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Ordlista 
 

Nedan följer förklaringar av begrepp och förkortningar som används i studien.  

 

FM – Försvarsmakten 

FM HKV - Försvarsmaktens Högkvarter 

TpK - Transportkontoret, verkar under FM 

FMV - Försvarets Materielverk 

FSV – Förråd, service och verkstäder, verkar under FMV 

Resmat - Reservmaterielavdelningen, verkar under FMV 

MoI - Marknad och Inköp, verkar under FMV 

Leveransvillkor - syftar i detta arbete till Incoterms® 

Exportklarering - Görs i det land exporten sker ifrån, man lämnar uppgifter om vilken typ av 

gods det är etc. 

Importklarering - Görs i det land dit godset skall fraktas, man lämnar uppgifter om vilken typ av 

gods det är etc. 
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I Inledning 
Handel med varor över internationella gränser är ett komplext område som influeras av såväl 

internationella regler och nationell lagstiftning. Detta är aspekter som både exportörer och 

importörer bör ha i åtanke för att framgångsrikt kunna bedriva sina verksamheter. (Bergami, 

2013) 

 

På grund av den ökade globaliseringen har företag världen över drivits till att genomgå både 

interna och externa ändringar i verksamheten, vilket i sin tur har främjat implementering av 

outsourcing (Harland, Knigth, Lamming och Walker, 2005). Harland et. al’s (2005) studie visar 

att denna aktivitet inte bara anses relevant hos större företag utan även särskilt hos statliga 

myndigheter. Förutom påtryck från globaliseringen, är en anledning till outsourcing att företag 

vill ta del av de kostnadsfördelar som kan uppnås (McIvor, 2000). Vidare kan även förbättrad 

kvalitet, ökad flexibilitet och bättre service till mindre kostnader åstadkommas med hjälp av 

outsourcing. Däremot kan en misslyckad outsourcing istället resultera i stora risker för företaget 

som förlorad information och kunskap samt ökade kostnader (Kremic, Icmeli Tukel & Rom, 

2006).  

 

Det problem som oftast inträffar när företag låter en annan part sköta en viss process är att det 

inte utförs strategiskt utan företag anpassar en kortsiktig lösning för att reducera kostnaderna i 

verksamheten (McIvor, 2000). Den part som överlåter delar av sin verksamhet förlitar sig 

mycket på den andra parten vilket kan resultera i förlorande av information och kunskap, 

osäkerhet, otydliga kravdefinitioner, ofördelaktiga kontrakt och bristande vägledning vid 

planering och hantering av själva processen (Kremic, Icmeli Tukel & Rom, 2006). Därav 

kommer kontrollen över de processer som inte sker internt i verksamheten att minska med tiden 

(McIvor, 2000). 

 

Trots att outsourcing innebär att företaget ger upp en del av sin kontroll till en annan part måste 

ändå någon form av ansvar behållas. Förutom att kontrollera sin egen verksamhet måste även 

företaget ha möjligheten till att kontrollera de delar av sin verksamhet som de överlåtit till annan 

part (Axelsson, 2007). För att lyckas bibehålla kontroll i en försörjningskedja med alla 

inblandade parter och för att få ett framgångsrikt logistiskt koncept är logistikrätten av största 

betydelse, enligt Stöth (2017). Transporter är en central del i ett logistikflöde och för att få 

kontroll på transporterna och materielflödet är det av stor vikt att se över användandet av 

leveransvillkor (ibid). Incoterms® 2010 är en uppsättning med leveransvillkor som syftar till att 

underlätta internationella affärer (Bergami, 2013) och de beskriver bland annat parters ansvar 

gällande riskövergången (ICC, u.åa), vilket i detta fall även innebär kontroll på materielflödet. 
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Försvarsmakten (FM), en svensk statlig myndighet som bildades år 1995, är en organisation där 

logistiken är ett verktyg som måste fungera för att driva organisationen framåt. En fungerande 

logistik är en förutsättning för att FM’s förband ska lyckas med sina uppdrag (Försvarsmakten, 

2017). Problematiken gällande förlorad kontroll som presenterats ovan har identifierats hos FM 

och upplevs som ett stort problem i hela kedjan, vilket påverkar företagets logistik och dess 

materielflöden. De största problemen som identifierats är att delar av materielförsörjningen 

överlåtits till andra parter, vilket har lett till bristande avtal och förlorad kontroll i kedjan. 

Leverantörer och externa parter har ett för stort ansvar under dessa processer, både nationellt och 

internationellt. Leveransvillkor som i efterhand inte anses vara de mest optimala lösningarna 

väljs, samtidigt som det finns oklarheter gällande ansvarsfördelningen under transporterna.  

 

I nuläget är materialanskaffningen uppdelad mellan ett flertal olika parter och grundtanken var 

att fördelningen av ansvar skulle resultera i kostnadsbesparingar och effektivare flöden för att 

öka kundservicen. Istället har FM hamnat i en komplex situation där de går miste om viktig 

information och kontrollen har hamnat hos andra parter som hanterar aktiviteterna. Det var under 

2012 som stora delar av logistikverksamheten överfördes från FM till bland annat Försvarets 

Materielverk (FMV). På grund av det nu försämrade omvärldsläget har dock regering och 

riksdag beslutat att den verksamhet som år 2012 överfördes senast 2019-01-01 skall återföras till 

FM. Därav är kunskap om materialflödet och val av leveransvillkor i samband med detta är en 

viktig förutsättning för att FM skall kunna återfå kontrollen på flödet.  

 

1.1 Problemformulering  
FM saknar i nuläget kontroll över inkommande materialflöden till centrallagret. De främsta 

orsakerna till problemet bedöms vara bristande kunskap om de olika leveransvillkoren samt 

bristande tillämpning av rutiner. Detta påverkar i sin tur styrningen av transporterna och 

kontrollen över inflödet samt orsakar stora merkostnader som skulle kunna undvikas. FM får ett 

allt större fokus på försvarsplanering vilket medför ett krav på en allt större kontroll över hela 

materialflödet där val av leveransvillkor får en stor betydelse.  

 

1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att identifiera hur val av leveransvillkor, i form av Incoterms®, kan 

anpassas för att uppfylla relevanta krav för en statlig myndighet samt bidra till en ökad kontroll 

över företags inflöde av material. Vidare ska förslag ges på hur transportstyrningen vid 

intransporter till FM/FMV kan förbättras.  

 

1.2.1 Frågeställningar 

• Vilka påverkansfaktorer finns vid val av leveransvillkor för en statlig myndighet? 

• Vilka leveransvillkor kan en statlig myndighet tillämpa för att öka kontrollen på 

materielflödet? 

• På vilket sätt kan användandet av dessa leveransvillkor tillämpas i praktiken? 
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1.3 Mål 
Målet med denna studie är att skapa en bättre förståelse för hur statliga myndigheter genom val 

av Incoterms® kan uppnå en ökad kontroll vid inflödet av material. Vidare är målet att andra 

statliga myndigheter skall kunna ta del av denna studies resultat för att strukturera och anpassa 

deras val av leveransvillkor i samband med materialförsörjning. 

