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Sammanfattning 
Företag fokuserar på att minska kostnader i försörjningsskedjan och att öka 
nettovinsten. För att kunna minska kostnaderna behöver företaget veta hur man 
mäter den totala kostnaden i en försörjningskedja (TKIF). Denna artikel handlar 
om TKIF och hur mätningar av TKIF kan användas inom industrin. I underlaget 
presenteras en modell för att mäta TKIF. Fokus ligger också på att identifiera 
skillnaden mellan TKIF baserat på en beräknad standardkostnad jämfört med 
den faktiska kostnaden. Representanter från 30 företag i tio olika branscher har 
intervjuats om hur de mäter kostnader i försörjningskedjan. En fallstudie 
beskriver och visar skillnaden i mätning av totalkostnaden i en 
försörjningskedja baserat på standardkostnader och baserat på den faktiska 
kostnaden. 

 

Nyckelord: Styrning av försörjningskedjan, mätning av nyckeltal, 
Totalkostnaden i en försörjningskedja, kostnadsanalys, excellens i en 
försörjningskedja 

 

1. Introduktion 
Schary och Skøjtt-Larsen (2001) hävdar att intäkterna och kostnaderna 
beskriver försörjningskedjan. Kostnaden ger mer information om 
försörjningskedjan än någon annan källa enligt dem. Su och Lei (2008) menar 
att kostnadsminskningar i försörjningskedjan är en ny källa för att uppnå 
konkurrensfördelar. Enligt Kumar och Chang (2007) leder en 
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kostnadsminskning till ökad nettovinst och till ökad vinst per aktie och i 
slutändan ett högre marknadsvärde. Den här artikeln behandlar och diskuterar: 
Vad är Totalkostnaden i en försörjningskedja (TKIF), olika sätt att mäta TKIF, 
hur TKIF används inom svenskt näringsliv och vad som ingår i TKIF 
Försörjningskedjan studeras med fokus på för ett enskilt företag. Det egna 
företagets försörjningskedja kan ha kopplingar till andra försörjningskedjor. Det 
egna företaget kan tillexempel köpa in produktionsdelen från ett annat företag. 
Då ingår den inköpta produktionsdelen i det egna företagets försörjningskedja. 
Produktionsdelen ingår också i försörjningskedjan hos företaget som gör 
produktionen och säljer till det första företaget. I den här studien ligger fokus på 
det enskilda företagets försörjningskedja. 

1.1. Logistik kostnad jämfört med Totalkostnad i 
försörjningskedjan 

Logistik kostnad och Totalkostnaden i en försörjningskedja är två termer som 
används både inom industrin och den akademiska världen. I enlighet med det 
utökade innehållet för styrning av försörjningskedja jämfört med styrning av 
logistikkedja har Totalkostnaden i en försörjningskedja en vidare definition än 
Logistikkostnad. Styrning av logistikkedja motsvarar det engelska begreppet 
Logistics management och styrning av försörjningskedja motsvarar Supply 
Chain Management. Logistikkostnad motsvarar Logistics cost och TKIF 
motsvarar SCC (Supply Chain Cost). Logistikkostnaden refereras normalt till 
kostnadskomponenter relaterade till distributionskostnader och kostnader för 
lager, vilket avspeglas i definitionen av logistik av Lambert et al (1998). 
Bowersox och Closs (1996) definierar TKIF som kostnadskomponenter 
relaterade orderhantering, inköp och lagerhållning. Ayers (2001) menar att 
TKIF ibland anses vara det samma som Logistikkostnad. På grund av detta 
förekommer sammanblandning och missförstånd när det gäller dessa två termer. 

