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Abstract 
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Abstract 
Purpose – The purpose with this study is to investigate which factors that needs to be 
considered for sourcing decisions to ensure an optimal long-term decision, and which 
of these factors that can be quantified in a product costing model. To fulfill this purpose 
two research questions have been proposed:  

1. Which factors needs to be considered for a sourcing decision? 
2. Which of these factors that needs to be considered can be quantified in a product 

costing model?  

Method – A case study was conducted to fulfill the purpose of this study. The case 
study produced empirical data through interviews and document studies. The empirical 
data was interpreted and analyzed on the basis of the theoretical framework, created 
through literature studies. This process produced the result of this study.  

Findings – Factors to be considered for a sourcing decision have been identified and 
categorized in four over-arching categories: unit cost, logistical factors, capability 
factors and risk factors. These factors have been quantified in a product costing model. 
A preparatory decision model was created to further integrate some risk factors that 
could not be quantified.  

Implications – Both the make or buy decision and the manufacturing location decision 
have been considered in the product costing model presented in this study. The product 
costing model visualize and take into account hidden costs, rarely considered in 
sourcing decisions. This further enables optimal long-term sourcing decisions.  

Limitations – Risk factors remain difficult to quantify. This makes it difficult to 
determine the cost of risk factors, and as a result of that, to include them in a product 
costing model. Companies with similar conditions suites the model since the case study 
was conducted at only one company. Whether the product costing model is true for 
business in other contexts remain uncertain.  

Keywords – Global Sourcing, Reshoring, Offshoring, Outsourcing, Insourcing, Make 
or Buy Decision, Location Manufacturing Decision, Product Costing 
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Sammanfattning 
Syfte – Syftet med denna studie är att undersöka vilka faktorer som bör beaktas vid ett 
försörjningsbeslut för att säkerställa ett långsiktigt korrekt beslut och vilka av dessa 
som kan kvantifieras i en kalkylmodell. För att uppfylla syftet har följande två 
frågeställningar formulerats: 

1. Vilka faktorer bör beaktas vid ett försörjningsbeslut? 
2. Vilka av dessa faktorer som bör beaktas kan kvantifieras i en kalkylmodell? 

Metod – För att uppfylla studiens syfte genomfördes en fallstudie. Med hjälp av 
intervjuer och dokumentstudier har fallstudien genererat empirisk data. Utifrån det 
teoretiska ramverket, som skapats genom litteraturstudier, har data tolkats och 
analyserats. Detta har gett upphov till studiens resultat. 

Resultat – Faktorer som bör beaktas vid ett försörjningsbeslut har identifierats och 
kategoriserats i fyra övergripande kategorier: enhetskostnad, logistikfaktorer, 
kapabilitetsfaktorer och riskfaktorer. Dessa faktorer har kvantifierats i en kalkylmodell. 
För vissa riskfaktorer som är svåra att kvantifiera har en förberedande beslutsmodell 
skapats.  

Implikationer – Kalkylmodellen som presenteras i denna studie beaktar både 
tillverka/köp-beslutet och lokaliseringsbeslutet. Kalkylmodellen tar hänsyn till dolda 
kostnader som sällan beaktas vid dessa typer av beslut. Detta möjliggör ett långsiktigt 
korrekt försörjningsbeslut. 

Begränsningar – Riskfaktorer är  fortsatt svåra att kvantifiera och därmed 
kostnadsbestämma. Detta gör det svårt att inkludera dem i en kalkylmodel. Då 
fallstudien genomfördes på endast ett fallföretag är kalkylmodellen lämpad för företag 
med liknande förutsättningar. Det är därför svårt att säga hur väl kalkylmodellen 
stämmer för företag i andra kontexter. 

Nyckelord – Global Sourcing, Reshoring, Offshoring, Outsourcing, Insourcing, Make 
or Buy Decision, Location Manufacturing Decision, Product Costing 
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1 Introduktion 
Kapitlet ger en bakgrund till studien och det problemområde som studien byggts upp 
kring. Vidare presenteras studiens syfte och dess frågeställningar. Därtill beskrivs 
studiens omfång och avgränsningar. Kapitlet avslutas med rapportens disposition. 

1.1 Bakgrund 
Den globala eran, från sent 1970-tal och framåt, har medfört stora förändringar på hur 
företag agerar på den globala marknaden (van Weele, 2001). Ny teknisk utveckling har 
bidragit till förmågan att expandera till nya marknader och skaffa sig nya försörjnings-
möjligheter (Lysons & Farrington, 2012; Handfield et al., 2011). Detta har bidragit till 
ett minskat avstånd till såväl kunder som leverantörer, där företag mer och mer börjar 
se hela världen som både marknad och försörjningskälla, vilket gjort att konkurrensen 
mellan industriella företag aldrig har varit större än nu (Sollish & Semanik, 2011; 
Handfield et al., 2011).  

I takt med att försörjningsalternativen har ökat, ställs högre krav på att fatta strategiskt 
korrekta beslut. Nya försörjningsmöjligheter, teknologisk utveckling, ökad konkurrens 
samt högre förväntningar från kunder har gjort att försörjningens roll har gått från att 
tidigare betraktas som en enkel inköpsfråga till ett övergripande strategiskt beslut, då 
försörjningsstrategin är av stor betydelse för ett företags konkurrenskraft (Sollish & 
Semanik, 2011). Långsiktigt korrekta försörjningsbeslut bör tas för att överleva på en 
globaliserad marknad (van Weele, 2001). Därför har industriella företag, och främst 
multinationella sådana, börjat revidera sina försörjningsstrategier (Handfield et al., 
2011). Med bakgrund i ett ökat fokus på den här typen av strategier, har begrepp och 
strategier som offshoring och outsourcing blivit populära de senaste decennierna.  

Outsourcing är en strategi där ett företag väljer att låta en extern aktör utföra aktiviteter 
som tidigare utförts internt. Motsatsen kallas insourcing, där aktiviteter som externa 
leverantörer tidigare utfört istället sker internt (Lysons & Farrington, 2012). Offshoring 
avser att företag flyttar utomlands, och går från lokal till global produktion. Detta görs 
oftast med avsikt att minska kostnaderna i ett lågkostnadsland (Dou & Sarkis, 2010). 
Det motsatta, som kallas reshoring, innebär att ett företag flyttar produktion tillbaka till 
ursprungslandet (España, 2013).  Återflyttning av produktion kan ske i egen regi eller 
genom lokala leverantörer. De främsta orsakerna till reshoring är de ökande lönerna i 
lågkostnadsländer, ökande logistikkostnader, ett ökat tryck på företag att ha en effektiv 
produktframtagning, samt korta ner ledtider (Tate et al., 2015). Det finns många olika 
begrepp för reshoring som betonar olika saker, bland annat nearshoring, backshoring 
och back-insourcing. I denna studie kommer begreppet reshoring användas 
genomgående som ett samlingsnamn för samtliga begrepp (Ellram et al., 2013; 
Fratocchi et al., 2014; Tate, 2014).  

1.2 Problembeskrivning 
Det finns vissa aspekter att ta hänsyn till när försörjningsaktiviteter utförs i en global 
kontext såsom komplexiteten och kostnaden för valutafluktuationer, skatter, 
transporter, ledtid och logistik samt att överbrygga kulturbarriärer  (Tate, 2014). En 
globaliserad marknad är dessutom riskfylld på grund av skillnader i rättssystem länder 
emellan. Detta gör att globala försörjningsstrategier är komplexa till sin natur 
(Handfield et al., 2011). Möjligheter, kostnader och risker som rör försörjningsbeslut i 
en global kontext bör utvärderas noggrant för att säkerställa ett långsiktigt korrekt beslut 
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(Lysons & Farrington, 2012; van Weele, 2001). Försörjningsbeslut rör sig i två 
dimensioner, dels huruvida produktion bör ske internt eller externt, och dels var 
produktionen skall förläggas, lokalt eller globalt (Poppo et al., 1995; Venkatesan, 1992; 
Nassimbeni, 2006; Tate, 2014). För att fatta ett långsiktigt korrekt beslut kring 
försörjning behövs därför både tillverka/köp-beslut och lokaliseringsbeslut tas. Utifrån 
dessa två dimensioner uppstår därmed fyra möjliga alternativ för försörjningsbeslut, 
dessa illustreras i Figur 1. 

 

Figur 1 Försörjningsbeslut.  

Senaste decennierna har olika beslutsmodeller för tillverka/köp-beslut formulerats för 
att kunna utvärdera och fatta rätt beslut (Venkatesan, 1992; Shore, 1970; Poppo, et. al, 
1995). Dessa modeller adresserar tillverka/köp-beslutsfrågan på olika sätt och ur denna 
mylla av olika förklaringsmodeller framträder två huvudkategorier för tillverka/köp-
beslut (Cánez et al., 2000). Den första huvudkategorin utgår från ett kostnadsperspektiv 
(Balakrishnan, 1994; Bassett, 1991; Poppo, et. al, 1995). En viktig aspekt i denna 
kategori är teorin kring transaktionskostnader som kan spåras tillbaka till Coase (1937). 
Den andra huvudkategorin utgår från ett strategiskt perspektiv där andra faktorer utöver 
kostnadsfaktorer även har en stor betydelse (Jennings, 1997; Ford & Farmer, 1986). I 
denna kategorin ligger fokus även på icke ekonomiska faktorer, såsom att identifiera 
kärnkompetenser och att undersöka kapabilitetsproblem (McIvor, et. al, 1997).  

Även beslutsmodeller för lokaliseringsbeslut för tillverkning har formulerats (Alard et 
al., 2010; Arlbjørn & Mikkelsen, 2014; Bailey & De Propris, 2014; Bogataj et al., 2011; 
Fratocchi et al., 2014). Dessa fokuserar i hög grad på faktorer för kostnadsminimering 
vid lokaliseringsbeslut, samt logistikaspekter som rör företags strategiska arbete kring 
försörjningskedjan. Det finns emellertid inga tillverka/köp-beslutsmodeller som 
specifikt utgår från ett lokaliseringsperspektiv, utan de har hittills varit skilda åt och 
endast behandlat en dimension av försörjningsbeslutet. Att ta reda på vad som influerar 
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företagen i deras lokaliseringsbeslut, samt inkludera dolda kostnader och för- och 
nackdelar i samband med lokalisering i tillverka/köp-beslutsmodeller är därför relevant 
(España, 2013; Tate, 2014; Sollish & Semanik, 2011).  

I dagsläget råder dessutom en kortsiktighet kring försörjningsbeslut främst på grund av 
de finansiella mått beslutsfattare i företag mäter sin prestation emot. Enligt Bengtsson 
et al., (2005) skapar de finansiella mått som företagsledningar mäter sina prestations-
baserade ersättningar emot ett incitament för att outsourca produktion då detta påverkar 
räntabiliteten. Sådana typer av incitament påverkar försörjningsbesluten och därför 
behövs det ur ett företagsperspektiv studeras hur dessa beslut kan tas för att garantera 
långsiktigt korrekta beslut. 

1.3 Syfte och frågeställningar 
I problembeskrivningen framgår att det är relevant att studera vilka faktorer som 
påverkar valet av försörjningsstrategier. Vidare framgår att det idag finns 
beslutsmodeller för tillverka/köp-beslut samt för lokaliseringsbeslut, men det saknas 
utförliga modeller för  försörjningsbeslut som både inkluderar tillverka/köp- och 
lokaliseringsperspektivet. Därmed är syftet med denna studie: 

Att undersöka vilka faktorer som bör beaktas vid ett försörjningsbeslut för att 
säkerställa ett långsiktigt korrekt beslut och vilka av dessa som kan kvantifieras i en 
kalkylmodell. 

För att kunna besvara syftet har det brutits ned i två frågeställningar. Den första 
frågeställningen syftar till att ta reda på vilka faktorer som bör beaktas vid ett 
försörjningsbeslut för att säkerställa ett långsiktigt korrekt beslut. Därmed är studiens 
första frågeställning: 

1. Vilka faktorer bör beaktas vid försörjningsbeslut? 

Dessa faktorer kan vara av monetär och icke-monetär karaktär. Generellt sett kan icke-
monetära faktorer vara svåra att sammanställa på ett sätt som möjliggör ett korrekt 
beslut. För att uppfylla syftet är det därmed relevant att ta reda på vilka faktorer som 
kan kvantifieras av de faktorer som bör beaktas. Vidare är det lämpligt att sådana 
faktorer presenteras i en kalkylmodell. Därmed är studiens andra frågeställning: 

2. Vilka av dessa faktorer som bör beaktas kan kvantifieras i en kalkylmodell? 

För att besvara frågeställningarna och därmed uppfylla syftet kommer en fallstudie att 
genomföras hos ett tillverkande företag med global produktion. 

1.4 Omfång och avgränsningar 
Studien utgår från företag som verkar i Sverige och har sitt säte i Sverige. Studien har 
sin utgångspunkt i den svenska industriella sektorn med ett genomgående fokus på det 
svenska näringslivet. Studiens omfång är tillverkande företag och avgränsar sig 
gentemot tjänstesektorn. Syftet med studien är inte att ta fram en kalkylmodell som i 
detalj specificerar ett beslut för lokalisering utan fokuserar endast på att ta ett långsiktigt 
korrekt försörjningsbeslut.  
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1.5 Disposition 
Efter en introduktion till problemområdet presenteras syftet med studien och valet av 
metod. Därefter redogörs för ämnet relevant teori och sedan presenteras empirin från 
fallstudien. Empirin analyseras och diskuteras utifrån teorin och därefter presenteras 
resultatet. Sedan dras slutsatser kring studiens resultat och slutligen föreslås vidare 
forskning baserat på resultatet och slutsatserna i studien.  
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2 Metod och genomförande 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av studiens arbetsprocess. Vidare beskrivs 
studiens ansats och design. Därtill beskrivs studiens datainsamling och dataanalys. 
Kapitlet avslutas med en diskussion kring studiens trovärdighet. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
I följande kapitel beskrivs metoder för datainsamling och dataanalys som används för 
att besvara studiens frågeställningar. Figur 2 beskriver kopplingen mellan studiens 
frågeställningar och använda metoder.  

 

Figur 2 Koppling mellan frågeställningar och metod. 

För att besvara studiens första frågeställning har en litteraturstudie genomförts för att 
ta fram ett teoretiskt ramverk. Sedan har en fallstudie genomförts på fallföretaget, där 
fallstudien har bestått av intervjuer och dokumentstudier. Empirin från fallstudien har 
sedan analyserats gentemot det teoretiska ramverk som tagits fram för att ta reda på 
vilka faktorer som bör beaktas vid ett försörjningsbeslut.  

Resultatet från första frågeställningen har utgjort ett underlag för att ta reda på vilka av 
dessa faktorer som kan kvantifieras i en kalkylmodell. Studiens andra frågeställning har 
besvarats genom en litteraturstudie och en fallstudie bestående av intervjuer samt 
dokumentstudier. 

2.2 Arbetsprocessen 
Examensarbetets arbetsprocess har valts att delas in i fyra faser som illustreras 
tidsmässigt i månader, se Figur 3. Innan dessa fyra faser genomfördes en förstudie. 
Detta med avsikten att skapa en övergripande bild av hur, och i vilken kontext, 
försörjningsbeslut idag fattas samt vikten av dem och dess konsekvenser. När ett 
problem hade formulerats påbörjades första fasen där en litteraturstudie genomfördes 
för att skapa ett teoretiskt ramverk och formulera en grundläggande version av den 
kalkylmodell som studien har i syfte att ta fram. I den andra fasen gjordes en fallstudie 
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där empiri samlades in från ett fallföretag.  Empirin bearbetades och sammanställdes i 
den tredje fasen för att sedan analyseras mot det teoretiska ramverket. Detta skapade 
möjlighet att besvara studiens första frågeställning. Utifrån resultatet som erhölls från 
första frågeställningen modifierades och förädlades senare kalkylmodellen i den fjärde 
fasen för att besvara den andra frågeställningen och därmed uppfylla syftet.  

 

Figur 3 Studiens arbetsprocess i olika tidsfaser. 

2.3 Ansats 
I dagsläget finns det generella teorier och ramverk kring försörjningsbeslut som berör 
tillverka/köp-beslut och lokaliseringsbeslut på ett eller annat sätt. Därav har det varit 
relevant att först, via ett teoretiskt ramverk, formulera en teoretisk kalkylmodell och 
sedan förfina och korrigera denna efter insamling och analys av empiri. Detta kallas för 
ett abduktivt arbetssätt enligt Patel och Davidson (2011),  vilket är en kombination av 
induktion och deduktion. 

Tekniken för insamling av empirin har bestått av intervjuer och dokumentstudier som 
kräver verbala analysmetoder. Verbala analysmetoder är till sin natur kvalitativa och 
bör används för att tolka och förstå olika problem och fenomen (Patel & Davidson, 
2011). Därav har en kvalitativ ansats använts i studien för att besvara dess 
frågeställningar. Problematiken kring försörjningsbeslutet har belysts allsidigt men 
delar av studieområdet är outforskat och därför menar Patel och Davidson (2011) att en 
kvalitativ ansats är lämplig. 

2.4 Design 
Frågeställningarna syftar till att formulera ny teori och identifiera nyckelvariabler hos 
ett försörjningsbeslut. Därmed föreslår Yin (2013) en fördjupande fallstudie som en 
möjlig forskningsstruktur. En fallstudie kan besvara varför och hur något är beskaffat, 
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samt att den försöker belysa ett beslut, hur det genomfördes och vilka resultaten blev 
(Yin, 2013). Därför är fallstudier en lämplig undersökningsmetod att använda utifrån 
syftet. Vidare ska beslutsprocessen för försörjningsbeslut studeras vilket ytterligare 
talar för fallstudie som undersökningsmetod då Patel och Davidson (2011) menar att 
fallstudier ofta kommer till användning vid studier av processer. Fallstudien har varit 
av enfallskaraktär där två olika enheter har analyserats, detta illustreras i Figur 4. Fler 
analysenheter kan skapa möjligheter för djupare analys, något som eftersträvats i 
studien (Yin, 2013).  

 

Figur 4 Olika typer av design för fallstudier (Yin, 2013). 

Fallföretaget har varit av intresse att studera då det bedriver en industriell verksamhet 
med sitt säte och ursprung från Sverige. Inom koncernen sker tillverkning och 
produktion lokalt och globalt, såväl inom lågkostnadsländer som högkostnadsländer, 
vilket för studien har varit relevant. Produktionen är utspridd på 17 olika produktions-
enheter. Produktionsenheter i Jönköping respektive Nässjö har valts ut som 
analysenheter i studien, på rekommendation av fallföretaget, då dessa anses vara 
representativa enheter. Fallföretaget har också varit intressant i den aspekt att det har 
pågått en diskussion kring begrepp rörande försörjningsbeslutet inom koncernen. 

2.5 Datainsamling 
Studiens datainsamling bestod dels av litteraturstudier och dels utav insamling av 
empirisk data från fallstudieobjekteten.  Vidare beskrivning ges i nedanstående stycken. 

2.5.1 Litteraturstudier 
Inledningsvis skapades en grundförståelse för de områden som studien berört i en 
förstudie. Förklaringar av teorier, modeller och relationen mellan centrala begrepp 
beskrivs i sin helhet oftast i böcker (Patel & Davidson, 2011). Därav har böcker använts 
som grund vid förstudien. Det teoretiska ramverket består av vetenskapliga artiklar och 
rapporter. Detta med orsak av att de ur en akademisk synvinkel oftast betraktas som de 
senaste rönen (Patel & Davidson, 2011). Dessa samlades in via Jönköpings 
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Högskolebiblioteks sökmotor Primo och Scopus. Under litteratursökningsprocessen 
identifierades ett antal sökord som ofta återkom och därmed  bedömdes som relevanta 
för området. Litteratursökningen begränsades till dessa sökord, se Tabell 1. 

Tabell 1 Sökord 
Beslutsrelaterade sökord Försörjningsrelaterade sökord 
CEO reward model Backshoring 
Currency volatility Backsourcing 
Factor market rivalry Global sourcing 
Financial evoluation critera Global sourcing strategy 
Financial management Insourcing 
Inventory cost International procurement 
Make or Buy International sourcing 
Make or Buy decision Low cost manufacturing 
Make or Buy framework Near-shoring 
Manufacturing location decision Offshoring 
Lead Time Outsourcing 
Product costing Sourcing theory  
Landed cost Re-insourcing 
Organization decision-making  Reshoring 
Quantificaton  Sourcing 
Strategic sourcing decision Cost of Poor Qaulity 
Transaction cost  International purchasing 

 

2.5.2 Intervjuer 
Intervjuer är en av de viktigaste informationskällorna, då intervju som datainsamlings-
metod är fördelaktigt eftersom den är målinriktad och fokuserar direkt på fallstudiens 
frågeställningar (Yin, 2013). 