 

1.4 Studiens praktiska och teoretiska bidrag 
Det praktiska bidraget i denna studie är att FM skall återfå kontrollen över inflödet av materiel 

samt att ett verktyg för implementation skall utarbetas. Tidigare forskning har utförts gällande 

hur företag skall tillämpa Incoterms®, vad valen bör grundas i och vilka effekterna blir. Därav är 

det intressant att studera ämnet med en ny kontext där fokus kommer ligga på statliga 

myndigheter då dessa skiljer sig från konventionella företag. Forskningsbidraget i denna studie 

är att identifiera hur statliga myndigheter kan tillämpa leveransvillkor med syftet att uppnå en 

högre kontroll i hela inflödet av materiel.   

 

1.5 Avgränsning 
Denna studie avgränsas till inkommande reservmateriel och återanskaffning av de materiel som 

brukas i nuläget och därav kommer nyanskaffning av material och andra förnödenheter (t.ex. 

böcker, kontorsmateriel osv.) helt att uteslutas. Inga leveranser inom Sverige kommer studeras 

utan fokus är på leveranser från och utanför EU. Vidare kommer Lagen om offentlig 

upphandling (LOU) inte att behandlas i detta arbete.  

 

Utöver ovan avgränsningar har studien begränsningar vad gäller datainsamling. Detta då 

insamlingen haft begränsad tillgång till limiterat material. Anledningen till detta är för att delar 

av information om FM är sekretessbelagd och får därav inte publiceras offentligt.  
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2 Metod och tillvägagångssätt 
Nedan presenteras de metoder som tillämpats för att uppfylla studiens syfte.  

 

2.1 Kvalitativa och kvantitativa data 
Forskare skiljer mellan två olika metoder som kan användas vid datainsamling och för att 

utforma sin forskning; kvalitativ datainsamling samt kvantitativa datainsamling (Newman & 

Didenour, 1998). Metoderna skiljer sig i förhållande till hur vi människor på bästa möjliga sätt 

kan förstå det vi “vet”, antingen via objektiva eller subjektiva metoder (ibid). En kvantitativ 

studie används genom statistik, enkätinsamling och standardiserade intervjuer och innefattar 

oftast ett stort antal individer. Därav ökar generaliseringen av resultatet med en kvantitativ 

ansats, då ett större antal personer är involverade (Denscombe, 2010). Vidare samlar en 

kvalitativ studie in data genom social interaktion som intervjuer och observationer där antalet 

involverade personer är begränsat (Holme & Solvang, 1997). Enligt Ridder (2017) kräver 

kvalitativa forskningsmetoder stor vikt på dokumentation av insamlade data samt förberedelser 

och hantering av det som samlats in. 

 

Fortsättningsvis visar tidigare studier att forskare bör främja användandet av olika metoder när 

de studerar ett specifikt ämne. Därav innebär det att kvalitativa och kvantitativa metoder bör 

användas och studeras tillsammans och komplettera varandra i studien (Jick, 1979).  

Kombinationen av dessa metoder vid forskning kallas triangulering, där kvalitativa data är det 

primära valet av datainsamling. Datainsamlingen anses baseras på trianguleringsmetoden när 

intervjuer, dokument och observationer kombineras tillsammans i en studie (Eisenhardt 1989: 

538). Flera olika perspektiv och synpunkter beaktas och tas hänsyn till vilket ökar noggrannheten 

i studien. Triangulering av data är en strategi som kan användas och stödjer fallstudien om 

fenomenet utforskas utifrån flera olika perspektiv (Bexter & Jack, 2008). Fördelar med en sådan 

studie är att den kan öka tillförlitligheten samtidigt som resultatet av studien oftast har en hög 

validitet och bättre definiera och analysera problem (Jick, 1979). På så sätt kan författaren få en 

helhetsförståelse samt en mer fullständig och kontextuell bild av det som studeras vilket ökar 

kvaliteten av studien. Däremot bör det övervägas om en triangulering är passande då metoden 

kräver insiktsfull tolkning av data samt att metoden inte är lämplig för alla studier och 

forskningar (ibid).  

 

Kombinationen av kvalitativa och kvantitativa metoder är vad som karaktäriserar 

forskningsmetoden i denna studie. En kvalitativ ansats har tillämpats då intervjuer har 

genomförts på Transportkontoret (TpK), Förråd, service och verkstäder (FSV) och Försvarets 

Materielverk reservmaterielavdelning (ResMat) samt Försvarsmaktens (FM’s) 

fjärdepartslogistiker Logent. Intervjuerna genomfördes för att erhålla en grundlig insikt i FM’s 

inflöden och dess tillämpning av leveransvillkor för att kunna svara på denna studies syfte. Det 

är respondenternas personliga och tidigare erfarenheter samt den information och kompetens de 

besitter som krävs för att skapa en djupgående förståelse om företaget och det område som 

studeras i denna studie 
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Fortsättningsvis har även en kvantitativ ansats tillämpats då statistik och dokument som 

tilldelades från FM har undersökts och använts som empiri tillsammans med utfallet från 

intervjuer och observationer för att uppnå ett så pålitligt resultat som möjligt. Då FM skiljer sig i 

förhållande till konventionella företag är det av stor betydelse att studien bidrar med forskning 

som bidrar specifikt till FM, samtidigt som studien delvis måste vara generaliserbar då andra 

företag ska kunna ta del av denna studiens resultat. Därav kan generaliseringen kopplas till den 

kvantitativa forskningsmetoden då denna metod är mer omfattande i jämförelse med den 

kvalitativa metoden. Som ett resultat av både en kvalitativ samt kvantitativ ansats tillämpades 

triangulärmetoden, vilken uppmärksammar ett helhetsperspektiv och är därför av stor betydelse 

för att kunna identifiera det verkliga problemet och därav undersöka hur det kan reduceras.  

 

2.2 Fallstudie  
Kvalitativa fallstudier ger enligt Baxter och Jack (2008) forskare verktyg till att studera 

komplexa fenomen inom sitt sammanhang. Enligt Ridder (2017) innebär fallstudieforskning en 

vetenskaplig undersökning av ett verkligt fenomen som studeras på djupet. En fallstudie 

fokuserar intensivt på ett specifikt fall. Den enligt Elman, Gerring och Mahoney (2016) “bästa” 

strategin för fallstudie är den som är anpassad till syftet med analysen unik och därmed kan leda 

till att uppfylla studiens mål. I de flesta fall syftar fallstudier till att belysa egenskaper som kan 

generaliseras och är relevanta även utöver det studerade fallet. Fallstudien tar således itu med 

något som är bredare än själva fallet som studeras. (Elman, Gerring & Mahoney, 2016) 

 

Fördelar med att göra en enda fallstudie är att en mer detaljerad beskrivning och analys kan ges 

vilket skapar det en djupare förståelse till hur och varför saker sker. Enskilda fallstudier kan 

bidra till teorin genom styrkan i att expandera det område som undersöks. I en tidig fas av 

studien är styrkorna med fallstudien att de kan ge omfattande beskrivningar om nya empiriska 

fenomen och trender. Vidare kan såväl forskare som läsare dra nytta av dessa beskrivningar för 

att kunna förstå och analysera fenomenen. (Ridder, 2017) Forskare måste överväga om det är 

passande att genomföra en enskild fallstudie eller om en bättre förståelse kan uppnås genom att 

en multipel fallstudie genomförs (Yin, 2003). Det är viktigt att hänsyn till sammanhanget tas och 

om det är en unik situation som skall studeras kan en holistisk singelstudie övervägas(ibid).  

