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Mot bakgrund av den situation som svensk fordonsindustri och dess leverantörer 
befinner sig i är möjligheterna att sia om framtiden mycket små. Stora politiska 
beslut i kombination med konjunkturläget i världens länder är båda exempel på 
faktorer som kommer att spela en avgörande roll för industrins kort- och långsiktiga 
framtid.

I väntan på resultat från dessa stora och komplexa system finns naturligtvis en mer 
jordnära verklighet för de många svenska och skandinaviska företag som berörs av 
krisen. Klart är dock att fordonsindustrin i rådande läge än mer kommer att pressa 
sina leverantörer att bli effektivare och billigare, vilket kommer att ställa krav på 
att finnas på plats där det är mest effektivt, var det än må vara i världen. Många av 
leverantörerna är idag små och medelstora företag och en förhållandevis liten andel 
av dessa gör idag egna internationella affärer.

Att som liten svensk leverantör, utöver att behöva hantera akuta neddragningar och 
effektiviseringar, nu också behöva möta internationell konkurrens på ett helt annat 
sätt än tidigare, gör att behovet av information kring internationella konkurrens- och 
kostnadslägen är mycket stort.

Utifrån detta perspektiv har denna rapport tagits fram. Rapporten är beställd av 
FKG och utförd av Exportrådet. För finansieringen har Tillväxtverket stått med 
Lennart Sandberg som entusiastisk handläggare av ansökan.

Rapporten har utförts i nära samarbete med svenska leverantörer som ställt upp 
med komponenter för att kunna genomföra relevanta internationella jämförelser. 
Exportrådets kontor i Ryssland, Kina och Rumänien har haft kontakterna med de 
utländska leverantörerna och projektet har letts av Exportrådet i Stockholm. FKG 
har agerat bollplank och som branschens företrädare i beställarrollen.

Ett särskilt stort tack riktas till de leverantörer som ställt upp med komponenter, tid 
och resurser, samt till Leif Olsson och Karl Björklund på Schenker Consulting AB 
som bistått med mycket värdefull information kring logistikkostnaderna.

Stockholm 2009-08-13

SvenÅke Berglie   Karl Hedberg
VD FKG   Projektledare

FÖRORD
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Många rykten florerar kring inköp av fordonskomponenter i andra länder, framförallt i 
så kallade lågkostnadsländer. Ett vanligt förekommande rykte bland leverantörerna är 
”Min kund säger att man kan köpa min komponent för halva mitt materialpris i Kina”. 
Många leverantörer har stött på denna typ av argument, men allt för få har egna 
erfarenheter kring de faktiska kostnadslägena i dessa sk. lågkostnadsländer. 

För att ge leverantörer till fordonsindustrin mer kunskap om deras internationella 
konkurrenskraft och kostnadsläge har denna rapport tagits fram av Exportrådet på 
uppdrag av FKG.

Rapporten gör en djupgående kostnadsstudie på fem olika fordonskomponenter och 
jämför kostnader i Sverige med kostnader i Kina, Ryssland och Rumänien. Rapporten 
är naturligtvis en ögonblicksbild för just dessa komponenter, men mycket generisk 
information kan utläsas och kan appliceras på andra komponenter och processer inom 
industrin.

Utöver att fem svenska leverantörer har bidragit med riktiga komponenter 
till studien så har även ett 40-tal utländska leverantörer bidragit med offerter 
och kostnadsnedbrytningar. Rapporten har fokuserat på de fem huvudsakliga 
kostnadsbärarna för fordonskomponenter: Material-, förädlings-, logistik-, OH- och 
vinstkostnader. Då frågor uppkom under projektets gång om materialkvaliteter i Kina 
köptes två provserier hem och enklare analyser genomfördes på materialen.

Efter att ha genomfört studien och analyserat materialet kan konstateras att det 
är svårt att tala om enskilda kostnadsnivåer för olika marknader. Det står klart att 
många faktorer spelar in när det handlar om att få fram en kostnad för en specifik 
marknad eller komponent.

Generellt kan dock sägs att:
Det är absolut inte alltid billigare att köpa komponenter från så kallade •	
lågkostnadsländer, 3 av 5 komponenter i studien är billigare att köpa in från andra 
länder.
Genom att bli bättre på att göra internationella inköp eller lägga ut produktion för •	
vissa komponenter kan svenska leverantörer minska sina kostnader med upp till 
20%, vilket skapar förbättrad konkurrenskraft.
Rapporten visar tydligt att en hög automatiseringsgrad och användning av •	
högeffektiva maskiner i Sverige ger komponenter med mycket god internationell 
konkurrenskraft. 
Tre viktiga aspekter att ta hänsyn till när en komponent skall köpas in eller •	
produceras någon annanstans är logistikkostnader, materialkostnader (samt 
kunskap och förståelse för lokala material) samt andelen maskinellt kontra 
manuellt arbete i komponenten.

Fordonsindustrin kommer naturligtvis fortsatt att öka sina inköp där de får bästa 
pris-, kvalitet- och leveransfördelar. Det är därför viktigt för leverantörsindustrin att 
fortsatt öka sin internationalisering och lokalisera inköp, tillverkning och försäljning 
till de platser och länder där dessa processer är mest effektiva. 

SAMMANFATTNING
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1.1. BAKGRUND

”Den här komponenten kan jag köpa för halva ditt materialpris i Kina.”
”Om du inte kan få ned kostnaden kommer vi tvingas sourca det här från Östeuropa, 
där är det mycket billigare”
Ovanstående är två exempel på vad leverantörer till fordonsindustrin möter dagligen 
i förhandlingar med sina kunder. Att fordonstillverkare köper sina komponenter 
där det är bäst och billigast är en självklarhet för industrin och en förutsättning för 
att de svenska tillverkarna skall behålla sin stora internationella konkurrenskraft. 
Denna rapport har som syfte att bistå leverantörer till fordonsindustrin 
med information om bl.a. internationella kostnadslägen för olika typer av 
fordonskomponenter.

Många leverantörer till fordonsindustrin är små- och mellanstora företag, dessa 
företag har generellt sett en förhållandevis låg exportandel (ca 25%) vilket också 
medför att erfarenheter av internationella affärer och internationell konkurrens i 
vissa fall är låg. Att under de förutsättningarna bemöta ovanstående påståenden är 
mycket svårt, då det saknas erfarenhet från internationell konkurrens samt att man 
som leverantör naturligtvis inte kan ha insikt i hur en ev. förfrågan/upphandling 
genomförts i detalj utomlands.

Mot bakgrund av detta tog FKG och Exportrådet gemensamt fram ett förslag till 
ett projekt för att ge leverantörer till fordonsindustrin mer information om faktiska 
förhållanden och kostnader när det handlar om att sourca (köpa in) från bl.a. 
lågkostnadsländer. Projektet har finansierats av Tillväxtverket och har genomförts 
under jan-jun 2009.

Tre länder valdes ut inom ramen för projektet:
Kina, ett självklart val då många frågor och åsikter finns om kostnadsläget där•	
Ryssland, ett nära grannland med en växande fordonsindustri•	
Rumänien, ett så kallat lågkostnadsalternativ inom EU•	

1.2. SYFTE

Projektet har som syfte att:
Ge leverantörer till fordonsindustrin mer information och kunskap om    •	

 internationella prisnivåer för fordonskomponenter
Ge leverantörer till fordonsindustrin information som kan bistå dem vid    •	

 strategiska beslut gällande behovet av sin egen internationaliseringsprocess
Bemöta en del rykten och åsikter som finns i branschen gällande olika globala   •	

 prisnivåer
Utgöra underlag för ev. ytterligare fördjupade studier inom något av    •	

 produktområdena
Tjäna som underlag för andra beslutsfattade såsom politiker, tjänstemän och/eller  •	

 andra myndigheter eller organisationer

INLEDNING
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1.3. GENOMFÖRANDE

Projektets avsikt har varit att få fram riktiga data för verkliga fordonskomponenter 
och sedan jämföra dessa för att få en bild av kostnadslägen för olika komponenter 
på olika marknader. Projektet har haft som målsättning att gå på djupet vad 
avser kostnader för komponenterna och detta har resulterat i att enbart ett fåtal 
komponenter (fem stycken) har analyserats. Projektet ger naturligtvis enbart 
en ögonblicksbild men ger å andra sidan en mycket detaljerad bild för dessa 
komponenter. Tanken är att leverantörerna till fordonsindustrin skall kunna relatera 
till någon av komponenterna och själva kunna dra vissa slutsatser om t.ex. sin 
internationella konkurrensförmåga För att lyckas med detta genomfördes detta 
projekt på en mycket detaljerad och företagsnära nivå. 

Följande steg genomfördes:
1.3.1 Val av komponenter 
1.3.2  Analyser i Sverige
1.3.3  Förfrågningar i Kina, Ryssland och Rumänien
1.3.4  Sammanställning av data och resultat

Se schematisk bild nedan över projektet olika steg:

Resultaten presenteras i två former:
I rapporter till de deltagande företagen, där de får tillgång till samtliga    •	

 inhämtade data och information om den komponent de ställt upp med i    
 projektet

I en rapport till FKG där samtliga data presenteras i indexerad form, vilket är   •	
 denna rapport.