Tabell 2 Genomförda intervjuer 
Syfte	(Vad)	 Roll	 Metod	(Hur)	 Tid	

Förstudie	 CFO,	koncern	 Öppen	Intervju	 2h	

Faktorer	för	försörjningsbeslut	 Inköps-	&	logistikchef,	

koncern	

Semi-Strukturerad	 1h	

Faktorer	för	försörjningsbeslut	 CFO,	koncern	 Semi-strukturerad	 1h	

Kvantifiering	av	faktorer	 Ekonomichef,	Jönköping	 Semi-strukturerad	 1h	

Kvantifiering	av	faktorer	 Ekonomichef,	Nässjö	 Semi-strukturerad	 2h	

Faktorer	för	försörjningsbeslut	samt	

fallföretagets	totalkostnadskalkyl	

Inköpare,	Jönköping	 Semi-strukturerad	 1h	

Faktorer	för	försörjningsbeslut	samt	

fallföretagets	totalkostnadskalkyl	

Inköpschef,	Nässjö	 Semi-strukturerad	 1h	

Validering	av	data	 Inköps-	&	logistikchef,	

koncern	

Semi-strukturerad	 2h	

Självkostnadskalkylering	samt	

möjliga	kvantifieringsmetoder	

Operativ	chef,	JTH,	

expertintervju	

Öppen	intervju	 2h	
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Intervju som datainsamlingsmetod var nödvändig att använda för att ta reda på vilka 
faktorer som påverkar försörjningsbeslut. Personer som i dagsläget har befogenhet att 
fatta försörjningsbeslut på de olika analysenheterna har valts ut för intervjuer, se Tabell 
2. Vid samtliga intervjuer på fallföretaget användes en intervjuguide som är baserad på 
det teoretiska ramverket, den illustreras i Bilaga 1. Beroende på syftet med intervjuerna 
valdes olika delar ur intervjuguiden ut. Intervjuguiden användes endast som underlag 
vid intervjuerna och visades ej för de intervjuade på fallföretaget.  Vid expertintervjun 
användes ingen intervjuguide. Vidare presenterades ett utkast av kalkylmodellen vid 
expertintervjun med den operativa chefen för JTH, då den operativa chefen har lång 
erfarenhet av självkostnadskalkylering. Intervjuerna spelades in och transkriberades 
senare för att underlätta analys av empiri. Allt transkriberat material sammanställdes i 
en databas och delades in i stycken baserat på innehåll och källa. Databasen låg sedan 
till grund för studiens analys. 

2.5.3 Dokumentstudier 
Dokumentstudier är från ett vetenskapligt perspektiv en fördelaktig datakälla då de kan 
granskas flera gånger, är precisa i den meningen att de innehåller exakta namn, 
referenser och tidsangivelser, och de kan täcka in en stor mängd information (Yin, 
2013). Genomförda dokumentstudier finns listade i Tabell 3. Totalkostnadskalkylerna 
för de två produktionsenheterna studerades för att få en djupare förståelse för hur 
fallföretaget arbetar med självkostnadskalkylering och hur de kvantifierar olika 
kostnadsposter. Processkartan för försörjningsbeslut studeras för att få en övergripande 
förståelse för fallföretagets försörjningsbeslut.   

Tabell 3 Genomförda dokumentstudier 
Syfte	(Vad)	 Metod	(Hur)	 Tid	

Totalkostnadskalkyl,	Jönköping	 Strukturerad	 5h	

Totalkostnadskalkyl,	Nässjö	 Strukturerad	 5h	

Processkarta	försörjningsbeslut	 Strukturerad	 1h	

 

2.6 Dataanalys 
Förklaringsuppbyggnad som analysmetod har använts, då den metoden tydligt 
korrelerar med studiens arbetsprocess som beskrivs i avsnitt 2.2.  Förklarings-
uppbyggnadsprocessen innebär att en initialt teoretisk ramverk antas, sedan jämförs den 
mot empirin varvid den revideras. Därefter jämförs ny empiri mot den reviderade 
ramverket (Yin, 2013). Förklaringsuppbyggnadsprocessen illustreras i Figur 5. 
Mönsterpassning har använts som ett element i förklaringsuppbyggnadsprocessen. Den 
insamlade empirin har genom mönsterpassning analyserats mot det teoretiska 
ramverket. Denna typ av analysstrategi är enligt (Yin, 2013) den mest föredragna 
strategin. Mönsterpassning mellan teori och empiri medförde att faktorer som påverkar 
försörjningsbeslut kunde identifieras.  
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Figur 5 Förklaringsuppbyggnadsprocessen. 

2.7 Trovärdighet 
En hög kvalitativ studie ska ha uppnått såväl hög validitet som hög reliabilitet (Patel & 
Davidson, 2011). Inom kvalitativa studier innebär validitet att den planerade företeelsen 
verkligen studeras. Detta kan stärkas genom god teoriuppbyggnad (Patel & Davidson, 
2011). Reliabiliteten avser i sin tur att undersökningen sker på ett tillförlitligt sätt, vilket 
enligt Yin (2013) uppnås genom att studien går att upprepa med likvärdiga resultat. �

Genom att tillvägagångssättet för studien har varit att kontinuerligt dokumentera så 
noga som möjligt menar Yin (2013) att det finns goda förutsättningar för att 
undersökningen sker på ett tillförlitligt sätt. Loggbok har kontinuerligt förts och 
intervjuer har spelats in för att säkerställa att information ej glömts bort. Vid avslutade 
intervjuer har även sammanställning skett och eventuella områden som krävt 
fördjupning granskades omgående, något som Patel och Davidson (2011) poängterar 
vikten av för att inte gå miste om detaljer. Flera metoder för insamling av data har 
använts vilket har möjliggjort triangulering, för att skapa god reliabilitet (Patel & 
Davidson, 2011).  

Intern validitet är en angelägenhet för explorativa studier (Yin, 2013). Mönsterpassning 
som analytisk metod är användbar för att adressera intern validitet, varpå studien valt 
denna metod (Yin, 2013). Integrerat med detta har förklaringsuppbyggnad som 
analytisk metod utförts för att ytterligare styrka den interna validiteten. Extern validitet 
innebär huruvida resultatet och slutsatserna i en studie är generaliserbara (Yin, 2013).  
Det är i likhet med frågan kring intern validitet viktigt att kunna styrka en god extern 
validitet för en fallstudie som denna. Studien drar slutsatser och jämför empiri mot teori 
kring dessa globala omständigheter och försörjningsbeslutet i sig, vilket är en form av 
analytisk generalisering. Kopplingar mellan teori och empiri i form av analytisk 
generalisering är en taktik som ökar den externa validiteten (Yin, 2013). 
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3 Teoretiskt ramverk 
Kapitlet ger en teoretisk grund och förklaringsansats till studien och det syfte och 
frågeställningar som formulerats. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
I följande kapitel beskrivs den teori som ger en teoretisk grund för att besvara studiens 
frågeställningar. Den teoretiska grunden till den första frågeställningen ”Vilka faktorer 
bör beaktas vid ett försörjningsbeslut?” består i det teoretiska ramverket av följande 
områden: faktorer som påverkar tillverka/köp-beslut och faktorer som påverkar 
lokaliseringsbeslut, samt befintliga beslutsmodeller för dessa två beslut. 

 

Figur 6 Koppling mellan frågeställningar och teori. 
För att ge en teoretisk grund till den andra frågeställningen ”Vilka av dessa faktorer 
som bör beaktas kan kvantifieras i en kalkylmodell?” beskrivs området kalkylering, 
samt ett par kvantifieringsmetoder i det teoretiska ramverket. Resultatet och det 
teoretiska ramverket från första frågeställningen ligger till grund för att besvara andra 
frågeställningen. Detta illustreras i Figur 6. 

3.2 Tillverka/köp-beslut 

3.2.1 Påverkande faktorer 
Faktorer för tillverka/köp-beslut varierar något beroende på vilket perspektiv som antas. 
Många av faktorerna återkommer vilket gör att det går att se likheter och finna brett 
stöd i litteraturen för dessa faktorer (Cheshmberah et al., 2011; Hwang et al., 2007; 
McIvor et al., 1997; Venkatesan, 1992; Jennings, 1997; Cánez et al., 2000; Lekurwale 
et al., 2014). Med klassificeringen av McIvor et al., (1997) samt Cánez et al. (2000) 
som grund sammanfattas dessa faktorer i fyra kategorier; kärnkompetens, kapabilitet, 
kostnad samt supply chain management & logistik. Dessa kategorier presenteras i 
nedanstående stycken och illustreras i Figur 7. 

Att undersöka vilka faktorer som bör beaktas vid ett försörjnings-beslut för att säkerställa ett långsiktigt 
korrekt beslut och vilka av dessa som kan kvantifieras i en kalkylmodell.
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Figur 7 Faktorer som påverkar ett tillverka/köp-beslut. 

Kärnkompetens 
Kärnkompetens är centralt för ett företags möjlighet att tillgodose potentiella kunder. 
De aktiviteter och processer som utgör kärnkompetensen uppfattas av kunder som  
värdeadderande och därmed är det en viktig komponent i företagets konkurrens-
kraftighet (McIvor et al., 1997). Kärnkompetens beskrivs av Cheshmberah et al. (2011) 
som en aktivitet, teknologi eller process som är svår för konkurrenter att imitera. Därför 
är det viktigt att fokusera på att behålla kärnkompetens inom företaget (Jennings, 1997; 
Hwang et al., 2007). En viktig faktor att ta hänsyn till när det kommer till 
kärnkompetens är risken för informationsläckage. Företagets kärnkompetens kan i ett 
sådant fall vara kunskap kring teknologi som konkurrenter inte har (Cheshmberah et 
al., 2011).  

Kapabilitet 
Lekurwale et al. (2014) definerar kapabilitet som en grupp av resurser, som kan vara en 
kombination av olika strukturella, infrastrukturella och mänskliga resurser. Vidare kan 
kapabiliteten inom tillverkande företag beskrivas som produktionskapabilitet eller 
förmågan att tillverka och detta är en viktig faktor att beakta vid tillverka/köp-beslut 
(Lekurwale et al., 2014). En annan viktig faktor är produktionskapacitet för ett 
tillverka/köp-beslut (Venkatesan, 1992). Två andra faktorer som anknyts till ett företags 
kapabilitet och konkurrenskraft är flexibilitet och kvalitet. Flexibilitet innebär ett 
företags förmåga att kunna anpassa sig till förändrade förutsättningar. En organisations 
övergripande flexibilitet kan brytas ner i funktionell, numerisk samt finansiell 
flexibilitet (Eriksson, 2007). Flexibiliten påverkar ledtid, kapitalbindning i lager och 
transportkostnader (Wang, 2008; Jonsson & Mattsson, 2005; Cook, 2007). Kvalitet på 
ett företags produkt kan beskrivas som dess förmåga att tillfredsställa och helst 
överträffa kundernas behov och förväntningar (Juran, 2010).  
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Kostnad 
Samtliga kostnader som kan associeras till inköp eller produktion bör inkluderas i en 
kalkylmodell. Det är viktigt att inte bara titta på den direkta produktionskostnaden eller 
enbart på inköpspriset utan den totala kostnaden från idé till produkt hos konsumenten 
(McIvor et al., 1997; Jennings, 1997). Till exempel delar Cánez et al., (2000)  upp 
kostnadskategorin i produktionskostnader och anskaffningskostnader. Kostnads-
faktorer är en oerhört viktig faktor i ett tillverka/köp-beslut. Flera författare listar 
finansiella faktorer, ekonomiska faktorer eller rent konkret kostnad som en viktig faktor 
(Cheshmberah et al., 2011; Cánez et al., 2000; Hwang et al., 2007; Jennings, 1997; 
Lekurwale et al., 2014; McIvor et al., 1997; Balakrishnan, 1994; España, 2013; Partovi, 
2006; Dou & Sarkis, 2010).  

Supply chain management & logistik 
Supply chain management (SCM) kan definieras som ett systematisk arbetssätt för att 
förse värdeflödet och alla dess processer med en integrerad styrning, från förädling av 
råmaterial till färdig produkt för att tillgodose kundens krav och förväntningar. SCM 
innefattar aktiviteter såsom;  transport och lagerhantering (Larson & Rogers, 1998). I 
Fel! Det går inrte att hitta någon referenskälla. presenteras flera olika faktorer som kan 
relateras till SCM och logistik. En viktig faktor vid ett tillverka/köp-beslut är att 
utvärdera möjligheten till en relation med potentiella leverantörer och även deras 
kapabilitet (Cánez et al., 2000; Jennings, 1997). Vidare menar Hwang et al., (2007) att 
leveranssäkerhet och ledtid är viktiga faktorer att ta hänsyn till vid tillverka/köp-beslut 
inom ett SCM-perspektiv. 

3.2.2 Beslutsmodell 
McIvor et al. (1997) presenterar en modell, se Figur 8 som är av strategisk karaktär. 
Den beaktar inte bara kostnadsfaktorer utan även andra faktorer med stor betydelse vid 
tillverka/köp-beslut. Modellen är främst avsedd för användning av ett företags 
strategiska artiklar med fokus på ett eventuellt nära samarbete eller partnerskap med 
utvald leverantör (McIvor et al., 1997). Beslutsprocessen inleds med att definiera 
företagets kärnaktiviteter och icke-kärnaktiviteter. Detta menar McIvor et al. (1997) 
görs i syfte att behålla kontrollen över kärnverksamheten och de egenskaper som ger 
företaget konkurrensfördelar. Nästa steg i beslutsprocessen avser då att analysera 
kompetensen i dessa i förhållande till potensiella leverantörer och konkurrenter. Detta 
sker enligt McIvor et al. (1997) i en tvåstegsanalys. Alla identiferade kärnaktiviteter 
och dess värdekedja ska jämföras med kapaciteten hos potensiella externa leverantörer. 
Totalkostnadsanalys uträttas för att identifiera och mäta de kostnader som är 
förknippade med att behålla verksamheten i egen regi i förhållande till att lägga ut 
verksamheten. Då detta är genomfört uppkommer två scenarion, antingen att företaget 
anses vara mer lämpliga än andra externa leverantörer alternativt att externa 
leverantörer anses mer lämpliga. 
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Figur 8 Strategisk modell för tillverka/köp-beslut (McIvor et al., 1997). 

Utifrån dessa två scenarion uppkommer två möjliga alternativ. I det förstnämnda 
scenariot menar McIvor et al. (1997) att det mest uppenbara är utföra aktiviteten internt. 
Då företag anser sig mindre lämpliga än externa leverantörer är ett alternativ att 
investera för att tillverka. Det andra och sistnämnda alternativet är att strategiskt 
outsourca. Sammanfattningsvis menar McIvor et al. (1997) att fördelarna med att utföra 
denna analys är att företag kan koncentrera sig på de aktiviteter där de kan uppnå 
konkurrensfördelar och ge kunder ett unikt värde. 

3.3 Lokaliseringsbeslut 

3.3.1 Påverkande faktorer 
Det finns många studier som undersöker vilka faktorer som påverkar ett 
lokaliseringsbeslut. Dessa faktorer kategoriseras på olika sätt beroende på vilken vinkel 
studien har och de sträcker sig från rent konkreta monetära faktorer till faktorer av mer 
strategisk karaktär. Att utgå från kostnadsminimering och lönsamhetsmaximering som 
tillvägagångssätt kallas för ett neo-klassiskt tillvägagångssätt. Metoden är vanlig vid 
lokaliseringsbeslut (Dou & Sarkis, 2010). Figur 9 nedan listar olika faktorer för 
lokaliseringsbeslut utifrån ett neo-klassiskt perspektiv där fokus ligger på 
kostnadsfaktorer. Kategorierna presenteras i nedanstående avsnitt. Faktorerna har 
kompilerats av flera olika studier som behandlar lokaliseringsbeslutet (Partovi, 2006; 
Tate, 2014; Tate et al., 2015; Ellram, 1993; Ellram et al.,2013; Yoon & Hwang, 1985; 
Dou & Sarkis, 2010; Lewin & Peeters, 2006; Arlbjørn & Mikkelsen, 2014). 
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Figur 9 Kostnadsfaktorer som påverkar ett lokaliseringsbeslut. 
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Logistikkostnader innefattar alla de kostnader som uppstår vid transport av material och 
produkter. Ur ett lokaliseringsperspektiv är transportkostnad en viktig faktor att beakta 
då kostnaderna skiljer sig markant beroende på var produktionen förläggs. Ju större 
avstånd mellan produktionsenhet och företag desto högre blir transportkostnaden 
generellt (Alard et al., 2010). Vilken typ av produkt eller material som ska transporteras 
påverkar också transportkostnaderna. Ju otympligare gods desto högre transport-
kostnad, vilket gör att företag som producerar skrymmande produkter behöver beakta 
logistikkostnader i högre grad vid lokaliseringsbeslut (Tate et al., 2015). En annan 
kostnadsfaktor relaterat till logistik är kapitalbindning i lager. Det kan vara nödvändingt 
att öka lagernivåer vid längre avstånd för att säkerställa hög servicenivå. Detta gör att 
kapitalbinding i lager är en viktigt kostnadsfaktor vid lokaliseringsbeslut (Tate, 2014). 
Vidare påverkas kapitalbindning i lager av ledtid (Hayya et al., 2011).  

Produktionskostnader 

Produktionskostnader innefattar alla de kostnader som behövs för att producera värde. 
En historiskt viktig faktor vid lokaliseringsbeslut har varit lönekostnader (Kumar & 
Eickhoff, 2005). I dagsläget har även lönekostnadsstabilitet blivit en aspekt att beakta, 
speciellt med tanke på de stigande lönerna i traditionella lågkostnadsländer (Tate, 2014; 
Arlbjørn & Mikkelsen, 2014). Energikostnader kan variera i hög grad beroende på var 
produktionen förläggs vilket påverkar lokaliseringsbeslutet (Tate, 2014). Exempelvis 
är en av anledningarna till att många amerikanska företag väljer att flytta hem sin 
produktion de låga energikostnaderna i USA (Ellram et al., 2013). En 
produktionskostnad som bör beaktas är även kvalitetsbristkostnader. 
Kvalitetsbristkostnader defineras som de totala förluster som uppstår genom att ett 
företags produkter och processer inte är fullkomliga (Juran, 2010; Sörqvist, 1998). 
Denna produktionskostnad är en realitet för alla företag då idealtillstånd ej existerar i 
verkligheten. Då kvalitetsbristkostnader kan vara svåra att påverka ju längre avstånd till 
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produktionsenheten som ett företag har, blir det en viktig faktor att ta hänsyn till vid 
lokaliseringsbeslut (Bangert, 2012; Veltri et al., 2008).  

Indirekta kostnadsfaktorer 

Nationella faktorer 

Övergripande nationella faktorer såsom lagar och regler, politisk osäkerhet, 
valutafluktuationer, samt skattestrukturer påverkar också lokaliseringsbeslutet (Dou & 
Sarkis, 2010; Bogataj et al., 2011; Partovi, 2006). Faktorerna är av strategisk karaktär 
och påverkar kostnaderna för ett lokaliseringsbeslut indirekt. Dessa typer av faktorer 
bedöms av företagsledare som mindre viktiga än mer konkreta konstadsfaktorer (Ellram 
et al., 2013). Valutafluktuationer kan påverka kostnader både positivt och negativt för 
ett lokaliseringsbeslut (Alard et al.,  2010). Politisk osäkerhet påverkar främst 
lokaliseringsbeslutet ur ett offshoringperspektiv (Ellram et al., 2013; Nassimbeni, 
2006). Det finns också en stark koppling mellan politisk osäkerhet och skattestrukturer 
samt lagar och regler. Skattestrukturer är en nationell faktor som påverkar kostnaderna 
indirekt för lokaliseringsbeslut då det kan finnas olika skatterelaterade förutsättningar i 
olika länder (Partovi, 2006). Lagar och regler ses främst ur ett riskperspektiv, där olika 
regleringar kan utgöra fler hinder för lokalisering (Dou & Sarkis, 2010). 

Infrastrukturfaktorer 

Innan beslut tas kring lokalisering av produktion bör infrastrukturfaktorer tas hänsyn 
till av strategiska skäl (Lewin & Peeters, 2006). En infrastrukturfaktor som påverkar 
logistikkostnader och ledtid är kommunikation. Vidare är investeringskostnader en 
infrastrukturfaktor som påverkar lokaliseringsbeslutet (Yoon & Hwang, 1985). Tate et 
al., (2015) menar att ju högre investeringskostnaderna är desto högre risk är det för ett 
felaktigt lokaliseringsbeslut. 

Distansfaktorer 

I takt med ökade krav på kortare ledtid och tid till marknad för nya produkter har närhet 
och kommunikationsmöjligheter mellan forskning och utveckling (FoU) och 
produktion blivit allt viktigare (Tate, 2014; Dou & Sarkis, 2010). Kostnaden för att 
upprätthålla denna kommunikationen blir dyrare ju större avståndet är mellan FoU och 
produktionsenheten (Dou & Sarkis, 2010). Hos ett företag där ett nära samarbete mellan 
FoU och produktion har hög prioritet, blir det därmed en viktig faktor att ta hänsyn till 
vid ett lokaliseringsbeslut. Kundkrav på ökad flexibilitet gör att även närhet till kund är 
av vikt vid ett lokaliseringsbeslut (Ellram et al., 2013). Tate et al., (2015) argumenterar 
för att närhet till kund gör det lättare att nå den inhemska marknaden genom strategisk 
placering av produktion. På grund av ändrade förutsättningar för den globala 
transportmarknaden har frakt med båt blivit långsammare (Ellram et al., 2013). Detta 
påverkar ledtid som är en viktig distansfaktor vid ett lokaliseringsbeslut (Alard et al., 
2010; Dou & Sarkis, 2010). Ledtid påverkar i sin tur direkta kostnadsfaktorer såsom 
kapitalbindning i lager och operativa kostnader i form av förseningskostnader  och 
kvalitetsbristkostnader (Tate, 2014; Holweg et al., 2011). En riskfaktor vid 
lokaliseringsbeslut är stöld av teknik (Nassimbeni, 2006). På grund av det ständiga 
läckaget av kunskap och teknik menar España (2013) att stöld av teknik är en viktig 
distansfaktor att beakta vid lokaliseringsbeslut. 
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3.3.2 Beslutsmodell 
Det har funnits mycket litteratur och forskning kring lokaliseringsbeslut och vad som 
påverkar det ända sedan det klassiska weberproblemet formulerades (Weber, 1929). 
Forskningsområdet är gediget tilltaget med en mängd olika metoder och modeller för 
att fatta lokaliseringsbeslut (Partovi, 2006). Dock fokuserar litteraturen i hög grad på 
offshoring specifikt istället för försörjning ur ett mer generellt perspektiv (Dou & 
Sarkis, 2010). Det finns två generella kategorier av metoder. Den ena innehåller 
strategiska modeller på makronivå där fokus ligger på att skilja mellan inhemsk och 
utländsk produktion. Den andra kategorin är företagsspecifik och där ligger modellerna 
på en taktisk nivå och fokuserar i högre grad på utvärdering av outsourcingalternativ 
(Dou & Sarkis, 2010). Modellerna i denna kategorin är därför nära besläktade med 
tillverka/köp-beslutsmodeller (Partovi, 2006). På grund av det menar Dou och Sarkis 
(2010) att dessa modeller ej tar hänsyn till lokaliseringsfaktorer i tillräckligt hög grad.  