1.2. Totalkostnad i försörjningskedjan 
För närvarande förekommer det många definitioner av en försörjningskedja. 
Olika människor definierar begreppet försörjningskedja på olika sätt. Till 
exempel definierar Christopher (1998) försörjningskedjan som "det nätverk av 
organisationer som är inblandade, genom uppströms och nedströms kopplingar, 
i de olika processer och aktiviteter som ger mervärden i form av produkter och 
tjänster till kunden. "Ballou (2004) säger att försörjningskedjan avser alla 
verksamheter i samband med omvandlingen och flödet av varor och tjänster, 
inklusive informationsflöden, från leverantören till slutanvändare. "Shapiro 
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(2001) säger att en försörjningskedja omfattar geografiskt spridda anläggningar 
där råvaror, mellanprodukter eller slutprodukter förvärvas, förvandlas, lagras 
eller säljs och transportförbindelser som ansluter anläggningar tillsammans med 
produktflödet. Anläggningarna kan drivas av det egna företaget eller av 
leverantörer, kunder, utomstående eller av andra delar inom företaget. 
Definitionen av försörjningskedjan är inte beroende av antalet företag som 
deltar i kedjan, utan snarare på vilka funktioner som är inblandade. I den här 
artikeln är försörjningskedjan definierad som kedjan från order mottagande till 
leverans till slutkund. TKIF definieras som alla relevanta kostnader för 
försörjningskedjan i fråga. Analys av TKIF kan utföras på olika sätt. Olika 
typer av gruppering av kostnader kan hittas i litteraturen. Bowersox och Closs 
(1996), Chen (1997), Sachan et al. (2005) och Byrne och Heavey (2006) har 
gjort liknande definitioner. Dessa definitioner använder till exempel olika 
termer för samma sak. Produktionskostnad används i definitionen av Chen 
(1997) och tillverkningskostnaden i Bowersox och Closs (1996). Chen (1997) 
säger att TKIF kan delas in i fem kategorier: Produktionskostnad, 
transportkostnad, lagerkostnad, kostnader för lagerhållning och intern 
materialhanteringskostnad. 

Sachan et al. (2005) har studerat TKIF i den indiska spannmålskedjan. De 
definierar TKIF som summan av jordbrukarens pris, total extra kostnad, totalt 
pålägg och totalt slöseri. Jordbrukarens pris är kostnaden för odling och 
bearbetning av spannmål och marginalen för jordbrukaren. Total extra kostnad 
omfattar: lagerhållningskostnad, kostnad för materialinnehav, transportkostnad, 
orderhanteringkostnad och kostnad för packning. Totalt pålägg är det belopp 
läggas till kostnaden för att få priset. Varje deltagare i kedjan har sin egen 
påläggsprocent. Totalt slöseri kan bero på en eller flera av följande tre skäl: 
gammalt spannmål, förluster under transport och snatteriförluster 

Byrne och Heavey (2006) bryter ner TKIF i fem olika kategorier: 
transportkostnad, orderhanteringskostnad, produktionskostnad, lagerkostnad 
och kostnad för restnotering. Transportkostnad är kostnaden för transporten för 
slaktdjur i bolag A till lagerhållningsplats hos distributören. Orderhantering är 
kostnaden för hanteringen av beställningar. Produktionskostnaden är kostnaden 
i samband med att leveransen bearbetas. Lagerhållningskostnaden är kostnaden 
för att hålla lager för en period. Perioden kan till exempel vara en månad eller 
ett år. Kostnaden för restnotering är kostnaden för restorder under en period. 

Su et al. (2005) menar att TKIF inkluderar både den upplupna fasta kostnaden 
och de periodiska driftskostnaderna. 
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1.3. Mätning av totalkostnaden i en 
försörjningskedja 

Solvang (2001) refererar till kostnader som en av de viktigaste 
resultatmätningarna i försörjningskedjan. Vid mätning av TKIF är det viktigt att 
veta vad du vill mäta. Quinn (1998) och Hoole (2005) beskriver mätningar av 
TKIF som har utförts. Quinn (1998) beskriver en studie som forsknings- och 
konsultföretaget Pittiglio Rabin Todd och McGrath har utfört. Företaget fann att 
företag som anses vara de bästa  företagen på att flytta en produkt på 
marknaden hade 45 procent lägre kostnad för sin försörjningskedja i jämförelse 
med den genomsnittliga konkurrenten. Orderhanterigstiden var halverad och 
kapitalbindningstiden var 50 procent mindre jämfört med konkurrenterna. 
Dessutom var deras leveransprecision 17 procent bättre. Christopher och 
Gattorna (2005) menar att det finns ett stort behov av att fokusera mer på TKIF. 
Detta understryks ytterligare av den starka trenden med ”out-sourcing” som kan 
ses i alla branscher över hela världen. 