 

Enligt Yin (2003) är ett kännetecken för en fallstudie att flera olika källor av data används, vilket 

är en strategi som ökar trovärdigheten på studien. Källor till data i en fallstudie kan vara bland 

annat dokumentation, arkiv, intervjuer, direkta och/eller deltagande observationer. Forskare kan 

integrera den insamlade informationen och lättare skapa en helhetsbild av fenomenet som 

studeras. Den information som insamlas ska ej hanteras enskilt utan ska ses som en del av en 

helhet som skall bidra till en djup förståelse för hela fenomenet (Bexter & Jack, 2008). 
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I ett tidigt skede stod det klart att denna studie skulle utföras i samband med ett företag vilket är 

grunden till att fallstudie valdes som forskningsstrategi. Syftet med fallstudien var först och 

främst att möjliggöra en nulägesanalys för att kunna skapa en korrekt uppfattning av 

problembilden för att sedan kunna samla in den empiri som krävs för att svara på studiens mål 

och syfte. En holistisk singelstudie valdes med motiveringen att situationen skiljer sig från det 

konventionella då fallstudien utförs på en svensk myndighet och vissa aspekter kan komma att 

skilja sig från det generella. De källor till data som används i denna studie är intervjuer. Metoden 

för insamling tillämpades med syftet att få en så bred kunskap som möjligt och för att öka 

trovärdigheten. Den insamlade empirin ställdes sedan mot relevant teori för att få ett så 

generaliserbart resultat som möjligt.  

 

2.3 Urvalsstrategi 
Forskare måste bestämma de enheter och individer som utgör studiens urval innan insamling av 

data kan påbörjas, vilket kan genomföras med hjälp av olika tekniker (Yin, 2003). När en 

intervju ska genomföras i en kvalitativ forskningsstudie måste studien bestämma vad, var, när 

och vem som ska observeras eller intervjuas (Merriam & Tisdell, 2016). Merriam & Tisdell 

(2016) skiljer mellan två olika sätt att samla in data i form av sin urvalsstrategi, kallade 

sannolikhetsbaserat urval samt icke-sannolikhetbaserat urval. Sannolikhetsbaserat urval, där 

slumpmässig provtagning är den mest frekventa, gör det möjligt för forskaren att göra en 

statistisk generalisering av studiens resultat och är på så sätt mer passande för en kvantitativ 

studie (ibid).  

 

Då generalisering i många fall inte är målet med en kvalitativ forskningsansats anses inte denna 

typ av provtagning lämplig i denna studie (Merriam & Tisdell, 2016). Således innebär det att det 

är motsatsen till Sannolikhetsbaserat urval, icke-sannolikhetsbaserat urval, är mer lämplig. 

Denna provtagning är mer tillämpbar i en kvalitativ studie då en sådan studies syfte är att studera 

beteende i olika situationer snarare än dess frekvens. Merriam och Tisdell menar att den mest 

lämpliga provtagningsstrategi inom icke-sannolikhetsbaserat urval kallas ändamålsenlig 

provtagning och gör det möjligt för forskaren att avsiktligt välja urval som är representativa för 

det fenomen som forskaren är intresserad av att studera. På så sätt kan även kriterier för de som 

ska intervjuas i studiens syfte väljas ut (ibid). Denna strategi är mest lämplig när forskaren inte 

förlitar sig på slumpmässiga urval i förhållande till det som ska studeras (Denscombe, 2010).  

 

Baserat på denna studies syfte samt vad som karaktäriserar ett icke-sannolikhetsbaserat urval, 

ansågs en ändamålsenlig provtagning mest lämplig och har därför tillämpats i studien. För att 

kunna identifiera var det potentiella problemet befinner sig i FM:s värdekedja krävs intervjuer 

med specialister inom enheten som besitter en viss kunskap och kompetens att dela med sig av. 

Därav är det inte optimalt med ett slumpmässigt urval då ett sådant med stor sannolikhet inte 

hade genererat väsentlig information för att kunna identifiera det eventuella problemet i kedjan 

och uppfylla syftet med denna studie. De respondenter som intervjuades i studien var tvungna att 

vara anställda inom FM och FMV. Då FM och FMV är indelade i olika avdelningar och 

funktioner var det tydligt att de som intervjuas måste arbeta på olika avdelningar samt arbeta 

med olika befattningar.  
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Anledningen till varför ett sådant brett urval var av betydelse grundar sig i att de besitter olika 

kompetens inom deras specialistområden samt att alla de funktioner som är involverade i 

förlorandet av kontrollen i FM:s kedja är en del av företagets problem och måste därför studeras 

mer ingående. På så sätt kan en bred synvinkel främjas vilket är av betydelse då även problemet 

kan åskådas från olika perspektiv då alla som är involverade i processen med stor sannolikhet har 

diverse uppfattningar om problemet då de besitter olika titlar inom olika områden samt jobbar på 

olika avdelningar i hela kedjan. 

 

2.4 Semistrukturerade intervjuer 
Intervjuer är en av de vanligaste metoderna forskare använder sig av vid insamling av kvalitativa 

data (Crabtree & DiCicco-Bloom, 2006). Fortsättningsvis finns det tre olika sätt att strukturera 

intervjuer; strukturerade intervjuer, ostrukturerade intervjuer samt semi-strukturerade intervjuer 

(Denscombe, 2010). Intervjuns struktur bestäms utifrån studiens syfte, forskningsfråga samt det 

område som ska studeras (Galletta, 2013).  

 

En strukturerad intervju innebär att forskaren har utformat förbestämda frågor som inte får 

avvika under vilka som helst omständigheter. Fortsättningsvis får varje respondent identiska 

intervjufrågor, där det inte finns möjlighet till följdfrågor och förbestämda svar erbjuds oftast till 

respondenten (Denscombe, 2010). Vidare är en strukturerad intervju mest tillämpbar i en 

kvantitativ forskningsstudie, och har därför inte berörts i denna studie (Crabtree & DiCicco-

Bloom, 2006). I förhållande till en kvalitativ studie, är det semi-strukturerade och ostrukturerade 

intervjuer som är de metoder som är mest lämpliga (ibid).  