I modellerna baseras lokaliseringsbeslutet på flera olika metoder. De sträcker sig från 
enkla poängsättningsmetoder till mer sofistikerade matematiska modeller vars 
beräkningar kräver datorkraft för att utföra (Dou & Sarkis, 2010). För att hantera 
subjektiva faktorer som är svåra att kvantifiera används främst viktningsmetoder eller 
matrismetoder för att beräkna ett korrekt lokaliseringsbeslut (Partovi, 2006). Dock 
menar Dou och Sarkis (2010) att subjektiviteten hos faktorn som sådan inte försvinner 
trots att dessa metoder försöker sätta siffror på annars mjuka värden. Detta på grund av 
att det finns en komplexitet kring bedömning och viktning samt ett ömsesidigt beroende 
mellan faktorer. 

Tabell 4 Viktningsmodell för lokaliseringsbeslut modifierad från Partovi (2006) 
	 PLATSER	

LOKALISERINGSATTRIBUT	 VIKTNING	%	 ALTERNATIV	1	 ALTERNATIV	2	 ALTERNATIV	3	

EKONOMI	 0.279	 0.691	 0.149	 0.160	

TEKNOLOGI	 0.226	 0.122	 0.804	 0.704	

SOCIALA	ASPEKTER	 0.151	 0.265	 0.672	 0.063	

POLITISKA	ASPEKTER	 0.293	 0.117	 0.683	 0.200	

MILJÖ	 0.051	 0.474	 0.053	 0.474	

VIKTNING	%	 1.00	 0.279	 0.462	 0.259	

 
Partovi (2006) tar fram en poängsättningsmodell där viktning sker mellan olika 
lokaliseringsalternativ utifrån ett antal lokaliseringsattribut som bedöms vara viktiga 
för ett framgångsrikt lokaliseringsbeslut. Viktningen för dessa lokaliseringsattribut 
används sedan för att jämföra de olika lokaliseringsalternativen. Ett exempel på hur en 
sådan viktning kan se ut återfinns i Tabell 4. Det lokaliseringsalternativet som efter 
viktning fått högst viktning i procent bedöms som det mest lämpliga alternativet.  
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3.4 Kalkylering 

3.4.1 Kostnadsbegrepp 
Hemtagningskostnad beskrivs av Young & Swan (2009) som den totala kostnaden för 
gods som har transporterats till en specifik plats. De presenterar ett ramverk för att 
bedöma offshoringbeslut utifrån hemtagningskostnad, där de listar olika kostnader som 
bör ingå i hemtagningskostnaden. Dessa kostnader är pris för produkten, 
förhandlingskostnader, transportkostnader, försäkringskostnader, tullkostnader, skatte-
kostnader, hamnavgifter, lagerhållningskostnader samt administrationskostnader (Ax et 
al., 2009). Då internationella affärer sker uppstår ofta många indirekta kostnader som 
förbises vid beräkning av hemtagningskostnad, främst i form av de administrativa 
kostnaderna (Dollar, 1990). Vidare menar Dollar (1990) att samtliga kostnader måste 
synliggöras, det är först då rätt beslut kan tas. Ett begrepp som ibland förknippas med 
hemtagningskostnad är anskaffningskostnad. Anskaffningskostnaden är ett över-
gripande begrepp som beaktar samtliga kostnader vid anskaffning (Dollar, 1990), vilket 
gör det till ett mer heltäckande begrepp än hemtagningskostnad. 

3.4.2 Självkostnadskalkylering 
Självkostnadskalkylering används för att fördela företagets olika kostnader på varor och 
tjänster för att ge ett underlag för prissättningsbeslut och kundlönsamhetsanalys. 
Samtliga kostnader fördelas ut och det innebär att en kostnadsbärare på enhetsnivå får 
bära sina särkostnader samt en andel av de samkostnader som finns i företaget  (Alnestig 
& Segerstedt, 1996). Fördelningen av dessa samkostnader görs inom självkostnads-
kalkylering. Ax et al. (2009) menar att självkostnaden utgör summan av samtliga 
kostnader för en vara till dess den är levererad och betald. Självkostnad kan i sig 
betraktas som en genomsnittlig kostnad över en längre period. Ax et al. (2009) listar 
två tillvägagångssätt för självkostnadskalkylering; periodkalkylering och 
orderkalkylering. Orderkalkylering är användbart när resursförbrukningen för 
kalkylobjekten skiljer sig åt. Inom orderkalkylering finns två huvudsakliga metoder; 
påläggsmetoden och aktivitetsbaserad självkostnadskalkylering (Ax et al., 2009). Det 
förekommer likheter mellan dem men de skiljer sig främst åt kring fördelning av 
omkostnader (Andersson, 2013). Påläggsmetodens terminologi har sitt ursprung i 
kalkylrekommendationer från 1930-talet som riktar sig främst till tillverkande företag 
(Ax et al., 2009). Det gör  den till en vanlig metod för att fördela kostnader i tillverkande 
företag. 

3.4.2.1 Påläggsmetoden 

Påläggsmetoden utgår från de direkta kostnaderna, direkt material (DM) och direkt lön 
(DL), och även maskintid i specifika fall som fördelningsbas för att fördela ut de 
indirekta kostnaderna på kalkylobjekten. De indirekta kostnaderna delas upp i olika 
kategorier, se Tabell 5. Fördelningen sker med procentuella satser som tas fram av 
företaget (Ax et al., 2009).  
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Tabell 5 Påläggsmetoden i tillverkande företag (Ax et al., 2009) 
Kostnadsställen	 Beskrivning	

+	Direkt	material	(DM)	 Råmaterial,	halvfabrikat,	komponenter,	främmande	bearbetning,	

ankomstkontroll,	frakt,	tull,	spill,	ränta	på	material	

+	Direkt	lön	(DL)	 Produktionspersonal	 (lön),	 övertidsersättning,	 sociala	 poster	

(t.ex.	hälsovård),	utbildning,	arbetsledning	(lön)	

+	Direkt	teknik/maskin	(DT/M)	 Personal	 (lön),	 utrustning	 (t.ex.	 avskrivning,	 ränta,	 hyra,	

reparation,	underhåll),	verktyg,	energi,	fixturer	

+	Materialomkostnader	(MO)	 Inköps-	 och	 förrådspersonal	 (lön),	 lokaler,	 utrustning	 (t.ex.	

avskrivning,	 ränta,	 hyra,	 reparation,	 underhåll),	 ränta	 på	 lager,	

energi	

+Tillverkningsomkostnader	(TO)	 Indirekt	 produktionspersonal	 (lön),	 lokaler,	 utrustning	 (t.ex.	

avskrivning,	 ränta,	 hyra,	 reparation,	 underhåll),	 energi,	 interna	

transporter	

+	 Speciella	 direkta	 kostnader	

(SDK)	

Verktyg,	 konstruktion,	 royalty,	 licenser,	 kvalitetskontroll,	

omställning	 av	 utrustning,	 främmande	 bearbetning,	 försäkring,	

installation	

=	Tillverkningskostnad	(TVK)	 Summan	av	ovanstående	kostnadsposter	

+	 Administrationsomkostnader	

(AO)	

Företagsledning	 (lön),	 administration	 (lön),	 lokaler,	 utrustning	

(t.ex.	 avskrivning,	 ränta,	 hyra,	 reparation,	 försäkring),	

kontorsmaterial	

+	Försäljningsomkostnader	(FO)	 Marknads-	 och	 orderpersonal	 (lön),	 lokaler,	 utrustning	 (t.ex.	

avskrivning,	 ränta,	 hyra,	 reparation,	 underhåll),	 reklam,	 resor,	

reklammaterial	

+	 Direkta	 försäljningskostnader	

(DF)	

Försäljningspersonal	 (lön),	 reklam,	 provision,	 resor,	 mässor,	

offerter/anbudsgivning	

=	Självkostnad	(SJK)	 Summan	av	samtliga	kostnadsposter	

Det är svårt att bestämma kalkylobjektets andelar av omkostnaderna till skillnad från 
direkta kostnader. Även att ta fram korrekta procentsatser för de olika fördelnings-
nycklarna har traditionellt sett varit och är fortfarande en stor utmaning för många 
företag. Vidare finns det en problematik kring att bryta ner MO, TO, AO och FO i 
korrekta fördelningsnycklar som fördelar ut kostnaderna på ett korrekt sätt. På grund 
av detta framgår det av den rådande debatten att det inte finns en bästa fördelningsmetod 
(Alnestig & Segerstedt, 1996; Ax et al., 2009).  
Det finns tre dominerande kriterier för att fördela omkostnader. Det dominerande 
kriteriet är orsak/verkan. Det innebär att omkostnaderna fördelas baserat på huruvida 
kalkylobjektet orsakar kostnader. Ofta delas dessa omkostnader in i rörliga och fasta 
kostnader (Ax et al., 2009). Ett annat kriterium vid fördelning av omkostnader vid 
påläggsmetoden är nytta. Detta används främst vid fördelning av fasta kostnader. I 
dessa fall är det inte relevant att prata om att kalkylobjektet orsakar kostnader utan 
snarare att kalkylobjektet drar nytta av dessa kostnadsposter för att addera värde på 
kalkylobjektet. Exempel på kostnader är: lokal, utrustning och tjänster (Johansson & 
Samuelson, 1992). Det sista kriteriet vid fördelning av omkostnader är bärkraft. I detta 
fall är det inte möjligt att identifiera en tydlig orsak till kostnader eller nytta till 
kalkylobjektet. I detta fall tillämpas då bärkraft. Omkostnaderna fördelas beroende på 
hur mycket kalkylobjektet klarar av att bära. Detta skulle kunna vara kalkylobjektets 
lönsamhet, försäljning eller totala tillverkningskostnader. Ju lönsammare ett 
kalkylobjektet är desto mer klarar objektet av att bära. Exempel på omkostnader som 
fördelas utifrån bärkraft-kriteriet är administration, försäljning, företagsledning och 
säkerhet (Ax et al., 2009).  
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Vanligtvis sker fördelning av omkostnaderna med olika fördelningsnycklar beroende 
på i vilket sammanhang de uppstår. Pålägget består av en procentsats eller ett absolut 
tal som beräknas genom att dividera omkostnader med fördelningsnyckeln (Alnestig & 
Segerstedt, 1996).  

!"#$%&'()*+
,ö+)*.'/'0%'12#*. = 4å.ä00 

Formel 1 Omkostnadsfördelning 
Omkostnaderna fördelas sedan ut på respektive kalkylobjekt via ett pålägg (Johansson 
& Samuelson, 1992). Vid rörliga omkostnader varierar fördelningsnycklarna  
proportionellt med omkostnaderna, det kan exempelvis röra sig om mängd, värde eller 
tid. Detta illustreras i Formel 1. 

3.4.3 Investeringskalkylering 
Investeringar handlar om att anskaffa en fysisk eller immateriell resurs, oftast för 
användning i ett långsiktigt tidsperspektiv. Förenklat kan en investering beskrivas som 
en satsning av ekonomiskt värde med en grundad förhoppning om framtida avkastning. 
Det övergripande syftet är att öka ett företags långsiktiga lönsamhet (Ax et al., 2009). 
Inom investeringskalkylering antas varken företagets kapacitet eller inriktning vara 
given. Vidare finns olika scenarios då investeringskalkylering används, exempelvis när 
företag står inför att ersätta eller utöka lokaler, utrustning och inventarier, att nya 
marknader ska tillträdas och existerande avvecklas, att utbudet av varor och tjänster 
eller företagets kundbas ska breddas och fördjupas. Investeringskalkyleringen har olika 
syften, exempelvis kan det vara att beräkna och rangordna flera investeringsalternativ 
med avseende på lönsamhet, belysa likviditetspåverkande effekter, bedömning av 
investeringsrisker eller utgöra underlag för allokering av resurser (Ax et al., 2009).  

Det finns ett flertal metoder som kan användas för investeringskalkylering. 
Nuvärdesmetoden, annuitetsmetoden, internräntemetoden, tillväxtmetoden och 
återbetalningsmetoden är exempel på dessa. Den sistnämnda hör till de enklaste 
metoderna för investeringskalkylering (Kinnander, 1996; Greve, 2003). Åter-
betalningsmetoden eller pay-back metoden som den också kallas fokuserar på den tid 
det via årliga inbetalningsöverskott tar att återbetala en investering. Denna tid jämförs 
sedan mot vad företaget har som krav på tid för återbetalning (Ax et al., 2009). 

3.5 Kvantifiering  

3.5.1 Valutafluktuationer 
Della Corte et al. (2016) presenterar en metod för att beräkna riskpremier för 
valutafluktuationer. Kostnaden för att försäkra sig mot dessa fluktuationer beräknas 
genom skillnaden mellan den prognostiserade och realiserade valutafluktuationen. 
Kostnaden representeras sedan av en riskpremie. Ett tydligt kännetecken för den metod 
Della Corte et al. (2016) presenterar är att den baseras på förändringar i den rådande 
dagskursen istället för ränteskillnader som andra metoder ofta använder. Med hjälp av 
denna metod kan valutafluktuationer kvantifieras som en procentuell riskpremie. 

3.5.2 Kvalitetsbristkostnader 
Kvalitetsbristkostnad kvantifieras traditionellt inom självkostnadskalkylering i 
kostnadsposten direkt material. Kvalitetsbristkostnad syftar då främst till kassationer av 
material (Ax et al., 2009). Kvalitetsbristkostnad är dock till sin natur ett mer 
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övergripande kostnadsbegrepp, då faktorn också innefattar dolda kostnader i form av 
exempelvis inkurans och förlorade intäkter. Dessa typer av kvalitetsbristkostnader är 
svåra att kvantifiera (Holweg et al., 2011). 

3.5.3 Ledtid 
Ledtid påverkar i stor utsträckning risker och kostnader i ett försörjningsbeslut då det 
är en faktor som påverkar andra faktorer och för med sig dolda kostnader (Holweg et 
al., 2011; Wang, 2008). Att kvantifiera ledtid anses dock svårt. Därför menar Holweg 
et al. (2011) på att ledtid kan beaktas i en stödjande beslutsmodell som komplement till 
en kalkylmodell som fokuserar på kostnader. Detta för att minimera risken för felaktiga 
försörjningsbeslutet.  

3.5.4 Kapitalbindning i lager 
Kapitalbindning i lager påverkar lagerhållningskostnaden och den kan kvantifieras 
genom en lagerhållningsränta. Genom att addera kapitalkostnad, förvaringskostnad och 
osäkerhetskostnad för bundet kapital och dividera med medellagervärdet som krävs för 
att upprätthålla önskad servicegrad erhålls lagerhållningsräntan. Denna kan sedan 
multipliceras med det säkerhetslager som krävs för önskad servicenivå (Jonsson & 
Mattsson, 2005).  
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4 Empiri 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av verksamheten inom fallstudieobjektet. Vidare 
beskrivs empirin som samlats in för att ge svar på studiens frågeställningar. 

4.1 Verksamhetsbeskrivning 
Fallföretaget utvecklar, tillverkar, säljer och installerar kompletta butikskoncept till 
butikskedjor inom detaljhandeln. Företaget erbjuder helhetslösningar till kund med 
ansvar för hela processen, från ide, design, projektledning och konstruktion till 
produktion, logistik och installation. Sedan starten 1987 har företaget växt genom 
organisk tillväxt i kombination med strategiska företagsförvärv och är idag en av 
Europas ledande aktörer av butiksinredning, kassadiskar, självutcheckningssystem och 
belysningssystem. Verksamheten bedrivs i 22 länder med knappt 3000 anställda och 
hade år 2015 en omsättning på drygt 5,1 miljarder SEK. Majoriteten av företagets 
produkter och komponenter tillverkas och monteras inom företagets totalt 17 
produktionsenheter, varav 15 är lokaliserade i Europa och två i Asien. Fallföretaget är 
en koncern där varje produktionsenhet är ett eget dotterbolag. Koncernledningen är 
medvetet liten och större delen av beslutsfattandet sker på dotterbolagsnivå.  

4.1.1 Beslutsprocessen för tillverka/köp 
Tillverka/köp-beslut på fallföretaget sker oftast i samband med nya kundprojekt. 
Beslutsprocessen tar sin utgångspunkt i kunders efterfrågan. Design och konstruktion 
utförs av fallföretaget utefter kundens önskemål för att därefter utvärdera vad som kan 
tillverkas internt respektive vad som behöver köpas in externt. Beslutsprocessen anses 
därmed av fallföretaget vara en kompetensfråga. Då utvärdering sker mellan att 
tillverka mellan olika enheter internt respektive externt utförs det främst genom 
kalkylering i fallföretagets totalkostnadsmodell. Beslutsprocessen stödjs också utav 
materialhanteringssystem, produktestimeringsprogram och CAD-system för att 
möjliggöra ett korrekt beslut.  

4.1.2 Beslutsprocessen för lokalisering 
Lokaliseringsbeslut sker på lokal nivå inom koncernen. Det är dotterbolagen som tar 
beslut kring lokalisering. Lokaliseringsbeslutet är därmed inget framtvingat beslut från 
koncernledningen utan styrs av marknadens behov. En medveten strategi från koncern-
ledningen är att driva denna typ av beslutsprocess så nära kunden som möjligt. Oftast 
indikerar dotterbolagens lokala chefer ett förändrat marknadsläge. Det kan exempelvis 
röra sig om att produktion eller delar av produktion måste flyttas, tas bort eller utökas 
med anledning av förändrade marknadsbehov. När viktiga kunder expanderar till nya 
geografiska marknader följer fallföretaget ofta med för att vara nära kunderna. 
Beslutsprocessen kan även ha ett top-down-perspektiv då koncernledningen fattar 
beslut angående företagsförvärv. Fallföretaget har hittills gjort ett flertal sådana för att 
lyckas komma nära sina kunder och snabbt expandera sin produktionskapacitet.  

4.2 Faktorer som beaktas 
Fallföretaget beaktar ett flertal faktorer då tillverka/köp-beslut och lokaliseringsbeslut 
ska fattas, dessa listas i Tabell 6 respektive Tabell 7.  

4.2.1  Tillverka/köp-beslut 
Vid fallföretagets tillverka/köp-beslut beaktas flera olika faktorer, dessa listas i Tabell 
6. Kärnkompetens och förmåga att producera är faktorer som beaktas av nödvändighet 
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då produktionen och slutmonteringen på fallföretaget består av enklare metall och 
träbearbetning. All övrig bearbetning som exempelvis plastbearbetning köpts in externt. 
Fallföretagets kärnkompetens anses vara deras flexibla process av att erbjuda kunder 
helhetslösningar av butikskoncept. 

Utvärderingen huruvida den specifika produktionsenheten har förmåga att tillverka sker 
redan i konstruktionsstadiet vilket gör att allt material som måste försörjas externt 
hamnar hos inköp. Därmed blir förmåga att tillverka en avgörande faktor. Detta innebär 
vad som är praktiskt möjligt att tillverka utifrån fysiska och mänskliga resurser. 
Produkter och komponenter som produktionsenheter inte har möjlighet att tillverka 
köps då in externt.  

En viktig faktor vid tillverka/köp-beslut är beläggningsgrad. Det finns en strategi inom 
koncernen att ha så hög beläggningsgrad som möjligt. En hög beläggningsgrad täcker 
fasta kostnader och bidrar till en sänkt produktkostnad. Uppfattningen inom 
fallföretaget är att det anses vara en konkurrensmässig fördel att behålla större delen av 
produktionen internt. I detta sammanhanget framförs exempel på konkurrenter som gått 
i konkurs efter ett kraftigt fokus på outsourcing. Där vill fallföretaget hellre kunna vara 
flexibla och reglera förändringar i konjunktur mot egen produktion.  

Volym är en faktor som beaktas från flera perspektiv. Dels kan logistikkostnaderna för 
extern försörjning variera beroende på hur stora volymer som produceras, där det ibland 
förekommer extra avgifter vid låga volymer när försörjning sker från exempelvis Kina. 
Dessutom beaktas volym utifrån beläggningsgrad. Vid produktionstopp har det 
förekommit att försörjning har fått ske externt. 

Flexibilitet är en faktor som beaktas. Fallföretagets stora kunder har idag ganska tydliga 
utrullningsplaner, men det är ändå svårt för fallföretaget att veta när och vart nya butiker 
ska byggas. Numerisk flexibilitet beaktas då fallföretaget tar hänsyn till personalstyrkan 
vid fluktuationer i efterfrågan. På koncernnivå är flexibilitet något som anses vara en 
kärnkompetens, ”ska vi lyckas vara före våra konkurrenter, måste vi kunna vara flexibla 
och slå våra konkurrenter på nått annat än pris” (Inköps- & logistikchef, personlig 
kommunikation, 23 mars, 2016).   

Kvalitet beaktas främst utifrån vilka leverantörer som väljs vid försörjning. Klarar en 
leverantör inte av att leverera med rätt kvalitet väljs en annan. Detta grundar sig i att 
rätt kvalitet, utifrån kundens önskemål, måste kunna uppfyllas. Vid extern försörjning 
är därmed kvalitet en faktor som beaktas. Vidare är synsättet på fallföretaget att allt som 
den egna produktionen klarar av att göra bättre bör göras internt för att överträffa 
kundens förväntningar. 

