivning som representativ 

erbjöds. Införskaffad förståelse för fallföretaget och dess verksamhet under uppsatsen inledande 

skede underlättade även utformandet av intervjuguiden.  

3.4 Dataanalys 

Vid genomförandet av en fallstudie framhävs analysen av data som förknippad med svårigheter 

(Yin 2003). Den teoretiska referensramen som mynnade ut i en övergripande TCO matris har 

varit av grundläggande betydelse för att kunna fokusera på relevant data samtidigt som 

irrelevant data har kunnat ignoreras. Alla intervjuer transkriberades och insamlad data 

studerades för att skapa en förståelse för och identifiera skillnader i kostnaderna fallföretaget 

ådrar sig mellan olika leverantörer. Genom att studera de skillnader respondenterna framhöll 

som relevanta kunde en sammanställning utifrån den övergripande TCO matrisen genomföras, 

se Figur 6. Sammanställningen inkluderar alla identifierade skillnader i kostnaderna fallföretaget 

ådrar sig mellan olika leverantörer. I och med att den övergripande TCO matrisen ligger till grund 

för denna sammanställning placeras de identifierade skillnaderna i matrisen baserat på plats i 

värdekedjan samt nivå i kostnadshierarkin.  

Efter slutförd sammanställning var nästa steg att utifrån identifierade skillnaderna skapa en 

förståelse för möjligheten att uppnå kostnadsbesparingar samt hur detta inverkar på de 

identifierade skillnaderna. Behovet av att genomföra denna analys återfinns i att fokus i denna 

uppsats har förflyttats från specifika produkter och produktgrupper till helheten. Samtidigt 

används värdekedjan till skillnad från tidigare studier till att identifiera skillnader i kostnaderna. 

Även en fördjupad analys genomförs som genom att anknyta de 23 traditionella kriterierna 

presenterade i Tabell 1 till värdekedjan söker att bidra med ny kunskap. Anknytningen till 

värdekedjan avser mer specifikt att avgöra om ett specifikt kriterium möjliggör inledandet av en 

leverantörsrelation eller är bättre anpassat för den efterkommande utvärderingen. Hur 

kriterierna anknyter till värdekedjan belyser när de understödjer identifieringen av skillnader 

mellan olika leverantörer och utifrån ett TCO perspektiv innehar en framträdande funktion. 

3.5 Trovärdighet 

Vid bedömningen av trovärdigheten i denna uppsats används följande fyra kriterier vilka är 

föreslagna av Lincoln och Guba (1985): Tillförlitlighet (Credibility), Överförbarhet (Transferability), 

Pålitlighet (Dependability) och En möjlighet att styrka och bekräfta (Confirmability). 

3.5.1 Tillförlitlighet 

Kriteriet behandlar i vilken utsträckning resultaten överensstämmer med verkligheten (Shento 

2004). Triangulering, vilket har brukats, har enligt Bryman och Bell (2005) en stärkande inverkan 

på tillförlitligheten. Ett flertal intervjuer har genomförts vilket motverkar förekomsten av 

personliga åsikter samtidigt som det framkomna från de genomförda intervjuerna även ställdes i 

relation till relevant dokumentation. 
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Inspelningarna av intervjuerna har även erbjudit möjligheten att återvända till materialet. I nära 

anslutning till avslutade intervjuer har en sammanställning över det sagda lämnats till 

respondenten vilket Bryman och Bell (2005) benämner respondentvalidering. Respondentens 

möjlighet att bekräfta innehållet leder till att eventuella fel eller missuppfattningar kan redas ut. 

3.5.2 Överförbarhet  

Detta kriterium behandlar i vilken utsträckning resultaten från en undersökning ”kan 

generaliseras utöver den specifika undersökningskontexten” (Bryman & Bell 2005, s. 49). 

Överförbarhet har utgjort en betydande barriär vid genomförandet av fallstudiebaserad 

forskning. Enligt Yin (2003) hävdar kritiker vanligen att enskilda fall utgör en dålig grund för 

generalisering. Denna kritik är dock inriktad gentemot statistisk generalisering och inte analytisk 

generalisering vilket utgör grunden för fallstudier.  

Trots detta kan det vara problematiskt att utifrån ett studerat fall göra ett uttalande om andra. 

Genom att granska skillnader i kostnaderna ett tillverkande företag ådrar sig mellan olika 

leverantörer är det då möjligt att avgöra om dessa skillnader är av relevans för övriga företag 

inom samma kategori? Rakt av är det problematiskt att avgöra. I detta sammanhang är det även 

viktigt att komma ihåg att Denscombe (2009) anser fallstudiens fokus som utmärkande vilket 

medför en stävan att uppnå ett djup och inte en bredd. Överförbarheten kan därmed både 

utgöra en styrka och en svaghet. Uppsatsen eftersträvar att besvara given frågeställning utifrån 

genomförandet av en fallstudie. Skillnader i kostnaderna fallföretaget ådrar sig mellan olika 

leverantörer är företagsspecifika. Trots detta ger skillnaderna en indikation på övergripande 

skillnader vilka även är relevanta för andra tillverkande företag. Det är även ytterst troligt att 

skillnaderna i kostnaderna fallföretaget ådrar sig mellan olika leverantörer som presenteras 

nedan till viss del skulle framträda på nytt vid ett byte av fallföretag då skillnaderna är generella 

och inte bundna till ett specifikt sammanhang. 

3.5.3 Pålitlighet  

Pålitligheten berör i vilken utsträckning samma resultat uppnås vid genomförandet av en studie 

på nytt utifrån beskrivna tillvägagångsätt (Merriam 1995). En noggrann dokumentering av 

tillvägagångssätt är enligt Yin (2003) en förutsättning för att en studie ska kunna genomföras på 

nytt. I strävan att uppnå en hög pålitlighet har vald forskningsdesign och tillvägagångssätten för 

datainsamling beskrivits i en detaljerad utsträckning. Inledande förstudie samt förberedelser 

inför intervjuerna säkerställde en förståelse för det sagda under de genomförda intervjuerna 

samt efterkommande tolkning. Källorna som det refereras till i uppsatsen sträcker sig över en 

lång tidsperiod. Ett stort antal år har exempelvis passerat sedan publiceringen av Dickson (1966) 

där 23 kriterier av relevans vid valet av leverantörer återfinns. Weber et al. (1991) studerar hur 

kriteriernas betydelse har förändrats över tid och återger därmed en uppdatering. Hur pass 

aktuell en specifik källa är för närvarande har således tagits i beaktning. Målsättningen har även 

varit att referera till vetenskapliga artiklar som har genomgått en granskning (peer review) innan 

publicering.  
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Den noggrant etablerade intervjuguiden har även haft en grundläggande betydelse för 

genomförda intervjuer. Det faktum att samtliga intervjuer spelades in med utrustning som 

återgav en hög ljudkvalitet fri från störningar underlättade återvändet till materialet och höjer 

pålitligheten. Genomförda intervjuer har innefattat följdfrågor utifrån de uppställda frågorna i 

intervjuguiden vilka i efterhand kan vara svåra att återskapa. Följdfrågor ställda i ett fördjupande 

syfte bör trots allt inte påverka pålitligheten i någon större utsträckning då de enbart har utgjort 

ett sidospår till de mer centrala frågorna vars återgivna svar till en övervägande del har 

överensstämt med varandra. Det ska även poängteras att frågorna som återfinns i 

intervjuguiden har ställts till respondenten utifrån en för situationen anpassad ordning och även 

omformulerats vid behov. För att undvika allt för långtgående omformuleringar har 

respondenten tillhandahållits intervjuguiden på förhand i de fall detta har varit möjligt.  

Möjligheten att respondenten har besvarat given frågeställning utifrån personliga åsikter snarare 

än vad organisationen som helhet anser vara gällande existerar. Relevant dokumentering som 

ett komplement till genomförda intervjuer samt faktumet att ett flertal intervjuer genomfördes 

har därmed varit av betydelse. Respondenterna har även i närtid till de genomförda intervjuerna 

erbjudits möjlighet att påvisa eventuella fel eller missuppfattningar. En annan faktor som kan 

påverka pålitligheten är tiden. Specifikt åsyftas att det framkomna från genomförda intervjuer 

som behandlas i empiriavsnittet baseras på det som för närvarande anses vara av betydelse 

inom det studerade området vilket med tiden kan ändras. 

3.5.4 En möjlighet att styrka och bekräfta 

Kriteriet fäster avseende vid objektiviteten i de resultat som presenteras i en studie (Shento 

2004). Bryman och Bell (2005) framhäver vikten av att personliga värderingar och en forskares 

teoretiska inriktning inte medvetet ska inverka på utförandet av en studie samt slutsatserna från 

studien. Triangulering, vilket redan har behandlats, är även av betydelse i denna kontext för 

främjandet av objektiviteten. Även det faktum att alla genomförda intervjuer spelades in och 

transkriberades samt att respondenten har erbjudits möjligheten att påvisa eventuella fel eller 

missuppfattningar stärker objektiviteten. 

3.6 Etiska övervägande 

Etiska faktorer är av betydelse vid genomförandet av forskning och måste därmed tas i 

beaktning. Denscombe (2009) framhäver vikten av att rättigheter och värdigheter respekteras 

hos deltagarna i en studie vilket togs i beaktning ändå från starten till färdigställandet av denna 

uppsats. Deltagandet i denna studie har skett på frivillig grund där deltagarna har kunnat ta 

ställning till sitt deltagande utifrån delgiven information om studiens utformning. En annan viktig 

etisk faktor enligt Bryman och Bell (2005) är visad hänsyn till personer som önskar förbli 

anonyma och detta hanterades på förhand inför de genomförda intervjuerna. 
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4 Empiri 

Följande avsnitt redogör för det empiriska materialet vilket huvudsakligen är insamlat via 

genomförda intervjuer med anställda inom fallföretaget Enics. En indelning i olika delar har 

genomförts utifrån den definierade värdekedjan. De kostnader fallföretaget ådrar sig utifrån 

leverantörsrelationer följs därmed i kronologisk ordning utifrån när de uppstår ända från 

inledande anskaffning till eliminering alternativt återvinning. Varje enskild del inleds med en 

diskussion över relevanta aktiviteter med tillhörande kostnader och fastslår om kostnaderna 

skiljer sig mellan olika leverantörer eller inte. Därefter följer en sammanställning som identifierar 

relevanta skillnader i kostnaderna fallföretaget ådrar sig mellan olika leverantörer och i detta 

skede inkluderas även definierad kostnadshierarki. Tillvägagångsättet är likartat för varje enskild 

del. Slutligen när alla enskilda delar har behandlats återges en heltäckande sammanställning 

utifrån den introducerade TCO matrisen, se Figur 6. Alla återgivna citat i detta avsnitt härrör från 

de genomförda intervjuerna. 