Kostnadsnedbrytning av 
komponenterna I Sverige

Analyser och 
Intervjuer i 

Kina

Information till Exportrådets kontor

Analyser och 
Intervjuer i 
Rumänien

Analyser och 
Intervjuer i 
Ryssland

Sammaställning av data

Rapporter

Ftg. 1

FKG

Ftg. 2 Ftg. 3 Ftg. 4 Ftg. 5

Val av 
komponenter

Analyser i 
Sverige

Förfrågningar 
och intervjuer 

Analys och 
sammanställning
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1.3.1. Val av komponenter
Genom en allmän förfrågan till FKGs medlemmar valdes fem komponenter 
från lika många företag ut för analys. Komponenterna valdes utifrån ett flertal 
kriterier såsom; material, produktionsmetoder, produktionsvolymer, maskinkrav, 
kvalitetskrav, komplexitet och förädlingsvärde. Syftet var att få en god spridning av 
olika komponenter i studien. För att inte hamna i alltför komplicerade diskussioner 
gällande specialbyggda produktionslinjer etc. så valdes i första hand komponenter 
som kunde tillverkas i standardmaskiner samt med sådana volymer som är 
intressanta ur ett svenskt perspektiv. Komponenterna som valdes beskrivs kortfattat 
nedan.

1.3.2. Analyser i Sverige
Noggranna analyser gjordes av komponenterna i Sverige där kostnadsbilden bröts 
ned till huvudgrupperna nedan:

1. Materialkostnader
 1.1 Direkt material
 1.2 Indirekt material
2. Förädlingskostnader
 2.1 Lönekostnader
 2.2 Maskinkostnader
 2.3 Lokalkostnader
 2.4 Övriga kostnader
3. Logistikkostnader
 3.1 Transporter
 3.2 Lager- och kapitalkostnader
4. OH-kostnader
5. Vinst

Komponent Shaft
Komponenten är en bearbetad 
rundstång i seghärdat stål och 
används i drivlinan inom tung 
fordonsindustrin. Det är höga 
krav på ytor och renlighet.

Material: Seghärdat material
Gods: Rundstång
Vikt: 0,66 kg
Årsvolym: ca 70 000/år

Övriga egenskaper:
Komponenten härdas och slipas 
efter bearbetningen
Packas i pall och pallkrage med 
höga renlighetskrav

Komponent Kablage
Komponenten är ett kablage som 
levereras till personbilsindustrin. 
Ett 30-tal kontakter och 
komponenter ingår i produkten. 
Komponenten förädlas till stor del 
genom manuellt arbete.

Material: Kabel, kontakter, 
skumplast, slang

Volym: ca 80 000/år

Övriga egenskaper:
Hög andel manuellt arbete
Specifika krav på ingående 
komponenter
Packas i påse och levereras i pall

Komponent Pipe
Komponenten är ett bockat 
metallrör för användning i tunga 
fordon och består av ett rör 
samt en fastsvetsad platta.

Material: EN 10305-3, 
EN10025-2

Största mått: ca 630 mm
Gods: Ø25 x 1,5mm
Volym: ca 50 000/år
Ytbehandling: ED-lack

Övriga egenskaper:
Packas i pall och pallkrage med 
mellanläggskivor
Provtrycks vid 1 Bar

Komponent Elektronik
Komponenten är ett kretskort 
med ett 20-tal elektroniska 
komponenter samt fastlödd 
kabel. Komponenten används 
inom tunga fordon.

Material: PCB-kort, ca 20 
komponenter + kabel

Volym: ca 20 000/år

Övriga egenskaper:
ESD-krav vid tillverkning
Krav på skanning av kretskortet
Komponenten packas enskilt i 
ESD-påse

Komponent plast
Komponenten är en plastdetalj för 
användning i personbilar och 
tillverkas genom 
injektionssprutning.

Material: Glasfiberförstärkt 
polypropulenplast 

Största mått: 550 mm 
Godstjocklek: 1,5-3,2 mm
Verktyg: 1+1 Kavitet 
Maskinkrav: 400 tons låskraft 
Vikt: 0,295 kg 
Volym: ca 100 000/år 

Övriga egenskaper:
Ej synlig detalj
Packas i pall och pallkrage med 
mellanläggskivor
Verktygskostnader ej med i kalkylen

Ingen bild tillgänglig
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För beskrivning av de detaljerade nedbrytningsnivåerna, se bilaga 5.1:

Teknisk data i form av materialspecifikationer, ritningar, packinstruktioner mm. 
gicks igenom, översattes och alla referenser till slutkund eller övriga tillverkare togs 
bort. Den tekniska datan användes sedan som förfrågningsunderlag av Exportrådets 
kontor i Kina, Ryssland och Rumänien. 

1.3.3. Förfrågningar i Kina, Ryssland och Rumänien
Med det underlag som tagits fram genomfördes först leverantörssökningar på 
samtliga tre marknader och därefter gjordes förfrågningar hos de leverantörer som 
visat intresse för att delta i projektet. Förfrågningarna har genomförts i likhet 
med hur en ordinarie upphandling sker. Det som underlättat betydligt har varit 
tillgången på faktiska provbitar på komponenterna vilket medfört att många 
tekniska frågetecken och oklarheter snabbt har kunnat redas ut. Generellt kan 
sägas att det varit enklast att få fram detaljerad information om kostnader ifrån 
Rumänien. I Ryssland har detaljeringsgraden varit hög även om det krävt stor 
arbetsinsats från de lokala kontoren där. Kina har visat sig vara svårast att få fram 
detaljerad information ifrån.

Då en del svårigheter till viss del funnits att få leverantörer i Kina att delta i den 
detaljeringsgrad som togs fram i Sverige har lokala anpassningar gjorts. Huvudsyftet 
har varit att få fram information för att jämföra nedanstående kostnader, mellan 
marknader och komponenter:

Materialkostnader•	
Förädlingskostnader  •	
Logistikkostnader•	
Overhead(OH)-kostnader•	
Vinst•	
Totalkostnad för komponenten•	

De utländska företag som valt att deltaga har alla levererat nedbrytning på denna 
nivå och cirka hälften har levererat kostnadsnedbrytning på en djupare nivå.

1.3.4. Sekretess och CSR
Full sekretess har rått vad avser vem som idag är tillverkare och vem som är 
slutkund. Inte ens Exportrådets anställda på de aktuella marknaderna har 
informerats om vem som är slutkund av produkterna för att skydda leverantörer och 
slutkunder gentemot otillbörlig konkurrens eller kopiering.
För de utländska leverantörer som deltagit i studien har Exportrådets så långt som 
varit möjligt dokumenterat förhållandena gällande krav på CSR Corporate Social 
Responsibility (samhällsansvar eller företagens medborgaransvar). Detta har gjort i 
syfte att undvika tex. barnarbete eller andra djupt oetiska företeelser.
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1.3.5. Sammanställning av data och resultat
Teknisk information har funnits tillgänglig på Exportrådets interna projektsidor för 
detta projekt. Detta har säkerställt att information och förfrågningsunderlag hållit 
samma kvalitet för samtliga komponenter på alla marknader.

Data och resultat har samlats in med hjälp av mallar vilket även bidragit till att 
kvaliteten på informationen bibehållits och kunnat sammanställas på ett effektivt 
sätt.

Alla kostnader redovisas i SEK, de valutor som använts är riksbankens valutor den 
22 maj 2009, enligt nedan:

Kina    Ryssland   Rumänien
1 USD = 6,830 RMB 1 USD = 35,0 RUB  EUR = 10,47 SEK 
1 SEK = 0,861 RMB 1 SEK = 4,086 RUB1  USD = 7,900 SEK

I vissa fall har ingående delkomponenter inte varit möjliga att importera eller haft 
kostnadslägen som ej varit rimliga. Dessa ingående komponenter har då räknas bort 
även i motsvarande analys i Sverige för att kunna få jämförbarhet mellan siffrorna. 

1.3.6. Besök hos de lokala företagen
För att säkerställa att informationen om komponenternas beskaffenhet och 
kvalitetskrav kunde uppfyllas har ett flertal leverantörer av de som deltar i studien 
besökts. Under besöken gicks produktionsprocesser och kvalitetskrav igenom och 
besök i fabriken samt kontroll av arbetsförhållanden och kvalitetsprocesser gjordes. 
Besöken genomfördes under april 2009.

Se bilaga 4.7 för mer detaljer kring de besökta företagen. 

1.4. AVGRÄNSNINGAR

Projektet har inte haft för avsikt att göra en investeringsanalys till de företag som är 
med i studien. Jämförelsen har avsett produktionskostnader inklusive transporter 
för de olika komponenterna.