 

Till skillnad från ett strukturerat intervjuformat innebär ett ostrukturerat intervjuformat att det 

inte finns några förberedda frågor då största fokus är på respondentens tankar och åsikter 

(Denscombe, 2010). Oftast introduceras endast ett tema eller område vilket tillåter respondenten 

i sin tur att utveckla sina idéer och tankar däri intervjufrågor fastställs under intervjuns gång. En 

risk med en ostrukturerad intervju är att intervju kan framkalla diskussioner och teman som inte 

är relaterade till studiens syfte eller forskningsfrågan, då frågorna inte är utformade sedan 

tidigare (Rabionet, 2011). Därav måste frågorna vara skräddarsydda utifrån studien samtidigt 

som det ska finnas en koppling mellan forskningsfrågan och de svar som genereras under 

intervjuns gång. På så sätt kan forskaren säkerställa kvalitet i den data som intervjun resulterar i 

(ibid) och för att minska risken med att intervjuerna resulterar i oväsentliga data har ett 

ostrukturerat intervjuformat inte tillämpats i denna studie.  

 

Det som karaktäriserar en semi-strukturerad intervju är att majoriteten av intervjufrågorna redan 

är förutbestämda och utformade sedan tidigare (Crabtree & DiCicco-Bloom, 2006; Denscombe, 

2010). Varje fråga ska vara av väsentlighet och vara tydlig kopplad till syftet med studien 

(Galletta, 2013). Fortsättningsvis måste även respondenterna vara tydligt kopplade till studiens 

syfte så att de kan förmedla användbara data (Crabtree & DiCicco-Bloom, 2006).  
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Det är en fördel för forskaren om intervjufrågorna är uppdelade i en specifik ordning där de 

frågor som ställs i början av intervjun ska vara generella och “öppna”, samtidigt som 

intervjufrågorna ska bli allt mer djupgående under intervjuns gång (Galletta, 2013). Samtidigt 

menar Denscombe (2010) och Galletta (2013) att en semi-strukturerad intervju är en flexibel 

metod, då respondenterna får tala fritt under intervjuns gång samtidigt som en sådan intervju 

öppnar upp möjligheten för både respondenten och den som håller i intervjun att ställa 

följdfrågor. Det innebär att både respondenten samt den som leder intervjun har möjligheten att 

öppna upp en dialog och ställa följdfrågor under intervjun och behöver inte endast använda de 

förbestämda intervjufrågorna. Därav innebär det att forskaren kan skapa sig en djupare förståelse 

av det som studeras (Crabtree & DiCicco-Bloom, 2006).  

 

En semi-strukturerad intervju anses även vara mest lämplig när forskarens studie studerar ett 

komplext område då metoden möjliggör att gå in allt mer på komplexiteten av det som studeras 

(Denscombe, 2010; Galletta, 2013). Detta då respondenten har möjligheten att bli engagerad och 

allt mer medverkande med tiden (ibid). Använder forskaren sig av en semi-strukturerad eller 

ostrukturerad metod är målet att inskaffa grundliga data för att skapa en djupare förståelse av det 

fenomen och område som studeras. Den djupare förståelsen grundar sig i det respondenten 

förmedlar genom att berätta om sina egna tankar, känslor och erfarenheter av det område som 

studeras. Detta kan alltså inte uppnås genom en strukturerad intervjuform (Denscombe, 2010). 

 

Då syftet med denna studie är att identifiera hur leveransvillkor kan struktureras och anpassas för 

att bidra till en ökad kontroll över FM’s materialflödet, tillämpades en semi-strukturerad metod i 

denna studie. För att kunna uppfylla studiens syfte krävs en djupare förståelse av företaget och 

hur den fungerar samt hur problematiken med förlorad kontroll över de olika flöden uppfattas av 

olika delar i kedjan. Intervjuerna i denna studie har ägt rum på FM Högkvarteret (HKV) och 

Transportkontoret (TpK) i Stockholm samt ResMat i Arboga. Under intervjuerna med de olika 

avdelningarna har respondenterna fått tala fritt och uttrycka deras tankar och åsikter angående 

var de anser att komplexiteten befinner sig. Inför varje intervju har en intervjuguide 

sammanställts där de olika intervjufrågorna har varit både generella och mer grundliga.  

 

Det var endast intervjufrågor som var kopplade till studiens syfte, därför ansågs en intervjuguide 

behövlig då frågorna ska hålla sig till forskningens ämne och därav resultera i ett så användbart 

resultat som möjligt. Det har utformats en intervjuguide för varje intervju där intervjufrågorna 

vid de olika intervjuerna inte har sett likadana ut vid. Olika enheter och avdelningar inom FM, 

FMV och en fjärdepartslogistiker besöktes varav de alla ansvarar för olika områden och hanterar 

olika delar i kedjan. Intervjufrågorna var därför utformade olika beroende på vilken avdelning 

som intervjuades, men de mer generella frågorna kunde användas vid varje intervju för att 

uppskatta en helhetsbild samtidigt som de skräddarsydda frågorna för de olika enheterna 

resulterade i diverse tankar och erfarenheter från hela kedjan för att kunna identifiera och studera 

komplexiteten mer på djupet.  
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Fortsättningsvis uppkom även följdfrågorna under samtliga intervjuer, samtidigt som 

respondenterna också fick friheten att ställa följdfrågor. Fördelen med att respondenterna fick 

tala fritt och ställa följdfrågor var att intervjun kunde generera annan väsentlig information som 

inte varit medveten sedan tidigare då intervjuguiden fastställdes, men som var av stor betydelse 

för studiens syfte. 

 

2.5 Genomförande 
Under arbetets gång har data insamlats löpande från handledare på FM. Mötena har skett 

regelbundet under arbetets gång och de har baserats på vilken typ av information som varit 

nödvändig att insamla beroende på tillfälle. Tillfällena kan därför beskrivas som att de har 

genomförts med hjälp av semsistrukturerade intervjuer där diskussionen har utgått från ett antal 

förberedda frågor som har öppnat upp för ytterligare diskussioner. Handledaren på FM har 

utöver att svara på frågor om nuläge och företaget fungerat som en länk till de andra personerna 

som varit involverade i studien.  

 

Vid mötet med ResMat i Arboga fick respondenterna ta del av frågorna i förväg med grund i att 

området är komplext och en stor datainsamling krävdes. De frågor som mötet utgick ifrån 

redovisas i Bilaga 1. Detta gjorde att respondenterna fick möjlighet att förbereda sig under en tid 

och vid mötet kunde de presentera sina svar på de förberedda frågorna. Utifrån de frågor som 

hade skickats i förväg hade även respondenterna förberett annan information som de ansåg var 

relevant för denna studie. Vidare fanns möjlighet för alla parter att ställa följdfrågor under mötet 

vilket ledde till att mycket information kunde insamlas. En av anledningarna till att en 

presentation hade förberetts är för att mycket information hos FM och FMV är konfidentiell. En 

förberedd presentation där respondenterna fått tillfälle att gå igenom informationen minskar 

risken att sekretessbelagd information skall offentliggöras.  

 

Vid första mötet med TpK medverkade tre personer från avdelningen. Respondenterna hade 

olika befattningar inom avdelningen och kunde därav belysa problemet ur olika synvinklar. 

Under detta möte var fokus att få en presentation om problematiken ur TpK’s perspektiv och 

mötet bestod med grund i det till största del av en presentation där de fick förklara mer ingående 

hur nuläget ser ut gällande deras arbetsuppgifter och även förklara problematiken kopplad till 

dessa. Vidare fanns möjlighet till öppna diskussioner efter presentationen där största fokus låg på 

TpK’s arbete med transportavtal och leveransvillkor. Inga datorer eller någon inspelning var 

tillåten under detta möte men anteckningar fick föras för hand.  