4.1 Acquisition 

Det finns etablerade tillvägagångssätt för hur företaget går tillväga vid leverantörsbyten samt 

implementeringen av nya artiklar. Om tilltänkt leverantör(er) är känd sedan tidigare eller inte är 

av betydelse vid implementeringen av en ny artikel. I de fall leverantören inte är känd sedan 

tidigare genomförs till skillnad från om leverantören sedan tidigare är godkänd en utvärdering. 

Utvärderingens tillvägagångssätt är situationsspecifikt. Vanligen skickas en självbedömning (self-

assessment) till leverantören vilket om behov föreligger kan kompletteras med en utvärdering 

som genomförs på plats hos leverantören. I utvärderingen inkluderas även en kontroll av en 

leverantörs finansiella ställning då en solid ekonomisk grund är att föredra. Ett alternativ till att 

köpa direkt från en okänd tillverkare och därmed undvika genomförandet av en utvärdering är 

att ”gå via en känd distributör som går in som en kvalitetsgarant”. Överlag är det dock sällsynt 

att nya relationer etableras: ”inte så mycket nya leverantörer som kommer in”. Antalet kända 

leverantörer och distributörer uppgår även för närvarande till ett betydande antal. I nuläget är 

det därmed mer kritiskt för Enics att reducera antalet leverantörer snarare än att eftersträva att 

etablera nya leverantörsrelationer. När Enics väljer leverantörer ser de övergripande till varje 

enskild leverantörs förmåga att serva hela företag samt eftersträvar att finna leverantörer ”som 

vet vad långsiktiga relationer innebär”. Långsiktiga relationer är av stor betydelse vilket bland 

annat är relaterat till att tillhandahållna produkter kan ha en livscykel som uppgår till 24 

år. ”Skulle Enics växa” är en leverantörs kapacitet på sikt väsentlig. Detta är relaterat till att det 

är möjligt att en leverantör inte kan tillgodose de utökade behoven vilket exempelvis skulle 

kunna föranleda ett leverantörsbyte. 

”Vi försöker hitta leverantörer som har ungefär samma fokus som vi.” 

En följd av att Enics eftersträvar långsiktiga relationer med leverantörer vars fokus 

överensstämmer med företagets är att etablerade relationer vanligen sträcker sig över tid. 

Kostnaderna relaterade till leverantörsbyten samt implementeringen av nya artiklar tenderar att 

inte skilja sig åt mellan olika leverantörer när sedan tidigare kända leverantörer alternativt 

okända jämförs med varandra och de etablerade tillvägagångssätten efterföljs. I och med att 
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tillvägagångssättet skiljer sig åt beroende på om leverantören är känd eller inte sedan tidigare 

skiljer sig kostnaderna företaget ådrar sig mellan olika leverantörer i det inledande skedet vid ett 

leverantörsbyte eller implementeringen av en ny artikel. 

När en leverantörsrelation väl har passerat det inledande skedet och blivit förankrad följer den 

kontinuerliga uppföljningen vars relaterade kostnader även är betydande. Relevanta aktiviteter i 

detta avseende inkluderar exempelvis förhandlingar, kommunikation och systemadministration. 

Kostnaderna företaget ådrar sig vid utförandet av dessa aktiviteter skiljer sig åt mellan olika 

leverantörer. Skillnaderna beror bland annat på antalet artiklar en leverantör tillhandahåller och 

i vilken utsträckning materialet är unikt på marknaden. Sammantaget spelar en leverantörs 

betydelse för Enics in. Ett förtydligande exempel: förhandling med en leverantör som 

tillhandahåller ett stort antal artiklar kan exempelvis genomföras på plats hos leverantören. 

Kostnaderna relaterade till detta överstiger kostnaderna relaterade till ett telefonsamtal med en 

leverantör som enbart tillhandahåller enstaka artiklar. I detta avseende spelar även en 

leverantörs tillkortakommanden in vilket även påverkar kostnaderna Enics ådrar sig utifrån den 

kontinuerliga uppföljningen. Behovet av kontinuerlig uppföljning stärks när en leverantör vid 

återkommande tillfällen har svårigheter att leverera i tid. Sammantaget är uppföljningen med 

tillhörande kostnader leverantörsspecifika.  

Ansträngningar riktas gentemot fastställandet av orderkvantiteter. Detta är en levande process 

där Enics gemensamt med leverantörer fastställer en minimum order quantity (MOQ). Med 

levande process avses att en MOQ som för sex månader sedan ansågs lämplig i dagsläget kan 

vara helt utdaterad och därmed behöver förhandlas på nytt. Betydelsen fastställandet av en 

MOQ innehar samt hur en stor kontra liten MOQ påverkar kostnaderna fallföretag ådrar sig 

behandlas mer ingående i ett senare skede. Enics ansamlar även de enskilda fabrikernas volymer 

inför en förhandling med en leverantör eftersom om de ”inte gör det då innebär det att varje 

fabrik förhandlar för sig och för sin volym och det är klart att villkoren blir sämre”. Villkoren 

förbättras därmed vanligen i takt med att volymerna stiger. Förbättrade villkor, exempelvis 

förmåner i form av prisreduceringar, kan också erhållas genom ett utökande av antalet artiklar 

en specifik leverantör tillhandahåller. Initierar en kund ett leverantörsbyte som medför 

förändringar av omfattande karaktär så genomförs ett projekt. Projektets kostnader 

dokumenteras noggrant då det i slutändan är kunden som står för dessa kostnader. Risken ett 

leverantörsbyte medför beaktas även. ”Det finns en risk att vi byter för snabbt” vilket medför att 

en successiv övergång till den nya leverantören är att föredra för att kunna avgöra om 

leverantören verkligen kan tillmötesgå de volymer Enics efterfrågar. En leverantörs agerande kan 

även förorsaka förändringar för Enics del. Möjligen skulle en leverantör kunna sluta 

tillhandahålla specifikt material. Ett bortfall av denna typ måste ersättas vilket ger upphov till 

kostnader och dessa kostnader framhålls som avvikande mellan olika leverantörer.  

Ett erhållande av så bra betalningsvillkor som möjligt vilket avser en fördröjning av betalning i 

den utsträckning detta är möjligt eftersträvas. En del leverantörer kräver förskottsbetalning för 

att leverera det efterfrågade materialet, vilket främst är relaterat till att en etablerad relation 

inte existerar. I andra fall har Enics gentemot leverantörer avtalade betalningsvillkor där fakturan 

ska betalas senast 180 dagar efter fakturans utställande. Ett bättre betalningsvillkor, ett utökat 
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antal dagar från fakturans utställande till betalning, eftersträvas för att undvika att kapital binds. 

Frigörs kapital kan det användas till andra ändamål. Ovanstående skildring gällande 

betalningsvillkoren kan ses som motpoler till varandra. Samtidigt som realiteten vanligen 

återfinns mellan dessa motpoler ska det understrykas att skillnader i de avtalade 

betalningsvillkoren mellan olika leverantörer är vanligt förekommande.  

Kostnader som kan hänföras till placeringen av beställningar är vanligen av större relevans vid 

projektinköp än vid serieinköp. Detta kan förklaras med den mer frekventa förekomsten av 

manuell inmatning i affärssystemet inför varje enskild beställning vid projektinköp. Tiden som 

åtgår till placeringen av beställningar skiljer sig åt och beror på om en manuell inmatning behövs 

eller om kommunikationen med leverantörerna förekommer via electronic data interchange 

(EDI). Överföringen av information via EDI sträcker sig bortom enskilda beställningar och 

innefattar även exempelvis orderbekräftelser. När en beställning väl är placerad kan det 

förekomma att den är föremål för omplanering. Vissa leverantörer har exempelvis restriktioner 

att material maximalt får omplaneras vid tre tillfällen samt att enbart visst material får 

annulleras. Av betydelse för om material får annulleras eller inte är om det klassificeras som 

standard eller unikt. En vanligt förekommande gräns för när en artikel övergår från att vara unik 

till standard är när en leverantör har fyra separata kunder på den specifika artikeln. Klassificeras 

material som unikt innebär det vanligen att det är non-cancelable, non-returnable (NCNR). 

Skillnaden mellan att annullera material eller inte vilket har beställts utifrån prognos där ledtiden 

uppgår till exempelvis åtta veckor och där behovet inte längre existerar är väsentlig.  

När Enics väljer leverantörer är inköpspriset vanligen ytterst relevant. Inköpspriset har 

en ”väldigt stor betydelse eftersom våra kunder är väldigt prisfokuserade”. Samtidigt kan prisets 

relevans även hänföras till industrin företaget är verksamma inom då det framkom att ”det här 

är en väldigt prispressad industri”. I och med att Enics inte är produktägare efterföljs kundens 

materialspecifikationer i de fall Enics inte har framlagt ett alternativt förslag vilket har godkänts 

från kundens sida. Är materialspecifikationerna fastställda begränsas även Enics handlingsfrihet 

vilket även är en stärkande faktor av inköpsprisets relevans. Det faktum att inköpt material och 

tjänster utgör en stor del av kostnaden för sålda varor har även omnämnts. För Enics del utgör 

materialkostnaderna den huvudsakliga kostnaden för produkten. En sänkning av 

materialkostnaderna bidrar därmed i hög utsträckning till en sänkning av den totala kostnaden. 