Korruption och kostnader som kan sättas samman med dessa problem har ej beaktas 
i projektet. Dock kommer Transperency internationals korruptionsindex för de 
respektive länderna att bifogas och i den mån så är möjligt kommer det att beaktas i 
analysdelen av rapporten
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Det finns två områden som har varit föremål för diskussion inför projektet:

Kvalitet
Projektet har haft för avsikt att mäta komponenter med SAMMA kvalitet, inte   •	

 att göra bedömningar om hur mycket kostnaderna kommer att variera för olika   
 kvalitetsnivåer

Projektet har inte gjort bedömningar vad avser kostnader för stopp i produktion   •	
 hos nästkommande led eller andra liknande sekundära effekter

En bedömning har gjorts tillsammans med företagen gällande transporter och   •	
 behov av lager för att klara dessa transporter, dock har ej extra ”kvalitetslager”   
 tagits i beaktande

Ett visst mått av kvalitetskostnader har ingått i OH-kostnaderna vad avser löner.  •	
 Management och ”normala” kvalitetskontroller har beaktats för att upprätthålla  
 samma kvalitet på komponenten.

Förhandlade priser
Projektet har inte beaktat PRISER för komponenterna, avsikten var att jämföra   •	

 KOSTNADER. Att dessa kan hänga ihop vid stora volymer är givet, dock avsåg   
 projektet att finna så ”standardiserade” komponenter som möjligt, där volymen   
 (dvs. möjligheter att sätta upp speciella produktionslinor etc.) inte skall vara den  
 största påverkande faktorn

Projektet har inte ”förhandlat” de kostnadsuppgifter som fåtts in från de lokala   •	
 bolagen, dock har ett naturligt ifrågasättande av uppgifterna naturligtvis skett   
 (också baserat på lokal kultur vad avser kostnadsdiskussioner)
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2.1. Generiska resultat

Över 40 utländska företag har deltagit i studien, ett fåtal som medvetet ”prisat ut 
sig” samt några där det ej gått att jämföra kostnaderna, har medvetet valts bort. 
Totalt har analysen gjorts på 36 inkomna förfrågningar fördelat enligt nedan:

Ett flertal av leverantörerna har också besökts för att undersöka och i vissa fall 
säkerställa produktions- och kvalitetsnivåer.
För att få fram jämförbara storheter och kunna genomföra relevanta analyser har sk 
”idealleverantörer” i varje land tagits fram. Dessa ”idealleverantörer” representerar 
den bästa leverantör som deltagit i studien vad avser produktivitet, kostnader 
och bedömd kvalitet. De framtagna ”idealleverantörerna” har jämförts med både 
meridianer och snitt för de samlade leverantörerna för att säkerställa att de inte är 
avviker för mycket från de verkliga leverantörerna. Rimligheten i siffrorna har även 
jämförts med de svenska kostnaderna och processerna för att ytterligare säkerställa 
att jämförelsen blir relevant. 

Kostnader för respektive komponent byggs upp enligt bild nedan:
 

2. RESULTAT

Plast   
Pipe   
Shaft   
Elektronik  
Kabel   
Summa  

Summa
10
6
5
9
6

36

Ryssland
2
1
2
4
1

10

Kina
3
2
2
2
2

11

Rumänien
5
3
1
3
3

15

Vinst
Den vinst som tillverkaren uppgett

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Komponentkostnader

OH-kostnader 
Ickedirekta kostnader för administration, lokaler, försäljning, koncernbidrag etc.

Logistikkostnader 
Kostnader för transporter, tullar, lager och kapitalbildning
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Komponent Plast Pipe Shaft Elektronik Kabel
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Totalkostnad 166 162 187 113 100 125 117 83 141 162 79 73 57 54 59

I diagrammet nedan finns totalkostnaderna redovisade per marknad och 
komponent:

Totalkostnader i relation till kostnader i Sverige

Att i detta sammanhang tala om kostnadsnivåer för ett enskilt land är mycket svårt 
och, enligt ovan ej särskilt rättvisande. Men det man kan konstatera är att man 
genom att köpa in eller tillverka rätt produkt i rätt land kan minska kostnaderna 
betydligt. Ett begrepp som denna rapport styrker är att i stället för att tala om ”low 
cost countries” (länder med låga kostnader) så är det mer relevant att tala om ”best 
cost countries” (länder där man får de totalt sett högsta kostnadsbesparingarna).  
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Slutsatser:
Totalt går det att hitta billigare alternativ på 3 av 5 undersökta komponenter.   •	

 På komponenterna kablage och elektronik finns de största skillnaderna mot   
 kostnaderna i Sverige.

Att köpa in samtliga komponenter från Kina skulle i detta fall dock bara innebära  •	
 en kostnadsminskning om totalt 7%.

Genom att göra inköp av rätt komponenter från rätt land kan den totala    •	
 kostnadsbilden för alla komponenterna minskas med ca 20%. Detta är dock   
 obeaktat kostnader för upphandling, verktyg, upprampning av produktion mm.    
 Om inte leverantörerna hanterar dessa frågor själva kommer deras kunder att   
 göra inköpen direkt utan leverantörernas framtida inblandning.

I avsnittet ”1.4 Avgränsningar” beskrivs vad som ej tagits i beaktande i denna 
studie. I detta sammanhang är den viktigaste aspekten av detta att rapporten 
ej har tagit hänsyn till risker med lageruppbyggnad vid kvalitetsavvikelser, 
produktionsstörningar etc. Syftet har varit att finna och jämföra komponenter 
med samma kvalitet, vilket också gjorts. I verkligheten och i vid ”skarpa” affärer 
rekommenderas dock att ta hänsyn både till risker vid lageruppbyggnad samt till 
löpande ”kontrollkostnader” för att tillse att en ev. samarbetspartner/leverantörer 
upprätthåller den kvalitetsnivå som initialt överenskommits.  

Viktigt att betona är det faktum att resultaten från denna undersökning ger en 
mycket god djupgående kunskap inom området men är ändock en ögonblicksbild över 
kostnadslägena i de tre länderna Ryssland, Kina och Rumänien. Kostnaderna för 
andra komponenter som skiljer sig mycket från de i denna rapport kan variera stort 
och därmed sagt bör man om osäkerhet föreligger göra egna undersökningar på den 
specifika komponenten innan man agerar internationellt.

Resultaten från projektet redovisas på följande sidor per komponent, marknad och 
kostnadsdrivare.
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2.2. RESULTAT PER KOMPONENT
2.2.1. Plast

Kostnader för plast-komponenten
 

Totalkostnader för plast i relation till kostnader i Sverige
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Vinst

OH-kostnader

Förädlingskostnader

Material

Komponent plast
Komponenten är en plastdetalj för 
användning i personbilar och 
tillverkas genom 
injektionssprutning.

Ingen bild tillgänglig

Material: Glasfiberförstärkt 
polypropulenplast 

Största mått: 550 mm 
Godstjocklek: 1,5-3,2 mm
Verktyg: 1+1 Kavitet 
Maskinkrav: 400 tons låskraft 
Vikt: 0,295 kg 
Volym: ca 100 000/år 

Övriga egenskaper:
Ej synlig detalj
Packas i pall och pallkrage med 
mellanläggskivor
Verktygskostnader ej med i kalkylen

Plast Sverige Ryssland Kina Rumänien
Material 55 56 56 61
Förädlingskostnader 34 31 29 21
OH-kostnader 0 7 2 8
Vinst 5 18 2 5
Logistik 6 53 73 93
Total kostnad 100 165 162 188
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Totalkostnaden för att tillverka plastkomponenten utomlands och leverera den 
till Sverige är mycket hög. Kostnader för material och tillverkning är i stort sett 
desamma för samtliga marknader, men då komponenten är skrymmande att 
transportera blir logistikkostnaderna mycket stora per komponent. Noterbart är att 
Kina har den lägsta totalkostnaden av de tre marknaderna, men den är likväl drygt 
50 procent högre än den totala kostnaden i Sverige.

Slutsatser:
Den bästa konkurrensfaktorn för denna typ av produkt tycks vara att    •	

 produktionen ligger i närheten av slutkunden och att logistikkostnaderna därmed  
 kan hållas låga.
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2.2.2. Pipe

Kostnader för pipe-komponenten
 

Totalkostnader för Pipe i relation till kostnader i Sverige
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Logistik

Vinst

OH-kostnader

Förädlingskostnader

Material

Komponent Pipe
Komponenten är ett bockat 
metallrör för användning i tunga 
fordon och består av ett rör 
samt en fastsvetsad platta.

Material: EN 10305-3, 
EN10025-2

Största mått: ca 630 mm
Gods: Ø25 x 1,5mm
Volym: ca 50 000/år
Ytbehandling: ED-lack

Övriga egenskaper:
Packas i pall och pallkrage med 
mellanläggskivor
Provtrycks vid 1 Bar

Material: EN 10305-3, 
EN10025-2

Största mått: ca 630 mm
Gods: Ø25 x 1,5mm
Volym: ca 50 000/år
Ytbehandling: ED-lack

Övriga egenskaper:
Packas i pall och pallkrage med 
mellanläggskivor
Provtrycks vid 1 Bar

Pipe Sverige Ryssland
Kina

Lokalt mtrl.
Kina

Samma mtrl. Rumänien
Material 32 48 16 32 32
Förädlingskostnader 52 14 22 22 41
OH-kostnader 7 12 4 4 3
Vinst 9 8 4 4 5
Logistik 0 31 38 38 44
Total kostnad 100 113 84 100 125
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Kostnaderna för tillverkning och leverans av denna komponent varierar mellan 
de olika marknaderna. Då komponenten har en förhållandevis hög andel 
förädlingskostnad genom manuellt arbete kommer tex. lönekostnader att påverka 
förädlingskostnaderna i stor utsträckning.