 

Ytterligare intervju genomfördes och då intervjuades Logent. Denna intervju inleddes, likväl 

som de andra, med att förklara syftet med arbete och sedan fick respondenten ta ställning till om 

det var okej att spela in samtalet eller ej, vilket godkändes i detta fall. Övergripande frågor 

gällande huvudområdet ställdes, vilka även öppnade upp för ytterligare frågor och diskussion. 

Frågorna som ställdes under intervjun med Logens redovisas i Bilaga 2. 
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2.6 Metodkritik 
Enligt Eisenhardt (1989) krävs det ett lämpligt urval för att kunna generalisera en studies resultat 

och Gerring (2007) belyser att det är svårt att generalisera ett arbete där endast en studie har 

använts som underlag. Studiens generaliserbarhet kan vidare kritiseras i och med att studien 

utförs på en statlig myndighet där många aspekter skiljer sig från hur företag generellt sett 

arbetar. Urvalet i denna studie anses vara lämpligt med grund i att respondenterna består av 

personer med olika befattningar och inom olika enheter eller företag. Detta gör att en större 

helhetsbild ges och därav bidrar detta till ett mer generaliserbart resultat. Helhetsbilden som getts 

avses dock enbart statliga myndigheter som arbetar under samma förutsättningar som FM men 

inom dessa företag kan denna studie med fördel användas som underlag. Vad som dock hade 

varit givande för denna studies resultat är en jämförelse med hur andra företag arbetar med 

inkommande materiel och med val av leveransvillkor.  

 

Vad som även kan antagas minska trovärdigheten är att anteckningar inte fått föras på dator eller 

att samtal inte fått spelas in. Detta är någonting som självfallet försvårat datainsamlingen men 

även någonting som inte har gått att ändra på och därav har insamlingen skett så noggrant som 

möjligt med de givna förutsättningarna. Att begränsningar fanns i datainsamlingen har lett till ett 

omsorgsfullt och strukturerat angreppssätt vid insamlingen vilket reducerat eventuella misstag 

och publicering av inkorrekt information. Detta har således ökat trovärdigheten i informationen 

som publiceras i denna studie.  

 

2.6.1 Reliabilitet 

För att försäkra kvalitet i en empirisk forskning måste studien behandla begreppen validitet och 

reliabilitet (Ali & Yusof, 2011). Vid en forskning är det ytterst viktigt att studien är både reliabel 

och valid, för att studien ska vara så trovärdig som möjligt där forskare skiljer på validitet och 

reliabilitet i en kvalitativ samt kvantitativ forskning. Biggam (2015) menar att reliabiliteten i en 

kvalitativ forskning handlar om trovärdigheten av forskningen och om utfallet och resultatet av 

forskningen är tillförlitligt. Reliabiliteten innebär försäkran att en annan forskare som 

undersökare samma fråga och studie och arbetar med samma data ska få samma resultat (Ali & 

Yusof, 2011).  

 

Vidare kan reliabilitet uppnås genom transparens i förhållande till hur forskningen och dess 

aktiviteter har blivit implementerad (Biggam, 2015). För att uppnå en hög reliabilitet är det 

säkerställt att den empiri som samlats in är relevant samt att det som mäts är i enlighet med 

studiens syfte. Fortsättningsvis har alla intervjufrågor utformats i enlighet med det som studeras i 

denna studie med syftet att alla respondenter ska diskutera samma ämne. Däremot varierade 

följdfrågorna i de olika intervjuerna då studien tillämpar ett semi-strukturerad tillvägagångssätt 

och respondenterna har varit olika personer i varje intervju vilket kommer att övervägas i 

studiens diskussion och slutsatsen.  
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Metoden har noggrant förklarats i detta arbete med syfte att studien skall kunna återskapas och få 

ett liknande resultat, vilket medför en hög reliabilitet. Att uppnå full reliabilitet i en fallstudie kan 

dock vara svårt i och med att alla företag ständigt utvecklas och att de även i grunden är olika 

varandra. Detta gör att svaren kan komma att bli annorlunda än i denna studie om de ställs till ett 

annat företag eller att de kan förändras i framtiden även om samma frågor ställs till samma 

företag. 

 

2.6.2 Validitet 

Validitet berör hur vidare forskaren mäter det som egentligen avses att mätas (Sohlberg & 

Sohlberg, 2013).  Fortsättningsvis menas även med validitet att det berör hur forskaren samlar in 

och analyserar sin empiriska data utifrån de tekniker som används för att samla in data som 

exempelvis intervjuer och enkätundersökningar (Biggam, 2015). Biggam menar att validitet 

avser processen av att välja relevant forskningsstrategi till insamling och analysering av data.  

 

Det tillvägagångssätt som behandlas i forskningen i förhållande till föregående aktiviteter måste 

vara lämpligt i förhållande till forskningen (ibid). Som tidigare nämnt är studien en triangulering, 

det vill säga en studie som implementerar både en kvalitativ samt kvantitativ studie. En sådan 

studie kan öka tillförlitligheten samtidigt som resultatet av studien oftast har en hög validitet då 

den bättre kan definiera och analysera problem från olika perspektiv och infallsvinklar (Jirk, 

2011; Riddler, 2017).  

 

För att öka validiteten i studien har ett stort urval av relevanta artiklar noggrant valts ut som är 

kopplade till ämnet som studeras. Samtidigt är de olika intervju-guiderna formade utifrån 

studiens syfte samt lämpliga för den avdelning inom företaget där intervjun skedde. 

Fortsättningsvis kommer även den slutgiltiga rapporten att skickas ut till de som intervjuats för 

att säkerställa att empirin har uppfattats lika och att det inte har uppstått några missförstånd 

mellan forskare och respondent. 
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2.7 Etiska överväganden 
FM är som tidigare nämnt en svensk myndighet och då de ansvarar för bland annat landets 

försvar och säkerhet finns en hel del sekretessbelagd information. Innan studien påbörjades 

informerades FM om att studien skall publiceras offentligt och de gav sitt godkännande till att 

den information som tillhandahålls till denna studie får offentliggöras. 