Trots inköpsprisets obestridliga betydelse utgör det enbart en beståndsdel av relevanta 

kostnader vid valet av leverantörer. Tillhandahållet pris skiljer sig vanligen mellan olika 

leverantörer. Vid ett leverantörsbyte, etableringen av en ny kundrelation och vid 

introduceringen av nya produkter beställs provexemplar (sample). Kostnaderna för 

provexemplaren är vanligen inte relevanta för Enics då leverantörer enbart i undantagsfall inte 

bekostar dessa. Oavsett vem som bekostar provexemplaren är det väsentligt att behörig 

personal vid ankomst genomför en granskning av materialet. 
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Tabell 3. Sammanställning Acquisition 

Supplier Level Order Level Unit Level 

Uppstartskostnader Senarelagd betalning 

(betalningsvillkor) 

Pris 

Uppföljningskostnader Beställningskostnader  

Villkorsförbättringar Omplaneringskostnader  

Förändringskostnader   

4.2 Reception 

Ett non-disclosure agreement (NDA) är inledningsvis innan det att Enics går vidare med en 

specifik leverantör på en mer detaljerad nivå av stor betydelse. När involverade parter signerar 

att NDA förbinder de sig att inte sprida känslig information. Det är även viktigt att kontrakt 

etableras som reglerar hur tänkbara och eventuella felaktigheter i en kommande 

leverantörsrelation ska hanteras. Att ha etablerade kontrakt på plats när leveranserna börjar 

anlända är av betydelse för det är först då det är möjligt att avgöra om leverantören verkligen 

lever upp till exempelvis ”vi är nummer ett i Asien”. Finner leverantören det svårt att leva upp till 

ovanstående och en situation uppstår där ord står mot ord och inga klara direktiv existerar kan 

det leda till utdragna processer. Om någon form av ekonomisk kompensation exempelvis faller 

ut på grund av en sen inkommande leveranser som i sin tur orsakar en sen leverans gentemot 

slutkund regleras även i kontrakt. Generellt är Enics mer generösa gentemot sina kunder än vad 

deras leverantörer är gentemot dem. Om etablerade kontrakt som ger vägledning hur 

uppkomna situationer ska eller bör redas ut existerar eller inte utgör därmed en väsentlig 

skillnad. När en lagd beställning är föremål för omplanering är det viktigt att en 

överensstämmande uppdatering av affärssystemen sker mellan Enics och leverantören. Om 

enbart Enics uppdaterar korrekt alternativt uppdaterar överhuvudtaget kommer leveransen inte 

anlända det datum som är inrapporterat i systemet. Denna typ av uppdateringar medför därmed 

svårigheter för Enics att ”bevisa att vi har lidit skada eftersom att leverantören har levererat för 

sent”.  

Kostnader med anknytning till transporten av material är vanligen av relevans när leverantörer 

väljs. Transportkostnaderna kan skilja sig väsentligt mellan olika leverantörer vilket delvis beror 

på leverantörernas geografiska placeringar samt vilket transportsätt som används. Utökas de 

geografiska avstånden mellan Enics och deras leverantörer kan även flexibiliteten reduceras. 

Förekommer risken att ändringar behöver genomföras på material som skickas från en 

leverantör i Asien är det aningen riskabelt med båtleveranser. Om Enics ombersörjer 

transportkostnaden eller om den inkluderas i inköpspriset beror på vad som avtalats i ett 

tidigare skede. Expressleveranser är av intresse när risk förekommer för ett verksamhetsstopp 

samt i de fall slutkunden begär detta och då även står för kostnaden. I relation till leveranser 

som genomförs under normala förhållanden genererar expressleveranser utökade kostnader och 

följs därmed noggrant upp.  

En leverantörs placering inom eller utanför EU spelar även in då tull betalas för material som 

importeras från länder utanför EU. Hanteringskostnaderna som härrör från tullbestämmelserna 
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är även betydande. Den nuvarande trenden där de geografiska avstånden mellan leverantörer 

och Enics utökas medför en utökad betydelse av transport- och tullkostnaderna. 

”Leverantörer har historiskt främst varit placerade inom Sverige, Skandinavien och Europa. Nu 

ser vi en migration till den asiatiska marknaden.”  

”Tillverkning sker över hela världen.” 

Enics har etablerade rutiner för mottagandet av inkommande material. Vid ankomst säkerställs 

att det som har beställts verkligen är det som har levererats genom att kontrollera 

förpackningsmärkningen och kvantiteten. Denna kontroll genomförs för allt inkommande 

material oavsett vilken leverantör det är som svarar för leveransen. I de fall felaktigt material har 

levererats genomförs åtgärder för att rätta till den uppkomna situationen samt för att få korrekt 

material levererat. Det kan även inträffa att material levereras på fel materialbärare. Ett exempel 

som återberättades vid ett flertal tillfällen var att material vilket hade beställts på rulle därefter 

levererats på sticka och för att komma till rätta med problemet krävs manuellt arbete. Om 

specifikt material anländer en gång i veckan eller en gång i kvartalet utgör en väsentlig skillnad i 

och med att mottagningskostnaderna drivs av hur frekvent material anländer. 

Större tillverkare och distributörer är överlag kvalitetsmedvetna. Förekomsten av kvalitets och 

miljörelaterade certifieringar är även utbredd. Inför utleverans utför tillverkarna 

kvalitetskontroller vilket medför att det inte föreligger ett behov för Enics att genomföra 

kvalitetskontroller för allt inkommande material. I denna kontext är defective parts per million 

(DPPM) från leverantörens sida av betydelse. DPPM kan följas upp över tid och återge en viss 

leverantörs förbättringar alternativt försämringar. Stickprover genomförs vid ankomst och i de 

fall kvalitetsbrister har förekommit stärks kvalitetskontrollen och återgärder vidtas för att 

komma till rätta med problemet. De utökade kvalitetskontrollernas medförda kostnader följs 

noggrant upp. När material köps via oberoende komponentdistributörer (även kallade brokers) 

genomförs alltid en kvalitetskontroll av en komponentingenjör för att undvika ommärkta 

komponenter alternativt återanvänt material. I och med att detta medför utökade kostnader tas 

detta i beaktning i situationer då Enics överväger att antingen köpa material från en oberoende 

distributör eller en leverantör som säkerställer kvaliteten.  

Generellt är det att föredra att leverantörer använder all för närvarande tillgänglig elektronik. 

Det har redan diskuterats att en manuell inmatning i affärssystemet är en väsentlig skillnad 

gentemot placeringen av beställningar via EDI. På samma sätt skiljer sig kostnaderna som är 

relaterade till fakturahanteringen åt mellan olika leverantörer. Pappersfakturor ger upphov till 

manuellt arbete vilket exempelvis går att överkomma genom en övergång till elektroniska 

fakturor. Även inkommande fakturor innehållande felaktigheter där exempelvis angivet pris inte 

överensstämmer med priset som är registrerat i affärssystemet behöver åtgärdas. Eftersom att 

en felaktighet av denna typ måste åtgärdas genereras extra arbete.  

 

 



 

31 

 

Tabell 4. Sammanställning Reception 

Supplier Level Order Level Unit Level 

Juridiska avtal Transportkostnader  

 Tullkostnader  

 Kvantitetskostnader  

 Mottagningskostnader  

 Kvalitetskostnader  

 Fakturahantering  

4.3 Possession 

Efter det att material har anlänt förflyttas det till angiven placering. Målsättningen för Enics är 

att vid alla tillfällen ha en så pass låg lagernivå som möjligt vilket bland annat baseras på att lager 

binder kapital. Bundet kapital kan inte användas till andra ändamål och ”kapitalbindning är 

otroligt viktigt i den här formen av verksamhet”. Det har redan poängterats att ansträngningar 

riktas gentemot fastställandet av orderkvantiter. I detta avseende spelar materialets förpackning 

samt minsta ordervärde in. En förpackning kan exempelvis innehålla 100 stycken enheter 

samtidigt som leverantören enbart levererar hela förpackningar. Generellt gäller att ”en stor 

MOQ driver upp förrådet”, samtidigt som flexibiliteten minskar. En fördel med större 

beställningar är att de generellt ”sänker leverantörens logistik- och hanteringskostnader vilket då 

gör att man kan få bättre priser”. En mindre MOQ kan därmed ge upphov till högre priser 

samtidigt som mottagningskostnaderna stiger om material anländer mer frekvent än tidigare. En 

fördelaktig lösning eftersöks där ovanstående beaktas. När leverantörer väljs är MOQ av 

betydelse och en leverantör som enbart är intresserad av att leverera motsvarande ett årsbehov 

för Enics per tillfälle framställs möjligen inte som så attraktiv.  

”Även om vi får ett lägre pris och har ett halvårs förbrukning hemma så kanske det blir dyrare då 

vi binder vårt kapital.” 

Arbetet med att hålla lagernivåerna nere genomförs löpande gemensamt med leverantörer. 

Leverantörerna är även intresserade av att undvika överskottsmaterial och detta gäller speciellt 

material som klassificeras som unikt. Informationsdelningens betydelse är väsentlig och mer 

konkret så förser Enics sina leverantörer med prognoser över kommande behov vilka kan delas 

in i olika tidsperioder. I takt med att nya lösningar så som exempelvis vendor-managed inventory 

(VMI) växer fram så stärks även informationsdelningens betydelse. Vid användandet av VMI 

ansvarar leverantören för tillhandahållandet av material på plats hos Enics. Införandet av VMI 

minskar även risken för Enics att material inte finns tillgängligt när det behövs. När behovet väl 

sänks, även omvänt när behovet ökar, gäller det att vara ”framme och tala om att nu sänks det. 

Man har en min och maxnivå, de kan inte ha för mycket på lager. Produkterna dör ju förr eller 

senare”. 