Förädlingskostnaden följer i stort lönekostnaderna (se avsnitt 2.4.2 för detaljer) för 
respektive land med det undantag att Kina har en lägre effektivitet vilket motverkar 
de låga lönekostnaderna.

Gällande kostnaderna i Kina så har det enbart inkommit offerter på komponenter 
som innehåller lokalt material, dvs konstruktionsstål som är specificerade enligt 
kinesiska krav. För att undersöka hur detta material står sig gentemot det material 
som används idag vid produktion i Sverige beställdes en noll-serie med detta 
material. Detta material har genomgått enklare materialprovningar på Kungliga 
tekniska högskolan i Stockholm och det kan konstateras att materialet är betydligt 
sprödare än det svenska vilket gör det olämpligt att använda i denna komponent. (se 
bilaga 5.3 för detaljerade resultat av analysen). Den svenska tillverkaren har även 
gjort okulära undersökningar av materialet och bedömdt ytor och bockningar som 
tillfredställande. Dock kunde konstateras att man i Kina använt sig av material med 
bibehållen svetssöm, vilket kan förklara delar av det lägre materialpriset. Rör med 
bibehållen svetssöm är dels billigare och dels ej användbara vid ändformning vilket 
är ett krav på denna komponent.

Utifrån denna samlade information dras slutsatsen att det föreslagna materialet från 
Kina inte är jämförbart med det som används idag i Sverige och därmed ej heller 
skall jämföras på samma premisser.

Komponenten är likt plastkomponenten förhållandevis skrymmande att 
transportera, vilket resulterat i höga logistikkostnader.

Slutsatser:
De först till synes låga kostnaderna för komponenten i Kina (84% av kostnaderna  •	

 i Sverige) baseras på en mycket låg materialkostnad, där materialet ej visat   
 sig hålla de kvalitets och hållfasthets krav som ställts. Byts materialet mot ett   
 motsvarande det svenska, blir totalkostnaderna för produktion i Kina och Sverige  
 precis lika stora.

Denna typ av komponent är konkurrenskraftig på lokal nivå, dvs. det är av vikt   •	
 var produktionen förläggs i förhållande till slutkunden. Att transportera denna   
 typ av komponent (även inom Europa) är i dagsläget inte lönsamt.
 Likväl som import av denna typ av komponent inte är konkurrenskraftig idag på  
 grund av logistikkostnaderna, är exporten begränsad av samma skäl. 
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2.2.3. Shaft

Kostnader för shaft-komponenten
 

Totalkostnader för Shaft i relation till kostnader i Sverige
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OH-kostnader

Förädlingskostnader

Material

Komponent Shaft
Komponenten är en bearbetad 
rundstång i seghärdat stål och 
används i drivlinan inom tung 
fordonsindustrin. Det är höga 
krav på ytor och renlighet.

Material: Seghärdat material
Gods: Rundstång
Vikt: 0,66 kg
Årsvolym: ca 70 000/år

Övriga egenskaper:
Komponenten härdas och slipas 
efter bearbetningen
Packas i pall och pallkrage med 
höga renlighetskrav

Material: Seghärdat material
Gods: Rundstång
Vikt: 0,66 kg
Årsvolym: ca 70 000/år

Övriga egenskaper:
Komponenten härdas och slipas 
efter bearbetningen
Packas i pall och pallkrage med 
höga renlighetskrav

Shaft Sverige Ryssland
Lokalt 
mtrl.

Ryssland
Samma 

mtrl.

Kina
Lokalt 
mtrl.

Kina
Samma 

mtrl.

Rumänien

Material 39 27 43 28 43 66
Förädlingskostnader 50 82 82 24 24 54
OH-kostnader 6 0 0 2 2 2
Vinst 3 0 0 5 5 11
Logistik 1 8 8 9 9 9
Total kostnad 100 117 133 69 83 141
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Shaft-komponenten skiljer sig från plast- och pipekomponenten då den dels tillverkas 
med hög automatiseringsgrad i Sverige samt att den dels är till storleken liten i 
förhållande till sitt pris, vilket gör att logistikkostnaderna blir förhållandevis små 
per enhet.

Enligt diagram och tabell ovan kan ses att totalkostnaderna är högre både i Ryssland 
och Rumänien men betydligt lägre i Kina.

Förädlingskostnaderna förhåller sig lika mot lönekostnaderna i de tre länderna, men 
materialpriserna varierar kraftigt.

I Rumänien inkom enbart offerter med till Rumänien importerat material, detta 
förklarar de höga materialkostnaderna. 

I Kina och Ryssland inkom offerter enbart med lokaltmaterial, vilket förklarar de 
låga materialkostnaderna. En provserie av det material som offererats i Kina köptes 
hem och har analyserats på Kungliga tekniska högskolan i stockholm, Inga större 
skillnader kunde upptäckas via de analyserna mellan det svenska och kinesiska 
materialen (se bilaga 5.4 för detaljer).

Den svenska tillverkaren har okulärt undersökt materialet samt gjort 
måttkontroller. Ytor och finish är acceptabla men ett antal mått ligger fel enligt 
specifikationen. Konstateras kan också att de höga renlighetskrav som finns på 
komponenten ej uppfyllts.

Baserat på erfarenheter från tidigare upphandlingar samt muntliga uppgifter från 
Kina och Ryssland kan ett pris uppskattas för de material som uppnår de högt 
ställda kraven. Med dessa material blir den totala kostnaden i Ryssland 133 och i 
Kina 83 relativt de svenska kostnaderna.

Då komponenten är mycket känslig för rost är transportförpackningen mycket viktig, 
den är idag specificerad att klara en dags leveranser på lastbil. Skulle komponenten 
köpas från tex. Kina är det fullt möjligt att förpackningskraven skulle höjas 
ytterligare för att klara transport via båt. Kostnader för sådana extra förpackningar 
och arbete för detta är ej inkluderat i denna rapport.

Slutsatser:
Gentemot både Ryssland och Rumänien står sig produktion i Sverige av denna   •	

 typ av komponent mycket väl. Hög automatiseringsgrad och högeffektiva    
 maskiner bidrar till en god konkurrenskraft som även ger goda förutsättningar för  
 export inom Europa av denna typ av produkter. 

Den låga kostnaden i Kina är relaterad till de låga lönekostnaderna (se avsnitt   •	
 2.4.2 för detaljer), andelen manuellt arbete är mycket högt för denna typ av   
 komponenter i Kina och de leverantörer som besökts i samband med detta projekt  
 bekräftar den bilden.
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2.2.4. Elektronik

Kostnader för elektronik-komponenten
 

Totalkostnader för elektronik i relation till kostnader i Sverige
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Komponent Elektronik
Komponenten är ett kretskort 
med ett 20-tal elektroniska 
komponenter samt fastlödd 
kabel. Komponenten används 
inom tunga fordon.

Material: PCB-kort, ca 20 
komponenter + kabel

Volym: ca 20 000/år

Övriga egenskaper:
ESD-krav vid tillverkning
Krav på skanning av kretskortet
Komponenten packas enskilt i 
ESD-påse

Material: PCB-kort, ca 20 
komponenter + kabel

Volym: ca 20 000/år

Övriga egenskaper:
ESD-krav vid tillverkning
Krav på skanning av kretskortet
Komponenten packas enskilt i 
ESD-påse

Elektronik Sverige Ryssland Kina Rumänien
Material 72 129 59 55
Förädlingskostnader 18 9 3 6
OH-kostnader 1 10 5 3
Vinst 9 7 7 3
Logistik 0 7 5 7
Total kostnad 100 162 79 73
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Elektronikkomponenten är mycket materialintensiv, mer än 70 procent 
av kostnaderna består av ingående material. Delar av processerna är 
mycket maskinintensiva medan andra är rent manuellt utförda arbeten. 
Förädlingskostnaderna återspeglar även för denna komponent de lokala 
lönekostnaderna dock i betydligt mindre utsträckning än tidigare komponenter.
Något förvånande visade det sig att materialpriserna för ingående komponenter är 
lägre både i Kina och Rumänien. I detta fall handlar det dock inte om så kallat lokalt 
material utan om importerade ”högkvalitets-komponenter” som bedöms leva upp till 
den kravbild som finns.

Den kraftigt avvikande materialkostnaden i Ryssland är bl a beroende på 
importtullar på elektroniska komponenter samt i viss utsträckning begränsad 
konkurrens gällande denna typ av tillverkning.

Slutsatser:
Konkurrensen vad avser tillverkning av denna typ av komponent är mycket   •	

 hård från både Kina och Rumänien. Dock finns inom denna typ av     
 komponenter ett kundbehov av lokal produktutveckling nära slutkund som ger   
 konkurrensfördelar, detta återspeglas dock ej i denna rapport. 