I samtliga fall är det alltid kostnaden som slutligen avgör ifall produktion ska ske internt 
eller externt. Det är den dominerande faktorn i tillverka/köp-beslutet på fallföretaget. 
Den är i sin tur nedbruten i produktionskostnader, inköpspris och hemtagningskostnad. 
Produktionskostnaden beräknas generellt sett likartat inom koncernen genom 
fallföretagets totalkostnadskalkyl. Produktionskostnaden belastas både med direkta och 
indirekta produktionskostnader. Självkostnaden per tillverkad enhet kan sedan jämföras 
mellan olika försörjningsalternativ. Av koncernens totala kostnader är cirka 50% 
materialkostnader, vilket gör det till en viktig del i det större kostnadsperspektivet. 
Kostnaden för lagerhantering är viktig då fallföretaget hanterar stora volymer. Detta 
påverkar hemtagningskostnaden.  
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En faktor som beaktas är strävan efter att täcka fasta kostnader. Fallföretaget präglas av 
att vilja behålla produktionen internt för att täcka de fasta kostnaderna. Det råder delade 
meningar kring hur mycket lägre pris som behövs för att det ska löna sig att köpa in 
externt, beroende på vilken produktionsenhet som undersökts. Överlag kan denna 
differensen variera mellan 8-25% eftersom totalkostnadskalkylerna skiljer sig åt något 
mellan produktionsenheterna.  

En annan faktor som beaktas vid tillverka/köp-beslut är leverantörsrelation. Då 
efterfrågan är stor och fallföretaget tvingas köpa in externt anser de att det är viktigt att 
ha goda relationer med leverantörer. Fallföretaget arbetar därför kontinuerligt med att 
bygga långsiktiga leverantörsrelationer  för att säkra sin försörjning vid stor efterfrågan. 

Det anses generellt vara betydligt mer riskfyllt att köpa in externt då kontrollen över 
ledtider minskar, därför arbetar de kontinuerligt med effektiviseringar för att minska 
ledtiden, då fallföretaget anser att det är en viktig faktor. Fallföretaget arbetar även med 
sina leverantörer för att korta ner ledtiderna. Det förekommer även uppfattningar inom 
fallföretaget att ledtid är en av de viktigare faktorer som beaktas vid tillverka/köp-
beslut. 

Tabell 6 Faktorer som beaktas vid tillverka/köp-beslut 
Faktorer	som	beaktas	vid	tillverka/köp-beslut	 Källa	

Kärnkompetens	 CFO,	Koncern;	Logistikchef,	Koncern;	Ekonomichef,	

Jönköping;	Ekonomichef,	Nässjö	

	

Förmåga	att	tillverka	

	

CFO,	Koncern;	Logistikchef,	Koncern;	Ekonomichef,	

Jönköping;	Ekonomichef,	Nässjö	

	

Beläggningsgrad	 CFO,	Koncern;	Logistikchef,	Koncern;	Ekonomichef,	

Jönköping;	Ekonomichef,	Nässjö;	Inköpschef,	

Nässjö	

Volym	 CFO,	Koncern;	Logistikchef,	Koncern;	Ekonomichef,	

Jönköping;	Inköpare,	Jönköping;	Inköpschef,	Nässjö	

Flexibilitet	 Logistikchef,	Koncern;	Ekonomichef,	Jönköping	

Kvalitet	 Ekonomichef,	Jönköping;	Inköpschef,	Nässjö	

Produktionskostnader	 CFO,	Koncern;	Logistikchef,	Koncern;	Ekonomichef,	

Jönköping;	Ekonomichef,	Nässjö	

	

Täckning	av	fasta	kostnader	 CFO,	Koncern;	Logistikchef,	Koncern;	Ekonomichef,	

Jönköping;	Ekonomichef,	Nässjö	

	

Inköpspris	 CFO,	Koncern;	Logistikchef,	Koncern;	Ekonomichef,	

Jönköping;	Ekonomichef,	Nässjö	

Hemtagningskostnad	 CFO,	Koncern;	Ekonomichef,	Nässjö	

Leverantörsrelation	 Logistikchef,	Jönköping;	Inköpare,	Jönköping	

Ledtid	 CFO,	Koncern;	Logistikchef,	Koncern;	Inköpschef,	

Nässjö	

Leveranssäkerhet	 CFO,	Koncern;	Logistikchef,	Koncern	

	Kundrelation	 Ekonomichef,	Nässjö	

	 
Andra faktorer som har identifierats, som viktiga för fallföretaget, är leveranssäkerhet 
och kundrelation. Beroende på relationen som fallföretaget har med kunden så 
prioriteras leveranssäkerheten olika. En viktig kund prioriteras före en mindre viktig 
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kund. Detta genomförs för att säkerställa att rätt varor levereras på rätt angiven tid för 
att inte äventyra den långsiktiga kundrelationen. Detta påverkar i sin tur huruvida 
fallföretaget väljer att tillverka internt alternativt köpa in externt. I de fall då 
fallföretaget väljer att köpa externt så anser de att betrodda leverantörer måste kunna 
leverera rätt produkt till rätt pris. 

4.2.2 Lokaliseringsbeslut 
Vid fallföretagets lokaliseringsbeslut beaktas ett flertal olika faktorer, dessa listas i 
Tabell 7. I likhet med tillverka/köp-beslutet är även kostnadsfaktorn dominerande för 
lokaliseringsbeslutet hos fallföretaget. I slutändan är det kostnaden som styr vart 
produktion skall förläggas.  

Transportkostnad beaktas vid ett lokaliseringsbeslut. Denna kostnad påverkar i hög 
grad beslutet kring lokalisering av skrymmande produkter. Exempelvis produceras 
transporteffektiva standardprodukter som är lätta att packa i Kina, medan produktion 
av fallföretagets mer skrymmande produkter sker närmare kunderna för att minska 
transportkostnaderna.  

Kapitalbindning i lager är en typ av kostnad som också beaktas vid 
lokaliseringsbeslutet. Fallföretaget menar att det är högre kapitalbindning i lager för 
produkter som produceras i Kina jämfört med produkter som tillverkats i Sverige då 
kapital binds vid transporter. Det har genomförts projekt för att minska kapitalbindning 
i lager vid en av produktionsenheterna då kapitalbindning anses påverka lönsamheten i 
stor grad.  

En viktig kostnadspost för fallföretaget är lönekostnader. Dessa varierar i hög grad 
mellan olika länder. Denna kostnad påverkar flertalet lokaliseringsbeslut hos 
fallföretaget och är därav en faktor som beaktas. Fallföretaget anser att lönekostnaderna 
är höga i Sverige jämfört med Kina och Baltikum. Exempelvis anses de kinesiska 
lönekostnader  vara en tiondel av lönekostnaderna i Sverige.  

Typ av produkt är en faktor som fallföretaget beaktar vid lokaliseringsbeslut. 
Fallföretaget har vissa produkter som är skrymmande och därmed ofta produceras 
närmare kunder. Transporteffektiva produkter anses påverkas mindre av avståndet 
mellan produktion och kund.  

En majoritet av fallföretagets produkter är kundunika, men köps in per blockorder där 
volymen i många fall gör att produktionen går att automatisera. Där blir graden av 
manuell bearbetning en faktor att beakta vid ett lokaliseringsbeslut. Produktion som går 
att automatisera lämpar sig bättre i Sverige medan produktion som kräver hög grad av 
manuell bearbetning förläggs i låglöneländer. Exempelvis köper dotterbolagen i Nässjö 
och Jönköping komponenter och produkter som kräver mycket manuell bearbetning 
från interna produktionsenheter i Baltikum. 

Faktorn volym beaktas vid lokaliseringsbeslut. Vid större volymer av standard-
produkter kan det exempelvis vara mer fördelaktigt att förlägga produktion i 
lågkostnadsländer för att få ner kostnaden per produkt, trots att ledtiden förlängs och 
blir en kostnadsdrivande faktor.  

Fallföretaget beaktar kvalitetsbristkostnader vid lokaliseringsbeslut. Det finns exempel 
på situationer där problem uppstått med kvalitetsbrister vid leveranser, när fallföretaget 
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har valt att lokalisera produktion i Kina. Det finns exempel när fallföretaget förlorat 
kunder och därmed intäkter på grund av att det som skickats till Sverige har blivit 
förstört i frakten.  

En faktor som beaktas vid lokaliseringsbeslutet är olika typer av  certifieringar som kan 
vara ett krav för att få sälja specifika produkter på olika geografiska marknader. Detta 
rör främst produkter innehållande elektronikkomponenter som måste uppfylla en viss 
typ av standard. Fallföretaget köper in dessa certifierade komponenter från leverantörer 
i andra länder då det är lättare att få certifieringar där än i Sverige.   

En kostnad som kan påverka ett lokaliseringsbeslut är valutafluktuationer. Fallföretaget 
justerar detta inom koncernen mellan dotterbolag för att neutralisera effekten av 
valutafluktuationer. Fallföretaget arbetar även aktivt med att addera valutaklausuler i 
kund- och leverantörsavtal för att kunna justera priser och därmed parera fluktuationer. 
Denna faktor beaktas vid lokaliseringsbeslut då fallföretaget agerar för att motarbeta 
valutafluktuationer. 

Tabell 7 Faktorer som beaktas vid ett lokaliseringsbeslut 
Faktorer	som	beaktas	vid	ett	lokaliseringsbeslut	 Källa	

Transportkostnader	

	

CFO,	Koncern;	Logistikchef,	Koncern;	

Ekonomichef,	Jönköping;	Ekonomichef,	Nässjö;	

Inköpare	Jönköping	

Kapitalbindning	i	lager	 CFO,	Koncern;	Logistikchef,	Koncern;	

Lönekostnader	 CFO,	Koncern;	Logistikchef,	Koncern;	

Ekonomichef,	Jönköping;	Ekonomichef,	Nässjö	

Typ	av	produkt	 CFO,	Koncern;	Logistikchef,	Koncern;	

Ekonomichef,	Jönköping;	Ekonomichef,	Nässjö	

Grad	av	manuell	bearbetning	 CFO,	Koncern;	Logistikchef,	Koncern;	

Ekonomichef,	Jönköping;		

	

Volym	 CFO,	Koncern;	Logistikchef,	Koncern;	

Ekonomichef,	Jönköping;	Inköpare	Jönköping	

Kvalitetsbristkostnader	 Logistikchef,	Koncern;	Ekonomichef,	Jönköping	

Certifieringar	 Inköpschef,	Nässjö	

Valutafluktuationer	 CFO,	Koncern;	Ekonomichef,	Jönköping;	

Inköpare,	Jönköping	

Investeringskostnader	vid	företagsförvärv	 CFO,	Koncern;	Logistikchef,	Koncern;	

Ekonomichef,	Jönköping;	

Närhet	mellan	konstruktion	och	produktion	 CFO,	Koncern;	Logistikchef,	Koncern;	

Ekonomichef,	Jönköping;	Ekonomichef,	Nässjö;	

Inköpare	Jönköping	

Närhet	till	kund	

	

CFO,	Koncern;	Logistikchef,	Koncern;	

Ekonomichef,	Jönköping;	Ekonomichef,	Nässjö	

	

Ledtid	 Logistikchef,	Koncern;	Ekonomichef,	Jönköping;	

Ekonomichef,	Nässjö;	Inköpare	Jönköping;	

Inköpschef,	Nässjö	

 
En medveten strategi hos fallföretaget är att etablera sig på nya marknader genom 
företagsförvärv. Det är därför ytterst sällan som fallföretaget startar upp en ny 
produktionsenhet i egen regi utan det sker genom att förvärva redan existerande enheter. 
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Faktum kvarstår dock att oavsett om det handlar om att investering i en ny 
produktionsenhet eller förvärva en existerande så är det förenat med 
investeringskostnader. Därför beaktas investeringskostnader vid lokaliseringsbeslut.  

Fallföretaget beaktar även närhet mellan konstruktion och produktion vid 
lokaliseringsbeslut. Alla produktionsenheter har en egen konstruktionsavdelning som 
arbetar för att anpassa produktionen utefter produktionsenhetens förutsättningar och 
kundens behov. Detta är en medveten strategi för att veta vad som går och inte går att 
tillverka. I de fall då beslutet av att förlägga produktion på en specifik plats har 
utgångspunkten varit att skydda kärnkompetens då det främst rört sig om produkter med 
komplex mjukvara. Komplexiteten har då bidragit till att förlägga produktion nära 
konstruktion och utveckling istället för nära till kunden. 

Närhet till kund är en viktig faktor då fallföretaget anser att det är svårt att slå sig in på 
en ny marknad och vara konkurrenskraftiga om produktion inte finns i ett specifikt land. 
Därför grundar sig lokaliseringsbeslutet i stor grad på att verka på de geografiska platser 
där befintliga och nya kunder verkar. Expanderar stora kunder till nya geografiska 
marknader följer fallföretaget kunden. Detta sker då genom företagsförvärv och har 
varit en lyckosam strategi då fallföretaget övertar det uppköpta bolagets kunder.   

En viktig faktor som fallföretaget beaktar är ledtid. Fråntaget kostnadsfaktorn styr ledtid 
lokaliseringsbeslutet i många fall. När fallföretaget väljer extern försörjning sker 
benchmarking för deras leverantörer utifrån ledtid, där antalet leverantörer utvärderas 
kontinuerligt. När ledtiden beaktas är en vanlig konsekvens att försörjningsalternativ 
som finns lokaliserade i exempelvis Kina faller bort då ledtiden är alldeles för lång för 
att klara kundens önskade leveransdatum. Kina blir ett alternativ när fallföretaget får 
blockordrar som går på helår där det finns en större möjlighet att planera försörjningen 
på förhand. Det har förekommit fall där en utlovad ledtid inte har följts och ett av de 
svenska bolagen inom koncernen har fått stödköpa av en svensk leverantör för att klara 
leveranser. 

4.3 Totalkostnadskalkyl 
Fallföretagets totalkostnadskalkyl (TK2) används inom koncernens samtliga bolag. 
Kalkylen är en grundlig självkostnadskalkylering där olika produktionskostnader kan 
jämföras. Kalkylen synliggör en produkts totala självkostnad, vilket i sin tur möjliggör 
en jämförelse mellan olika försörjningsalternativ såväl inom koncernen som externt.  
Den tar sin grund i en produktestimeringskalkyl, kalkyl för tillverkningskostnad per 
maskingrupp samt fördelning av produktionspersonal och tjänstemän på respektive 
kostnadspost med föregående års producerade kalkyltimmar som fördelningsnyckel. 
Allokering av indirekta kostnader hänförs till korrekt kostnadspost i största möjliga 
mån. Då dessa kostnader är svåra att spåra och allokera till korrekt kostnadspost sker 
fördelningen med en schablonmässig procentsats. Den schablonmässiga procentsatsen 
antas utifrån en subjektiv bedömning där den generella riktlinjen är, ”hellre ganska rätt, 
än exakt fel” (Inköps- & logistikchef, personlig kommunikation, 23 mars, 2016). Detta 
återspeglar fallföretagets generella inställning till kostnader som är svåra att allokera. 

4.4 Faktorer som kvantifieras 
Fallföretaget kvantifierar ett flertal faktorer då tillverka/köp-beslut och 
lokaliseringsbeslut ska fattas, dessa listas i Tabell 8 respektive Tabell 9. Vidare listas 
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faktorer som ej kvantifieras vid tillverka/köp-beslut och lokaliseringsbeslut i Tabell 10 
respektive Tabell 11. 

4.4.1 Tillverka/köp 
Beläggningsgrad är en faktor som kvantifieras och finns att tillgå i fallföretagets 
affärssystem. Beläggningsgrad går i vissa fall över till en strikt kostnadsfråga när 
beslutet att ta en order medför att produktionen behöver gå upp i skift. För större ordrar 
sker sällan någon specifik bedömning då detta anses vara lönsamt. För mindre ordrar 
räknar dock fallföretaget på huruvida kostnaden för att gå upp skift kommer att löna 
sig. 

Det finns kvantifierad data kring faktorn volym i fallföretagets affärssystem. 
Information kring volym framkommer av kundordrar och inköpsordar. Volym 
kvantifieras ur ett kundperspektiv där  antal produkter som ska produceras jämförs mot 
beläggningsgraden i den egna produktionen. Kvantifierad data för inköpsordrar från 
Kina jämförs mot transportkrav på volym för att undvika straffavgifter.  

Kvalitet kvantifieras vid tillverka/köp-beslut. Kvalitet mäts i vilken grad det uppstår 
kvalitetsbristkostnader och anses vara en faktor som är svår att kvantifiera. Kostnaderna 
mäts utifrån felaktiga leveranser och kan till exempel innebära att det uppstår 
differenser då hela kostnaden för en felaktig leverans inte kan återfås av leverantören. 
På koncernnivå är det inget krav att mäta kvalitetsbristkostnader, och därför varierar 
tillvägagångssättet på hur kostnaderna kvantifieras.  

Produktionskostnaden är den faktor som fallföretaget anser vara mest noggrant 
kvantifierad. Genom deras totalkostnadskalkyl synliggörs en produkts totala 
självkostnad, vilket sedan möjliggör en jämförelse mellan en intern och extern kostnad.  

En faktor relaterat till detta är täckning av fasta kostnader. Indirekt kvantifieras täckning 
av fasta kostnader i totalkostnadskalkylen genom att jämföra de fasta kostnaderna mot 
kalkylerad produktionskostnad och i relation till ett inköpspris. Fallföretaget anser sig 
överlag ha god kontroll på vad som minimalt krävs för att täcka alla fasta kostnader. 
Fallföretaget strävar efter att ha så hög beläggning som möjligt internt för att ha en så 
hög täckningsgrad som möjligt. Därför behöver externa alternativ vara avsevärt 
billigare då det ej är lönsamt att flytta ut produktion som skiljer sig marginellt i pris. 

Inköpspris är en faktor som kvantifieras hos fallföretag. Informationen finns att tillgå i 
deras affärssystem och den grundar sig i offerter från leverantörer. Leverantörsavtal 
uppdateras kontinuerligt över en längre period för att alltid få tillgång till bästa pris.   

Fallföretaget menar också på att hemtagningskostnaden till stor grad går att finna i 
affärssystemet. Dock anser de att detta är en kostnad som är övergripande och kan vara 
svår att kvantifiera och sammanställa med anledning av att hemtagningskostnaden 
medför indirekta kostnader.  

Ledtiden kvantifieras hos fallföretaget. Dock kvantifieras den inte som en kostnad utan 
används mer ur ett strategiskt perspektiv. Ledtiden kvantifieras som antal veckor för 
utlovad leverans.  

Även leveranssäkerhet kvantifieras i fallföretagets affärssystem. Fallföretaget mäter hur 
stora avvikelser som uppstår, både för leverantörer och i leverans till kund. Alla 



Empiri 

29 

leveranser från leverantörer som går inom spannet 7 dagar för tidigt eller 1 dag försent 
anses vara god leverssäkerhet, övriga registreras som avvikelser.  

Vidare är kundrelation en faktor som kvantifieras vid tillverka/köp-beslut. Fallföretaget 
har ett strukturerat tillvägagångssätt för mäta sina 30 största kunder. Genom att föra 
statistik på vad för produkter och tjänster kunderna köpt av fallföretaget sker 
utvärdering av kundrelationen för att försöka erbjuda helhetskoncept och förbättra 
kundrelationen.  

Även leverantörsrelation är en faktor som kvantifieras. Exempelvis så har kalkyler 
upprättats för att beräkna vad det kostar att upprätthålla relationer. I de fall har en 
schablonkostnad tagits fram för att synliggöra vad fallföretaget skulle spara på att 
konsolidera leverantörer.  

Tabell 8 Faktorer som kvantifieras vid tillverka/köp-beslut 

Faktorer	som	kvantifieras	 Hur?	

Beläggningsgrad	 Finns	tillgång	till	kvantitativ	data	från	affärssystem.	

Volym	 Finns	tillgång	till	kvantitativ	data	från	affärssystem.	

Kvalitet	
Kvalitetsbristkostnader	kvantifieras	men	svårt	att	få	en	enhetlig	

kvantifiering	över	samtliga	produktionsenheter.	

Produktionskostnader	 Kvantifieras	noggrant	i	fallföretagets	totalkostnadskalkyl.	

Täckning	av	fasta	

kostnader	

Jämför	fasta	kostnader	i	totalkostnadskalkyl	mot	produktionskostnad	och	

inköpspris.	

Inköpspris	 Finns	tillgång	till	kvantitativ	data	från	leverantör.	

Hemtagningskostnad	
Finns	tillgång	till	kvantitativ	data	från	affärssystem	men	är	svårt	att	

sammanställa.	

Ledtid	 Finns	tillgång	till	kvantitativ	data	från	affärssystem.	

Leveranssäkerhet	 Finns	tillgång	till	kvantitativ	data	från	affärssystem.	

Kundrelation	 Finns	tillgång	till	kvantitativ	data	från	affärssystem.	Mäter	de	30	största	

kunderna.	

Leverantörsrelation	 Beräkning	av	en	schablonkostnad	för	vad	det	kostar	att	upprätthålla	

relation.		

4.4.2 Lokalisering 
Fallföretaget har  kvantifierad data kring transportkostnader och det finns att tillgå i 
fallföretagets affärssystem. Transportkostnader för inleveranser belastar sedan MO-
påslaget medan FO-påslaget belastas av transportkostnader för utleveranser i 
fallföretagets kalkylmodell. Transportkostnaderna skiljer sig åt beroende på avstånd. 
Exempelvis beräknar fallföretaget ett separat MO-påslag för produkter som 
transporteras från Kina där transportkostnader är en avgörande faktor.  
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Kapitalbindning i lager ingår i materiella anläggningstillgångar och 
omsättningstillgångar som påverkar balansräkningen. Detta är den typ av kvantifiering 
fallföretaget gör för kapitalbindning i lager.  