En annan aspekt är att material upptar utrymme samtidigt som lagerutrymmet vanligen är 

begränsat. Kostnaden för utrymme samt övriga lagerrelaterade kostnader så som försäkring, 

underhåll och uppvärmning ökar i takt med att lagernivåerna stiger. Detta är även en stärkande 

faktor i Enics strävan att finna en optimal lagernivå i relation till verksamheten. Upprätthållandet 
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av lagernivåer som inte skenar iväg från en optimal nivå är även av betydelse då risken för att 

material blir föråldrat stiger i takt med att lagernivåerna stiger. Material som blir föråldrat och 

inte kan användas genererar arbete samtidigt som företaget har betalat för material som 

därefter inte används. För att utöka förståelsen för lagrets betydelse inom företaget och för att 

få tillgång till verktyg av relevans för arbetet med att hålla lagernivåerna nere har Enics tagit del 

av extern konsulthjälp inom området. Inventory turnover (ITO) är ett mått Enics nyttjar i hög 

utsträckning där en hög lageromsättningshastighet är att föredra ur kapitalbindningssynpunkt.  

Enics eftersträvar att både undvika sena och tidiga leveranser utifrån de bekräftade 

leveransdatumen vilket leder till att måttet on time delivery (OTD) är av stor relevans. OTD 

fastställer i vilken utsträckning leverantörer är kapabla att leverera enligt bekräftade 

leveransdatum. Leverantörers leveranser är i tid om material levereras tre dagar innan eller 

maximalt en dag efter det bekräftade leveransdatumet. En sen leverans kan påverka 

verksamheten i en negativ utsträckning samtidigt som tidiga leveranser belastar lagerhållningen 

extra gentemot leveranser som ankommer enligt bekräftade leveransdatum. Det kan 

förekomma att en leverantör inte kan påverka att en leverans blir sen gentemot det bekräftade 

leveransdatumet. Exempelvis kan det förekomma att företaget som ansvarar för leveransen inte 

förmår att leverera i tid. En kort ledtid, avser tiden från beställning tills det att material levereras, 

innehar relaterade fördelar i och med att utfallet gentemot prognos tenderar att minska vid 

kortare ledtider. Ett alternativ till att köpa material från en tillverkare vars ledtider är långa är att 

köpa från distributörer. På samma sätt som Enics ansamlar de enskilda fabrikernas volymer inför 

förhandling kan en distributör slå samman sina kunders volymer och därefter förhandla med en 

tillverkare. Villkor kan på så sätt uppnås som är bättre än vad en enskild brukare kan uppnå 

och ”på så vis kan det bli kostnadseffektivt att gå via distributörer”. Har distributören det 

efterfrågade materialet tillhanda i sina egna lager kan ledtiden förkortas. Sammantaget ökar 

lagerkostnaden i takt med att antalet lagerförda enheter utökas samt påverkas av antalet dagar 

materialet spenderar i lager. 

Tabell 5. Sammanställning Possession 

Supplier Level Order Level Unit Level 

  Lagerkostnad 

4.4 Utilization 

Är en leverantör intresserad av att leverera material till Enics måste leverantören för att 

kvalificera sig kunna påvisa att ett visst antal krav kan uppfyllas samt förbinda sig att efterfölja 

avtal uppställda av Enics. Därmed behöver Enics inte anpassa sig för att kunna träda in i en 

leverantörsrelation och ådra sig kostnader som är leverantörsspecifika. Komponenter som 

används i produktion kan delvis vara klassificerade som standard och delvis vara 

kundspecificerad. Ett återgivet exempel är när slutkunden efterfrågar en specifik längd på benen 

tillhörande en standardkomponent. Enics kan i dessa fall välja att låta leverantören hantera 

denna modifiering vilket genererar en längre ledtid. Alternativt kan företaget ta emot 

komponenterna för att ”klippa dom [benen] själva och då blir det arbete hos oss”. Material som 
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behöver anpassas innan det kan användas i produktion ger oavsett om det är Enics eller 

slutkunden som initierat förändringen upphov till kostnader.  

Enics ser även möjligheten att uppnå kostnadsbesparingar under produktionsprocessen och 

företaget innehar kunskap beträffande att vissa komponenter ger upphov till högre 

produktionskostnader än andra. Tillsammans med slutkunden försöker företaget att undvika 

komponenter som är förknippade med höga produktionskostnader. Slutkunden involveras i och 

med att Enics inte är produktägare och därmed är i behov av ett godkännande innan en specifik 

komponent kan ersättas med en annan. Ett komponentbyte genererar även arbete för 

slutkunden varav incitament är av betydelse. Det kan exempelvis röra sig om en prisreducering 

alternativt förbättrad kvalitet som förlänger produktens livslängd. Nås en överenskommelse om 

ett komponentbyte och den nuvarande leverantören inte kan tillhandahålla den nya 

komponenten måste en alternativ leverantör eftersökas. 

Förekommer det att en leverantör har svårigheter att leverera material utan felaktigheter så 

utökas förekomsten av kvalitetskontroller vid materialets ankomst, vilket redan har diskuterats i 

ett tidigare skede. Kvalitetskontroller behöver dock inte enbart ske i anslutning till materialets 

ankomst utan kan även genomföras vid produktion om behov föreligger. I och med att Enics inte 

är produktägare kan även slutkunden via önskemål påverka förekomsten av kvalitetskontroller. 

Avgörande om slutkunden eller Enics står för denna medförda kostnad är beroende på avtalets 

utformning. Kvalitetsbrister genererar kostnader för Enics och ingångna kontrakt är av 

grundläggande betydelse och säkerställer att leverantörer åtar sig att uppfylla uppställda 

kvalitetskrav. I de fall en kvalitetsbrist uppstår är det vanligen leverantörens uppgift att reda ut 

den uppkomna situationen. Ersättningen Enics erhåller utgör normalt ersättningsmaterial. 

Kvalitetsproblem som framkommer vid användningen av material samt de relaterade 

kostnaderna dokumenteras fortlöpande och hänförs till de enskilda leverantörerna. Kvalitet 

utgör även en del av de leverantörsutvärderingar som genomförs.  

Betydelsen av att leveranser ankommer i tid har behandlats. Om leverantörer inte tillhandahåller 

material i tid kan det i värsta fall förorsaka ett verksamhetsstopp hos Enics vilket i sin tur kan 

förorsaka försenad leverans till slutkund. En sen leverans som ger upphov till verksamhetsstopp 

kan ses som en ytterlighet. Vid förekomsten av sena leveranser kan produktionsomplanering 

vilket ger upphov till extra arbete förekomma som syftar till att undvika ett verksamhetsstopp. 

Försök att köpa materialet via andra källor kan också genomföras. Kostnaderna sena leveranser 

medför följs noggrant upp tillsammans med förseningens orsak i ett proaktivt syfte. Även om det 

är avtalat att ekonomisk ersättning utfaller vid sena leveranser gentemot bekräftade 

leveransdatum kan det vara svårt att påvisa att leveransen verkligen är sen vilket redan har 

diskuterats. 

Tabell 6. Sammanställning Utilization 

Supplier Level Order Level Unit Level 

Anpassningskostnader Kvalitetskostnader  

Processkostnader Förseningskostnader  
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4.5 Elimination 

Inkommande material är överlag förenat med förpackningsavfall. Det kan exempelvis röra sig om 

hur material har paketerats av leverantören inför transport. Väl framme när försändningen 

packas upp behöver överblivet avfall tas om hand och återvinnas. Även ”normalt spill och 

utskrotningar i produktionen” förekommer och där existerar ”etablerade rutiner för hur vi gör”. 

En dialog förs med etablerade återvinningsföretag vilka gentemot betalning åtar sig att sköta 

återvinningen. 

Betydelsen av att lagernivåerna inte skenar iväg har poängterats. Enics arbetar i ett 

förebyggande syfte inriktat gentemot en slutförbrukning av material innan det att tillverkningen 

av en specifik produkt avslutas. Vanligen förekommer en utfasningsperiod där Enics i 

samförstånd med slutkunden söker att slutförbruka materialet. Om Enics har köpt material 

utifrån slutkundens prognos varav behovet därefter har försvunnit kan kompensation falla ut. 

Olika tillvägagångssätt existerar för hur överskottsmaterial ska hanteras. I första hand säljs 

materialet tillbaka till leverantören som i ett tidigare skede tillhandahöll det. Detta fungerar 

enbart om materialet inte var specifikt anpassat för Enics. Specifikt anpassat material kan istället 

exempelvis säljas till slutkunden. Även materialdelning mellan Enics olika enheter förekommer. 

Det har poängterats att material som är klassificerat som unikt av en leverantör inte behöver 

vara unikt för hela marknaden. Det material som i slutändan är överblivet kan eventuellt ha ett 

andrahandsvärde. Är materialet unikt på marknaden kan det vara svårt att sälja det vidare. 

Försök att sälja överblivet material genomförs och ett avtal existerar med en oberoende 

komponentdistributör.  

”Normalt sett om det inte är några speciella komponenter som har hamnat under allokering eller 

som är extremt eftertraktade på marknaden så innebär det att man inte får speciellt bra betalt.” 

I och med att Enics primärt försöker att sälja materialet tillbaka till den leverantör som 

tillhandahöll det är det ur försäljningsperspektivet att föredra om leverantören inte har 

klassificerat materialet som unikt. Detta baserat på viljan att köpa tillbaka materialet och 

förmågan att distribuera det vidare. Ambitionen är att få så bra betalt som möjligt för 

överskottsmaterial. Om materialet klassificeras som unikt eller inte av leverantören utgör 

därmed en väsentlig skillnad.  

Tabell 7. Sammanställning Elimination 

Supplier Level Order Level Unit Level 

  Vidareförsäljning 
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4.6 Sammanställning 

Här nedan sammanställs alla skillnader i kostnaderna fallföretaget ådrar sig mellan olika 

leverantörer som har identifierats i avsnittets olika delar. Den övergripande TCO matrisen som 

presenterades i Figur 6 ligger till grund för denna sammanställning. 