Enligt Hoole (2005), kan TKIF variera med 5 procent till 6 procent av de årliga 
intäkterna mellan företag i samma bransch. Detta bygger på en benchmarking 
av mer än 500 försörjningskedjor. Hoole fann i sin forskning att företag som har 
en mogen försörjningskedjan har kapacitet att minska kostnaderna snabbare än 
företag med mindre mogna försörjningskedjor. Huber och Sweeney (2007) 
genomförde en undersökning bland 776 irländska företag och 59 procent av 
företagen vet inte vad de har för totalkostnad i sin försörjningskedja. 

Forskare har fokuserat på TKIF besparingar, konflikter mellan olika enheter och 
nya kunders inflytande på TKIF. Byrne och Heavey (2006) skriver att förbättrat 
informationsutbyte och bättre prognostekniker kan ge TKIF besparingar på upp 
till 9,7 %. Christopher och Gattorna (2005) diskuterar TKIF besparingar som ett 
resultat av kreativt prissättningsstrategier kombinerat med effektiv styrning av 
försörjningskedjan. TKIF besparingar ger möjligheter till ökade vinster. 

Hosang och Bongju (2005) diskuterar konflikten mellan olika enheter i en 
försörjningskedja. De säger att varje enhet försöker att minimera sin egen 
kostnad och tar inte hänsyn till hela försörjningskedjan. Enheterna kan vara 
enheter inom det egna företaget, men även enheter i ett annat företag. Det egna 
företaget kan till exempel köpa produktion från ett annat företag. En förbättring 
av produktionen som ger ett lägre produktionspris är positivt för 
produktionsavdelningen eller företaget som hanterar produktionen. 
Installationskostnaden kan öka mer än den minskade produktionskostnaden och 
den totala effekten för försörjningskedjan är negativt. Installationen är 
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kostnaden för att installera produkten. Ett företag som Nokia Siemens kan till 
exempel sälja ett radionät där installation hos kunden ingår. 

Kumar och Kropp (2006) fann i sin studie att nya kunder och nya produkter kan 
driva upp TKIF. Alnestig och Segerstedt (1996) presenterar i sin studie av tio 
svenska företag att produktkalkylering används till att beräkna 
tillverkningskostnaden, värdera lagret, utvärdera om produkten ger vinst, 
bestämma säljpriset och vara grund för lönsamhetsanalyser för olika kunder. De 
pekar också på att företag när det gäller kostnadsanalyser och analyser av vinst 
eller förlust är beroende av de affärssystem och applikationer som företaget har.  

TKIF koncentrerar sig på de kostnader som kopplas till försörjningskedjan. 
Denna kostnad kan i praktiken uppskattas på olika sätt och med olika 
noggrannhet. Ungefärliga standard allokeringar kan användas till för att räkna 
ut till exempel transportkostnader, orderhanteringskostnad etc. Den faktiska 
kostnaden kan rapporteras direkt till en kundorder eller ett kundprojekt. Det 
senare är naturligtvis att föredra för att få ett korrekt TKIF och ge stöd för rätt 
beslutstagande. För de flesta beräkningar av TKIF är en blandning av 
standardkostnader och faktiska kostnader nödvändigt. Några kostnadsdrivande 
faktorer måste fördelas som indirekta kostnader. Det kan därför vara svårt att 
mäta en exakt TKIF. En anledning till svårigheterna att mäta TKIF är att 
redovisningssystemen i företag inte är anpassade för TKIF mätningar. Enligt 
Christopher (1998) grupperar konventionella redovisningssystem kostnader i 
breda aggregerade kategorier som inte tillåter mer detaljerad analys som är 
nödvändigt för att identifiera de verkliga kostnaderna för service åt kunderna. 
Christopher (1998) beskriver två principer för logistikenkostad som också är 
tillämpliga för TKIF. De båda principerna är:  

1. Systemet bör återspegla flödet av material. Det bör därför kunna identifiera 
de kostnader som uppstår för att tillhandahålla kundtjänst på marknaden. 