Faktorn lönekostnad kvantifieras av fallföretaget. Alla lönekostnader som ej är direkt 
lön allokeras ut genom olika pålägg i totalkostnadskalkylen. Kvantifierad data för 
lönekostnader i andra länder kvantifieras inte specifikt då kostnaden ingår i 
inköpspriset.  

Typ av produkt är en faktor som kvantifieras av fallföretaget. Faktorn typ av produkt 
syftar främst till beräkning av dess storlek, för att vid ett senare skede möjliggöra en 
beräkning av transportkostnaden.  Kvantifierad data för produkters storlek finns att 
tillgå i fallföretagets konstruktionsritningar.  

Ur totalkostnadskalkylen kvantifieras antalet mantimmar per produktionsgrupp hos 
fallföretaget. Genom detta skapas en tydlig överblick i vilken grad manuell bearbetning 
krävs för respektive moment och produkt. Detta påverkar i sin tur lokaliseringsbeslutet 
med hänsyn till lönekostnader. Med anledning av detta produceras oftast produkter som 
kräver hög grad av manuell bearbetning i lågkostnadsländer.  

En faktor som kvantifieras vid lokaliseringsbeslut är volym. Denna faktor kvantifieras 
på samma sätt som för tillverka/köp-beslut. Detta redogörs för närmare i avsnitt 4.4.1. 
Volym ställs i relation till andra kringkostnader som kan uppstå vid valet av 
lokalisering, för att uppnå skalfördelar.  

Likt tillverka/köp-beslut så kvantifieras också kvalitetsbristkostnad vid lokaliserings-
beslut. Detta beskrivs närmare i avsnitt 4.4.1. I de fall där det inte finns historiska data 
kring kvalitetsbristkostnader anses det vara svårare att kvantifiera för framtida beslut.  

Vidare så kvantifieras valutafluktuationer. Detta sker enbart på koncernivå, då det anses 
säkrast att samtliga dotterbolag säkrar upp valutor mot en enhet. Koncernen får då 
möjlighet att skapa överblick över samtliga valutaflöden inom koncernen och kan 
därmed minimera risker genom att balansera fluktuationer genom att aktivt köpa och 
sälja valutor. 

Fallföretaget kvantifierar investeringskostnad vid företagsförvärv vid lokaliserings-
beslut. Historiskt har fallföretaget allt som oftast lånat pengar för att expandera till nya 
geografiska marknader. Då kostnaden för investeringen ska brytas ner, beräknas främst 
den förväntade tiden för att investeringen ska vara avbetalad. Investeringskostnaden i 
sig anses mindre väsentlig än tiden för att få den avbetalad, detta återspeglar 
fallföretagets synsätt på koncernnivå gällande investeringskostnader. 

Ledtid kvantifieras av fallföretaget för lokaliseringsbeslut. Det anses generellt finnas 
god kännedom kring ledtider för olika lokaliseringsalternativ och återfinns i 
fallföretagets affärssystem. Denna faktor kvantifieras också för tillverka/köp-beslut och 
redogörs för närmare i avsnitt 4.4.1.  
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Tabell 9 Faktorer som kvantifieras vid lokaliseringsbeslut 
Faktorer	som	kvantifieras	 Hur?	

Transportkostnader	 Finns	tillgång	till	kvantitativ	data	från	affärssystem	

Kapitalbindning	i	lager	 Finns	tillgång	till	kvantitativ	data	från	affärssystem	

Lönekostnader	

Mäter	direkta	och	indirekta	lönekostnader.	Kalkylerade	mot	

producerade	timmar.	Finns	medvetenhet	kring	hur	lönekostnaden	

påverkar	inköpspris	baserat	på	lokalisering.		

Typ	av	produkt	
Finns	tillgång	till	konstruktionsritningar	där	produktens	storlek	

kvantifieras.	

Grad	av	manuell	bearbetning		
Mantimmar	kvantifieras	i	produktestimeringskalkyl	för	respektive	

produkt.	

Volym	 Finns	tillgång	till	kvantitativ	data	från	affärssystem.		

Kvalitetsbristkostnad	
Statistik	förs	gällande	avvikelser	i	in-	och	utleveranser	för	att	beräkna	

kvalitetsbristkostnad.		

Valutafluktuationer	
Koncernen	har	överblick	över	alla	valutaflöden	i	gruppen,	ser	balans	och	

historik	utifrån	prognos.	Köper	och	säljer	valutor	för	att	minimera	risk.	

Investeringskostnader	vid	

företagsförvärv	
Beräknar	den	förväntade	tiden	tills	investeringen	är	avbetalad	

Ledtid	
Finns	tillgång	kvantitativ	data	från	affärssystem.	Ledtid	från	leverantör	

är	känd.			

4.5 Faktorer som ej kvantifieras 

4.5.1 Tillverka/köp 
Kärnkompetens anses av fallföretaget vara en faktor som inte behövs kvantifieras vid 
tillverka/köp-beslut. Kärnkompetens har snarare definierats än kvantifierats av 
fallföretaget. Dock är kärnkompetens som tidigare nämnt en faktor som av 
nödvändighet behövs beaktas vid tillverka/köp-beslut för att möjliggöra ett korrekt 
beslut. Anses tillverka/köp-beslutet innefatta fallföretagets kärnkompetens går det vid 
ett tidigt stadie i beslutprocessen exkludera externa försörjningsalternativ.  

Tabell 10 Faktorer som ej kvantifieras vid tillverka/köp-beslut 
Faktorer	som	ej	kvantifieras		 Varför?	

Kärnkompetens	
Svårt	att	kvantifiera.	Kvantifiering	bedöms	ej	nödvändig	utan	

beaktas	på	annat	sätt.			

Förmåga	att	produceras	
Det	anses	inte	behövas,	Fallföretaget	är	medvetna	om	vad	som	går	

och	ej	går	att	producera.			

Flexibilitet	
Svår	att	kvantifiera.	Finns	inget	mätetal.	Finns	en	subjektiv	

bedömning	vilka	produktionsenheter	som	är	flexibla	och	inte.		
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Flexibilitet är en faktor som på koncernnivå anses ge stora konkurrensfördelar. Detta 
en faktor som är svår att kvantifiera och har därmed inget specifikt mätetal. Vidare är 
fallföretagets förmåga att producera även en faktor som inte kvantifieras. Detta med 
anledning av att de anser sig tydligt veta vad som går och inte går att producera i 
respektive produktionsenhet. Finns inte förmågan så tvingas fallföretaget att köpa in 
externt. Faktorer som ej kvantifieras listas i Tabell 10. 

4.5.2 Lokalisering 
Certifieringar kan krävas främst på specifika marknader. Fallföretaget påverkas därmed 
inte i särskilt stor grad av detta. Därför anser fallföretaget att det inte är relevant att 
kvantifiera denna faktor. Även närhet mellan konstruktion och produktion är en faktor 
som ej kvantifieras då fallföretagets strategi och kundbehov kräver att det finns närhet 
mellan konstruktion och produktion. Närhet mellan produktion och konstruktion, samt 
närhet till kund anses vara en förutsättning för att vara konkurrenskraftiga, och 
kvantifieras därmed ej. Dessa faktorer listas i Tabell 11. 

Tabell 11 Faktorer som ej kvantifieras vid lokaliseringsbeslut 
Faktorer	som	ej	kvantifieras		 Varför?	

Certifieringar	
Svårt	att	beräkna.	Kvantifieras	ej	då	den	ej	anses	relevant	att	

beräkna.		

Närhet	mellan	konstruktion	

och	produktion	

Svåra	att	kvantifiera,	bedöms	som	en	nödvändighet	för	

konkurrenskraft	och	beaktas	därmed	på	annat	sätt.	

Närhet	till	kund	
Svåra	att	kvantifiera,	bedöms	som	en	nödvändighet	för	

konkurrenskraft	och	beaktas	därmed	på	annat	sätt.	
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5 Analys 
Kapitlet ger svar på studiens frågeställningar genom att jämföra insamlad empiri med 
teoretiskt ramverk. 

5.1 Vilka faktorer bör beaktas vid ett försörjningsbeslut? 
I den fallstudie som har genomförts har det framkommit en mängd olika faktorer som 
fallföretaget beaktar på olika sätt vid tillverka/köp-beslut samt lokaliseringsbeslut. För 
att ta reda på vilka faktorer som bör beaktas vid ett försörjningsbeslut behöver både 
tillverka/köp-beslutet och lokaliseringsbeslutet tas hänsyn till. Hur detta görs på 
fallföretaget samt huruvida det har stöd i teorin redogörs för i avsnitt 5.1.1 för 
tillverka/köp-beslut samt i 5.1.2 för lokaliseringsbeslut. 

5.1.1 Faktorer som bör beaktas vid ett tillverka/köp-beslut 
Analys har genomförts där empiriska faktorer som beaktas vid tillverka/köp-beslut 
kopplas samman med de faktorer som återfinns i det teoretiska ramverket. Utifrån dessa 
nedan nämnda kopplingar mellan det teoretiska ramverket och den empiriska 
fallstudien presenteras de faktorer som bör beaktas vid tillverka/köp-beslut i Tabell 12. 
Dessa ligger sedan till grund för de faktorer som bör beaktas vid ett försörjningsbeslut. 

Tabell 12 Faktorer som bör beaktas vid tillverka/köp-beslut 
Teoretisk	faktor	 Empiriskt	stöd	

Kärnkompetens	 Kärnkompetens	

Produktionskapabilitet	 Förmåga	att	tillverka	

Produktionskapacitet	 Beläggningsgrad;	volym	

Flexibilitet	 Flexibilitet	

Kvalitet	 Kvalitet	

Produktionskostnader	 Produktionskostnader	

Anskaffningskostnader	 Täckning	av	fasta	kostnader;	inköpspris;	hemtagningskostnad	

Transport	 Hemtagningskostnad	

Lagerhantering	 Hemtagningskostnad	

Leverantörsrelation	 Leverantörsrelation	

Ledtid	 Ledtid	

Leverantörens	kapabilitet	 Leverantörsrelation	

Leveranssäkerhet	 Kundrelation;	leveranssäkerhet	

 
Kärnkompetens anses av fallföretaget vara deras flexibla process kring att erbjuda 
kunder helhetslösningar av butikskoncept. Kärnkompetens är en faktor vid 
tillverka/köp-beslut som inte bör outsourcas, där kärnkompetens kan innebära såväl 
aktivitet, teknologi som process (Cheshmberah et al., 2011). Utifrån perspektivet att 
fallföretaget inte outsourcar sina processer kring att erbjuda helhetslösningar så 



Analys 

34 

stämmer fallstudiens empiri överens med argumenten som både Jennings (1997) och 
Hwang et al., (2007) framför. Om kärnkompetens däremot definieras som delar av 
produktionen förekommer det i fallstudien att kärnkompetens outsourcas. Detta talar 
emot vad teorin påpekar, men handlar om vilket perspektiv som begreppet 
kärnkompetens tar sin utgångspunkt ifrån.  

Fallföretagets förmåga att tillverka beaktas vid tillverka/köp-beslut då de i stor grad 
tittar på vad som praktiskt är möjligt att tillverka internt utifrån tekniska och 
kompetensmässiga resurser. Denna faktor är därmed avgörande för vilka produkter och 
komponenter som kan tillverkas internt respektive behövs köpas in externt. Enligt 
Lekurwale et al. (2014) är ett företags förmåga att tillverka dess produktionskapabilitet. 
Vidare så menar Lekurwale et al. (2014) att ett företags produktionskapabilitet är en 
viktig faktor att beakta vid ett tillverka/köp-beslut.  
Fallföretaget beaktar faktorerna beläggningsgrad och volym vid tillverka/köp-beslut. 
Hög beläggningsgrad i kombination med volym påverkar vilken kapacitet det finns att 
tillverka internt. Det framgår av empirin att stora blockordrar gärna tillverkas internt, 
men om det är hög beläggning är det lättare att lägga stora blockordrar externt och 
fokuserar på ett flertal mindre ordrar internt för att konsolidera kontakten med 
leverantörer. Även vid extern försörjning beaktas volym, främst med hänsyn till 
logistikkostnaderna, där mindre volymer kan få konsekvenser i form av extra 
logistikavgifter på grund av att logistiska kvoter ej fylls. Venkatesan (1992) menar att 
produktionskapacitet är en viktig faktor att beakta vid tillverka/köp-beslut. Då 
beläggningsgrad och volym i stor utsträckning påverkar produktionskapaciteten 
kopplas dessa faktorer samman med den teoretiska faktorn produktionskapacitet. 

Flexibilitet är något som fallföretaget ständigt beaktar för att tillmötesgå kunders krav. 
Därav är det av betydelse att beakta vid tillverka/köp-beslut hos fallföretaget för att 
fortsatt vara flexibla mot deras kunder. Eriksson (2007) påpekar att flexibilitet 
möjliggör ökad konkurrenskraft emot konkurrenter. Fallföretagets flexibilitet kan 
främst kopplas till det Eriksson (2007) benämner som numerisk flexibilitet. Den 
empiriska faktorn flexibilitet har därmed en direkt motsvarighet i det teoretiska 
ramverket.  
Eriksson (2007) menar på att kvaliteten på ett företags produkt ska tillfredsställa och 
helst överträffa kundens behov och förväntningar. Detta kan direkt kopplas till empirin 
i den meningen att allt som fallföretaget anser sig kunna göra bättre än externa 
leverantörer bör produceras internt. Detta skapar i sin tur möjlighet att överträffa 
kundens förväntningar. Den empiriska faktorn kvalitet har en koppling till det teoretiska 
ramverket.  
Det framgår tydligt i empirin att den avgörande och dominerande faktorn vid 
tillverka/köp-beslut är kostnad. Produktionskostnaden är då en viktig faktor som 
fallföretaget till stor del beaktar. Produktionskostnaden jämförs mellan olika 
försörjningsalternativ för att komma fram till ett tillverka/köp-beslut. Detta är något 
som McIvor et al. (1997) och Jennings (1997) menar är av vikt för att fatta ett korrekt 
tillverka/köp-beslut. Därför finns det en direkt koppling mellan vad empirin säger och 
vad som presenteras i teorin. Ett perspektiv som beaktas av fallföretaget vid anskaffning 
är täckning av fasta kostnader. Då externa försörjningsalternativ ej behöver täcka fasta 
kostnader för produktionsinfrastruktur kan det uppstå en skevhet i valet mellan interna 
och externa försörjningsalternativ. Externa alternativ kan då upplevas som mer 
fördelaktiga, trots att så inte är fallet. Empirisikt har fallföretaget tidigare beaktat detta 
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genom att sätta en gräns för hur mycket billigare ett externt alternativ behöver vara för 
att det ska bli lönsamt. Därmed finns det en koppling mellan teori och empiri.  
Med anledning av att fallföretaget hanterar stora volymer av produkter, material och 
komponenter blir aktiviteter såsom transport och lagerhantering viktigt att beakta vid 
tillverka/köp-beslut. Fallföretaget menar på att aktiviteterna främst påverkas då 
produkter, material och komponenter köps in externt. Beroende på hur optimalt dessa 
aktiviteter utförs påverkar de därmed hemtagningskostnaden i mer eller mindre 
utsträckning, vilket styrks av Ax et al., (2009). De teoretiska faktorerna transport och 
lagerhantering kopplas samman med den empiriska faktorn hemtagningskostnad.  

Inom hemtagningskostnaden benämns framförallt inköpspris som en viktig aspekt. Då 
fallföretaget hanterar stora volymer är även lagerhantering en viktig del som beaktas 
inom hemtagningskostnaden. Inom teorin förknippas hemtagningskostnad med 
anskaffningskostnad. Dollar (1990) menar på att det finns ett flertal likartade kostnader, 
men att anskaffningskostnaden beaktar samtliga kostnader, inklusive 
hemtagningskostnad, i större grad. Främst menar Dollar (1990) att det är de 
administrativa kostnaderna som förbises vid beräkning av hemtagningskostnad. Därför 
kopplas den empiriska faktorn hemtagningskostnad samman med den teoretiska faktorn 
anskaffningskostnad.   
Vid stor efterfrågan, då fallföretaget tvingas köpa in externt anses det vara fördelaktigt 
att ha goda relationer med bra och pålitliga leverantörer. Både Jennings (1997) och 
Cánez et al. (2000) hävdar att goda leverantörsrelationer och dess kapabilitet är viktiga 
faktorer att beakta vid tillverka/köp-beslut. Då fallföretaget kontinuerligt arbetar med 
sina leverantörsrelationer för att säkra försörjning finns en tydlig koppling med vad som 
bör beaktas vid tillverka/köp-beslut enligt teorin. Både leverantörens kapabilitet och 
relationen mellan fallföretaget och leverantören är viktiga inslag för att säkra 
försörjning vid stor efterfrågan. Den empiriska faktorn, leverantörsrelation har en direkt 
koppling till det teoretiska ramverket, till vilken också en ytterligare faktor kan knytas, 
leverantörens kapabilitet.  
En anledning till varför fallföretaget förespråkar att tillverka internt är att det generellt 
anses mer riskfyllt att köpa in externt då kontrollen över ledtiden minskar. I de fall då 
material, produkter eller komponenter köps in externt är ledtid en faktor som jämförs 
mellan leverantörer. Därför anses ledtid vara en viktig faktor vid tillverka/köp-beslut. 
Även Hwang et al. (2007) menar att ledtid är viktigt att beakta vid tillverka/köp-beslut. 
Därmed har den empiriska faktorn ledtid har en direkt koppling till det teoretiska 
ramverket.  

Fallföretaget beaktar leveranssäkerhet och kundrelation vid tillverka/köp-beslut. Det 
framgår i empirin att kundrelationen påverkar hur fallföretaget prioriterar 
leveranssäkerheten. I det teoretiska ramverket påpekar Hwang et al. (2007) att 
leveranssäkerhet bör beaktas vid tillverka/köp-beslut. Därmed har de empiriska 
faktorerna leveranssäkerhet och kundrelationen en koppling till det teoretiska 
ramverket. 

5.1.2 Faktorer som bör beaktas vid ett lokaliseringsbeslut 
Analys har genomförts där empiriska faktorer som beaktas vid lokaliseringsbeslut 
kopplas samman med de faktorer som återfinns i det teoretiska ramverket. Utifrån dessa 
kopplingar mellan det teoretiska ramverket och den empiriska fallstudien presenteras 
de faktorer som bör beaktas vid lokaliseringsbeslut i Tabell 13. Dessa ligger sedan till 
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grund för de faktorer som bör beaktas vid ett försörjningsbeslut. Faktorer som ej har 
empiriskt stöd har markerats med grå färg. 

Tabell 13 Faktorer som bör beaktas vid lokaliseringsbeslut 
Teoretisk	faktor	 Empiriskt	stöd	

Transportkostnader	 Transportkostnader;	Typ	av	produkt	

Kapitalbindning	i	lager	 Kapitalbindning	i	lager	

Lönekostnader	 Lönekostnader;	Typ	av	produkt;	Grad	av	manuell	bearbetning;	

Volym	

Energikostnader	 	

Kvalitetsbristkostnader	 Bristande	kvalitet	vid	leveranser	

Politisk	osäkerhet	 	

Skattestrukturer	 	

Lagar	&	regler	 Certifieringar	

Valutafluktuationer	 Valutafluktuationer	

Kommunikation	 	

Investeringskostnader	 Investeringskostnader	vid	företagsförvärv	

Närhet	mellan	FoU	&	Produktion	 Närhet	mellan	konstruktion	&	produktion	

Närhet	till	kund	 Närhet	till	kund	

Ledtid	 Ledtid	

	

	

Stöld	av	teknik	 	

 
Vid ett lokaliseringsbeslut beaktar fallföretaget transportkostnader då de i hög grad 
påverkar den totala kostnaden för en produkt beroende på vart den tillverkas. I empirin 
listas faktorn typ av produkt som bland annat innebär ifall produkten är skrymmande 
eller ej. Utifrån detta framkommer det att främst transporteffektiva produkter 
produceras i låglöneländer och det beror till stor del på transportkostnader. Detta 
stämmer väl överens med vad Alard etl al., (2010) säger angående relationen mellan 
transportkostnader och avstånd till produktion. I det teoretiska ramverket listas 
transportkostnader som en faktor som påverkar lokaliseringsbeslutet, vilket innebär att 
det går att göra en koppling mellan den empiri som samlats in och det teoretiska 
ramverket.  

Kapitalbindning i lager är en faktor som fallföretaget beaktar vid lokaliseringsbeslut. 
Detta gäller främst ifall försörjning skall ske långväga ifrån då detta medför att mycket 
kapital binds i båttransporter. Ellram et al. (2013) nämner problemet med att 
båttransporter binder mycket kapital. Vidare behövs större lager då ledtiderna ökar vid 
global försörjning och då binds mer kapital i lager. Detta kan jämföras mot Tate (2014) 
som menar att kapitalbindning i lager är en viktig faktor för lokaliseringsbeslutet. Även 
här finns en direkt koppling mellan vad teorin säger  och vad som presenterats i empirin.  



Analys 

37 

Under fallstudien landade ofta lokaliseringsfrågan i skillnader i lönekostnader mellan 
olika länder. Lönekostnader upplevdes ha en dominerande ställning. Typ av produkt 
påverkar graden av manuell bearbetning vilket i sin tur har en direkt påverkan på 
lönekostnader. Typ av produkt medför en högre grad av manuell bearbetning och då 
valdes ett låglöneland för produktion på grund av lägre lönekostnader. Det framgår i 
empirin att volym också påverkar lönekostnaderna i samklang med faktorerna typ av 
produkt och grad av manuell bearbetning. Enligt Kumar och Eickhoff (2005) är 
lönekostnader drivande i ett lokaliseringsbeslut. Detta bekräftas också av Tate (2014) 
samt Arlbjørn och Mikkelsen (2014). Just lönekostnader återkopplar också till 
bakgrunden för denna studie och varför försörjningsbeslutet i sin helhet är komplext, 
speciellt ur ett lokaliseringsperspektiv. Lönekostnader har därmed stöd både i empirin 
och teorin. 