Tabell 8. Sammanställning av empiriavsnittet 

 Acquisition Reception Possession Utilization Elimination 

Supplier 

Level
 

Uppstartskostnader Juridiska avtal  Anpassningskostnader  

 Uppföljningskostnader   Processkostnader  

 Villkorsförbättringar     

 Förändringskostnader     

Order 

Level
 

Senarelagd betalning  

(betalningsvillkor) 

Transportkostnader  Kvalitetskostnader  

 Beställningskostnader Tullkostnader  Förseningskostnader  

 Omplaneringskostnader Kvantitetskostnader    

  Mottagningskostnader    

  Kvalitetskostnader    

  Fakturahantering    

Unit 

Level 

Pris  Lagerkostnad  Vidareförsäljning 
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5 Analys 

I enlighet med uppsatsens syfte har övergripande skillnader i kostnaderna fallföretaget ådrar sig 

mellan olika leverantörer identifierats med utgångspunkt i TCO matrisen som presenterades i 

den teoretiska referensramen, se Figur 6. I och med att fokus i denna uppsats förflyttas från 

specifika produkter och produktgrupper till helheten har värdekedjan till skillnad från tidigare 

studier använts vid identifieringen av skillnader i kostnaderna. För att utifrån de identifierade 

skillnaderna skapa en förståelse för möjligheten att uppnå kostnadsbesparingar samt hur detta 

inverkar på de identifierade skillnaderna behöver en fortsatt analys genomföras. Avsnittet delas 

in efter värdekedjans olika beståndsdelar. 

5.1 Acquisition 

Utifrån de etablerade tillvägagångssätten som existerar för hur fallföretaget går tillväga vid 

leverantörsbyten samt implementeringen av nya artiklar fastslogs det att kostnaderna företaget 

ådrar sig i det inledande skedet skiljer sig åt mellan olika leverantörer. Uppstartskostnaderna kan 

hållas nere genom att inte i en allt för stor utsträckning etablera relationer med sedan tidigare 

okända leverantörer. En etablering av en leverantörsrelation med en sedan tidigare okänd 

leverantör skulle exempelvis kunna föranleda en utvärdering på plats hos leverantören. Utökade 

uppstartskostnader kan kompenseras av att en okänd leverantör tillhandahåller något unikt eller 

på sikt sänker TCO. När företag väl träder in i en leverantörsrelation är relationen föremål för 

uppföljning. Uppföljningen är leverantörsspecifik och så även de relaterade kostnaderna. Om ett 

företags nuvarande leverantörsbas är föremål för en reducering kan de kvarvarande relationerna 

stärkas. Stärks vissa leverantörsrelationer samtidigt som det fortfarande finns leverantörer som 

enbart tillhandahåller en artikel så utökas skillnaderna i de leverantörsspecifika uppföljningarna. 

Ett företag som strävar efter att minska dessa skillnaders omfång kan stöta på svårigheter och en 

viss leverantör kan vara ensam i sitt slag om att tillhandahålla specifikt material. För Enics del kan 

det handla om att slutkunden begränsar valfriheten gällande vilka leverantörer som ska förse 

företaget med material. Någon övergripande strävan att minska omfånget på skillnaderna bör 

dock inte föreligga utan fokus kan istället riktas gentemot en förbättring av 

uppföljningsprocessen. I takt med att en leverantörsrelation stärks finns det en möjlighet att 

villkoren kan förbättras. Förbättras tillhandahållna villkor av en leverantör utökas även skillnaden 

gentemot en leverantör som inte tillhandahåller någon form av förbättrade villkor oavsett om en 

eventuell volymökning skulle förekomma. Ett annat exempel är att vissa leverantörer kan 

erbjuda förbättrade betalningsvillkor.  

Skillnaden mellan att genomföra en manuell inmatning i affärssystemet eller inte inför varje 

enskild beställning är väsentlig. En användning av all tillgänglig elektronik bör därmed främjas 

och har redan diskuterats. Leverantörer med vilka kommunikation i nuläget inte förekommer via 

EDI är en övergång i närtid att föredra. Om inte annat frigörs tid som kan användas till andra 

värdeskapande ändamål. När en beställning väl är lagd kan det förekomma att den är föremål för 

omplanering. Klassificeras material som unikt är det kanske inte möjligt att annullera en 

beställning trots att något behov inte längre föreligger. En placerad beställning kanske inte heller 

går att senarelägga i enlighet med behovet. Genomgående bör en strävan existera att undvika 



 

37 

 

mottagandet av material som inte längre behövs alternativt inte behövs för tillfället. 

Leverantörer som åtminstone tillåter omplanering är att föredra och än mer positivt är det om 

en beställning kan annulleras vid behov. Inköpsprisets betydelse för Enics beror delvis på 

konkurrensen industrin företaget är verksamma inom är utsatt för och i viss utsträckning på 

slutkundens prisfokus. När pris i allmänhet diskuteras är det viktigt att vara vaksam på vad som 

inkluderas. Inför ett eventuellt leverantörsbyte bör även potentiella leverantörer jämföras med 

varandra utifrån likartade förutsättningar. Prisets betydelse i ett anbud framhävs även enligt van 

Weele (2010) och i enlighet med detta kan priset ha en utsorterande funktion. Om en leverantör 

väljs enbart baserat på att det erbjudna priset är attraktivt förblir det oklart om leverantören 

överlag egentligen var det billigaste alternativet. En grundläggande förståelse för övriga 

beståndsdelar av TCO utöver priset kan visa sig betydande i ett företags strävan att genomföra 

så bra affärer som möjligt. Försök att överkomma rådande prisorientering kan dock vara 

förknippat med svårigheter och utgör enligt Ellram (1994) en barriär till TCO. Priset olika 

leverantörer erbjuder identifierades som en skillnad och kommer sannolikt även i framtiden att 

utgöra en skillnad. En jämförelse av tillhandahållna priser för material som klassificeras som 

standard och erbjuds av ett flertal leverantörer kan framstå som okomplicerad. Svårare kan det 

däremot vara att jämföra priser för lösningar där leverantörer tillhandahåller unikt material. 

5.2 Reception 

Betydelsen ett NDA innehar inledningsvis innan det att information av känslig karaktär kan delas 

mellan ett företag och deras leverantörer framhölls vid genomförandet av intervjuerna som 

grundläggande. På samma sätt är det även viktigt att riktlinjer existerar i andra avseenden. Hur 

åtgärdas en leverantörs tillkortakommanden i form av exempelvis bristande kvalitet och 

upprepade sena leveranser samt utfaller någon ekonomisk ersättning? Att i detalj reglera alla 

tänkbara scenarion kan både vara tidskrävande och förenat med svårigheter. För att undvika 

utdragna processer där ord står mot ord och att företaget påverkas ekonomiskt i en negativ 

utsträckning är det viktigt att åtminstone etablerar kontrakt som ger vägledning på en 

övergripande nivå. Detta är att föredra i alla etablerade leverantörsrelationer. En leverantörs 

tillkortakommanden bör följas upp över tid och Ellram (1994) framhäver även 

prestationsmätning som en central fördel med användningen av TCO. 

Transport- och tullkostnader blir allt mer betydande i takt med den nuvarande trenden där de 

geografiska avstånden mellan leverantörer och Enics utökas. Leverantörers placeringar samt 

vilket transportsätt som används vid förflyttningen av material ger upphov till skillnader i 

transportkostnaderna. Weber et al. (2010) påvisar även skillnader i kostnadsstrukturen mellan 

komponenter inköpta från LCC och TPM. En övergång från TPM till LCC medför att prisets 

beståndsdel av TCO minskar till förmån för andra beståndsdelar vilket även förankrar betydelsen 

av TCO. Det gäller dock att vara vaksam på att vissa kostnader eventuellt kan stiga vid en 

övergång från TPM till LCC. Utökas kostnaderna i en utsträckning där TCO vid LCC överstiger TCO 

vid TPM är en återgång till TPM att föredra ur ett kostnadsperspektiv. Ett framtida scenario där 

transportkostnaderna skjuter i höjden kan föranleda att företag som i likhet med Enics har 

utökat de geografiska avstånden till sina leverantörer kan återgå till leverantörer som geografiskt 

är närmare placerade. Transport- och tullkostnaderna kommer fortsätta att vara betydande på 
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sikt för företag som har etablerade relationer med leverantörer spridda över hela världen. 

Skillnader i kostnaderna ett företag ådrar sig mellan olika leverantörer fortsätter därmed i detta 

avseende att vara stora. Landed cost omfattar enligt Young et al. (2009) enbart kostnader som 

uppstår fram till dess att leverans har ägt rum. Inom ramen för landed cost tas ingen hänsyn till 

kostnaderna som diskuteras här nedan. 

Försök att minska kostnader som härstämmar från felaktigt levererat material alternativt 

material med kvalitetsbrister bör genomföras av företag och ligger även högt på agendan för 

Enics. Ultimat vore det om leverantörer agerade utan anmärkningar. Mer realistiskt är det att 

anta att eventuella felaktigheter kan komma att påträffas och i detta sammanhang är en strävan 

att uppnå kontinuerliga förbättringar väsentlig. Enligt Ellram (1994) föranleder användningen av 

TCO att förbättringsarbetet kan börja i rätt ände och på så vis kan störst genomslagskraft uppnås. 

Hur frekvent material anländer påverkar mottagningskostnaderna. En uppgörelse där leveranser 

av en specifik artikel anländer varje dag är förmodligen inte optimal. Hur ofta material bör 

anlända är vilket redan har poängterats beroende av ett flertal parametrar. Lagret har en central 

betydelse i ett företags verksamhet vilket möjliggör att nya lösningar så som VMI kan 

implementeras. Det har även diskuterats att kommunikation med leverantörer kan förekomma 

via EDI vilket exempelvis innefattar placeringen av beställningar. På samma sätt är en övergång 

från pappersfakturor till elektroniska fakturor att föredra. Tid frikopplas vilket exempelvis kan 

användas till ett proaktivt arbete som syftar till att undvika inkommande fakturor innehållande 

fel vilket från Enics sida framhölls som ett moment som gav upphov till extra arbete. Överlag är 

en smart fakturahantering värd att eftersträva och med utgångspunkt i de kontinuerliga 

förbättringarna kan blickfånget riktas in. 