2. Systemet ska kunna göra kostnads- och intäktsanalyser för olika kundtyper, 
marknadssegment och distributionskanaler. 

Christopher (1998) sammanfattar också missnöjet med konventionell 
kostnadsredovisning relaterade till logistikstyrning enligt följande: 

� Det finns en allmän okunskap om den verkliga kostnaden för service olika 
kunder, kanaler eller marknadssegment. 

� Kostnader fångas på en alltför hög nivå. 
� Full kostnadsfördelning är fortfarande det dominerande sättet. 
� Konventionella redovisningssystem är funktionella snarare än 

produktionsinriktade 
� Företag förstår produktkostnaden, men inte kundkostnaden 
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Han föreslår att Aktivitets baserad kostnad (ABC) bör användas i stället för 
traditionella metoder för att stödja logistikstyrning bättre. 

2. Modell för att mäta totalkostnaden i 
en försörjningskedja  

Modellen som presenteras i denna del inkluderar alla kostnader i företagets 
försörjningskedja. Försörjningskedjan är en del av hela företaget struktur. Detta 
bygger på uppfattningen att ett företag är uppdelat i olika delar. De olika 
delarna är forskning och utveckling (FoU), Marknadsföring och Försäljning, 
Inköp, Supply (försörjningskedja), Eftermarknad, Finans, Human Resources 
(HR) och generell administration, se figur 1. Varje del är ansvariga för sina 
kostnader och också för att sitt sätt att arbeta. Den totala kostnaden i ett företag 
är kostnaden för alla delar. TKIF är kostnaden för hantering av 
försörjningsdelen, dvs hela försörjningskedjan. 

 

Figur 1, Företagstruktur 

 

TKIF föreslås att delas in i fem huvudområden och en sjätte område som är 
tillämplig för försörjningskedjor där installationen ingår i försäljningspriset. De 
sex områdena är: 

1. Tillverkningskostnad 
2. Administrationskostnad 
3. Lagerkostnad 
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4. Distributionskostnad 
5. Kapitalbidningskostnad 
6. Installationskostnad 
 

Anledningen till att dela in TKIF i dessa sex grupper är att tydligt se var i 
försörjningskedjan kostnaden kommer ifrån. Administrationskostnader 
inkluderar alla kostnader för administration som till exempel kostnaderna för de 
människor som hanterar kundorder, personer som köper material och personer 
som bokar transporter. Det är svårt att göra en exakt definition av vad som ingår 
i varje kostnad. Detta kommer att variera mellan försörjningskedjor och typer 
av verksamhet. Det finns många olika försörjningskedjor och TKIF 
komponenterna varierar. I vissa försörjningskedjor är tillverkningskostnaden 
den dominerande delen. I andra försörjningskedjor kan distributionskostnaden 
dominera och i ett tredje lagerkostnaden. Dessa 6 områden kan ses som bas. Var 
och en av dem kan delas in i mer detaljerade grupper, se figur 2. 