Kvalitetbristskostnader beaktas av fallföretaget vid lokaliseringsbeslut. Sörqvist (1998) 
definierar kvalitetsbristkostnader som de totala kostnader som uppstår när ett företags 
processer inte är fullkomliga. Den empiriska faktorn kvalitetbristskostnader har en 
motsvarighet i det teoretiska ramverket. Här uppstår dock en skevhet gentemot det 
teoretiska ramverket där kvalitetsbristkostnader kategoriseras som en 
produktionskostnad i Figur 9. I fallstudien fungerar dock kvalitetsbristkostnader som 
en logistikkostnad. Det är dock rimligt att kategorisera kvalitet som en 
produktionskostnad då det sammantagna försörjningsbeslutet väger in kvalitet från 
både tillverka/köp-dimension och lokaliseringsdimensionen.  

En faktor som har kommit fram i empirin är certifieringar. Fallföretaget behöver 
certifiera vissa av sina produkter för att ta sig in på marknader som är reglerade. Det 
styr lokaliseringsbeslut kring produktion, då det är lättare att skaffa ett sådant certifikat 
på andra platser och därmed förläggs produktionen av vissa komponenter där. Dou och 
Sarkis (2010) tar upp lagar och regler som en riskfaktor vid lokaliseringsbeslut. Detta 
går att se i empirin där svårigheter kring certifiering påverkar deras lokaliseringsbeslut 
för försörjning som följd av regleringar på marknaden. Den teoretiska faktorn lagar och 
regler har därmed stöd i empirin. 

Det framgår av empirin att fallföretaget försöker parera valutafluktuationer både genom 
interntransaktioner inom koncernen och genom att addera valutaklausuler i deras kund- 
och leverantörsavtal. Då fallföretaget arbetar proaktivt med detta är det dock svårt att 
säga huruvida valutafluktuationer faktiskt påverkar lokaliseringsbeslutet. Det teoretiska 
ramverket ger stöd för att valutafluktuationer är en faktor som bör beaktas vid 
lokaliseringsbeslut. Alard et al. (2010) menar att handel med olika valutor medför en 
komplexitet som det finns stöd för även i empirin. Den empiriska faktorn för 
valutafluktuationer har därmed stöd i det teoretiska ramverket.  

Det framgår av empirin att fallföretaget beaktar investeringskostnaderna vid 
företagsförvärv. Yoon och Hwang (1985) menar på att investeringskostnader är en 
faktor som bör beaktas vid lokaliseringsbeslut. Vidare menar Tate et al. (2015) att 
riskerna ökar i takt med investeringskostnaderna vilket gör att betydelsen av denna 
faktorn är helt beroende av kostnadernas storlek. Den empiriska faktorn 
investeringskostnader har därmed stöd i det teoretiska ramverket. 

Det är en medveten strategi att behålla produktion internt vilket gör att fallföretaget valt 
att ha konstruktionsavdelningar på varje produktionsenhet. Dou och Sarkis (2010) 
menar att i ett företag där närhet mellan FoU och produktion är av hög prioritet blir det 
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en viktig faktor vid lokaliseringsbeslut. Detta går att finna stöd för i empirin där 
närheten mellan fallföretagets konstruktionsavdelning och produktion anses vara 
betydelsefull. Dock betraktar Dou och Sarkis (2010) FoU som en statisk enhet med 
svårigheter till förflyttning. Hos fallföretaget finns det oftast redan en konstruktions-
avdelning etablerad när fallföretaget förvärvar nya produktionsenheter. I denna 
fallstudien har dock närheten valts att betonas mellan dessa typer av strategisk 
kompetens och produktion. Detta gör att den teoretiska faktorn närhet mellan FoU och 
produktion kopplas samman med den empiriska faktorn närhet mellan konstruktion och 
produktion. 

En av de främsta faktorerna vid lokaliseringsbeslut hos fallföretaget är närhet till kund. 
Det framgår av empirin att fallföretaget dels anser det som en strategisk viktig faktor 
för att kunna nå nya marknader att etablera produktion i. Vidare väljer fallföretaget att 
göra strategiska företagsförvärv för att nå det förvärvade bolagets befintliga kunder. 
Här kan marknader ses både ur ett kundperspektiv och ett geografiskt perspektiv. Att 
fallföretaget vill etablera produktion för att nå nya marknader går att jämföra med Tate 
et al. (2015) som argumenterar för att strategisk placering av produktion nära kunden 
gör det lättare att nå den inhemska marknaden. Den teoretiska faktorn närhet till kund 
har därmed stöd i empirin. Ett perspektiv som dock inte framkom i teorin är strategiska 
företagsförvärv för att nå förvärvade företags befintliga kunder.  

Efter kostnadsaspekter är ledtid den viktigaste faktorer som har identifierats. Det finns 
höga kundkrav på att kunna leverera snabbt och därför blir ledtid en viktig faktor att 
beakta i hela försörjningskedjan. Fallföretaget anser även att deras förmåga att kunna 
leverera med korta ledtider har varit en konkurrensfördel som gjort att de vunnit många 
kunder. Att ledtid är en viktig faktor vid lokaliseringsbeslut kan bekräftas av både Dou 
och Sarkis (2010), Alard et al., (2010) och Ellram et al., (2013). Den teoretiska faktorn 
ledtid har därmed stöd i empirin. 

5.1.3 Teoretiska faktorer som ej har stöd i empirin 
Det finns flera faktorer i det teoretiska ramverket som ej återspeglas i empirin. Det beror 
delvis på att fallföretaget inte påverkas av dessa faktorer på grund av deras 
marknadssituation. Dessa faktorer är; energikostnader, politisk osäkerhet, 
kommunikation, skattestrukturer och stöld av teknik.  

Det är anmärkningsvärt att det ej har förekommit någon indikation på att 
energikostnader påverkar lokaliseringsbeslutet då Tate (2014) menar att 
energikostnader påverkar lokaliseringsbeslutet i hög grad. Detta kan dock ses utifrån 
ett amerikanskt perspektiv då energikostnaderna skiljer sig mellan Sverige och USA. 
Trots att fallföretaget gör en omvärldsanalys verkar de inte i några konfliktzoner, vilket 
gör att politisk osäkerhet av den anledningen ej ansågs påverka lokaliserings-
beslutet.  Detta går i linje med vad Ellram et al., (2013) säger; att dessa typer av faktorer 
anses vara mindre viktiga hos företagsledare än direkta kostnadsfaktorer.  

Skattestrukturer är något som fallföretaget tittar på vid enstaka fall, dock varierar 
sådana typer av kostnader från år till år vilket gör det svårt att skatteoptimera och 
därmed beaktas ej denna faktorn vid lokaliseringsbeslut. Kommunikation är en faktor 
som företaget delvis berörs av i form av ökade ledtider för transporter. Dock anses inte 
kommunikation i sig vara en faktor som påverkar lokaliseringsbeslutet utan det har 
istället visat sig i ledtider, något fallföretaget beaktar i högre grad. Detta stämmer väl 
överens med vad Yoon och Hwang (1985) säger; att kommunikation är en typ av 
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infrastrukturfaktor som påverkar ledtiden. På grund av att fallföretagets huvudsakliga 
produktionsprocesser är relativt enkla och deras kärnkompetens snarare ligger på ett 
mer administrativt plan är stöld av teknik inte en faktor som beaktas vid 
lokaliseringsbeslut. Fallföretaget har valt att förlägga produktion av en teknikkänslig 
produkt i Sverige men det beror snarare på att skapa närhet mellan FoU och produktion 
för utveckling av denna produkt. 

5.1.4 Integration mellan tillverka/köp-beslut och lokaliseringsbeslut 
För att ta ett korrekt försörjningsbeslut behövs både tillverka/köp-dimensionen och 
lokaliseringsdimensionen vägas in. Faktorer som bör beaktas för respektive beslut har 
analyserats och tagits fram och nedan följer en jämförelse mellan de två dimensionerna. 
Detta görs för att undersöka samband och analysera relationen dem emellan för att på 
så sätt ta reda på vilka faktorer som bör beaktas vid ett försörjningsbeslut. I Figur 10 
illustreras kopplingen mellan de faktorer som bör beaktas för tillverka/köp-beslut och 
lokaliseringsbeslut. Där en koppling finns är detta markerat med grå färg. Vid en direkt 
eller stark koppling är detta markerat i svart färg. Nedan förklaras resonemanget kring 
varje koppling utifrån varje faktor som bör beaktas vid tillverka/köp-beslut och vilka 
lokaliseringsfaktorer som denna påverkas av. 

 
Figur 10 Relation mellan faktorer för tillverka/köp-beslut och lokaliseringsbeslut där 
svart färg markerar en direkt koppling. 
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Faktorn kärnkompetens påverkas av lokaliseringsfaktorerna närhet mellan FoU och 
produktion samt närhet till kund. Då fallföretaget ansåg det vara en kärnkompetens att 
konstruktionsavdelningen fanns på plats för att ta fram kundunika koncept som var 
anpassade för den egna organisationen relaterar dessa två faktorer till varandra. Vidare 
kopplas närhet till kund ihop med fallföretagets process som kärnkompetens då det 
anses vara en kärnkompetens för fallföretaget att erbjuda helhetslösningar för sina 
kunder och etablering av produktionsenheter nära kunderna ger en större möjlighet till 
detta. 

Produktionskapabilitet är en faktor som av fallföretaget beaktar i hög grad vid 
tillverka/köp-beslut. Det är därmed anmärkningsvärt att denna faktorn endast relaterar 
till en faktor för lokalisering, nämligen investeringskostnader. När fallföretaget 
förvärvar nya produktionsenheter är detta förknippat med investeringskostnader. Därför 
kopplas produktionskapabilitet samman med investeringskostnader.  

Produktionskapacitet kopplas samman med lokaliseringsfaktorerna lönekostnader och 
investeringskostnader. För att utöka produktionskapaciteten kan lönekostnaderna 
komma att påverkas då eventuella nya produktionsskift ska startas. Samma princip 
gäller för investeringskostnader, att utöka produktionskapacitet kan innebära vissa 
investeringskostnader för att till exempel anskaffa de typer av maskiner som behövs. 

Flexibilitet kopplas samman med lokaliseringsfaktorerna transportkostnader, 
kapitalbindning i lager, kvalitetsbristkostnader, närhet mellan FoU och produktion, 
närhet till kund och Ledtid. Denna faktorn har således nära koppling till 
lokaliseringsbeslutet. Logistikkostnader såsom transportkostnader och kapitalbindning 
i lager kan komma att öka då hög flexibilitet är en prioritet. Detta då flexibilitet i flera 
fall är beroende av ledtid. Kvalitetsbristkostnader påverkas av önskan om hög 
flexibilitet då kostnaderna för kvalitetsbrister hos produkterna påverkar förmågan att 
vara flexibla gentemot kunder. Hos fallföretaget anses det ge en ökad flexibilitet att 
vara närmare kunderna samt att närhet mellan FoU och produktion möjliggör bättre 
kommunikation mot produktion vilket i sin tur påverkar flexibiliteten.  

Kvalitet som faktor för tillverka/köp-beslut kopplas samman med lokaliserings-
faktorerna kvalitetsbristkostnader och närhet mellan FoU och produktion. Kvalitet och 
kvalitetsbristkostnader har en direkt relation. Närhet mellan FoU och produktion ger 
möjligheten att påverka kvaliteten.  

Produktionskostnaden påverkas av lokaliseringsfaktorerna lönekostnader och 
kvalitetsbristkostnader. Då produktion ska ske internt är lönekostnader en av de större 
faktorer som traditionellt sett och även i dagsläget beaktas då lönekostnader ingår i 
produktionskostnaderna. Det kan uppstå stora skillnader mellan hög- och låglöneländer. 
Både lönekostnader och kvalitetsbristkostnader ingår i den övergripande kategorin 
produktionskostnader för faktorer som bör beaktas vid lokaliseringsbeslut. Därför har 
båda dessa faktorer en direkt koppling till faktorn produktionskostnader för 
tillverka/köp-beslutet.  

Anskaffningskostnader kopplas samman med lokaliseringsfaktorerna transport-
kostnader, kapitalbindning i lager, lönekostnader och valutafluktuationer. Båda 
transportkostnader och kapitalbindning i lager är kostnader som är direkt relaterade till 
anskaffningskostnaderna. Vidare kan lönekostnader påverka inköpspriser vilket i sin 
tur påverkar anskaffningskostnaderna. När försörjning sker på en global marknad kan 
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problem uppstå kring valutafluktuationer vilket gör att de i viss mån också påverkar 
anskaffningskostnaderna. Därför är anskaffningskostnader starkt relaterat till 
lokaliseringsbeslutet. 

Faktorn transport kopplas samman med lokaliseringsfaktorerna transportkostnader, 
kapitalbindning i lager, närhet till kund och ledtid. Transportkostnader är en 
lokaliseringsfaktor som har sin direkta motsvarighet i tillverka/köp-faktorn transport. 
Även kapitalbindning i lager och ledtid är tydliga relaterade logistiska faktorer som 
kopplas samman med transport. Dessa faktorer är tydliga exempel på faktorer som 
påverkar försörjningsbeslutet i sin helhet både utifrån ett tillverka/köp-perspektiv och 
ett lokaliseringsperspektiv. Även närhet till kund är en lokaliseringsfaktor som påverkar 
transport i de fall närhet till kund specifikt handlar om geografisk närhet.  

Lagerhantering kopplas samman med lokaliseringsfaktorerna kapitalbindning i lager 
och ledtid. Ledtiden påverkas av lagerhanteringen då en ineffektiv lagerhantering kan 
leda till längre ledtider. Kapitalbindning i lager är något som behöver beaktas vid 
lagerhantering varvid den också har en nära koppling 

Faktorn ledtid kopplas samman med lokaliseringsfaktorerna kapitalbindning i lager, 
närhet till kund och ledtid. Kapitalbindning i lager relaterar till ledtiden på så sätt att 
leveranser med längre ledtid binder mer i kapital då produkterna eller materialet 
befinner sig längre i transport. Dessutom kan det vara nödvändigt att ha fler produkter 
i lager för att klara av efterfrågan då ledtiden är längre vilket i sin tur också binder mer 
kapital. En anledningen till att vilja vara nära sina kunder kan vara att korta ner 
ledtiderna. 

Leveranssäkerhet kopplas samman med lokaliseringsfaktorerna kapitalbindning i lager, 
kvalitetsbristkostnader, närhet till kund och ledtid. För att garantera en god 
leveranssäkerhet kan det vara nödvändigt att ha större lager vilket i sin tur binder 
kapital, något som också påverkas av ledtiderna. Att vara nära kunden anses av 
fallföretaget också bidra till leveranssäkerhet. I detta fall innebär närhet till kund själva 
kundkontakten där fallföretaget har bättre underlag på vad kunderna vill ha och när de 
vill ha dem. Kvalitetsbristkostnader är också en kostnad som påverkas av 
leveranssäkerheten. 

5.1.5 Faktorer som ej har ett samband 
I Figur 10 framgår det att tillverka/köp-faktorerna leverantörsrelationer och 
leverantörskapabilitet ej har någon koppling till lokaliseringsbeslutet. De två relaterar 
mer till varandra än till lokalisering överlag. En lokaliseringsfaktor som ej har någon 
koppling mot tillverka/köp-beslutet i Figur 10 är lagar och regler. Därför kan dessa tre 
faktorer anses ha mindre betydelse för det övergripande försörjningsbeslutet även om 
det bör beaktas vid tillverka/köp-beslut och lokaliseringsbeslut för sig.  

5.1.6 Faktorer som bör beaktas vid försörjningsbeslut  
Utifrån analysen i avsnitt 5.1.4 kan faktorer som bör beaktas för försörjningsbeslut 
identifieras. Dessa faktorer sorteras i kategorierna; enhetskostnad, logistikfaktorer, 
kapabilitetsfaktorer och riskfaktorer. I Figur 11 illustreras dessa kategorier och dess 
inbördes påverkan på varandra, där kapabilitetsfaktorer, riskfaktorer och 
logistikfaktorer i sin tur påverkar enhetskostnaden. Dessa fyra kategorier innehåller 
faktorer som bör beaktas vid ett försörjningsbeslut. 
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Figur 11 Faktorer som bör beaktas vid försörjningsbeslut. 

Utifrån Figur 10 och de kopplingar som finns mellan faktorer för tillverka/köp-beslutet 
och lokaliseringsbeslutet går det att hitta breda gemensamma nämnare under vilka 
faktorerna kan kategoriseras. Den första tydliga kategorin för faktorer som påverkar ett 
försörjningsbeslut är enhetskostnad. Hos fallföretaget var det enhetskostnad som 
slutligen avgjorde både tillverka/köp-beslut och lokaliseringsbeslut. Det finns stöd i det 
teoretiska ramverket för kostnad som avgörande faktor för tillverka/köp-beslut och 
lokaliseringsbeslut (McIvor et al., 1997; Jennings, 1997; Alard et al., 2010; Tate, 2014; 
Arlbjørn & Mikkelsen, 2014). Enhetskostnad kan delas upp i två poster, 
produktionskostnader och anskaffningskostnader. Dessa två kostnader anger den 
interna enhetskostnaden respektive den externa enhetskostnaden. Lönekostnader som 
enligt Tate (2014), traditionellt sett har varit en motivationsfaktor för att flytta 
produktion till låglöneländer ingår både i produktionskostnader och 
anskaffningskostnader när tillverka/köp-perspektivet och lokaliseringsperspektivet 
vägs samman. Det är även viktigt att fånga upp dolda kostnader som påverkar 
lokalisering. Det görs i den andra kategorin som identifierats, logistikfaktorer. Det finns 
ett samband mellan tillverka/köp-faktorerna inom SCM & logistik, och kategorierna 
logistikkostnader och distansfaktorer,  för lokaliseringsfaktorer. Detta illustreras i Figur 
10. Detta leder till kategorin logistikfaktorer som en grupp av faktorer som bör beaktas 
vid ett försörjningsbeslut. Denna gruppen består av faktorerna transportkostnader, 
kapitalbindning i lager, lagerhantering, leveranssäkerhet och ledtid.  

En till kategori av faktorer som bör beaktas vid försörjningsbeslut är 
kapabilitetsfaktorer. De första stegen i en beslutsprocess för försörjning hos 
fallföretaget var ofta relaterade till olika typer av kapabilitetsfrågor, där både 
produktionskapabilitet, och produktionskapacitet var faktorer som både initierade och 
styrde ett försörjningsbeslut. Både Lekurwale et al. (2014) och Venkatesan (1992) 
stödjer det som kommit fram i fallstudien, att både produktionskapabilitet och 
produktionskapacitet är viktiga faktorer att beakta. Båda dessa faktorer kopplas 
samman med lokaliseringsfaktorn investeringskostnader på grund av att 
investeringskostnader ofta behöver beaktas vid kapabilitetsfrågor. Därför blir 
kapabilitetsfaktorer en kategori av faktorer som bör beaktas vid ett försörjningsbeslut.  

Enhetskostnad

-Tillverkningskostnad

-Anskaffningskostnad

Kapabilitetsfaktorer

-Produktionskapabilitet

-Produktionskapacitet

Riskfaktorer

-Flexibilitet

-Kvalitet

-Valutafluktuationer

-Ledtid

Logistikfaktorer

-Transportkostnader

-Lagerhantering

-Kapitalbindning	i	lager

-Leveranssäkerhet

-Ledtid
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Den sista kategorin av faktorer som bör beaktas vid försörjningsbeslut är riskfaktorer. 
I denna grupp av faktorer ingår kvalitet och flexibilitet som två tongivande faktorer. 
Tillverka/köp-faktorn flexibilitet har i synnerhet en stark koppling till 
lokaliseringsfaktorer. Som faktorer för tillverka/köp-beslut kategoriseras kvalitet och 
flexibilitet som kapabilitetsfaktorer, men vid integrering med lokaliseringsfaktorer är 
kategorin riskfaktorer en bättre kategorisering då lokaliseringsfaktorerna introducerar 
riskperspektivet på kvalitet och flexibilitet. I denna kategori ingår även 
valutafluktuationer som kan anses innebära en osäkerhet vid försörjningsbeslut. 
Gemensamt för dessa faktorer är att de oftast uppfattas som mjuka faktorer som är svåra 
att kvantifiera. Ledtid som faktor skulle kunna ingå både i logistikfaktorer och 
riskfaktorer beroende på vilket perspektiv som antas. Ses ledtid som en 
konkurrensfördel bör den kategoriseras som en riskfaktor då den är svår att kvantifiera. 
Om ledtid betraktas som en påverkansfaktor på kapitalbindning i lager, där 
kapitalbindning i lager ökar som en konsekvens av att vilja täcka upp för längre ledtider, 
kan istället ledtid kategoriseras som en logistikfaktor. Oavsett under vilken kategori 
företag väljer att lägga ledtid, finns det brett stöd både i empirin och teorin för att ledtid 
bör beaktas vid försörjningsbeslut (Alard et al., 2010; Dou & Sarkis, 2010; Hwang et 
al., 2007). 

Vidare bör kärnkompetens beaktas vid försörjningsbeslutet då det finns brett stöd både 
i det teoretiska ramverket och i empirin. Att kärnkompetens inte outsourcas betraktas 
som vedertaget (Venkatesan, 1992). Kärnkompetens ställs därmed utanför de kategorier 
som presenteras i Figur 11. Konsekvensen av detta är att kärnkompetens istället beaktas 
i en förberedande beslutsmodell.  