En slutsats att dra är att möjligheter finns för ökad export av denna typ av   •	
 komponenter till den ryska marknaden
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2.2.5. Kablage

Kostnader för kablage-komponenten

 

Totalkostnader för kablage i relation till kostnader i Sverige
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Komponent Kablage
Komponenten är ett kablage som 
levereras till personbilsindustrin. 
Ett 30-tal kontakter och 
komponenter ingår i produkten. 
Komponenten förädlas till stor del 
genom manuellt arbete.

Material: Kabel, kontakter, 
skumplast, slang

Volym: ca 80 000/år

Övriga egenskaper:
Hög andel manuellt arbete
Specifika krav på ingående 
komponenter
Packas i påse och levereras i pall

Material: Kabel, kontakter, 
skumplast, slang

Volym: ca 80 000/år

Övriga egenskaper:
Hög andel manuellt arbete
Specifika krav på ingående 
komponenter
Packas i påse och levereras i pall

Kablage Sverige Ryssland Kina Rumänien
Material 31 30 32 35
Förädlingskostnader 62 26 9 10
OH-kostnader 0 0 2 10
Vinst 4 0 7 3
Logistik 2 2 4 2
Total kostnad 100 57 54 59
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Kablage-komponenten har varit den komponent som varit svårast att jämföra. Dels 
innehöll tillverkningsprocessen många steg och dels fanns vissa processteg som var 
mycket svåra att replikera, varav de fick tas bort under projektets gång. Det som nu 
jämförs är efter justeringar i stort sett det manuella arbete som utförs vid montering 
av kablaget.

Vad avser materialkostnader för denna typ av komponenter så är det global 
prissättning som appliceras av tex. leverantörer av kontaktdon. I ett fåtal fall har det 
erbjudits ”motsvarande komponenter” dvs. kopior i offerterna, men dessa spår har av 
naturliga skäl ej följts upp. 

Totalkostnadsbilden är lägre på samtliga marknader. Det är framförallt 
lönekostnader som håller kostnaderna låga utanför Sverige. Även om 
logistikkostnaderna är relativt små så påverkas denna komponent av förhållandevis 
höga kapitalkostnader för att binda dem i lager under transport. Till exempel är 15% 
av logistikkostnaderna rena kapitalkostnader för transporterna från Ryssland och 
50% av logistikkostnaderna från Kina är tullkostnader.

Slutsatser:
Denna typ av komponenter med mycket manuellt arbete är globalt mycket   •	

 konkurrensutsatta och totalkostnaden styrs till mycket hög grad av     
 lönekostnaden.

Kombinationen av högt manuellt arbete samt höga materialkostnader gör    •	
 komponenten idealisk för tillverkning i lågkostnadsländer, då logistikkostnaderna  
 blir förhållandevis låga i relation till komponentvärdet.

Ett fåtal, men möjligen för komponenten kritiska processer, har i denna    •	
 jämförelse tagits bort, detta påverkar naturligtvis konkurrenskraften utöver vad  
 denna rapport kan påvisa.
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2.3. RESULTAT PER MARKNAD
2.3.1. Kina

Kostnadsnivåer för komponenter i Kina  

Totalkostnader i Kina i relation till kostnader i Sverige

De totala tillverkningskostnaderna är låga i Kina, svårigheterna med jämförelser 
ligger i materialvalen. De leverantörer som kontaktats inom ramen för projektet 
har uteslutande vad avser pipe och shaft räknat på lokala material. Dessa lokala 
material har en mycket lägre kostnadsbild samt att de, vad avser pipe-materialet, 
inte uppfyller de egenskaps- eller kvalitetskrav som ställs på motsvarande svenskt 
material. (Se bilagor 5.2 och 5.3 för mer detaljerad information). Som referens 
har därför komponenter lagts till som tillverkas med samma metoder fast med 
ett material som motsvarar kraven, dessa komponenter benämns ”samma mtrl.” i 
informationen ovan och är de som är av intresse att jämföra.

Värt att nämna är också att då en kinesisk leverantör används för först gången 
är det vanligt förekommande att de vill ha förskottsbetalning, ibland även för 
kommande leveranser. Detta kan naturligtvis leda till ökade kapitalkostnader, men 
har inte tagits i beaktande i denna rapport. 
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Slutsatser:
Samtliga komponenter utom plast och pipe har lägre totalkostnad med produktion  •	

 i Kina
Logistikkostnaderna är det som i stor utsträckning avgör vad som är    •	

 konkurrenskraftigt att producera i Kina
Billigast är kablage-komponenten som har nästan halva kostnaden mot    •	

 motsvarande produktion i Sverige

2.3.2. Ryssland
Kostnadsvariationerna i Ryssland är stora. Detta förklaras dels genom att många av 
de komponenter som tillverkas för fordonsindustrin tillverkas av fordonstillverkarna 
själva eller att det görs av leverantörer som finns i deras direkta närhet (och 
intressesfär). Detta medför att det i vissa avseenden inte finns den konkurrens bland 
fordonsleverantörer som finns i tex Västeuropa, där många små företag faktiskt 
levererar även till de riktigt stora tillverkarna. Nedan beskrivs kostnadsläget för de 
olika komponenterna i Ryssland.

Kostnadsnivåer för komponenter i Ryssland

Totalkostnader i Ryssland i relation till kostnader i Sverige:
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Kommentarer:
De manuellt intensiva komponenterna kabel och pipe har kostnadsnivåer som är •	
förhållandevis konkurrenskraftiga internationellt
De högt automatiserade produkterna tillverkas mot stora kostnader i Ryssland•	
Kostnader för elektronikkomponenten är mycket höga•	
De höga kostnadsnivåerna i Ryssland skapar naturligtvis exportmöjligheter för •	
företag i Ryssland

2.3.3. Rumänien
Kostnadsläget för tillverkning av komponenter är förhållandevis lågt i Rumänien, 
det som överraskat är de stora logistikkostnaderna trots att Rumänien är en del 
av EU. Att transportera godset per lastbil från Rumänien till Sverige är i vissa fall 
dyrare än transporten för samma gods från Kina.

Kostnadsnivåer för komponenter i Rumänien

 

Totalkostnader i Rumänien i relation till kostnader i Sverige:

Kommentarer:
Kostandsnivåerna vad avser tillverkning är låga i Rumänien•	
De höga kostnaderna för shaft är till stor del relaterade till en hög     •	

 materialkostnad där tillverkaren i detta fall var tvungen att importera material   
 från Sverige för att leva upp till kraven som ställdes på materialet

Även om logistikkostnaderna är höga till Sverige bör betänkas att Rumänien   •	
 ligger nära stora delar av den Östeuropeiska fordonstillverkningen och ur ett   
 konkurrensperspektiv är detta naturligtvis en fördel för rumänska tillverkare   
 (eller andra tillverkare lokaliserade i Rumänien), detta tas dock ej i beaktande i   
 denna rapport.
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2.4. RESULTAT PER KOSTNADSDRIVARE

2.4.1.  Materialkostnader
Materialkostnaderna är den kostnad som varierar mest mellan de olika 
marknaderna och är också den faktor som är svårast att jämföra. Generellt kan 
sägas att det finns två typer av jämförelser när det avses material:

Jämförelser mellan exakt samma material
I de fall där exakt samma material har använts för att få fram prisuppgifter på 
de tre olika marknaderna kan konstateras att det finns en global prissättning av 
materialen.. Generellt kan sägas att motsvarande material i de tre länderna är lika 
dyra eller dyrare än i Sverige, se diagram nedan: 

Några siffror sticker ut och kommenteras nedan:
Det höga kostnadsläget för konstruktionsstål i Ryssland beror på importkostnader  •	

 för detta specifika stål
Den leverantör som användes för shaft i Rumänien kunde ej finna likvärdigt   •	

 material och tvingades importera material från Sverige
Kostnaderna för att importera elektronikkomponenter till Ryssland är mycket hög•	

2.4.1.2. Jämförelser med lokala material
I ett flertal fall erhölls offerter där ”lokala material” användes, dessa material är 
sk. ekvivalenter enligt de lokala marknadernas översättningstabeller. De ”lokala 
material” som analyserats har visat sig i ett av fallen klara kraven och i ett annat 
vara betydligt sämre ur produktions- och processperspektiv. Svårigheter med lokala 
material är någonting som branschen kommer att vara tvungna till att lära sig 
arbeta och leva med.

Skillnader i materialkostnader där sådana kunnat påvisas redovisas i nedanstående 
diagram och tabell:
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Utifrån de data som kommit in under arbetes gång kan nedanstående tabell 
sammanställas, dock bör nämnas att detta är uppskattningar utifrån ett statisktiskt 
begränsat underlag och att informationen enbart bör ses som indikativ.