TKIF är summan av tillverkningskostnaden, administrationskostnaden, 
lagerkostnaden, distributionskostnaden, kapitalbindningskostnaden och 
installationskostaden. TKIF täcker en stor del av den totala kostnaden i ett 
företag, men bara de delar som ingår i försörjningskedjan. Kostnaden för 
forskning och utveckling, marknadsföring och försäljning, personal och allmän 
generell administration ingår inte. Kostnaderna för de delar som inte ingår i 
TKIF bör naturligtvis vara en del av en totalkostnadsanalys för produkter.  
TKIF ska i första hand användas för att analysera försörjningskedjan. Analysen 
kan exempelvis fokusera på bedömning av om rätt antal personer jobbar i 
försörjningsskedjan. Fokus kan också ligga på att kontrollera om ett genomfört 
förbättringsarbete har gett önskar resultat I forma av reducerade kostnader. Ett 
annat exempel på analys där TKIF kan användas är om delar av 
försörjningskedjan skall läggas på ett annat företag eller flyttas till ett annat 
land. Delar av TKIF, främst tillverkningskostnaden, men även administrativa 
kostnader och kostnader för lager kan användas för att uppskatta värdet av 
material i lager. TKIF kan användas för att kontrollera lönsamheten för en 
produkt, kund, marknad etc. För att få en totalkostnadsanalys bör resterande 
omkostnader också fördelas på kostnadsobjektet. TKIF kan användas på de 
olika objekt som kan definieras i en försörjningskedja. Den naturliga minsta 
kostnadsenheten är produkten, och nästa steg är produktfamiljer, kunder och 
marknader. 
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Figur 2 Totalkostnaden i en försörjningskedja 

Nettoförsäljningen för produkten (eller familj av produkter, kund, marknad) 
minus totala TKIF ger bidrag till att täcka de ofördelade kostnaderna och den 
totala summan av kostnader. I ett lönsamt företag är nettoförsäljningen större än 
TKIF och ett företag bör sträva efter att hålla TKIF så lågt som möjligt och 
naturligtvis lägre än nettoförsäljningen. Högre TKIF än Nettoförsäljningen 
innebär att bolaget förlorar pengar vid försäljning av produkten. Förlora pengar 
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godtas normalt endast under en kort period vid introduktion på en ny marknad 
eller nytt segment. Nettoförsäljningen minus TKIF dividerat med 
nettoförsäljningen ger ett ratio för TKIF (TKIFR). (Detta är i paritet med en 
vinst-volymförhållandet eller nyckeltalet bidrag till marginalen, jfr. Drury 
(2004) s. 273.) 

ljningNettoförsä
TKIF - ljningNettoförsäTKIFR �  

Om detta förhållande är negativ eller nära noll är det inte så bra. Förekommer 
detta under en lång tid är verksamheten i fara. Om Nettoförsäljningen minskar 
bör också TKIF minska. Vid ökning av nettoförsäljningen ökar TKIF i de flesta 
fallen. Att använda TKIFR som ett mått att jämföra med andra företag är inte 
alltid lämpligt eftersom företag har produkter med olika värden och kostnader 
och olika försäljningsvolym. TKIFR kan jämföras mellan olika produkter, 
tillverkningsenheter och marknader inom samma företag. Den mest användbara 
jämförelsen är den inom det egna företaget över tid. En ökning av kvoten är 
gynnsam och en minskning bör undvikas. 

3. Användandet av totalkostnaden för 
försörjningskedjor inom svensk 
industri 

En studie av effektivitet i försörjningskedjor har gjorts (Pettersson (2008), 
Pettersson och Segerstedt (2010)). En del av studien var relaterat till 
Totalkostnaden i en försörjningskedja. Yrkesverksamma inom 
försörjningskedjor från 30 olika företag intervjuades. Intervjuerna gjordes per 
telefon eller i personligt möte med personer som har kunskap om 
försörjningskedjan inom sina företag. En person i varje företag intervjuades. De 
intervjuade personer valdes ut av en första kontakt med en person på 
ledningsnivå som arbetar med försörjningskedjan i bolaget. Urvalet av företag 
som användes för denna studie är inte stort, men de företag som ingår i studien 
omfattar en stor del av de största företag som är verksamma i Sverige. 
Företagen är verksamma inom 10 olika branscher. Många av företagen är 
internationella företag med verksamhet i många länder. Därför anser vi att 
denna grupp av företag ger en god grund för slutsatser. 