5.2 Vilka av dessa faktorer som bör beaktas kan kvantifieras i 
en kalkylmodell? 
Nedan redogörs för vilka faktorer som kan kvantifieras i en kalkylmodell utav de 
faktorer som bör beaktas vid försörjningsbeslut. En förberedande beslutsmodell 
presenteras som beaktar de faktorer som ej går att kvantifiera. Därefter presenteras en 
kalkylmodell med de faktorer som går att kvantifiera.   

5.2.1 Enhetskostnad 
Genom fallföretagets totalkostnadskalkyl, som är en traditionell påläggsmetod inom 
självkostnadskalkylering, möjliggörs beräkning av tillverkningskostnad per produkt 
som kan jämföras mot anskaffningskostnaden. Enhetskostnad är därmed tydligt 
kvantifierbar som en kostnad, antingen som tillverkningskostnad eller som 
anskaffningskostnad. Ett flertal av dessa kostnader för anskaffning kan fallföretaget 
finna i deras affärssystem medan andra kvantifieras schablonmässigt. Att de indirekta 
kostnaderna är svåra att beräkna och därmed görs schablonmässigt har stöd i teorin (Ax 
et al., 2009; Alnestig & Segerstedt, 1996). En empirisk faktor som har knutits till 
anskaffningskostnad är täckning av fasta kostnader. Täckning av fasta kostnader 
kvantifieras i kalkylmodelllen som ett procentuellt påslag för infrastrukturbalanseringar 
för att balansera interna och externa försörjningsalternativ, då detta bekräftas empiriskt 
i studien. Att justera för täckning av fasta kostnader motiveras med att det finns stöd i 
det teoretiska ramverket för att hela kostnaden för tillverkning och anskaffning bör 
beaktas (Dollar, 1990). 

Fallföretaget anser att tillverkningskostnaden är den kostnad som är mest noggrant 
kvantifierad. Därav finns det tydliga kopplingar mellan empiri och teori gällande att 
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enhetskostnad kan kvantifieras. Enhetskostnad kan kvantifieras i form av 
tillverkningskostnad och anskaffningskostnad och bör därmed ingå i en kalkylmodell 
för att fatta ett långsiktigt korrekt försörjningsbeslut.  

5.2.2 Logistikfaktorer 
Fallföretaget har kvantifierade data för transportkostnader, kapitalbindning i lager, 
lagerhantering och ledtid. Alla transportkostnader och lagerhanteringskostnader 
belastar MO- och FO-påslaget i fallföretagets totalkostnadskalkyl. Fallföretaget beaktar 
lokalisering i sin beräkning av dessa vilket visar sig i att olika MO-påslag används för 
olika lokaliseringsalternativ. Påslagen är högre för lokaliseringsalternativ som medför 
högre transportkostnader och lagerhanteringskostnader. Att transportkostnader och 
kostnader för lagerhantering belastar dessa påslag i fallföretagets totalkostnadskalkyl 
går i linje med vad som bör ingå i MO- och FO-påslag enligt Ax et al. (2009), detta 
presenteras i Tabell 5. Därmed bör transportkostnader och lagerhanteringskostnader 
belasta MO- och TO-påslaget i kalkylmodellen. Skillnaden i transportkostnader och 
lagerhanteringskostnader bör synliggöras genom att olika MO- och TO-påslag används 
för olika försörjningsalternativ. 

Ledtid för olika försörjningsalternativ är känd men fallföretaget kvantifierar ej ledtid 
som en kostnad. Ledtid ses istället som en strategisk faktor vilket går i linje med de 
tillverka/köp-beslutsmodeller och lokaliseringsbeslutsmodeller som presenteras i det 
teoretiska ramverket där ledtid betraktas ur ett strategisk perspektiv (McIvor et al., 
1997; Partovi, 2006; Cánez et al., 2000; Dou & Sarkis, 2010). Därmed bör ledtid lyftas 
ur kalkylmodellen och istället beaktas i en förberedande beslutsmodell.   

Kapitalbindning i lager kan kvantifieras utifrån empirin i fallföretagets balansräkning 
genom dess indelning i omsättningstillgångar och anläggningstillgångar. Ingen 
ytterligare kvantifiering görs trots att fallföretaget poängterar vikten av kapitalbindning 
i lager. Vidare kvantifieras leveranssäkerhet i fallföretagets affärssystem. Dock 
kvantifieras det ej som en kostnad utan som avvikelser i leveranser. För att kvantifiera 
kapitalbindning i lager i en kalkylmodell framkommer av det teoretiska ramverket att 
kapitalbindning i lager kan kvantifieras genom en lagerhållningsränta. Därmed kan 
kostnaden för kapitalbindning i lager kvantifieras (Jonsson & Mattsson, 2005). Ett 
antagande görs att olika försörjningsalternativ ska ha samma servicegrad för att 
garantera leveranssäkerheten oavsett skillnader i ledtid och avstånd, samt att det 
försörjningsalternativ som kräver minst säkerhetslager antas utgöra ett normaltillstånd 
(Hayya et al., 2011). Övriga försörjningsalternativ i en kalkylmodell skulle därför 
kunna jämföras mot normaltillståndet för att få fram skillnader i kostnader för 
kapitalbindning i lager och leveranssäkerhet. Skillnaden kan i sin tur användas som ett 
procentuellt påslag för övriga försörjningsalternativ vid en beslutsvärdering. Därmed 
kan försörjningsalternativen balanseras utifrån skillnader i kapitalbindning i lager. 

5.2.3 Kapabilitetsfaktorer 
Kapabilitet är något som fallföretaget vid ett tidigt stadie i försörjningsbeslutet 
kvantifierar, där kapabilitet syftar till produktionskapabilitet och produktionskapacitet. 
Företagsförvärv för med sig investeringskostnader. Då investeringskostnaden bryts ner, 
beräknas främst den förväntade tiden för att investeringen ska vara avbetalad. Den fasta 
kostnaden för investeringen fördelas ut som en kostnad per tillverkad produkt. I det 
teoretiska ramverket framkommer av Ax et al. (2009)  att investeringskalkylering är en 
lämplig metod att använda sig av då företag expanderar till nya marknader och 
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kundbasen ska breddas eller fördjupas. Då återbetalningsmetoden definieras som en typ 
av investeringskalkylering kan det göras tydliga kopplingar mellan vad som presenteras 
i det teoretiska ramverket  och hur fallföretaget kvantifierar investeringskostnader. Då 
kapabilitetsfaktorer för med sig investeringskostnader kvantifieras kapabilitetsfaktorer 
med hjälp av investeringskostnader i kalkylmodellen. Investeringskostnader belastar 
TO-påslaget i fallföretagets totalkostnadskalkyl och det finns även stöd i det teoretiska 
ramverket för detta (Ax et al., 2009). Det finns även stöd i det teoretiska ramverket för 
at kategorisera investeringskostnader i form av avskrivningar under direkt 
teknik/maskin i självkostnadskalkylen.  

5.2.4 Riskfaktorer 
Det framgår i empirin att statistik förs gällande avvikelser i in- och utleveranser för att 
mäta kvalitetsbristkostnader. Det är dock svårt att mäta enhetligt över samtliga 
produktionsenheter. Därför blir det svårt att utföra benchmarking mellan 
produktionsenheterna. Kassationer som en del av kvalitetsbristkostnader går att hänvisa 
till direkt material (Ax et al., 2009). Därmed kvantifieras kassationer  i kalkylmodellen. 
Däremot är det svårt att kvantifiera övriga delar av kvalitetsbristkostnaderna i en 
kalkylmodell. Att kvalitetsbristkostnader är svåra att mäta finns stöd för i det teoretiska 
ramverket (Bangert, 2012; Veltri et al., 2008; Holweg et al., 2011) 

Det framgår av avsnitt 5.2.2 att ledtid också betraktas som en riskfaktor. Ledtid kan 
som riskfaktor dock ej kvantifieras som en kostnad utan bör istället beaktas utanför 
kalkylmodellen utifrån ett strategiskt perspektiv. Detta görs i en förberedande 
beslutsmodell, se Figur 12. Det finns stöd för detta i det teoretiska ramverket (Holweg 
et al., 2011). 

Flexibilitet är något som fallföretaget anser vara svårt att kvantifiera. Det finns inget 
specifikt mätetal för flexibilitet utan det är snarare en subjektiv bedömning. Flexibilitet 
som en egen riskfaktor är därmed svår att kvantifiera i en kalkylmodell. Istället kan den 
anses påverka andra typer av faktorer som i sin tur påverkar kalkylmodellens utfall. 
Detta skulle kunna ses utifrån Figur 10 där flexibilitet som faktor för tillverka/köp-
beslut har en nära koppling till flertalet lokaliseringsfaktorer. Dessa lokaliserings-
faktorer är i sin tur lättare att kvantifiera som exempelvis transportkostnader, 
kapitalbindning i lager och lagerhanteringskostnad. Vidare påverkar flexibiliteten 
ledtiden som beaktas i den kompletterande beslutsmodellen. Att flexibilitet påverkar 
dessa faktorer finns stöd för i det teoretiska ramverket (Wang, 2008; Jonsson & 
Mattsson, 2005; Cook, 2007). 

I fallstudien framkommer att fallföretaget balanserar valutafluktuationer på 
koncernnivå. Därmed beaktas valutafluktuationer men på grund av detta kvantifieras 
det därför inte som en kostnad vid försörjningsbeslut. Det framgår av det teoretiska 
ramverket att valutafluktuationer kan kvantifieras som en procentuell riskpremie (Della 
Corte et al., 2016). Valutafluktuationer är därmed en riskfaktor som går att kvantifiera 
vid ett försörjningsbeslut i en kalkylmodell genom ett procentuellt påslag vid en 
beslutsvärdering. Detta benämns som valutakursbalansering i kalkylmodellen. 

5.2.5 Förberedande beslutsmodell 
Som komplement till kalkylmodellen har en beslutsmodell konstruerats, se Figur 12. 
Den baseras på fallföretagets beslutsprocess för tillverka/köp-beslut och 
lokaliseringsbeslut, samt tillverka/köp-beslutsmodellen som presenteras i det teoretiska 
ramverket av McIvor et al. (1997). Det framgår i avsnitt 5.1.6 att kärnkompetens bör 
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beaktas vid försörjningsbeslut. Dock är kärnkompetens ej kvantifierbart utan det 
beaktas i den förberedande beslutsmodellen. I de fall som försörjningsbeslutet anses 
behandla en kärnkompetens exkluderas de externa försörjningsalternativen. Om 
försörjningen ej gäller en kärnkompetens beaktas täckning av fasta kostnader. Det 
beräknas i detta steg som ett procentuellt påslag för infrastrukturbalansering. Vidare 
genomförs en beräkning kring eventuella investeringskostnader för interna 
försörjningsalternativ om kapabilitet saknas internt. Då ledtid ej kan kvantifieras som 
en kostnad bör en ytterligare bedömning ske. Detta genomförs i denna förberedande 
beslutsmodell där ledtid beaktas som en gate för global produktion. Om ledtiden 
överstiger kundkraven exkluderas globala försörjningsalterantiv ur modellen. Om 
ledtiden är godtagbar beräknas ett procentpåslag för valutafluktuationer då detta 
innebär att offshoringalternativ är möjliga. Vidare beräknas procentpåslag för 
kapitalbindning i lager för de olika försörjningsalternativen. Därefter appliceras 
kalkylmodellen.  

 

Figur 12 Förberedande beslutsmodell. 

5.2.6 Kalkylmodell 
En kalkylmodell har konstruerats för att kunna fatta rätt försörjningsbeslut,  se Tabell 
14. Varje försörjningsalternativ, oavsett om det är internt, externt eller om det är lokalt 
eller globalt representeras som en egen kolumn i Tabell 14. På så sätt integreras både 
tillverka/köp-beslutet och lokaliseringsbeslutet i det övergripande försörjningsbeslutet. 
Ett neo-klassiskt tillvägagångssätt har valts då detta fokuserar på kostnadsminimeringar 
och lönsamhetsmaximeringar (Dou & Sarkis, 2010). Kalkylmodellen är uppdelad i två 
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delar. Första delen är en självkostnadskalkylering som utifrån ett neo-klassiskt 
perspektiv fokuserar på kostnadsminimeringar. Denna del mynnar ut i en självkostnad 
per produkt för varje försörjningsalternativ. Andra delen är en beslutsvärdering som 
utifrån ett neo-klassiskt perspektiv fokuserar på lönsamhetsmaximeringar. Här vägs 
faktorer in som ej är kvantifierbara som kostnader men som ändå påverkar företagets 
lönsamhet. Dessa faktorer ligger till grund för en riskpremie som kvantifieras som ett 
procentuellt påslag på självkostnaden. Resultatet blir ett beslutsvärde kring vilket 
försörjningsalternativ som bör väljas. Det försörjningsalternativ som har lägst 
beslutsvärde är utifrån ett neo-klassisk perspektiv även det bästa (Dou & Sarkis, 2010). 

Tabell 14 Kalkylmodell för försörjningsbeslut 

Kalkylmodell	
Försörjnings	

alternativ	1	

Försörjnings	

alternativ	2	

Försörjnings	

alternativ	3	

Försörjnings	

alternativ	N..	

1	 Direkt	Material	 kr	 kr	 kr	 kr	

2	 Direkt	lön	 kr	 kr	 kr	 kr	

3	
Direkt	teknik/maskin	
(DT/M)	

kr	 kr	 kr	 kr	

4	
Tillverkningsomkostnader	
(TO)	

kr	 kr	 kr	 kr	

5	

Materialomkostnader	
(MO)	
	

-Lagerhanteringskostnad	

inleverans	

-Transportkostnad	

inleverans	

	

kr	 kr	 kr	 kr	

6	
Tillverkningskostnad	(TVK)				
Anskaffningskostnad	(ASK)	

kr	 kr	 kr	 kr	

7	
Administrationsomkostna
der	(AO)	

kr	 kr	 kr	 kr	

8	

Försäljningsomkostnader	
(FO)	
-	Lagerhanteringskostnad	

utleverans	

-	Transportkostnad	

utleverans	

kr	 kr	 kr	 kr	

9	 Självkostnad	 kr	 kr	 kr	 kr	

	 Beslutsvärdering	
Försörjnings	

alternativ	1	

Försörjnings	

alternativ	2	

Försörjnings	

alternativ	3	

Försörjnings	

alternativ	N	

10	 Infrastrukturbalansering	
%	 %	 %	 %	

11	 Valutakursbalansering	
%	 %	 %	 %	

12	 Servicebalansering	
%	 %	 %	 %	

13	 Riskpremie	(summering)	
%	 %	 %	 %	

	

14	
Beslutsvärde	
(Totalkostnad)	

kr	 kr	 kr	 kr	
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De första nio raderna i kalkylmodellen representerar en klassisk självkostnadskalkyl 
utifrån påläggsmetoden. Hur en sådan kalkyl ser ut redogörs för i det teoretiska 
ramverket (Ax et al., 2009). De eventuella investeringskostnader som uppstår vid en 
intern kapabilitetsåtgärd beaktas på tredje raden som avskrivningskostnader under 
direkt teknik/maskin (DT/M). Empiriskt belastar investeringskostnader TO-påslaget i 
fallföretagets totalkostnadskalkyl. Det finns dock stöd för att även beakta investerings-
kostnader under direkt teknik/maskin (DT/M). Denna kategorisering har valts i 
kalkylmodellen för att ytterligare belysa investeringskostnader. Logistik-faktorerna 
transportkostnader och lagerhantering beaktas under materialomkostnader (MO) för 
inleveranser respektive försäljningsomkostnader (FO) för utleveranser. Dock har ovan 
nämnda logistiska kostnader valts att lyftas fram då de ofta förbises. För externa 
försörjningsalternativ belastas oftast endast direkt material (DM) och 
materialomkostnader (MO). Rad 1-5 summeras sedan till en tillverknings-kostnad 
alternativt anskaffningskostnad. Efter att administrationsomkostnader (AO) och 
försäljningsomkostnader (FO) har adderats presenteras slutligen självkostnaden för 
produkten på nionde raden.  

Andra delen i kalkylmodellen, raderna 10 till 14, är en beslutsvärdering där faktorer 
som ej innebär en kostnad men som påverkar företagets lönsamhet beaktas. Dessa 
faktorer kvantifieras i form av procentsatser som tas fram i den förberedande 
beslutsmodellen. På tionde raden beaktas infrastrukturbalansering. Detta görs för att 
balansera externa försörjningsalternativ mot interna då täckning av fasta kostnader får 
konsekvenser beroende på valet av försörjning. Vidare beaktas valutafluktuationer på 
elfte raden. Della Corte et al. (2016) redogör för hur denna typ av procentsats beräknas. 
Därefter beaktas kapitalbindning i lager på tolfte raden, som ett procentuellt påslag för 
att balansera servicegraden som beräknas i ett tidigare skede. Dessa procentsatser 
summeras sedan till en riskpremie på rad 13. Denna procentsats multipliceras med 
självkostnaden i den första delen av kalkylmodellen. Resultatet av detta blir sedan ett 
beslutsvärde som återfinns på rad 14. 

När beslutsfattaren har följt den förberedande beslutsmodellen och gjort nödvändiga 
beräkningar och justeringar av försörjningsalternativen kan sedan kalkylmodellen 
appliceras och ett försörjningsbeslut fattas utifrån det försörjningsalternativ som har 
lägst beslutsvärde. 
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6 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens resultat. Vidare beskrivs 
studiens implikationer och begränsningar. Dessutom beskrivs studiens slutsatser och 
rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning. 

6.1 Resultat 
Studiens syfte har varit att undersöka vilka faktorer som bör beaktas vid ett 
försörjningsbeslut för att säkerställa ett långsiktigt korrekt beslut och vilka av dessa 
som kan kvantifieras i en kalkylmodell. För att besvara syftet har det brutits ned i två 
frågeställningar. 

Vilka faktorer bör beaktas vid försörjningsbeslut? 
Försörjningsbeslutet är ett övergripande beslut där tillverka/köp-beslutet och 
lokaliseringsbeslutet finns integrerat. Försörjningsbeslutet rör sig därmed i två 
dimensioner. Frågeställningen har besvarats genom att insamlad empiri från fallstudien 
jämfördes med och tolkades utifrån det teoretiska ramverk som skapats. Därifrån kunde 
faktorer för tillverka/köp-beslut och lokaliseringsbeslut identifieras. Dessa faktorer 
integrerades sedan med varandra för att ta fram de faktorer som bör beaktas vid ett 
försörjningsbeslut. Faktorer som har identifierats har sedan grupperats i fyra 
övergripande kategorier: enhetskostnad, logistikfaktorer, kapabilitetsfaktorer och 
riskfaktorer.  
Enhetskostnad är den dominerande faktorn vid försörjningsbeslut. Kategorin 
enhetskostnad innefattar antingen tillverkningskostnad per tillverkad enhet alternativt 
anskaffningskostnad. Kategorin som innefattar logistikfaktorer belyser dolda kostnader 
vid försörjningsbeslut. Dessa kostnader uppstår främst vid lokalisering och innefattar 
faktorerna transportkostnader, lagerhantering och kapitalbindning i lager. En ytterligare 
logistikfaktor som bör beaktas är ledtid. Kapabilitetsfaktorer består av 
produktionskapabilitet och produktionskapacitet. Vid försörjningsbeslut är det av vikt 
att beakta dessa för att belysa investeringskostnader som kan krävas för att anpassa 
produktionskapabilitet eller produktionskapacitet mot efterfrågan. Riskfaktorer består 
av mjuka strategiska faktorer som bör beaktas vid försörjningsbeslut. Kategorin 
riskfaktorer innefattar flexibilitet, kvalitet, valutafluktuationer och ledtid. Ledtid 
kategoriseras både under logistikfaktorer och riskfaktorer då ledtid kan ses ur båda 
dessa perspektiv. 

Faktorer som bör beaktas vid försörjningsbeslut har identifierats och därmed kan 
studiens första frågeställning anses vara besvarad. 

Vilka av dessa faktorer som bör beaktas kan kvantifieras i en kalkylmodell för att 
säkerställa ett långsiktigt korrekt beslut? 
Den andra frågeställningen bygger på resultatet från första frågeställningen. Frågan 
huruvida det är möjligt att kvantifiera kategorierna enhetskostnad, logistikfaktorer, 
kapabilitetsfaktorer och riskfaktorer har utretts. Detta har genomförts genom jämföra 
hur fallföretaget kvantifierar dessa faktorer idag med de förslagna metoderna från det 
teoretiska ramverket. De faktorer som går att kvantifiera som kostnader utgjorde sedan 
underlag till konstruktion av en kalkylmodell. För att komplettera denna kalkylmodell 
med faktorer som är svårare att kvantifiera konstruerades en förberedande 
beslutsmodell.  
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Enhetskostnad är den kategori av faktorer som är lättast att kvantifiera. Detta är den 
tydligaste kostnadsposten och oftast det som avgör försörjningsbeslut. Vidare 
kvantifieras logistikfaktorer via MO- och FO-påslaget för att belysa dolda kostnader i 
samband med logistik. Kapitalbindning i lager kan inte belasta MO-påslaget utan 
inkluderas i en riskpremie. Den kostnadspost som tydligast relaterar till 
kapabilitetsfaktorer är investeringskostnad. Denna kostnad ingår i kalkylmodellen för 
att ta hänsyn till eventuella kapabilitetsåtgärder. Riskfaktorer är svårast att kvantifiera. 
Vissa kostnader kunde inkluderas i kalkylmodellen genom en beslutsvärdering där 
faktorerna värderades utifrån en riskpremie som kvantifieras som ett procentpåslag på 
självkostnaden. Valutafluktuationer är en av de riskfaktorer som ingår i riskpremien. 
Vidare ingår kapitalbindning i lager och leveranssäkerhet i riskpremien, samt faktorn 
täckning av fasta kostnader för att balansera externa försörjningsalternativ mot interna.  