Jämförelser med materialkostnader i Sverige

2.4.2.  Tillverkningskostnader
De olika komponenterna har naturligtvis olika tillverkningsprocesser som drar 
kostnader av olika typer. Mellan de olika marknaderna finns också skillnader om hur 
man bedömer administrativa kostnader och var vissa kostnader tas, för att motverka 
dessa skillnader definieras tillverkningskostnaderna, något yvigt, enligt nedan:

 Lönekostnader
 Maskin- och lokalkostnader
 Kvalitetskostnader
 + Affärsomkostnader
 Tillverkningskostnader

För mer detaljer kring de siffror som använts se bilaga 5.5
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Jämförelser med materialkostnader i Sverige
Ryssland Kina Rumänien

Material Samma material Lokalt material Samma material Lokalt material Samma material Lokalt material

Plast ±0 ±0 ±0 5-10% billigare ±0 5-10% billigare
Konstruktionsstål 40% dyrare --- ±0 40-60% billigare --- 20-30% billigare

Seghärdat stål 10-15% dyrare 25% billigare 10-15% dyrare 30% billigare 60% dyrare ---
Elektronikkomponenter 80% dyrare --- 20% billigare 20% billigare 30% dyrare 25% billigare
Kablage ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0
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Tillverkningskostnaderna förhåller sig relativt kostnaderna i Sverige på 
nedanstående sätt mellan komponenter och marknader:

 

Kommentarer:
Tillverkningskostnaderna är generellt sett lägre för samtliga komponenter i   •	

 samtliga länder utom för shaft och plast i Ryssland
Tendensen är att desto mer avancerad maskinpark som används i Sverige    •	

 desto mindre är skillnaden i tillverkningskostnad, vilket tyder på att hög grad   
 av automatisering är ett starkt internationellt konkurrensmedel för svenska   
 leverantörer.

2.4.3.  Logistik
En av de stora frågorna inför projektet var hur pass mycket logistikkostnaderna 
skulle påverka utfallet. Inom ramen för studien har det gjorts förfrågningar på 
kostnaderna kring logistiklösningar för de olika komponenterna. 
För att få kostnadslägen för logistikkostnaderna har Schenker Consulting AB varit 
till stor hjälp. Logistikkostnaderna delas in i tre undergrupper, transportkostnader, 
tullkostnader, lager- och kapitalkostnader.

2.4.3.1. Transportkostnader
Transportkostnaderna avser de kostnader som täcker transporter från tillverkaren 
till slutkund. Då de olika komponenterna har olika slutkunder har dessa beräknats 
individuellt för att fram rätt kostnad för rätt komponent till rätt slutkund.
Beräkningar av transportkostnader har baserats på att kunna skicka optimala 
skeppningsstorlekar för att kunna hålla transportkostnaderna på lägsta möjliga 
nivå.
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På bild och tabell nedan kan ses mellan vilka platser som beräkningarna är gjorda 
för:

Skeppningsorter
Guangzhou Development Zone (via Guangzhou), Kina
Ningbo Development Zone (via Shanghai), Kina
Nizhny Novgorod, Ryssland
Saint-Petersburg, Ryssland
Bucharest, Rumänien
Cluj-Napoca city, Rumänien

Slutkundsorter
Göteborg, Hisingen 
Södertälje

Att redovisa de enskilda kostnaderna för transporterna är tämligen ointressant 
då det är olika förutsättningar för samtliga dessa transporter, kostnaderna styrs 
av faktorer såsom vikt och volym per packenhet, totala volymer på skickat gods, 
värde per skickad enhet mm. Nedan finns en jämförelse mellan kostnader per pall 
för två av komponenterna som skeppas med pall och två pallkragar och lock som är 
staplingsbara. 

Beroende på antal skickade pall per år (dvs. transportvolymerna) så skiljer sig 
kostnaderna per skickad pall betydligt. Generellt kan nedanstående tabell gälla som 
riktmärken för kostnader per skickad pall.

Shanghai

Guangzhou

Saint Petersburg

Cluj
Bukarest

Göteborg Södertälje

Nizhniy Novgorod

 Där slutkund hämtar på 
lager med lokal slingbil
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Kostnader per skickad pall

Dessa värden är enbart riktvärden och för att få fram en verklig kostnad kräver att 
man gör kalkyleringar för den produkt som skall skeppas. Dock kan sägas att om det 
skall vara värt att skeppa någonting i lägre volymer till Sverige bör det finnas ett 
varuvärde per pall om minst 800 SEK om man generellt inte vill att kostnaderna för 
transporter skall överstiga 50%. 

Då de olika komponenterna har olika förutsättningar är redovisning av de 
faktiska logistikkostnaderna ej intressanta. Dock är det av intresse att jämföra 
logistikkostnaderna i relation till totalkostnaden för komponenten, detta beskrivs i 
diagrammet nedan:

Logistikens andel av totalkostnaderna

Årsvolym (ant. pall) Kina Ryssland Rumänien
1250 425 SEK 250 SEK 625 SEK
200 850 SEK 800 SEK 1500 SEK
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Kommentarer:
Volymiösa komponenter som plast- och pipekomponenten har mycket höga   •	

 relativa transportkostnader, transportkostnaderna kommer i detta fall att stå för  
 ca hälften av den totala kostnaden för komponenten.

I fallen med shaft-, elektronik- och kablagekomponenterna är de relativa    •	
 kostnaderna för logistik ca 5-15% av den totala komponentkostnaden

2.4.3.2. Tullkostnader
För att importera varor från vissa länder tas det ut en tullavgift. Denna avgift består 
(enkelt beskrivet) av en procentsats av kostnaderna för varan + leveranser och 
försäkringar. Nedan beskrivs de tulltaxor som lagts på för respektive vara och land:

Land

Dessa tulltaxor gäller för dessa specifika komponenter, generellt varierar taxorna 
inte så mycket mellan länderna utöver att vissa länder har speciella avtal (tex 
Ryssland) som gör att tullavgifter slopas.

Vid beräkning av tullar bör man också beakta om det finns strafftullar sk. 
antidumping, för den enskilda komponenten. Information om strafftullar finner man 
enklast på Kommerskollegiums hemsida www.kommers.se.

2.4.3.3. Lager- och kapitalkostnader
Kostnader för lagerhållning samt kapitalkostnader i samband med lager och 
transport har tagits fram i samband med transportkostnaderna då dessa naturligtvis 
påverkar varandra. Viktigt att påpeka är att dessa lagerkostnader täcker kostnader 
för komponenter ”på väg” samt för att hålla ett leveranslager nära slutkund relaterat 
till skeppningsstorlek. Lagren är inte dimensionerade för att klara av tex ett större 
kvalitetsfel eller plötslig ordertillväxt. För detta bör man ta höjd vid mer detaljerade 
beräkningar.
Generellt kan sägas att kapitalkostnaderna är mycket låga och i snitt mellan 0,5-1 
procentenheter av den totala kostnaden för komponenten.

Nedan visas lager- och kapitalkostnader i relation till komponentvärdet:

Komponent
Plast
Pipe
Shaft
Elektronik
Kabel

Kina
3%
3%
4%
0%

3,7%

Ryssland
0%
0%
0%
0%
0%

Rumänien
0%
0%
0%
0%
0%



DYRT ATT KÖPA BILLIGT?

33

2.4.4.  Vinst
Från respektive leverantör har information om vinstmarginalen tagit in. Den 
vinstmarginal som angivits är naturligtvis en ögonblicksbild och kommer helt 
naturligt att förändras vid förhandlingar. Dock syns vissa tendenser som beskrivs 
i diagrammet nedan, som visar max- och minvärden på de vinstmarginaler som 
uppgetts:

 

Kommentarer:
Vinstmarginalerna för de lokala tillverkarna ligger väsentligt högre i Ryssland   •	

 och Kina, dessa kan dock förväntas minska (och närma sig de svenska nivåerna)   
 i en förhandling samt över tid i en acklimatisering till den globala     
 fordonsindustrins standard.
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2.5 PROCESSEFFEKTIVITET
Utifrån materialet har en del enklare beräkningar och sammanställningar gjorts 
gällande att jämföra processeffektivitet mellan de olika marknaderna. Effektivitet 
definieras i detta fall som skapat förädlingsvärde per processtimme enligt nedan (för 
detaljer se bilaga 5.6):

Skapat förädlingsvärde = Det förädlingsvärde (mätt i lokala kostnader) som    
    tillverkningsprocessen skapar för respektive komponent

Processtimme =   Är kostnaden för en timmes arbete hos den lokala    
    tillverkaren och är en kombination mellan lönekostnader   
    och maskinkostnader för respektive marknad    
    och komponent.

När dessa två kombineras för respektive komponent fås nedanstående resultat 
uttryckt i procent av den svenska processeffektiviteten.

Det bör poängteras att detta är resultat som baseras enbart på de uppgifter som 
inkommit i denna studie varför de bör användas endast som indikativa siffror då de 
ger en ögonblicksbild. 

Kommentarer:
Det är tydligt att olika processer skiljer sig åt, de automatiserade processerna har  •	

 en hög relativ effektivitet i Sverige medan den mer manuellt krävande    
 tillverkningen har en högre effektivitet på samtliga de andra marknaderna.

Ur ett konkurrensperspektiv är det viktigt för Sverige att behålla en hög    •	
 processeffektivitet för att kunna konkurrera på en global marknad. 