Sättet att mäta TKIF varierar mellan de 30 företagen som deltar i studien. 
Endast 3 företag av 30 säger att de inte mäter TKIF alls. Resten, 27 företag, gör 
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någon form av mätning av TKIF. Dessa företag mäter kostnaderna för sin 
försörjningskedja på något sätt. Det är bara ett företag som använder termen 
SCC och mäter alla delar som presenteras här. 22 företag mäter delar av TKIF 
och använder de verkliga kostnaderna, se figur 3. Två företag mäter delar av 
komponenter, men inte baserad på verkliga kostnader. Detta innebär att de till 
exempel fördelar ut distributionskostnaden baserat på en procentandel av den 
totala distributionskostnaden i bolaget. Den procentuella siffran baseras på en 
budget och tidigare beräkningar. 
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Figur 3 Mätning av totalkostnaden i en försörjningskedja 

Sektorerna material, telekommunikation och pappersindustrin är de branscher 
med företag som inte mäter TKIF i någon form (för mer information se 
Pettersson (2008), Pettersson och Segerstedt (2010)). TKIF som mått är 
intressant för företag som måste fokusera på att ha en helhetsbild av 
kostnaderna i försörjningskedjan för att kunna minska kostnaderna. För vissa 
företag är kostnaden för produktionsanläggningen den mest dominerande i 
deras försörjningskedja, För andra företag kan tillexempel 
distributionskostnaden vara den största kostnadsposten.  

Företagen i de andra branscherna mäter delar av TKIF, se figur 4. Företaget 
som använder termen SCC och mäter alla delar finns inom dagligvaruhandeln. 
Sätt att mäta skiljer sig åt mellan de olika branscherna. Mätning av TKIF i 
pappersindustrin har fokus på distributionskostnaden. Fokus i TKIF mätningen 
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inom läkemedelsindustrin är på produktionskostnader och 
distributionskostnader. 
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Figur 4 Mätning av TKIF per sektor 

4. Ett praktiskt exempel på en studie 
av totalkostnaden i en 
försörjningskedja  

Den här fallstudien har gjorts på ett större företag med verksamhet i Sverige. 
Företaget vill vara anonymt.  Företaget har godkänt att resultatet av fallstudien 
visas öppet med förutsättningen att företagets namn är dolt.  Företaget har 
många olika produkter och är uppdelat i olika produktområden. Varje 
produktområde har ett eget vinstansvar. Företaget använde standardkostnad för 
att beräkna TKIF när denna studie gjordes. Ändringar har skett efter studien. 

Det studerade företagets försörjningskedjan består av orderhantering, inköp, 
produktion, leverans och stödfunktioner. Försörjningskedjan är kundorderstyrd. 
Externa partners utföra två delar i försörjningskedjan. Produktionen görs av ett 
annat företag B och distribution av ett distributionsföretag, företaget C. 
Orderhanterings avdelningen tar emot kundordrarna från kunder och lägger 
beställningar mot produktion. Personalen på orderhanterings avdelningen tar 
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också hand om transporten till kund. De initierar en beställning till 
distributionsbolaget. Stödfunktion tar hand om uppföljning och kontakter med 
leverantören. 

4.1. Totalkostnaden för en försörjningskedja 
baserad på standard kostnad 

De studerade företaget använde en standardkostnadsmodell för mätning av 
TKIF på produktnivå. Företagets totala TKIF har beräknats och jämförd med 
den beräknade totala nettoomsättningen. Varje produkt har tilldelats en andel 
baserat på sitt leveransvärde. TKIF är indelat i 6 olika kostnadstyper enligt 
följande: 

C1: Orderhanteringskostnad 
C2: Inköpskostnad 
C3: Produktionskostnad 
C4: Fraktkostnad 
C5: Kostnad för stödfunktioner 
C6: Kapitalkostnad 

TKIF är summan av de sex kostnadstyperna. TKIF jämfördes med totala 
nettoomsättningen företaget och ett standard påslag räknades ut. TKIF 
uppskattades motsvara 15 % av nettoomsättningen. Varje produkt fick sedan en 
TKIF baserat på en beräkning av 15 % på omsättningen för produkten. 