Den förberedande beslutsmodellen tar hänsyn till kärnkompetens, en faktor som anses 
viktig att beakta men som ej kan kvantifieras. Beräkning av investeringskostnader 
genomförs då kapabilitetsåtgärder är nödvändiga. Vidare genomförs beräkningar för att 
ta fram en riskpremie som beaktar infrastrukturbalansering, valutafluktuationer och 
servicebalansering. Slutligen beaktas ledtid som anses vara en viktig faktor att beakta 
vid försörjningsbeslut. Ledtid beaktas i beslutsmodellen genom att exkludera 
offshoringalternativ i de fall ledtiden är oacceptabel. Kalkylmodellen modifieras utifrån 
resultatet i beslutsmodellen. Ett försörjningsbeslut kan sedan fattas baserat på lägst 
beslutsvärde.   

Kvantifierbara faktorer som bör beaktas vid försörjningsbeslut har presenterats i en 
kalkylmodell och ytterligare faktorer som ej kan kvantifieras har beaktats i en 
förberedande beslutsmodell för att säkerställa ett långsiktigt korrekt beslut. Därmed kan 
studiens andra frågeställning anses vara besvarad.  

6.2 Implikationer 
Studien presenterar en beslutsmodell och kalkylmodell där hänsyn tas till det 
övergripande försörjningsbeslutet och inte bara tillverka/köp-beslut eller lokaliserings-
beslut. Detta ökar möjligheten för att fatta långsiktigt korrekta försörjningsbeslut. 
Kalkylmodellen tar hänsyn till dolda kostnader som ofta förbises. Vid användning av 
kalkylmodellen kan ett företags partiskhet kring offshoringbeslutet påverkas. Detta kan 
resultera i ett ifrågasättande av självklarheten i att offshoring till låglöneland alltid är 
det bästa försörjningsalternativet utifrån ett kostnadsperspektiv. Detta kan anses vara 
en praktisk implikation av studien. 

Det har inte framkommit några nya faktorer som bör beaktas vid tillverka/köp-beslut 
eller lokaliseringsbeslut. Samtliga empiriska faktorer kunde knytas till en teoretisk 
motsvarighet. Forskningen kring tillverka/köp-beslut och lokaliseringsbeslut är gedigen 
och det finns redan ett brett underlag kring vilka faktorer som skulle kunna påverka. 
Det ter sig därmed osannolikt att nya faktorer skulle hittas i studien. Det kan vara en 
förklaring till att samtliga empiriska faktorer  kan kopplas till en teoretisk motsvarighet, 
medan det finns teoretiska faktorer som inte har empirisk motsvarighet. Dock har 
faktorerna för tillverka/köp-beslut och lokaliseringsbeslut integrerats i ett övergripande 
försörjningsbeslut. Detta har resulterat i att faktorer för ett förgripande 
försörjningsbeslut kunnat identifierats som tar hänsyn till både tillverka/köp-beslutet 
och lokaliseringsbeslutet. Detta kan anses vara en teoretisk implikation av studien. 
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En ytterligare teoretisk impliktion är att en kalkylmodell presenterats som belyser det 
övergripande försörjningsbeslutet utifrån ett kostnadsperspektiv.  En kalkylmodell som 
belyser det övergripande försörjningsbeslutet har tidigare saknats i litteraturen. De 
flesta beslutsmodeller som presenterats inom litteraturen har antingen bara behandlat 
en dimension av försörjningsbeslutet eller inte kvantifierat kostnaden för försörjningen. 
Studien har dock inga sociala implikationer.   

6.3 Begränsningar 
En begränsning som identifierats är att kalkylmodellen utgår från ett ögonblicksvärde 
där förändringar i kostnader över tid ej beaktas. Då Tate et al., (2014) menar på att till 
exempel ökande lönekostnader i lågkostnadsländer kan vara en orsak till företags 
omvärdering av offshoringbeslut kan detta ögonblicksvärde bli problematiskt då det 
försvårar ett långsiktigt korrekt försörjningsbeslut. Att prognostisera 
kostnadsförändringar över tid är dock en uppgift som bedöms vara så pass komplicerad 
att nyttan ej överstiger ansträngningen. 

En svaghet som kan lyftas fram i kalkylmodellen är avsaknaden av riskfaktorer som 
kvantifierade kostnader. Svårigheter kring kvantifiering av riskfaktorer har lyfts fram i 
tidigare kapitel. Dock skulle modellen bli än mer korrekt om dessa faktorer kunde 
kvantifieras på ett tillfredställande sätt. De faktorer som ej kunnat kvantifieras har lyfts 
ur kalkylmodellen och beaktas separat. Detta kan medföra att försörjningsbeslutet 
kompliceras ytterligare vilket kan resultera i att modellen blir svårare att applicera i 
praktiken. 

En faktor som beaktas separat i den förberedande beslutsmodellen är ledtid. 
Beslutsalternativen för ledtid i den förberedande beslutsmodellen är av binär karaktär 
där ledtid antingen bedöms som acceptabel eller oacceptabel. I de fall där det är 
tvetydigt huruvida ledtiden är acceptabel eller inte blir den förberedande 
beslutsmodellen trubbig. Det hade därför gett ytterligare styrka till kalkylmodellen att 
bedöma ledtid utifrån en mer detaljerad skala, exempelvis genom att väga in ledtid i 
riskpremien.  

En annan aspekt som är viktigt att belysa är att fallföretaget som denna studie innefattar 
fokuserar på och drivs av att tillverka så mycket som möjligt internt inom dess koncern. 
Den egna tillverkningen ses som en styrka. Detta skulle kunna innebära att 
kalkylmodellen är konstruerad för att främja interna försörjningsalternativ. Detta skulle 
kunna vara en svaghet för kalkylmodellens generaliserbarhet.  

Det finns vissa svagheter i studiens andra frågeställning med avseende på kvantifiering. 
Ingen tydlig definition för vad kvantifiering innebär presenteras i studien. Därmed blir 
bedömningen av vilka faktorer som går att kvantifiera haltande. Studiens andra 
frågeställning hade kunnat generera ett ännu bättre resultat om ett tydligt perspektiv på 
kvantifiering presenterats. 

Utgångspunkten i denna studie har konsekvent varit att möjliggöra ett långsiktigt 
korrekt försörjningsbeslut. Under empiriinsamlingen har det framkommit ett flertal 
faktorer som är av taktisk karaktär. Samtliga faktorer som benämns i det teoretiska 
ramverket är av strategisk karaktär. Det uppstår därmed en viss skevhet vid jämförelse 
mellan empirin och teori, då dessa faktorer är på olika strategisk nivåer. Kalkylmodellen 
som presenteras kan därför präglas av taktiska faktorer för försörjningsbeslut, vilket 
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kan ge bristande trovärdighet i kalkylmodellen då den är framtagen för strategiska 
försörjningsbeslut.  
En empirisk begränsning som kan lyftas fram i studien är otydlighet kring 
analysenheterna. Studiens empiri samt analys har ingen specifik åtskillnad på 
analysenheterna vilket gör att det kan uppfattas som en gemensam analysenhet. Dock 
framkommer vilken analysenhet det gäller då källa till allt empiriskt material har 
angetts.  

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Bakgrunden till studien är att nya försörjningsmöjligheter har ökat på dagens 
globaliserade marknad. Detta ställer krav på företag att fatta strategiskt korrekta 
försörjningsbeslut för att fortsatt vara konkurrenskraftiga. Studien visar på faktorer som 
bör beaktas och kvantifieras för att säkerställa att långsiktigt korrekta beslut tas. 

Faktorer som påverkar försörjningsbeslutet har identifierats. Dessa faktorer 
kategoriserats i fyra kategorier; enhetskostnad, logistikfaktorer, kapabilitetsfaktorer och 
riskfaktorer. De presenteras i Figur 11.  

De faktorer som kan kvantifieras placerades i en kalkylmodell och de faktorer som är 
svårare att kvantifiera beaktades i en förberedande beslutsmodell. Kalkylmodellen och 
den förberedande beslutsmodellen utgör underlag för att fatta långsiktigt korrekta 
försörjningsbeslut. Beslutet utgår från ett neo-klassiskt tillvägagångssätt där det 
korrekta försörjningsbeslutet har det lägsta beslutsvärdet i kalkylmodellen, efter att 
icke-kvantifierbara faktorer har beaktats i den förberedande beslutsmodellen. 

En slutsats som dras av studien är att det fortfarande är väldigt svårt att kvantifiera 
riskfaktorer och andra mer övergripande strategiska faktorer. En avsaknad av 
kostnadskvantifiering är tydlig i det teoretiska ramverket. Detta bekräftas också 
empiriskt i studien. 

Då båda frågeställningarna är besvarade på ett tillfredställande sätt och resultatet har 
presenterats i en rapport, kan därmed studiens syfte; “Att undersöka vilka faktorer som 
bör beaktas vid ett försörjningsbeslut för att säkerställa ett långsiktigt korrekt beslut 
och vilka av dessa som kan kvantifieras i en kalkylmodell”, anses vara uppfyllt. 

6.5 Vidare forskning 
För faktorer som bör beaktas och vilka av dessa som kan kvantifieras vid ett 
försäljningsbeslut har studiens utgångspunkt varit global försörjning i en industriell 
kontext. Det finns därför ett behov av vidare forskning för att bredda detta perspektivet 
och även undersöka vilka faktorer som bör beaktas och vilka av dessa som kan 
kvantifieras vid ett försörjningsbeslut inom tjänstesektorn.  

En annan aspekt för att bredda perspektivet ytterligare och öka generaliserbarheten av 
resultatet hade varit en studie som involverar fler företag och från andra länder, då 
denna studie tar sin utgångspunkt från svenska företag som verkar och har sitt säte i 
Sverige. Vidare hade det varit intressant att applicera studiens kalkylmodell i stor skala 
för att se om andra företags historiska försörjningsbeslut har varit långsiktigt korrekta.  

Denna studie har stött på utmaningar i att effektivt kostnadsbestämma riskfaktorer. Det 
anses vara en process som är komplicerad. Därmed finns det ett behov av att studera 
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hur riskfaktorer vid olika försörjningsalternativ kan kvantifieras på ett effektivt sätt för 
att nyttan ska överstiga nerlagd tid. 

Ett flertal faktorer som identifierats under empiriinsamlingen har varit av taktisk 
karaktär. Faktorer av taktisk karaktär är oftast kortsiktiga till sin natur. Det är därmed 
av intresse att undersöka i vilken betydelse dessa taktiska faktorer får för ett långsiktigt 
korrekt beslut.  

Vidare har det framkommit i studien att kostnadsförändringar över tid är en utmaning 
som långsiktigt kan påverka ett korrekt försörjningsbeslut. Därmed finns det ett behov 
av att integrera prognostisering av kostnadsförändringar över tid i en kalkylmodell för 
att ytterligare stärka ett långsiktigt korrekt beslut. 
 



Referenser 

54 

Referenser 
Alard, R., Bremen, P., Oehmen, J., & Schnieder, C. (2010). Total Cost of Ownership 
Considerations in Global Sourcing Processes. i B. Vallespir, & A. Theclé (Red.), 
Advances in Production Management Systems. New Challenges, New Approaches. 
Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. 

Alnestig, P., & Segerstedt, A. (1996). Product costing in ten Swedish manufacturing 
companies. International Journal of Production Economics , 46-47, ss. 441-457. 

Andersson, G. (2013). Ekonomistyrning : beslut och handling. Lund: Studentlitteratur. 

Arlbjørn, J. S., & Mikkelsen, O. S. (2014). Backshoring manufacturing: Notes on an 
important but under-researched theme. Journal of Purchasing & Supply Management , 
20 (1), ss. 60-62. 

Ax, C., Johansson, C., & Kullven, H. (2009). Den Nya Ekonomistyrningen (4:e 
upplagan uppl.). (O. Håkansson, Red.) Malmö: Liber AB. 

Bailey, D., & De Propris, L. (2014). Reshoring: Opportunities and limits for 
manufacturing in the UK – the case of the auto sector. Revue d’économie industrielle 
(145), ss. 45-61. 

Balakrishnan, S. (1994). The dynamics of make-or-buy decisions. European Journal of 
Operational Research , 74 (3), ss. 552-571. 

Bangert, M. (2012). The cost of quality. Quality , 51 (11), ss. 34-36. 

Bassett, R. (1991). Make-or-buy decisions. Management Accounting , ss. 58-59. 

Bengtsson, L., Berggren, C., & Lind, J. (2005). Alternativ till outsourcing. Malmö: 
Liber. 

Bogataj, M., Grubbström, R. W., & Bogataj, L. (2011). Efficient location of industrial 
activity cells in a global supply chain. International Journal of Production Economics 
, 133 (1), ss. 243-250. 

Cánez, L., Platts, K., & Probert, D. (2000). Developing a framework for make-or-buy 
decisions. International Journal of Operations & Production Management , 20 (11), ss. 
1313-1330. 

Cheshmberah, M., Makui, A., Seyedhoseini, M. S., & Najmi, A. (2011). A new fuzzy 
MCDA framework for make-or-buy decisions: A case study of aerospace industry. 
Management Science Letters , 1 (3), ss. 323-330. 

Coase, R. (1937). The nature of the firm. Economica N.S. , 4 (16), ss. 386-405. 

Cook, T. A. (2007). Global Sourcing Logistics. New York: AMACOM, American 
Management Association. 

Della Corte, P., Ramadorai, T., & Sarno, L. (2016). Volatility risk premia and exchange 
rate predictability. Journal of Financial Economics , ss. 21-40. 



Referenser 

55 

Dollar, W. (1990). The total acquisition cost of buying internationally. The 
International Executive , 31 (4), ss. 22-26. 

Dou, Y., & Sarkis, J. (2010). A joint location and outsourcing sustainability analysis 
for a strategic offshoring decision. International Journal of Production Research , 48 
(2), ss. 567-592. 

Ellram, L. (1993). A framework for total cost of ownership. The International Journal 
of Logistics Management , 4 (2), ss. 49-60. 

Ellram, L., Tate, W., & Petersen, K. (2013). Offshoring and Reshoring: An update on 
the manufacturing location decision. Journal of Supply Chain Management , 49 (2), ss. 
14-22. 

Eriksson, B. (2007). Flexibilitet-Ett exempel från forskning om flexibla organisationer 
och dess konsekvenser för arbetsmiljön. Arbetsmarknad & Arbetsliv , 13 (3-4), ss. 43-
56. 

España, J. (2013). THE REAL COSTS OF OFFSHORING. Journal of Business and 
Behavior Sciences , 25 (2), ss. 40-49. 

Ford, D., & Farmer, D. (1986). Make-or-buy: a key strategic issue. Long Range 
Planning , 19 (5), ss. 52-53. 

Fratocchi, L., Di Mauro, C., Barbieri, P., Nassimbeni, G., & Zanoni, A. (2014). When 
manufacturing moves back: Concepts and questions. Journal of Purchasing and Supply 
Management , 20 (1), ss. 54-59. 

Greve, J. (2003). Modeller för finansiell planering och analys. Lund: Studentlitteratur. 

Handfield, R., Patterson, J., & Monczka, R. (2011). Sourcing and supply chain 
management (5 uppl.). United States: South-Western College Publishing. 

Hayya, J. C., Harrison, T. P., & He, X. J. (2011). The impact of stochastic lead time 
reduction on inventory cost under order crossover. European Journal of Operational 
Research , ss. 274-281. 

Holweg, M., Reichhart, A., & Hong, E. (2011). On risk and cost in global sourcing. 
International Journal of Production Economics , 131, ss. 333-341. 

Hwang, H. S., Ko, W.-H., & Goan, M.-J. (2007). Web-based multi-attribute analysis 
model for make-or-buy decisions. Mathematical and Computer Modelling , 46 (7-8), 
ss. 1081-1090. 

Jennings, D. (1997). Strategic guidelines for outsourcing decisions. Strategic Change , 
6, ss. 85-96. 

Johansson, S.-E., & Samuelson, L. (1992). Industriell kalkylering och redovisning 
(Product costing and Management Accounting) (8:e upplagan uppl.). Stockholm: 
Norstedts Juridik. 



Referenser 

56 

Jonsson, P., & Mattsson, S.-A. (2005). Logistik: Läran om effektiva materialflöden (8:e 
upplagan uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

Juran, J. (2010). Juran´s Quality Handbook (6:e upplagan uppl.). New York: McGraw-
Hill. 

Kinnander, A. (1996). Konsten att driva investeringsprojekt. Stockholm: Förlags AB 
Industrilitteratur. 

Kumar, S., & Eickhoff, J. H. (2005). Outsourcing: When and how should it be done? 
Information Knowledge Systems Management , 5, ss. 245-259. 

Larson, P. D., & Rogers, D. S. (1998). Supply chain management: Definition, growth 
and approaches. Journal of Marketing Theory and Practice , 6 (4), ss. 1-5. 

Lekurwale, R., Akarte, M., & Raut, D. (2014). Framework to evaluate manufacturing 
capability using analytical hierarchy process. The International Journal of Advanced 
Manufacturing Technology , 76 (1-4), ss. 565-576. 

Lewin, A., & Peeters, C. (2006). Offshoring work: Business hype or the onset of 
fundamental transformation? Long Range Planning , 39 (3), ss. 221-239. 

Lysons, K., & Farrington, B. (2012). Purchasing and supply chain management (8 
uppl.). New York: Financial Times Prentice Hall. 

McIvor, R., Humphreys, P., & McAleer, W. (1997). A strategic model for the 
formulation of an effective make-or-buy decision. Management Decision , 32 (2), ss. 
169-178. 

Nassimbeni, G. (2006). International sourcing: Empirical evidence from a sample of 
Italian firms. International Journal of Production Economics , 103 (2), ss. 694-706. 

Partovi, F. Y. (2006). An analytic model for locating facilities strategically. The 
International Journal of Management Science , 34, ss. 41-45. 

Patel, R., & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder: Att planera, 
genomföra och rapportera en undersökning (4 uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

Poppo, L., Olin, J., & Zegner, T. (1995). Opportunism, routnies and boundary choices: 
a comparative test of transaction cost and resource-based explanations for make-or-buy 
decisions. Academy of Management Journal , 001 (4273), ss. 42-46. 

Sörqvist, L. (1998). Kvalitetsbristkostnader. Lund: Studentlitteratur. 

Shore, B. (1970). Quantitative analysis and the make-or-buy decision. Journal of 
Purchasing , ss. 5-11. 

Sollish, F., & Semanik, J. (2011). Strategic global sourcing best practices. United 
Kingdom: Wiley, John & Sons. 

Tate, W. (2014). Offshoring and reshoring: U.S. Insights and research challenges. 
Journal of Purchasing and Supply Management , 20 (1), ss. 66–68. 



Referenser 

57 

Tate, W., Ellram, L., Schoenherr, T., & Petersen, K. (2015). Global competitive 
conditions driving the manufacturing location decision. Business Horizons , 57 (3), ss. 
381-390. 

van Weele, A. (2001). Purchasing and supply chain management: Analysis, planning 
and practice (3 uppl.). United Kingdom: CENGAGE Lrng Business Press. 

Wang, Y.-C. (2008). Evaluating flexibility on order quantity and delivery lead time for 
a supply chain system. International Journal of Systems Science , 39 (12), ss. 1193-
1202. 

Weber, A. (1929). Alfred Weber´s theory of location of industries. Chicago: University 
of Chicago. 

Veltri, N., Saunders, C., & Kavan, C. (2008). Information systems Backsourcing: 
Correcting problems and responding to opportunities. California Management Review 
, 51 (1), ss. 50-76. 

Venkatesan, R. (1992). Strategic sourcing: to make or not to make. Harvard Business 
Review , 70 (6), ss. 98-107. 

Yin, R. (2013). Case study research: Design and methods (applied social research 
methods) (4 uppl.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications. 

Yoon, K., & Hwang, C.-L. (1985). Manufacturing plant location analysis by multiple 
attribute decision making: part 1 - single-plant strategy. International Journal of 
Production Research , 23 (2), ss. 345-359. 

Young, R. R., & Swan, P. F. (2009). Extending landed cost models to improve offshore 
sourcing decisions. International Journal of Physical Distribution & Logistics 
Management , 39 (4), ss. 320-335. 

 



Bilagor 

58 

Bilagor 
Bilaga 1 Intervjuguide 

Intervjuguide	
		 Vilka	faktorer	beaktas	vid	tillverka/köp-beslut?	

		 Kärnkompetens	

		 Aktivitet	

		 Process	

		 Teknologi	

		 Kapabilitet	

		 Produktionskapabilitet	

		 Produktionskapacitet	

		 Flexibilitet	

		 Kvalitet	

		 Kostnad	

		 Produktionskostnader	

		 Anskaffningskostnader	

		 SCM	&	logistik	

		 transport	

		 Lagerhantering	

		 Leverantörsrelation	

		 Ledtid	

		 Leverantörens	kapabilitet	

		 Leveranssäkerhet	

		 Vilka	faktorer	beaktas	vid	lokaliseringsbeslut?	

Direkta	 Logistikkostnader	

		 Transportkostnader	

		 Kapitalbindning	i	lager	

		 Produktionskostnader	

		 Lönekostnader	

		 Materialkostnader	

		 Energikostnader	

		 Kvalitetsbristkostnader	

Indirekta	 Nationella	faktorer	

		 politisk	osäkerhet	

		 Skattestrukturer	

		 Lagar	&	regler	

		 Valutafluktuationer	

		 Infrastrukturfaktorer	

		 Kommunikation	

		 Investeringskostnader	

		 Distansfaktorer	

		 Närhet	mellan	FoU/produktion	

		 Närhet	till	kund	

		 Ledtid	

		 Stöld	av	teknik	

		 Vilka	av	dessa	faktorer	kvantifieras	och	hur?	

 