 

Enligt Murray och Hughes (2008) kräver studier där exempelvis intervjuer används etiska 

överväganden för att skydda personers integritet. För att undvika etiska problem under en studie 

är det betydande att forskarna säkerhetsställer att de inblandade är väl informerade exempelvis 

metoder, bakgrund till studien och var informationen de bidrar med kommer publiceras. Vidare 

är det alltid viktigt att fråga om tillåtelse innan personers deltagande i en studie och att skydda 

personlig information om detta önskas. Att alltid låta inblandade personer ta del av information 

de givit innan de publiceras är också en viktig aspekt liksom att alltid sträva efter ärlighet och 

objektivitet under studiens gång. (ibid) 

 

Med ovan aspekter som grund har de respondenter som medverkat i studien blivit väl 

informerade om vad studien handlar om. Respondenten har innan varje intervju fått välja om 

informationen skall behandlas konfidentiellt eller ej. För att få en så hög tillförlitlighet som 

möjligt är det till fördel att spela in intervjuerna, men på grund av risken för spridning av 

konfidentiell information var det några tillfällen då detta inte var möjligt. Under intervjuerna har 

ärlighet och objektivitet eftersträvats, vilket i detta fall innebär att intervjuaren ej ställt ledande 

frågor för att undvika att påverka respondenten. 
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3 Teoretisk referensram 
Detta kapitel inleds med en förklaring till hur litteraturinsamling har skett. Vidare presenteras 

teori som är relevant för studien. De första områdena som berörs är supply chain management, 

risk management och outsourcing vilka syftar till att skapa en förståelse för hur företag kan 

effektivisera hela försörjningskedjan, minska eventuella risker samt hur ett företag påverkas när 

de överlåter delar av sin verksamhet till en extern part. Fortsättningsvis berörs områden 

gällande logistikrätt, Incoterms®, avtalsrätt, fjärdepartslogistik, förordningars påverkan samt 

EU. 

 

3.1 Litteraturinsamling 
Enligt Webster och Watson (2002) är en genomgång av tidigare relevant litteratur nödvändigt i 

uppstarten av en studie. En litteraturgenomgång underlättat arbetet på så sätt att de tydligt visar 

vilka områden som redan har en mängd forskning och de områden där mer forskning behövs. 

(ibid) För att identifiera de gap i forskningen som denna studie syftar till att överbygga utfördes 

därav en litteraturgenomgång i inledningsfasen av arbetet. Efter den inledande 

litteraturgenomgången bör information samlas in för att, enligt Webster och Watson, ge utförliga 

definitioner och belysa nyckelområdena i studien. I denna studie skedde denna insamling genom 

att studera kurslitteratur, vetenskapliga artiklar samt böcker.  

 

Genom Kungliga Tekniska Högskolans bibliotek kunde relevanta böcker för studien 

tillhandahållas. Vetenskapliga artiklar har funnits genom ett flertal databaser som exempelvis 

Scopus och ScienceDirect. Att använda vetenskapliga artiklar höjer studiens trovärdighet i och 

med att de tidigare blivit granskade. Om en artikel hänvisat till en tidigare forskning har den 

primära källan använts då det anses bidra till en mer tillförlitlig studie. 

 

För att kunna samla in relevant information till denna studie har ett urval av artiklar noggrant 

valts ut. Under litteratursökningen kunde även artiklar identifieras på så sätt att när en relevant 

artikel användes kunde sökningen fortsätta därifrån genom att identifiera relevanta artiklar som 

användes i denna specifika studie. Artiklarna hänvisades vidare till andra artiklar som var 

relevanta inom samma område, eller andra eventuella områden som var relevant för studiens 

syfte. En sådan metod kalla för snöbollsurval, vilket innebär att forskaren får tillgång till 

information som erbjuds av andra informatörer (Noy, 2008). Därav förflyttar sig forskaren vidare 

från en artikel till en annan och får på så sätt tillgång till ny information från olika informatörer 

och källor. Noy (2008) menar att snöbollsurval är en av de mest vanliga metoder att använda sig 

av för att hitta information i kvalitativa studier. 
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3.1.1 Sökstrategi 

För att finna relevant teori som underlag till att besvara studiens syfte och frågeställningarna 

sammanställdes ett antal sökblock. Dessa har som syfte att finna sådan relevant teori som möjligt 

till denna studie i och med att de kan kombineras i en sökning. Blocken har använts i samband 

med de booleska operatörerna “AND” och “OR”. Varje sökblock består i princip av synonymer 

till det första ordet och i varje block har “OR” används för att sökningen inte skall bli begränsad 

till endast ett ord. När de olika kategorierna/blocken sedan kombinerats har “AND” används 

mellan dessa för att alla olika kategorier med tillhörande synonymer skall komma med i varje 

sökning.  

 

Sökningen har gått till på sådant sätt att det till en början söktes på de olika synonymerna i varje 

block och efter detta kombinerades de olika blocken med varandra, vilket ledde till 

representativa träffar. Exempelvis kombinerades blocket “Incoterms®” med “logistics”, “costs”, 

“risks” osv. Nedan presenteras sökblocket som legat till grund för litteratursökningen i denna 

studie. Varje sökblock har ett specifikt område, vilket är skrivet i kolumnen till vänster och följs 

av de synonymer som använts.  

 

Tabell 1 Studiens sökblock 

Logistik Logistics Supply Chain SC SCM 

Incoterms® Incoterms® 2010 Delivery terms 
  

Strategier Strategy Stategics Plan Design 

Sourcing Outsourcing Single sourcing Multiple sourcing 
 

Leverantörer Suppliers Contractors Partners Parties 

Lagar Law Regulations Adjustments Contract 

Kostnader Costs Charges Expense 
 

Risker Risks Damage Obstacle Threats 

Fördelar Benefits Advantages Profits 
 

Beslut Decision Selection Choice 
 

 

Gällande området som berör “avtalsrätt” har endast tryckt litteratur används och därav finns detta 

ämne inte med i sökblocken. Detta då grunderna inom avtalsrätten går att finna i tillförlitlig 

tryckt litteratur.   
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3.2 Supply Chain Management 
Enligt Lummus och Vokurka (1999) kan supply chain management definieras som alla 

aktiviteter som är involverade i att leverera en produkt, från råmaterial tills att produkten är 

överlämnad till kund. I detta inkluderas bland annat inköp av material, orderhantering och 

leveranser. Även informationsdelningen som krävs för att övervaka och styra alla dess aktiviteter 

inkluderas i supply chain management. Alla parter i nätverket skall vara involverade i 

processerna, såväl interna avdelningar inom ett företag och externa parter som leverantörer, 

transportörer, tredje- och fjärde part (Christopher, 2011). Supply chain management handlar om 

att arbeta tillsammans för att hela försörjningskedjan skall bli konkurrenskraftig och om att 

samordna alla aktiviteter (Christopher, 2011). En viktig aspekt är att hela kedjan ses som en 

helhet och en process. Om detta arbete eftersträvas drivs förbättringar baserade på övergripande 

och gemensamma mål snarare än interna mål för specifika avdelningar (Lummus & Vokurka, 

1999). Christopher (2011), Power (2005) samt Fawsett, Magnan och McCarter (2008) belyser 

alla att företag som arbetar med supply chain management och således har bra samarbete med 

inblandade parter kan vinna många konkurrensfördelar.  

 

3.2.1 Risk Management 

Riskhantering i globala försörjningskedjor får en allt större betydelse och syftar till att minska 

företagets sårbarhet. Vad gäller försörjningskedjor och risk management på en global nivå 

innefattar detta identifiering och utvärdering av de risker och förluster som kan komma att 

påverka försörjningskedjan. Vidare handlar risk management om att finna och genomföra 

lämpliga strategier för att minska sannolikheten för ett negativt utfall i samband med de risker 

som finns. (Norrman & Jansson, 2004)  

 

Enigt Lee (2012) är en effektiv riskhantering mycket viktigt vad gäller internationell handel. 