4.2. Totalkostnaden i en försörjningskedja baserat 
på den verkliga kostnaden 

Mätning av TKIF baserat på den modell som presenterades i avsnitt 2 ger 
följande kostnadstyper: tillverkningskostnad, administrationskostnad, 
lagerkostnad, distributionskostnad och kapitabidningslkostnad. Det ingår ingen 
installation i försäljningspriset och därför ingår den inte i TKIF beräkningen. 
Företagets kostnadstyper från avsnitt 4.1 kan mappas mot den föreslagna 
modellens kostnadstyper enligt följande: C1 orderhanteringskostnad, C2 
inköpskostnad och C5 kostnad för supportfunktioner mappar mot 
administrationskostnad. C3 produktionskostnad mappar mot 
tillverkningskostnad. C6 kapitalkostnad mappar mot kapitalkostnaden i den 
föreslagna modellen. 

Omsättningen för den studerade produkten var 6 penning enheter (MU) för de 
studerade månaderna januari till juni 20XX. Administrationskostnaden 
beräknades genom att addera kostnaderna för alla människor som deltar i 
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administrationen av försörjningskedjan. Det är 10 personer som deltar från 
prognosplanering och produktionsplanering, 2 personer från orderhantering, 3 
säjare och 10 personer från produktsupport. Detta ger en total 
administrationskostnad på 1,2 MU. Tillverkningskostnaden är kostnaden som 
betalas till företag B för de produkter som de levererar under perioden. 
Kostnaden för detta är 4,2 MU. Det sker ingen lagring så lagerkostnaden blir 
noll. Alla produkter levereras direkt från leverantör B till kunderna. Alla 
produkter säljs med leveransvillkor DDU (Levererat, men utan tull) flygplats i 
köparens land. Distribution är kostnaden för DDU transporter. 
Distributionskostnaden för januari till juni 20XX är 0,6 ME. Kapitalkostnaden 
är kostnaden för kapitalbindning i försörjningskedjan. Det kapital som binds 
mellan att leverantörerna betalas och att företaget får betalt från sina kunder. 
Det är en månads försening I betalningar från kunder jämfört med när 
leverantören B får betalt. I genomsnitt 1 ME är bundet i 1 månad. Detta innebär 
en kapitalkostnad på 0,06 MU baserad på en kalkylränta på 12 %. 

 
TKIF månad 1-6 20XX  (MU) 
Tillverkningskostnad 4.2 
Administrationskostnad 1.2 
Lagerkostnad 0 
Distributionskostnad 0.6 
Kapitalbidningskostnad 0.3 

Total TKIF 6.3 
Nettoomsättning 6 
  

05.0
6
6.3 - 6TKIFR ���  (istället för 85.0

6
60.15 - 6TKIFR �

�
� ) 

4.3. Slutsatser från studien 
TKIF mätningen baserat på den faktiska kostnaden ger en TKIFR på -0.05 och 
utifrån beräknade standardkostnader en TKIFR på 0.85. Skillnaden mellan 
dessa två mätningar är betydande. Detta innebär att det ser ut som affärerna går 
bra om beräkningen baseras på standardkostnader. TKIF baseras på faktiska 
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kostnader visar att TKIF för produkten är högre än omsättningen. Detta innebär 
att TKIF måste reduceras eller försäljningen måste ökas för att få en lönsam 
affär för produkten. Studien ledde till att den studerade försörjningskedjan 
strukturerades om så att mindre antal personer jobbar i den. Den viktiga 
slutsatsen från denna studie är att om allt för grova standardkostnader används 
fås inte rätt information om TKIF. Det kan då finnas risk att företaget använder 
sina resurser på ett icke effektivt sätt och det kan medföra många nackdelar. Det 
är inte möjligt att se om produkten eller en kund är lönsam eller inte. Företaget 
kan ha tillsatt för många resurser i försörjningskedjan utan att vara medvetna 
om det. Kostnaden tas någon annanstans i organisationen. Om produkten ska 
bära sina egna kostnader måste det skäras ner i antalet inblandade personer. 
Med från början felaktig uppfattning om kostnaderna i försörjningskedjan kan 
den vara felaktigt uppsatt.  Det farligaste är att personer inom organisationen 
kommer att vilseledas att fatta fel beslut. 