5.3 Possession 

När material anländer sker en intern förflyttning och om materialet inte ska användas omgående 

så placeras det på en angiven plats. I ett senare skede när materialet väl behövs spelar den 

sedan tidigare angivna platsen in. Om materialet finns placerat nära till hands eller om en längre 

förflyttning behöver genomföras innan det att materialet kan komma till användning utgör en 

väsentlig skillnad. En optimal lösning där materialet i alla lägen finns nära till hands kan vara svår 

för ett företag att uppnå. En medvetenhet om att värdeskapande tid går till spillo när långa 

interna förflyttningar förekommer frekvent kan i detta avseende föranleda en inriktning av det 

kontinuerliga förbättringsarbetet. Kommunikation framställs enligt Ellram (1994) som en central 

fördel med användningen av TCO. Utifrån delgiven TCO data kan ett gränsöverskridande 

sammarbetet mellan ett företags olika funktioner etableras där insatser riktas gentemot ett 

smartare tillhandahållande av material. Enligt Degraeve et al. (2005a) innefattar TCO alla 

kostnader användningen av en vara eller tjänst medför genom ett företags hela värdekedja varav 

kostnaderna de interna transporterna ger upphov till är av intresse att minska. 

Gränsöverskridande sammarbete är även av betydelse i arbetet med att hålla lagernivåerna nere 

vilket för Enics del framhölls som ett kontinuerligt arbete. Ett gränsöverskridande samarbete 

sker i enlighet med inköpsfunktionens utveckling från en operativ aktivitet till en mer 

övergripande strategisk aktivitet (van Weele 2010). Given definition av TCO återgiven av Ellram 

(1995) poängterar även en förståelse för den sanna kostnaden av att köpa en specifik vara eller 
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tjänst från en specifik leverantör. Troligtvis är det därmed inte lämpligt att förhandla fram en 

MOQ som täcker en årsförbrukning enbart i syfte att få ett så pass bra pris som möjligt. Har 

leverantören även problem med att tillhandahålla materialet utan kvalitetsbrister är ett bra 

tillhandahållet pris en liten tröst i sammanhanget. Varje leverans som ankommer ger upphov till 

exempelvis mottagningskostnader och transportkostnader varav företag måste avväga hur ofta 

det är rimligt att material anländer. Om lagernivåerna däremot stiger utökas exempelvis risken 

för att material blir föråldrat. En optimal lösning där alla aspekter vägs in och ingen funktion 

utelämnas bör således eftersträvas. Framväxten av nya smarta lösningar så som VMI är även av 

intresse i sammanhanget.  

5.4 Utilization 

Slutkunden kan initiera en modifiering av material innan det av Enics kan användas i produktion. 

Det kan eventuellt vara möjligt att finna en alternativ lösning i de fall slutkunden efterfrågar en 

modifiering. Existerar inte alternativa lösningar är modifieringen nödvändig. Kan Enics påvisa en 

åtminstone likartad funktionalitet för ett alternativ kan en övergång vara möjlig. Om antalet 

komponenter som kräver anpassning uppgår till ett betydande antal kan en övergång från en 

modifiering som genomförs efter tillverkning ske till att direkt tillverka den efterfrågade 

komponenten. Om detta sker kommer materialet att klassificeras som unikt. Ett samspel med 

slutkunden är även av betydelse i andra avseenden. Kostnadsbesparingar relaterade till 

produktion kan exempelvis uppnås genom att undvika användandet av komponenter som ger 

upphov till höga kostnader. Incitament är av betydelse för slutkunden som är produktägare. 

Ovanstående visar prov på hur samspelet mellan Enics, deras leverantörer och slutkund fungerar. 

På samma sätt är andra företag involverade i egna specifika samspel. 

Det är att föredra att kvalitetsbrister upptäcks i ett tidigt skede. Utrymme att rätta till en 

kvalitetsbrist som upptäcks vid ankomst existerar samtidigt som inga värdeskapande aktiviteter 

ännu har ägt rum. Även om existerande leverantörer efterstävar att ligga i framkant gällande 

kvalitetsperspektivet gäller det att reda ut uppkomna kvalitetsbrister och genomföra 

förebyggande åtgärder så att de inte uppstår igen. Upptäcks en kvalitetsbrist när materialet väl 

används har värdeskapande aktiviteter ägt rum samtidigt som leverantören möjligen inte har 

ersättningsmaterial att erbjuda omgående. Detta kan i sin tur generera en försening för ett 

företag gentemot deras kund. Ett proaktivt arbete kan minska kostnaderna som är förenade med 

kvalitetskontroller i produktion och även de kostnader en eventuell kvalitetsbrist medför. Har 

slutkunden gentemot Enics trots genomförda aktiviteter önskemål om att kvalitetskontroller ska 

förekomma under produktion och även står för den medförda kostnaden efterföljs dessa. På 

samma sätt som insatser riktas gentemot ett avlägsnande av kvalitetsbrister är leverantörer vars 

OTD uppgår till 100 procent, alla leveranser anländer i tid enligt bekräftade leveransdatum, att 

föredra då sena leveranser kan påverka verksamheten i en negativ utsträckning. Om en 

leverantör innehar kännedom om att en leverans kommer att bli försenad är det väsentligt att 

detta delges omgående för att på så sätt söka att lindra förseningens effekter. En möjlighet ges 

då till en anpassning efter den uppkomna situationen. En noggrann uppföljning av en leverantörs 

prestation exempelvis utifrån de exemplifierade måtten i relation till kvalitet och 

leveranssäkerhet bör fortlöpa kontinuerligt. Även effekterna i form av ådragna kostnader utifrån 
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en leverantörs tillkortakommande är av intresse. Detta kan enligt Ellram (1994) även fördelaktigt 

kommuniceras mellan ett företag och deras leverantörer. En leverantör vars OTD utvecklas 

negativt kan exempelvis finna det svårare att driva igenom eventuella prishöjningar med 

motiveringen att de anser att samarbetet är väletablerat och fungerande.  

5.5 Elimination 

Inkommande material packas upp vid ankomst och det överblivna förpackningsmaterialet 

återvinns. På samma sätt kan normalt spill och utskrotning av material förekomma i produktion. 

I detta avseende har Enics etablerade rutiner varav ett leverantörsbyte inte skulle minska de 

relaterade kostnaderna. Vidareförsäljning av material är en identifierad skillnad. Av betydelse i 

sammanhanget är vilket redan har diskuterat huruvida materialet är klassificerat som unikt eller 

standard alternativt om det är unikt på marknaden. Ur ett vidareförsäljningsperspektiv är 

material som är klassificerat som standard att föredra då det generellt erbjuder ett högre 

andrahandsvärde och även är lättare att sälja vidare. I detta avseende kan insatser exempelvis 

riktas gentemot ett undvikande av material som av en leverantör klassificeras som unikt och 

material som är unikt på marknaden. Förbättringsarbetet bör dock påbörjas i rätt ände, vilket 

användningen av TCO enligt Ellram (1994) kan stödja, varav ett undvikande av material som är 

klassificerat som unikt och unikt material på marknaden möjligen inte är den mest fördelaktiga 

lösningen. Risken förekommer även att förekomsten av överblivet material accepteras. Istället 

kan de inkomster en vidareförsäljning av överblivet material inbringar ses som en bonus. 

Samtidigt kan Enics i samförstånd med slutkunden eftersträva att förbättra processen där en 

slutförbrukning av material söks vilket även kan vara av intresse för andra företag. 

5.6 Utökade skillnader  

Enligt Degraeve et al. (2005a) inkluderar TCO förutom inköpspriset alla kostnader relaterade till 

anskaffningen och kostnaderna användningen av en vara eller tjänst medför genom ett företags 

hela värdekedja. Definierade värdekedja sträcker sig från inledande anskaffning och mottagning 

genom innehav och användning till eliminering alternativt återvinning. Utifrån värdekedjan har 

skillnader ett tillverkande företag ådrar sig mellan olika leverantörer identifierats. Här ovan 

analyseras möjligheten att utifrån de identifierade skillnaderna uppnå kostnadsbesparingar samt 

hur detta inverkar på de identifierade skillnaderna. En identifierad skillnad är 

uppföljningskostnader och här ovan diskuterades reduceringen av ett företags leverantörsbas. 

Strävar ett företag efter att reducera leverantörsbasen samtidigt som enbart vissa av de 

kvarvarande relationerna stärks kan detta leda till att skillnaderna i uppföljningskostnaderna 

mellan olika leverantörer utökas. Om ett företag riktar insatser gentemot vissa leverantörer och 

lyckas förbättra de avtalade betalningsvillkoren samtidigt som en del leverantörer fortfarande 

kräver förskottsbetalning utökas skillnaderna mellan olika leverantörer. Ett flertal exempel 

återges här ovan. De identifierade skillnaderna kan därmed utökas mellan olika leverantörer när 

företag eftersträvar att uppnå kostnadsbesparingar. Detta är relaterat till att de 

kostnadsbesparingar som uppnås enbart kan vara inriktade gentemot vissa leverantörer.   
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6 Fördjupad analys 

Utifrån den definierade värdekedjan som sträcker sig från inledande anskaffning till eliminering 

alternativt återvinning har i enlighet med uppsatsens syfte skillnader i kostnaderna fallföretaget 

ådrar sig mellan olika leverantörer identifierats.  