Detta med grund i att internationella affärstransaktioner har ytterligare risker än vad som finns i 

samband med transaktioner nationellt. Transporter på internationell nivå innebär större avstånd, 

fler parter som hanterar lasten samt längre förvaringar vilket även innebär en större risk för 

skador och förluster. I samband med detta måste företag som handlar på internationell nivå välja 

rätt transport- och försäkringsavtal för att förebygga och täcka dessa risker. (ibid).  

Allt arbete gällande riskhantering bör ske med ett helhetsperspektiv. Med tanke på vad som 

definierar riskhantering i globala försörjningskedjor bör de enligt Manuj och Mentzer (2008) 

minska sannolikheten för förluster och risker genom att arbetet bidrar till att förbättra 

försörjningskedjans resultat som helhet. (ibid) 

 

Ett ökat samarbete mellan företag i en kedja leder även till att de risker som finns överförs 

mellan de inblandade företagen. Beroende på omständigheterna för varje nätverk och företag kan 

riskerna minska eller öka. Det är av betydelse att varje enskilt företag analyserar situationen ur 

deras perspektiv och identifierar vilka risker som finns förknippade till deras mål. Risker och 

osäkerheter är enligt Hallikas, Karvonen, Pulkkinn, Virolainen och Tuominen (2004) ofta 

kopplade till hantering av kostnader, tid, kvalitet och ansvar för konfidentiell information (ibid). 
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3.3 Outsourcing 
Risk management är en väsentlig del av inköpsplaneringen och de som hanterar inköpsprocessen 

i företag uppmuntras att agera proaktivt (Harland et al., 2007). När ett företag outsourcar en del 

av företaget till andra parter blir företaget högt beroende av dessa parter vilket ökar riskerna i 

inköpsprocessen, företag samt hela värdekedjan. Organisationer och företag världen över har 

drivits att gå igenom både intern och externa ändringar tack vare en ökad globalisering vilket har 

främjat outsourcing. Detta har resulterat i att inköp och försörjning och dess funktioner inom 

företaget väcker bekymmer för både företaget och de som hanterar inköpsprocessen (ibid). 

 

Outsourcing blir allt mer och mer en del av företagets affärsstrategier (Kremic, Rom & Tukel, 

2006). Anledningen till detta är att företag anser att de kan uppnå stora fördelar genom denna 

aktivitet. De fördelar som kan identifieras och motivera företag att outsourca delar av 

verksamheten är på grund av kostnadsfördelar, förbättrad kvalitet och flexibilitet, personal som 

besitter rätt kompetens, samma eller bättre service till mindre kostnader etc. Det krävs dock att 

överlämningen till den andra parten blir en lyckad aktivitet då det annars är en process som 

innefattar stora risker för en företaget och kan istället påverka negativt. Om outsourcingen inte 

lyckas kan det leda till risker som förlorad väsentlig kunskap och ökade kostnader. Att 

verksamheten förlitar sig för mycket på den andra parten, förlorande av information och 

kunskap, osäkerhet, otydliga kravdefinitioner, dåliga kontrakt och bristande vägledning vid 

planering och hantering av själva outsourcingprocessen kan beskrivas som några av dessa 

negativa påverkansfaktorer. Interaktion och kommunikation är av stor väsentlighet för att kunna 

övervaka och kontrollera funktionerna inom outsourcingprocessen (ibid).  

 

Vidare menar McIvor (2000) att ett stort problem ligger i att verksamheters beslut att outsourca 

grundar sig i att de tillämpar kortsiktiga lösningar och motiveras huvudsakligen av att under kort 

tid kunna minska sina kostnader. Om processerna inte sköts internt i företaget kommer även 

kontrollen över processerna att minska med tiden (ibid). Enligt Danielsson (2017) måste även 

verksamheten som outsourcat övervaka outsourcingprocessen för att se till om kontraktet 

fullföljs av den andra parten. Därav kan verksamheten arbeta i förebyggande syfte för att 

minimera konsekvenser, tid samt kostnader som annars kan uppstå vid eventuella 

komplikationer. Trots att ett företag har valt att outsourca delar av sin verksamhet måste således 

en viss kontroll främjas för att kunna identifiera hur kontraktet fullföljs av de andra involverade 

parterna. Företaget bör ha koll på processen och följa upp de aktiviteter som sker för att inte gå 

miste om kontroll som kan resultera i konsekvenser som annars hade kunnat undvikas. 

(Axelsson, 2007) 
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3.4 Logistikrätt 
Enligt Stöth (2017) är ett problem med juridik i logistikkedjan att de ofta involveras när 

upplägget i princip är färdigt. Ett mer fördelaktigt tillvägagångssätt vore om det i början på 

framtagningen av ett logistikkoncept involverade juridik och riskbedömning. Ytterligare 

begränsning vad gäller logistikrätt är att logistikbranschen förändras snabbt och ständigt medan 

juridiken är mer statisk. Vad som då blir problematiken är att nya lösningar inom 

logistikbranschen kan sakna rättsregler. (ibid) 

 

Enligt Heidbrink (2005) kommer det inom logistiken alltid finnas gods som skall transporteras 

från ett ställe till ett annat. Det är dock svårt att dra gränsen mellan ett transportavtal och ett 

logistikavtal som omfattar mycket mera. Således krävs det att det enskilda fallet granskas för att 

kunna avgöra vilket avtal som är mest lämpligt. I logistiska avtal finns generellt sätt ingen 

konsumenthänsyn men grund i att de oftast är affärsmässiga avtal mellan olika företag. De är 

oftast företag med komplicerade transportbehov som vinner fördelar i att lägga ut sitt 

transportbehov och andra logistiska aktiviteter på ett utomstående företag.  (ibid) 

 

Komplexiteten gällande avtal och logistik är att det finns många kombinationer av avtal. Enligt 

Stöth (2017) finns för det första ett köpeavtal mellan en säljare och köpare och om varan sedan 

skall transporteras mellan dess finns ett transportavtal. Detta avtal upprättas då mellan 

transportören och antingen säljaren eller köparen. Vidare kan det även vara en logistiker 

inblandad i processen och således bör det finnas någon form av logistikavtal som reglerar 

transport, lagring, tull etc. Förutom dessa parter finns även många fler parter som har diverse 

roller i flödet. En viktig del när det kommer till logistikavtal är således att varje part är medveten 

om sin egen roll och de olika regler som finns (ibid).  

 

3.5 Avtalsrätt 
Det finns enligt Ramberg och Ramberg (2017) många olika slag av avtal. Avtal kan exempelvis 

handla om att en vara skall byta ägare eller transporteras från en destination till en annan ort. 