5. Slutsatser 
Den empiriska studien gjord på de 30 företagen visar att många företag inte 
mäter TKIF. Många företag mäter istället endast delar av TKIF som 
tillverkningskostnaden kompletterat med distributionskostnaden. Fallstudie av 
det enskilda företaget visar att mätning av TKIF baserat på en allt för 
aggregerad beräknad standardkostnad kan felaktigt tyda på att 
försörjningskedjan hanteras på ett kostnadseffektivt sätt. Beslutet baserat på en 
alltför grov standardkostnad kan därför ge konsekvenser som inte stödja det 
mest kostnadseffektiva arbetssättet för företaget. 

Lagstiftningen i många länder kräver att lagren inte är övervärderade eller 
undervärderade. Externa revisorer kontrollerar att företag följer gällande regler. 
Detta innebär att kostnadsanalyser för tillverkningskostnader och värdering av 
lager är väl utvecklade (jfr Alnestig och Segerstedt (1996, 2008)). Från 
intervjuerna i den empiriska studien vågar vi dra slutsatsen att allmänna 
metoder för att utvärdera försörjningskedjor är underutvecklade i många företag. 
En kostnadsanalys som visar att en produkt eller ens totala produktfamilj är 
olönsam och förbrukar resurser mycket mer än förväntat är ett "dåligt" budskap. 
Många människor kan känna sig hotade inför en sådan information och kommer 
inte att gilla den. De kan därför försöka att förkasta och förneka denna 
information. Reaktionen på det praktiska exemplet i avsnitt fyra blev negativa. 
Analysatorn och budbäraren kommer inte att trivas i en sådan situation. 
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TKIF är summan av tillverkningskostnaden, administrationskostnaden, 
lagerkostnaden, distributionskostnaden, kapitalbidningskostnaden och 
installationskostnaden. Anledningen till att dela in TKIF i dessa sex 
huvudgrupper är att identifiera var kostnaderna kommer ifrån och att komma 
ihåg alla delar. De sex grupperna kan brytas ned ytterligare i undergrupper, se 
figur 1. Den föreslagna modellen tar hänsyn till den totala kostnaden i hela 
försörjningskedjan och visar var TKIF uppkommer. 

Mätning av alla komponenter som ingår i TKIF är inte vanligt. En TKIF 
mätning baserat på faktiska kostnader istället för en beräknad standardkostnad 
ger ett mer tillförlitligt resultat som ska användas när beslut ska fattas gällande 
etablering och utformning av försörjningskedjan. Företaget kan ta fel beslut när 
det gäller etablering och förvaltning av försörjningskedjan när de använder för 
grovt beräknad standardkostnad. Företaget riskerar då att använda sina resurser 
på ett ineffektivt sätt. Ett företag kan tillexempel ha för många personer 
inblandade i försörjningskedjan utan att veta om det. Kostnaden tas någon 
annanstans i organisationen. Om produkten ska bära sina egna kostnader måste 
det ske en minskning av antalet personer som är involverade. 

Företag bör dra nytta av att mäta TKIF, bör veta hur man mäter TKIF och 
mätning bör så långt som möjligt grunda sig på faktiska kostnader. Jag 
rekommenderar att företagen ska börja mäta den verkliga TKIF. Den föreslagna 
modellen för att mäta TKIF som presenteras i detta dokument kan användas 
som en underlag vid mätningar. Utvecklingen går framåt för administrativa 
redovisningssystem och redan idag finns det möjlighet att få snabb tillgång till 
verkliga faktiska kostnader istället för beräknade. Ekonomistyrningssystem, 
kontrollsystem och produktkalkyleringsprogram, är oftast delar av ett 
traditionellt ERP-system (t.ex. Oracle, SAP/R3, Jeeves, Monitor etc.). Det är 
tradition att koncentrera sig på tillverkningskostnaden. Den föreslagna 
kostnadsmodellen för TKIF stimulerar förhoppningsvis till framtida mer 
flexibla affärssystem. Framtida affärssystem måste också kunna hantera att flera 
av delarna i försörjningskedjan kan utföras av underentreprenörer och 
leverantörer och inte bara av det egna företaget. 
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