Valet av leverantörer beskrivs enligt Bhutta och Huq (2002) som en process där leverantörer 

utvärderas utifrån ett flertal kriterier. I Tabell 1 presenterades 23 kriterier av relevans vid valet 

av leverantörer vilka ursprungligen återfinns i Dickson (1966). Weber et al. (1991) studerar hur 

kriteriernas betydelse har förändrats över tid. I och med att det vid leverantörsval där 

leverantörer jämförs med varandra kan förekomma att historisk data är begränsad alternativt 

inte tillgänglig alls liknar Ellram (1995) valet av leverantörer utifrån användningen av TCO med en 

intervju av en potentiell framtida arbetstagare. Ellram (1995) rekommenderar att saknad data 

antas vara likvärdig med data från den för närvarande sämst presterande leverantören. Det kan 

därmed vara problematiskt att identifiera skillnader mellan leverantörer innan ett leverantörsval 

slutligen kan ske. En fortsatt analys som undersöker hur de 23 traditionella kriterierna 

understödjer identifieringen av skillnader mellan olika leverantörer är av vikt. Fokus för analysen 

i detta avsnitt är att avgöra om ett specifikt kriterium möjliggör inledandet av en 

leverantörsrelation eller är bättre anpassat för den efterkommande utvärderingen. Till skillnad 

från tidigare TCO studier, exempelvis Degraeve et al. (2005b), används värdekedjan i denna 

uppsats till att identifiera skillnader i kostnaderna ett tillverkande företag ådrar sig mellan olika 

leverantörer. De 23 kriterierna av betydelse vid valet av leverantörer har inte enligt författarens 

kännedom relaterats till den definierade värdekedjan. Hur kriterierna anknyter till värdekedjan i 

denna uppsats belyser när ett specifikt kriterium understödjer identifieringen av skillnader 

mellan olika leverantörer och utifrån ett TCO perspektiv innehar en framträdande funktion. 

Genom att anknyta kriterierna till värdekedjan bidrar analysen med ny kunskap.  

Avsnittet söker att påvisa hur kriterierna positionerar ut sig i värdekedjan. Positioneringen avser 

mer konkret att avgöra om ett kriterium möjliggör inledandet av en leverantörsrelation och 

anknyter till värdekedjans Acquisition eller är bättre anpassat för den efterkommande 

utvärderingen och anknyter till värdekedjans övriga del. I och med att en del kriterier går in i 

varandra samt att en del kriterier är mer relevanta än andra ur ett TCO perspektiv inkluderas inte 

alla 23 kriterier1. Kriterierna från Tabell 1 återges här nedan i samband med att de diskuteras i 

löpande text eller inom parantes. 

6.1 Valet av leverantörer 

I Tabell 1 går det att avläsa vikten av att etablera relationer med leverantörer som är kapabla att 

tillhandahålla material som tillmötesgår de uppställda specifikationerna (Quality). Initialt innan 

en relation kan etableras är det en förutsättning att leverantören kan påvisa förmågan att 

tillmötesgå uppställda specifikationer. När en relation väl är etablerad är det att föredra att 

                                                           
1
 Följande kriterier inkluderas inte: ’Procedural compliance’, ’Desire for business’, ’Management 

and organization’, ’Operating controls’, ’Packaging ability’, ’Labor relations record’, ’Amount of 

past business’, ’Training aids’ och ’Reciprocal arrangements’. 
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leverantören kan tillhandahålla material utan kvalitetsmässiga tillkortakommanden i och med att 

detta ger upphov till extra arbete och kostnader. Felaktigt material måste ersättas samtidigt som 

förekomsten av kvalitetskontroller kan behöva utökas. Detta är dock nära förknippat med den 

fortlöpande verksamheten. Har ett företag sedan tidigare ingen kännedom om en specifik 

leverantör är det svårt att avgöra om leverantören över tid är kapabel att tillhandahålla material 

utan kvalitetsbrister. I detta avseende kan exempelvis kvalitetscertifieringar ge eventuell 

vägledning. Utifrån förekomsten av certifieringar kan det dock vara problematiskt att urskilja 

leverantörer från varandra då det vid genomförandet av intervjuerna framkom att kvalitets och 

miljörelaterade certifieringar var vanligt förekommande. Betydelsen provexemplar innehar kan 

även vara föremål för en diskussion. Provexemplar som granskas av behörig personal utan 

anmärkningar påvisar möjligen snarare en leverantörs förmåga att tillmötesgå de uppställda 

specifikationerna än att över tid tillhandahålla material utan kvalitetsbrister. På samma som det 

är svårt att fastställa en leverantörs förmåga att leverera utan tillkortakommanden över tid är 

det svårt att avgöra i vilken utsträckning en leverantör i framtiden kommer att leverera material 

enligt bekräftade leveransdatum (Delivery). I kontakten med en potentiell leverantör existerar 

även möjligheten att eventuella tveksamheter gällande kvalitet eller leveranssäkerhet får lämna 

plats för leverantörer som marknadsför sig som nummer ett i Asien. För att undvika osäkerhet i 

detta avseende framhäver van Weele (2010) möjligheten att tilltänkta leverantörer kan bidra 

med efterfrågad data. 

En annan identifierad skillnad mellan olika leverantörer är i vilken utsträckning juridiska avtal 

finns på plats. Betydelsen ett NDA innehar inledningsvis framhölls som ytterst relevant för Enics 

och på samma sätt finns det behov av andra skrivelser. I detta avseende spelar 

kriterierna ’Warranties and claim policies’ och ’Repair service’ in. Är det reglerat vad som 

förväntas av en leverantör vid exempelvis en felaktig leverans existerar inga oklarheter. Hur pass 

tillmötesgående en leverantör är att ingå i skriftliga avtal är därmed av stor betydelse 

inledningsvis då detta kommer att ha en påverkan på den framtida relationen.  En leverantörs 

kapacitet kan även påverka om en relation ska etableras eller inte (Production facilities and 

capacity). Kapaciteten är av betydelse för företag som på samma sätt som Enics söker efter 

leverantörer vilka kan serva hela företag. Möjligheten att utöka de initiala volymerna kan även 

vara av betydelse. Om en leverantör som tillhandahåller material till en produkt vars livscykel 

exempelvis uppgår till 24 år och efter en viss tidsperiod inte längre kan tillmötesgå en utökning 

av de volymer som efterfrågas kan detta föranleda ett leverantörsbyte. Alternativt kan dual 

sourcing vara aktuellt vilket enligt van Weele (2010) innebär att leveranserna handhas av fler än 

en enskild leverantör. Prisets relevans för Enics del härrör bland annat från slutkundens prisfokus 

och prispressen industrin i sin helhet är utsatt för (Price). Vid valet av leverantörer har priset 

framförallt en utsorterande funktion. Leverantörer som i detta skede inte kan tillhandahålla 

konkurrenskraftiga priser och inte heller urskiljer sig på andra sätt kommer sannolik heller inte 

att väljas. Det har även poängterats att Enics kan efterfråga material av leverantörer vilket är 

unikt på marknaden. En specifik justering av benen tillhörande komponenter är ett återgivet 

exempel. Andra företag kan i likhet med Enics efterfråga material som är unikt på marknaden 

varav en leverantörs förmåga och även vilja att tillhandahålla material som är specifikt anpassat 

till ett företags behov är av betydelse när leverantörer väljs. Det kan även förekomma att 
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efterfrågat material vilket inledningsvis klassificeras som standard med tiden kan behöva 

modifieras. Att på förhand klargöra om en leverantör har den tekniska förmågan att genomföra 

eventuella förändringar är därmed att föredra (Technical capability).  

Företag kan på samma sätt som Enics sträva efter att upprätthålla långsiktiga relationer vilket 

förutsätter att leverantörerna håller verksamheten levande över tid. Det är grundläggande att 

varje enskild leverantör har en god finansiell ställning (Financial position). En leverantörs 

historiska och nuvarande finansiella ställning är därmed av yttersta vikt inför framtiden. En 

möjlighet existerar därmed att företag kan avböja att inleda en relation med en leverantör vars 

finansiella ställning är skakig trots att leverantören kan vara framträdande i andra avseenden. 

Vilka företag en leverantör har etablerade relationer med samt hur väl dessa relationer fungerar 

kan exempelvis återge en leverantörs position inom industrin (Reputation and position in 

industry). Vid ett leverantörsval där sedan tidigare okända leverantörer jämförs med varandra 

varav en leverantör kan påvisa dokumenterade framgångar och övriga aspekter är lika så kan 

detta möjligen föranleda att denna leverantör ges viss fördel. Jämförs kända leverantörer med 

okända leverantörer är det viktigt att en bekvämlighet inte har etablerats vilket leder till att 

enbart kända leverantörer väljs. Genom att avskilja en leverantör som historiskt har presterat 

utmärkande från konkurrens av andra leverantörer kan det även vara svårt att kontinuerligt 

sänka TCO. Ellram (1994) har även poängterat att ett mer strukturerat beslutsfattande kan 

genomföras utifrån delgiven TCO data varav subjektivitet kan undvikas.  

En leverantörs geografiska placering är av betydelse i flera avseenden (Geographical location). 

Överlag så reduceras flexibiliteten när avstånden mellan ett företag och deras leverantörer 

utökas. Föreligger det en risk att specifikt material behöver genomgå en eventuell förändring i 

ett inledande skede är det inte optimalt att leverantören är placerad i Asien samtidigt som 

materialet transporteras sjövägen. Fraktkostnaden kan beroende på vad som är avtalat 

inkluderas i inköpspriset. Oavsett om det är inkluderat eller inte är det generellt en väsentlig 

skillnad i kostnaden att förflytta material inom Sverige eller från Asien till Sverige. Utökas 

kostnaden för förflyttningen av material måste detta ur ett TCO perspektiv kompenseras med 

övriga reduceringar för att TCO inte ska öka på en övergripande nivå. 

Kriterier som möjliggör en relation: Hur pass tillmötesgående en leverantör är (’Warranties and 

claim policies’ och ’Repair service’). En leverantörs kapacitet. Utifrån de priser leverantörer 

erbjuder kan leverantörer som inte tillhandahåller konkurrenskraftiga priser sorteras bort. En 

leverantörs tekniska förmåga är av betydelse. Finansiell ställning spelar även in, kommer 

leverantören kunna tillhandahålla material under hela produktens livstid? I vissa avseenden kan 

även position inom industrin spela in. Slutligen inkluderas geografisk placering. 