Det bör betonas att dessa resultat gäller för de lokala marknaderna, dvs. om en   •	
 svensk leverantör flyttar tillverkning till Kina är det med stor sannolikhet inte   
 så att man kommer att kunna ”flytta med” sin höga processeffektivitet utan   
 kommer att behöva anpassa sig till de lokala förhållandena, detta är dock mer   
 fråga vid ev. investeringsanalyser etc. vilket inte omfattas av denna rapport.
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2.6. Framtidsaspekter
Uppskattningar har gjort om hur lönekostnader kommer att påverkas på de olika 
marknaderna de kommande tre åren. Resultaten är uppskattningar gjorda av de i 
studien deltagande utländska företagen, dessa redovisas nedan:

      Kina  Ryssland  Rumänien
Bedömd ökning av lönekostnader/år 10-15% 15-20%  10-15%
  
Utifrån informationen ovan har en mycket förenklad beräkning gjorts över 
löneutvecklingen de kommande 20 åren, se diagram:

 

Denna typ av beräkningar är naturligtvis starkt förenklade och en mängd andra 
faktorer som valutor, världskonjunktur, politiska avtal etc. spelar naturligtvis 
stor roll i att försöka göra en uppskattning om framtida lönekostnader. Dock 
kan konstateras att de kommande 15 åren kommer det sannolikt att finnas sk 
lågkostnadsproduktion i dessa länder.

Kommentarer:
Förutsatt följande kostnadshöjningar kommer det att ta Ryssland 13 år,    •	

 Rumänien 18 år och Kina 34 år att nå samma lönenivåer som Sverige vad avser   
 kollektivanställda.
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Syftet med rapporten är att:
Ge leverantörer till fordonsindustrin mer information och kunskap om 1. 
internationella prisnivåer för fordonskomponenter
Ge leverantörer till fordonsindustrin information som kan bistå dem vid 2. 
strategiska beslut gällande behovet av sin egen internationaliseringsprocess
Bemöta en del rykten och åsikter som finns i branschen om olika globala 3. 
prisnivåer.

Syften och resultat:

”Att ge leverantörer till fordonsindustrin mer information och kunskap om 1. 
internationella prisnivåer för fordonskomponenter”

Efter att genomfört undersökningar och analyserat materialet kan konstateras att 
det svårt att tala om enskilda kostnadsnivåer för olika marknader. Det står klart att 
många faktorer spelar in när det handlar om att få fram en kostnad för en specifik 
marknad eller komponent. 

De viktigaste områdena för att kunna göra en bedömning om huruvida en komponent 
är lönsam att tillverka någon annan stans eller är lämpad för export från Sverige är: 

Logistikkostnader för den enskilda komponenten, det vill säga innehåller den •	
tillräckligt med värde i relation till vikt/volym för att det skall bli lönsamt att 
skeppa komponenten utan att mellanskillnaden äts upp. 

Kunskap och förståelse för materialet som används då så kallade lokalt material •	
finns som alternativ. Denna rapport visar på stora skillnader i kostnader beroende 
på vilket material som används. Det kan inte nog betonas vikten av att genomföra 
kontroller (både initiala och löpande) av det material som leverantören levererar. 
Dessutom bör svenska företag vid exportaffärer lägga stor vikt vid diskussioner 
angåendematerial då kraven kan se mycket olika ut för ett ”konstruktionsstål” 
på olika marknader. Ytterligare en risk finns, att vad avser material, är att 
våra leverantörer här hemma kan tendera att offerera för dyra och avancerade 
material till kunder utomlands. 

Andelen maskinellt kontra manuellt arbete är av stor vikt för att få fram en •	
kostnadsbild som är korrekt. Givet är naturligtvis att en kraftigt automatiserad 
tillverkning av en komponent i Sverige kan tyckas lockande att ersätta med 
mer manuellt arbetet i ett lågkostnadsland. Dock tyder rapporten på att desto 
mer automatiserad en tillverkningsprocess är i Sverige desto bättre står den 
sig i en global konkurrens. Utöver att en automatiserad process är mer effektiv 
finns det även stora kvalitetsfördelar i en automatiserad tillverkning, detta har 
denna rapport ej tagit hänsyn till i jämförelserna men stärker dock slutsatsen om 
konkurrensfördelarna med en högt automatiserad process.. 

3. SLUTSATSER
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Tanken är att leverantörer till fordonsindustrin skall kunna identifieras sig med 
en eller flera av de komponenter som använts i studien och på så sätt kunna få 
en uppfattning av ev. kostnadsbilder för sina egna produkter och därmed kunna 
göra bedömningar om hur man skall gå vidare med sin produktstrategi både på 
hemmamarknader och på ev. nya exportmarknader.

2. ”Att ge leverantörer till fordonsindustrin information som kan 
bistå dem vid strategiska beslut gällande behovet av sin egen 
internationaliseringsprocess”

Utifrån materialet i denna rapport är förhoppningen att leverantörer till 
fordonsindustrin skall kunna finna svar på en del av de frågor som initialt ställs när 
man står inför en ny eller befintlig internationaliseringsprocess. Konstateranden 
av typen att det faktiskt inte går att köpa allting för halva priset i Kina är 
för vissa företag självklara, medan det för andra är en insikt som kan komma 
till stor användning både vid diskussioner med kunder men också i sitt val av 
internationalisering. Förhoppningsvis kommer fler leverantörer att på detta sätt 
våga sig ut på den internationella marknaden med sina produkter, antingen genom 
att leverera komponenter från Sverige eller genom att göra inköp där de kan få de 
mest fördelaktiga priserna och därmed stärka sin internationella konkurrenskraft.

3. ”Bemöta en del rykten och åsikter som finns i branschen om olika globala 
prisnivåer”

Nedan listas ett antal påståenden som mot bakgrund av denna rapport nu kan 
bemötas med fakta:

”-Det här går att köpa för halva materialpriset i Kina”
Som rapporten visar är detta inte ett korrekt uttalande för någon av de ingående 
komponenterna. Upphovet av denna typ av påståenden grundar sig förmodligen 
i offertförslag från ett kinesiska bolag där man använt sig av lokalt material och 
sedan felaktigt gjort jämförelser med en komponent i Sverige. Sant är dock att man 
förmodligen kan köpa en komponent som på många vis liknar den Svenska för halva 
materialkostnaden men det då är det inte samma komponent man jämför.

”-Det är alltid billigare att sourca komponenter från lågkostnadsländer”
Inte heller detta påstående är sant då rapporten tydligt visar på stora skillnader 
mellan kostnaderna beroende på komponentens egenskaper och produktionsmetoder. 
Generellt kan sägas att mekanisk produktion oftast är billigare i länder som Kina 
och Rumänien, men totalkostnaden med logistik, lager etc äter allt som oftast upp 
mellanskillnaden med råge.

”-Om lönerna är en femtedel av våra så blir väl priset också en femtedel”
Detta påstående är definitivt inte sant. Rapporten visar tydligt på att även 
om lönekostnaderna i tex. Kina är ca en tjugondel (1/20) av lönerna i Sverige 
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så är komponentpriserna långt ifrån så låga, framför allt inte när man ser till 
totalkostnaderna. Rapporten visar att processeffektiviteten är betydligt lägre vilket 
gör att de fördelar som tex. kinesiska tillverkare har i form av lönekostnader långt 
ifrån kommer till sin rätt med de tillverkningsmetoder som används idag.  

Oavsett hur och när den kris som nu finns inom fordonsindustrin kommer att avta 
så kommer de stora fordonstillverkarna att fortsätta pressa sina inköpskostnader 
genom att köpa komponenter och system där det är mest kostnadseffektivt. Detta 
kommer troligen leda till att de globala inköpen snarare kommer att öka än 
minska framöver och de leverantörer som är bäst positionerade både geografiskt, 
kostnadsmässigt och produktstrategiskt kommer att vara vinnarna inom framtidens 
fordonsindustri.

En viktig pusselbit i att stå rätt positionerad är att ha kunskap och information 
om hur omvärlden ser ut och vilka konkurrenter och konkurrerande processer som 
finns i industrin samt hur dessa processer står sig kostnadsmässigt ur kundens 
(fordonstillverkarens) perspektiv.  Det var med förhoppning om att öka denna 
kunskap hos leverantörerna som denna rapport arbetades fram och härmed 
presenteras för branschen. 
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MATERIALKOSTNADER    
Köpt material   
Material overhead   

FÖRÄDLINGSVÄRDE    
Löner    
Direkta löner kollektivanställda   
Direkt sociala kostnader kollektivanställda   
Indirekta löner tjänstemän   
Indirekta sociala kostnader tjänstemän   
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Energi   
Övriga kostnader   
Fastighetskostnader   
Direkta fastighetskostnader   
Indirekta fastighetskostnader   

PACKMATERIAL    
Köpt packmaterial   
Material overhead   

KVALITETSKOSTNADER    
Maskinkostnader   
Personalkostnader   

LEGOKOSTNADER    
Köpta legotjänster   
Transporter för legokostnader   
Lego overhead   

LOGISTIKKOSTNADER    
Kostnader lokalt i landet   
Kostnader trasporter till Sverige   
Kapitalkostnader för lager   

AFFÄRSOMKOSTNADER    
Lokalkostnader övriga   
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Försäljningskostnader   
Övriga kostnader   
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5.1. KOSTNADSNEDBRYTNING
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5.2. KORRUPTION

I inledningen av rapporten nämndes korruption som en möjlig faktor till osäkerhet 
i siffrorna. Vartefter projektet genomförts har denna faktor bedömts som mindre 
och mindre relevant. I de länder som denna studie avser i kombination med de 
förhållandevis små serier samt de industrier som kontaktats görs idag bedömningen 
att korruption inte är en tillräckligt stor faktor att man skall behöva ta hänsyn till 
det i studien.