6.2 Utvärdering av leverantörer  

Kvalitet och leveranssäkerhetens vara eller icke vara vid valet av leverantörer diskuterades ovan 

(Quality, Delivery). När en leverantörsrelation väl är etablerad kan utvecklingen följas upp över 

tid och i sammanhanget är exempelvis måtten DPPM och OTD av betydelse. Hur väl en 

leverantör har presterat över tid bland annat utifrån ovanstående mått kan utifrån vissa 

perspektiv visa sig vara betydelsefullt. Det har exempelvis poängterats att det för närvarande är 
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mer kritiskt för Enics att reducera antalet leverantörer snarare än att etablera nya 

leverantörsrelationer. Har leverantören historiskt presterat bra existerar goda möjligheter till en 

vidareutveckling och ett stärkande av relationen (Performance history). Artiklar kan eventuellt 

förflyttas och volymer ansamlas hos en leverantör som historiskt och för närvarande presterar 

bra. Omvänt kan en leverantörs tillkortakommanden i värsta fall föranleda ett leverantörsbyte. 

Det skulle exempelvis kunna handla om en leverantör som har svårigheter att tillhandahålla 

material i tid utan felaktigheter samtidigt som någon förbättring inte sker över tid. Om de avtal 

som ingås vid etableringen av en leverantörsrelation efterföljs visar sig i den efterkommande 

relationen. En leverantör som reder ut eventuella tillkortakommande omedelbart när de uppstår 

är att föredra då en process som skulle kunna visa sig vara utdragen undviks. Prisets funktion vid 

valet av leverantörer beskrevs som utsorterade. När en leverantörsrelation väl är etablerad kan 

prisutvecklingen följas upp över tid (Price). Väljs en leverantör delvis baserat på att 

konkurrenskraftiga priser erbjöds är det väsentligt att prisnivån inte skenar iväg utan att ett 

företags uppställda prismål uppnås. 

En leverantörs tekniska förmåga samt finansiella position kan ligga till grund för etableringen av 

en leverantörsrelation. När en relation väl är etablerad bör ett vakande öga fortfarande följa 

utvecklingen över tid. Om kommunikation med en leverantör kan förekomma via EDI eller inte 

påverkar inte valet av leverantörer i någon större utsträckning för Enics del (Communication 

system). Det har poängterats i ett tidigare skede att en övergång till EDI är att föredra då tid kan 

frigöras och därmed användas till andra värdeskapande ändamål. En leverantör som på sikt 

motsätter sig en övergång till kommunikation via EDI påverkar inte i detta perspektiv TCO i 

någon positiv utsträckning.  

En leverantör som historiskt innehaft en framträdande position inom en industri och för 

närvarande har svårt att gentemot ett företag leva upp till ställda förväntningar utgör därmed en 

besvikelse. Intrycket en leverantör återger samt vilken attityd en leverantör innehar gentemot 

ett företag kan exempelvis avspeglas i den dagliga kontakten (Attitude, Impression). Besvarar 

leverantören samtalen, är leverantören tillmötesgående, löses de uppkomna problemen samt 

indikerar leverantören i tid att exempelvis leveranser kommer att behöva senareläggas? 

Ovanstående exemplifierar några aspekter som är av betydelse i den dagliga kontakten mellan 

ett företag och deras leverantörer. Det kan vara svårt att utvärdera en leverantör utan att blanda 

in personliga preferenser gällande dessa aspekter. Skillnaden mellan att besvara ett samtal och 

lösa ett uppkommet problem eller inte är trots detta väsentlig och bör således inkluderas i den 

fortlöpande utvärderingen. Om kostnaderna som är relaterade till en förflyttning av material inte 

inkluderas i inköpspriset är en leverantörs geografiska placering av stor betydelse i ett 

utvärderingsperspektiv (Geographical location). Kostnaderna en förflyttning av material från en 

punkt till en annan ger upphov till kan urskiljas för att framöver följas upp. 

Kriterier som är anpassade för utvärdering av en etablerad relation: Kvalitet och 

leveranssäkerhet är av stor betydelse vid utvärderingen av pågående leverantörsrelationer. Har 

en leverantör historiskt presterat bra kan detta föranleda ett stärkande av leverantörsrelationen. 

Om priset har en utsorterande funktion vid leverantörsval kan prisutveckligen i den 

efterkommande relationen följas upp. I vilken utsträckning är leverantören villig att 
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kommunicera elektroniskt är även av betydelse. En leverantörs attityd och intryck är viktigt, kan 

dock vara svårt att utvärdera utan att personliga preferenser blandas in. Även geografisk 

placering spelar in om kostnaderna relaterade till förflyttningen av material inte inkluderas i 

inköpspriset. 
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7 Slutsats 

Uppsatsen har syftat till att besvara frågeställningen: Hur skiljer sig kostnaderna ett tillverkande 

företag ådrar sig mellan olika leverantörer utifrån ett TCO perspektiv? 

Fokus har i denna uppsats förflyttats från enskilda produkter och produktgrupper till helheten. 

Den definierade värdekedjan har i denna uppsats till skillnad från tidigare TCO studier använts till 

att identifiera skillnader i kostnaderna fallföretaget ådrar sig mellan olika leverantörer. Utifrån 

uppsatsens frågeställning har ett flertal skillnader i kostnaderna fallföretaget Enics ådrar sig 

mellan olika leverantörer identifierats. En sammanställning över alla identifierade och relevanta 

skillnader enligt den övergripande TCO matrisen återfinns i Tabell 8. I enlighet med att fokus i 

denna uppsats har förflyttats till helheten är de identifierade skillnaderna relaterade till en 

övergripande nivå och utgör således ett viktigt bidrag till den akademiska forskningen på 

området. 

Till skillnad från tidigare TCO studier har den definierade värdekedjan i denna uppsats använts 

till att identifiera skillnader i kostnaderna fallföretaget ådrar sig mellan olika leverantörer. En 

fortsatt analys har genomförts för att utifrån de identifierade skillnaderna skapa en förståelse för 

möjligheten att uppnå kostnadsbesparingar samt hur detta inverkar på de identifierade 

skillnaderna. Företag kan inom ramen för de identifierade skillnaderna eftersträva att uppnå 

kostnadsbesparingar. De identifierade skillnaderna kan utökas mellan olika leverantörer när 

företag eftersträvar att uppnå kostnadsbesparingar. Detta är relaterat till att de 

kostnadsbesparingar som uppnås enbart kan vara inriktade gentemot vissa leverantörer. 

Det kan vara problematiskt att identifiera skillnader mellan olika leverantörer utifrån de 23 

traditionella kriterierna som presenterades i Tabell 1 inför ett leverantörsval. Detta är relaterat 

till att historisk data kan vara begränsad alternativt inte tillgänglig alls. Saknad data kan antas 

vara likvärdig med data från den för närvarande sämst presterande leverantören. En fördjupad 

analys har genomförts som undersöker hur de 23 traditionella kriterierna understödjer 

identifieringen av skillnader mellan olika leverantörer. Det framkom att en del kriterier möjliggör 

inledandet av en leverantörsrelation och anknyter till värdekedjans Acquisition. En del kriterier 

är däremot bättre anpassade för den efterkommande utvärderingen och anknyter till 

värdekedjans övriga del. Kriteriernas anknytning till värdekedjan belyser när kriterierna 

understödjer skillnader mellan olika leverantörer och utifrån ett TCO perspektiv innehar en 

framträdande funktion. Analysen bidrar med ny kunskap genom att anknyta kriterierna till 

värdekedjan. 
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8 Framtida forskning 

Denna uppsats granskade och identifierade övergripande skillnader i kostnaderna ett 

tillverkande företag ådrar sig mellan olika leverantörer utifrån ett TCO perspektiv. En naturlig 

utveckling vore därmed att undersöka följande frågeställning: 

Hur bör ett tillverkande företag gå tillväga för att utifrån ett TCO perspektiv minimera 

kostnaderna som leverantörsrelationer medför? 

Definierad värdekedja har varit av central betydelse i denna uppsats och på samma sätt skulle 

den kunna vara relevant i ett arbete som angriper ovanstående frågeställning. En studie inriktad 

gentemot att undersöka hur ett tillverkande företag bör gå tillväga för att utifrån ett TCO 

perspektiv minimera kostnaderna som leverantörsrelationer medför skulle även kunna 

tillhandahålla ett flertal intressanta insikter.  

Sparsamt med studier har genomförts som behandlar utbredningen av TCO i praktiken även om 

undantag existerar. Överlag skulle därmed studier som undersöker utbredningen av TCO i 

praktiken vara av intresse. 84 procent av respondenterna i en studie genomförd av Ferrin och 

Plank (2002) angav att deras verksamhet huvudsakligen var inriktad gentemot tillverkning. En 

fortsatt inriktning gentemot servicesektorn som för närvarande är relativt obeforskad skulle 

kunna vara ett intressant område att fördjupa sig inom. Överlag skulle en inriktning gentemot 

servicesektorn och även exempelvis offentlig sektor kunna återge ett värdefullt bidrag. 
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10 Appendix 

10.1 Intervjuguide 

Syftet med uppsatsen 

Kort introduktion om uppsatsens syfte och omfång samt möjligheten att ställa frågor. 

Respondentens bakgrund 

Berätta lite kort om dig själv. 

- Studier, titel, antal år inom företaget och så vidare. 

Generella inköpsfrågor 

I vilka länder finns nuvarande leverantörer placerade i? 

Beskriv processen när en tillgång köps in för första gången. 

- Hur färdigställs specifikationerna? 

Sträcker sig leverantörsrelationer över tid?  

- Byts befintliga leverantörer ut ofta? 

- Hur genomförs utvärdering av relationerna? 

Hur eftersöks nya leverantörer? 

Beskriv inköpsfunktionens omfång.  

- Vart börjar respektive slutar ansvaret? 

- Vart börjar respektive slutar ditt personliga ansvar? 

Generellt, vad tar upp mest av din arbetstid?  

Har inköp en framträdande position inom företaget? 

Vilken typ av vidareutbildning erbjuds inköpsanställda? 

Valet av leverantörer 

Vid valet av leverantörer: utifrån vilka kriterier utvärderas leverantörer? 

Beskriv inköpsrelaterade kostnader som uppstår och inte beaktas vid valet av leverantörer. 

En övergripande TCO matris 

En kort beskrivning ges. 

Utifrån matrisen: beskriv eventuella skillnader i kostnaderna företaget ådrar sig mellan olika 

leverantörer. 