Likväl presenteras nedan information från ”Transperency international” som gör 
bedömningar av olika länders korruptionstal i relation till varandra. Nedan tabell 
visar den ranking som de inblandade länderna i denna studie har. Korruptionstalet 
visas från 10-1 där 10 är låg korruption och 1 är hög korruption, totalt är 180 länder 
rankade.

För mer detaljerad information hänvisas till hemsidan nedan:
http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2008,
 

BILAGA 5.2

Ranking
1
70
72
147

Konfidensintervall
9,2 - 9,4
3,4 - 4,2
3,1 - 4,3
1,9 - 2,5

Korruptionstal
9,3
3,8
3,6
2,1

Land
Sverige

Rumänien
Kina

Ryssland
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5.3. MATERIALUNDERSÖKNING PIPE

Provresultat

Tabell 1. Provresultat pipe

 

Figur 2. Dragprovkurvor för pipe, svenskt material.
 

Figur 3. Dragprovkurvor för pipe, kinesiskt material.

Provstavsnumm
er Typ Sträckgräns, 

Rp0,2% / MPa
Brottgräns, Rm / 
MPa

Brottförlängning
, A5 / %

14118 Original 226 332 62
14119 Original 234 339 66
14120 Kopia 365 382 28
14121 Kopia 356 374 29

BILAGA 5.3
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5.4. MATERIALUNDERSÖKNING SHAFT

Provresultat

Tabell 2. Provresultat shaft

Figur 4. Dragprovkurvor för hylsor, original. 

Figur 5. Dragprovkurvor för hylsor, kopia.

Provstavsnumm
er Typ Sträckgräns, 

Rp0,2% / MPa
Brottgräns, Rm / 
MPa

Brottförlängning
, A5 / %

14139 Original 921 1058 17
14140 Original 943 1046 15
14141 Kopia 955 1049 14
14142 Kopia 955 1053 13

BILAGA 5.4
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5.5. DATA FRÅN UNDERSÖKNINGARNA

Data om komponentkostnader:

Följande data för de olika komponenterna och marknaderna har använts vid 
beräkning och sammanställningar i rapporten

Lönekostnader för olika marknader:
Nedanstående är medeltal på uppgifter som inkommit från de deltagande företagen

Kostnadsutveckling:
Nedanstående är medeltal på uppgifter som inkommit från de deltagande företagen

Komponent
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Kommentar LM LM LM
1. Materialkostnader 55 58 56 61 32 48 16 32 32 39 27 43 28 43 66 72 130 59 55 31 30 32 35

1.1 Direkt material 50 48 46 51 32 48 14 30 31 38 27 43 27 27 63 70 129 59 53 31 30 31 35
1.2 Packmaterial 5 10 10 10 2 2 1 1 1 3 2 1 2 2 0

2. Förädlingsvärde 34 31 29 21 52 21 22 22 41 50 82 82 24 24 54 17 8 3 6 62 26 9 9
2.1 Löner 14 2 8 13 6 8 13 9 8 4 3 30 5
2.2 Maskinkostnader 18 20 8 15 15 11 44 9 4 3 28 2
2.3 Övriga kostnader 2 8 4 1 8 1 5 2
2.4 Legokostnader 24 11 11 18 25 7 7
2.5 Kvalitetskostnader 4 1 1 1 1 1 2 2 1 3 1

3. Logistikkostnader 6 53 73 93 0 31 38 38 44 1 8 8 9 9 9 0 7 5 7 2 2 4 2
3.1 Transportkostnader 3 32 54 78 12 19 19 28 4 4 5 5 7 3 4 5 2 1 1 2
3.2 Tullkostnader 5 2 2 2 2 2
3.3 Lagerkostnader 3 21 14 14 18 16 16 16 1 2 2 2 2 2 2 1 1
3.4 Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 2 1 1 1 1 0

4. OH-kostnader 0 7 2 8 7 12 4 4 3 6 0 0 2 2 2 1 10 5 3 0 0 2 10
4.1 Property costs 2 6 3 9
4.2 Administration costs 3 1 3 1 1
4.3 Sales costs 2 1 3 0
4.4 Other costs 0 1 0

5. Vinst 5 18 2 5 9 8 4 4 5 3 5 5 11 9 7 7 3 4 7 3

Totalkostnad 100 166 162 187 100 119 84 100 125 100 117 133 69 83 141 100 162 79 73 100 57 54 59

Elektronik KablagePlast Pipe Shaft

Lönekostnad Sociala avg. Lönekostnad Sociala avg.
Ryssland 32 9 35 9
Kina 9,5 0 15 0
Rumänien 33 11 48 16
Sverige 125 85 195 130

Kollektivanställda Tjänstemän

Löneutveckilng per år Kostnadsutveckling per år
Ryssland 15% 10%
Kina 13% 10%
Rumänien 10% 5%

BILAGA 5.5
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5.6. PROCESSEFFEKTIVITET

För att beräkna processeffektiviteten har följande beräkningar gjorts:

Processtimme
   = (Antal lönetimmar × Lönekostnader/tim)
   + (Antal maskintimmar × maskinkostnad/tim)

Skapat förädlingsvärde = Tillverkningskostnader enligt 2.4.2.  

 
  

Lönekostnader

(Timlön per timme)
= Antal lönetimmar per komponent

Maskinkostnader

Maskinkostnader per timme
= Antal maskintimmar per komponent

Skapat förädlingsvärde

Processtimme
= Process effektivitet SEK

Tim][

BILAGA 5.6
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5.7. INTRYCK FRÅN FABRIKSBESÖK

Ett stort antal leverantörer har i samband med detta projekt besökts för att 
säkerställa att de som lämnat offerter och priser kunnat leva upp till de kapacitets- 
och kvalitetskrav som ställts.

Nedan redogörs för ett antal generella observationer från några av de fabriksbesök 
som gjordes i Kina och Ryssland.

Plasttillverkning – Kina
De maskiner som använts är till utseendet i stort sett desamma som i används i 
Sverige, dock är maskinerna ofta i dåligt utvändigt skick och ser ett antal år äldre ut. 
Se exempel på bild nedan.

 
  

Avsaknaden av automatisering är påtaglig och generellt är det en anställd per 
maskin som plockar eller vänder bitar i maskinen.

Elektroniktillverkning – Ryssland
I värsta tänkbara industriområde i Moskva hittades en tillverkare av 
elektronikkomponenten. Omgivningarna förde tankarna till alla de nidbilder som 
finns om en smutsigt och nedgången industri i Ryssland, se bild nedan. 

BILAGA 5.7
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Kontrasten var därför mycket stor till den hypermoderna produktionsanläggning av 
kretskort som fanns innanför dessa väggar. Renlighetskarven var absolut i paritet 
med svensk tillverkning och ESD-säkerhet tillämpades överallt i produktionen. 
Maskinparken var mycket modern och en ny produktionslina var på väg att tas i 
drift. Leverantören levererade b la till militären och det var denna kund som enligt 
chefen på bolaget drivit kravbilder och utvecklingen framåt.

Elektroniktillverkning – Kina
Produktionen av elektronikkomponenter i Kina har vid detta lag en lång tradition 
och det märktes tydligt att de båda företag som besöktes hade lång erfarenhet 
av denna typ av komponenter. Maskinparken höll generellt en hög nivå och 
kvalitetskontrollerna var frekventa och noggranna (utifrån vad som kan bedömas 
okulärt).

Tillverkningsindustri – Kina
Ett flertal industrier med mekanisk tillverkning besöktes. Det som framförallt 
gjorde intryck var den mycket låga aktiviteten i fabrikerna, volymminskningarna 
från den pågående fordonskrisen var mycket påtagliga. Generellt kan sägas att 
maskinparkerna i dessa fabriker innehåller gamla maskiner av kinesisk härkomst. 
Alternativt står äldre och väl begagnade japanska maskiner för arbetet. Mycket lite 
automatisering finns i fabrikerna och normalt står det en anställd per maskin. Man 
är noga med att visa upp sina kvalitetskontrollrum men bristen på mätmaskiner 
etc. är påtaglig. Arbetsmiljön är normalt sett betydligt lägre än en svensk standard 
med dålig ventilation och belysning, men sett ur kinesisk ”standard” var det ingen 
av fabrikerna som stack ut varken positivt eller negativt. Se bilder nedan på 
tvättanläggning och tillverkning av shaft som exempel:

BILAGA 5.7



DYRT ATT KÖPA BILLIGT?

47

Kabeltillverkning – Kina
I stor sett kan sägas att samma metoder för tillverkning av kablaget används som 
i Sverige, dvs manuell montering på fasta plankor/mallar. Kapning och montering 
av stift görs på liknande sätt som i Sverige. Arbetsmiljön kunde bedömas som 
tillfredsställande men ventilationen var med svenska mått mätt undermålig. 
Lödning av komponenter sker ofta utan frånluft. 

BILAGA 5.7