Vad gäller avtal finns det fem betydande grundstenar, vilka är vem, vad, när och var. “Vem” 

specificerar vilka olika parter som har slutit ett avtal, “vad” handlar om vad inblandade parter 

förpliktat sig att göra, “när” avser när prestationerna skall vara utförda och “var” handlar om var 

parterna skall verkställa sin prestation. (ibid) 

 

3.5.1 Standardavtal 

Avtal kan på olika sätt standardiseras och detta görs med syfte att samma avtal skall kunna 

brukas även vid kommande tillfällen. De inblandade parterna kan i vissa fall göra besparingar i 

både tid och kostnader genom att de väljer att hänvisa till de standardiserade avtalen istället för 

att utforma avtal för ett specifikt tillfälle. Standardavtal kan också vara fördelaktiga på så sätt att 

de är branschanpassade. Om parterna är osäkra på de pris som skall sättas kan det hänvisa till 

standardavtalen då det kan underlätta prisjämförelser och därav även bestämmelser av pris. 

(Ramberg & Ramberg, 2010) 
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I samband med standardavtal finns det förutom fördelar ett antal problem. Enligt Ramberg och 

Ramberg (2010) är ett av de problem som finns att säkerhetsställa att de parter som ingår avtalet 

har en förståelse för den del av avtalet som är standardiserat. Standardavtalet kan bli en del av 

parternas avtal genom att det ingår eller bifogas, hänvisas till genom en referensklausul eller att 

de i tidigare samarbeten har använts av samma parter som skall ingå avtalet. Det skall framgå att 

båda parter kunna ta del av standardavtalen och att de har accepterat dom. (ibid) 

 

3.6 Incoterms® 
Incoterms® 2010 är en uppsättning med leveransvillkor vilka har upprättats av ICC, 

Internationella Handelskammaren, och är en typ av standardavtal.  ICC representerar företags 

intresse på global nivå och syftar till att underlätta internationella affärer. Incoterms® 2010 

innehåller inga lagar och det finns inget tvång att följa dessa men de kan ses som regler eller 

riktlinjer som de inblandade parterna kan följa frivilligt. (Bergami, 2013). Incoterms® 

publicerades för första gången 1936 och den senaste uppdateringen är från 2010 och började 

gälla i januari 2011. Incoterms® är inriktat på leverans av varor och innehåller bland annat 

uppdragsgivarens rättigheter, skyldigheter och ansvar i samband med leveranserna samt de 

tjänster som är direkt knutna till leveranserna såsom betalning av tullar och skatter. (Bergami, 

2013). 

 

För att komplettera avtal vid internationell handel kan Incoterms® användas. Incoterms® 

beskriver exempelvis vilken part som står för respektive kostnader, avgång och destination för 

transporter, bestämmelser om lastning och lossning samt när riskerna överlåts på köparen istället 

för säljare. (ICC, u.åa). Parter som är verksamma inom handel och leveranser stöter ofta på 

svårigheter gällande en korrekt tillämpning av exempelvis Incoterms® 2010. Det antas bero på 

att det finns oklarheter i val av leveransvillkor relaterade till transporterna och att inblandade 

parter inte fullt ut uppskattar de risker och konsekvenser som dessa beslut kan medföra. 

(Bergami, 2013) 

 

3.6.1 Innebörden av de elva leveransvillkoren 

Incoterms® 2010 består av elva olika leveransvillkor. De olika leveransvillkoren presenteras 

nedan. 

 

Leveransvillkor för alla transportslag: 

• EXW Ex Works 

Ex Works innebär att säljaren levererar varorna när de ställs till köparens förfogande, antingen i 

säljarens lokaler eller på en annan namngiven plats. Säljaren behöver inte lasta varorna på någon 

form av transportfordon och säljaren behöver heller inte ansvara för att exportklarera varorna. 

(ICC, u.åb; International Chamber of Commerce (ICC), 2016) Enligt Stöth (2017) passar detta 

leveransvillkor bättre för transport inrikes då det är köparen som både export- och importklarerar 

varorna. Det är således köparen som står för risken under hela frakten och som har ansvaret för 

all dokumentation (ibid).   



19 

 

 

 

 

Enligt International Chamber of Commerce (ICC) (2016) bör köparen och transportören komma 

överens om den plats dit varorna ska levereras, om detta inte görs kan säljaren själv bestämma 

detta utifrån vad som passar denne bäst vilket kan bli till nackdel för köparen. International 

Chamber of Commerce (ICC), 2016) menar att Ex Works-villkoret kan användas oberoende på 

vilket transportmedel som används. Vidare belyser de att leveransvillkoret likaså kan tillämpas i 

situationer där mer än ett transportsätt används. Däremot anses Ex Works vara ett olämpligt 

leveransvillkor att tillämpa då transportören har anlitats av köparen och godset ska hämtas hos 

säljaren för internationell transport. I en sådan situation anses leveransvillkoret FCA vara mer 

lämpligt då FCA är mer tillämpat för internationella transporter samtidigt som Ex Works anses 

mer passande för inhemsk handel (ibid). 

 

• FCA Free Carrier 

Free Carrier innebär att säljaren levererar varorna till transportören eller en annan person som 

valts av köparen på säljaren lokaler eller på en annan namngiven plats. Viktigt är att parterna så 

tydligt som möjligt anger den punkt dit varorna skall levereras. (ICC, u.åb; International 

Chamber of Commerce (ICC), 2016) Enligt Stöth (2017) står köparen för risken efter att godset 

har blivit lastat på lastbärare, vilket således sköts av säljaren. Exportklareringen är säljarens 

ansvar med köparen ansvarar för importklarering (ibid). Enligt International Chamber of 

Commerce (ICC) (2016) måste köparen i god tid underrätta säljaren om information angående 

transporten som exempelvis transportör, leveranstid och transportsätt.  Detta måste ske inom 

rimlig tid så att säljaren vet om det i god tid för att säljaren ska kunna leverera varorna. Om 

ingen specifik plats har anmälts av köparen inom den angivna leveransorten, och det finns flera 

olika platser tillgängliga, kan säljaren själv välja vart varorna ska levereras utifrån vad som är 

bäst för säljaren. (ibid) 

 

• CPT Carriage Paid To 

Enligt ICC (u.åb) innebär Carriage Paid To innebär att säljaren levererar varorna till transportör 

eller annan person som utses av säljaren på en överenskommen plats. Det är säljaren som avtalar 

och betalar kostnaderna för transporten som krävs för att varorna skall anlända till bestämd 

destination (ibid). Enligt Stöth (2017) är det säljaren som ansvarar för exportklarering och 

köparen som har ansvar för importklarering. 

 

• CIP Carriage and Insurance Paid to 

Carriage and Insurance Paid to innebär att säljaren levererar till transportören eller till en annan 

person som är utsedd av säljaren på en plats de kommit överens om. Det är säljaren som avtalar 

och betalar kostnaderna för transporten som krävs för att varorna skall anlända till destinationen. 

(ICC, u.åb) Enligt Stöth (2017) är det också säljaren som betalar varuförsäkringen men det är 

köparen som står för risken efter att varan lämnats till den första transportören och därav bör det 

enligt ICC (u.åb) noga tänkas igenom om inte köparen också bör teckna en försäkring. Detta 

styrks i och med att ICC (u.åb) tydliggör att köparen bör notera att säljaren endast är skyldig att 

teckna försäkring med minimikrav och att om köparen vill ha mer skydd av försäkringen måste 

det antingen vara uttryckt i avtalet eller så bör de teckna en egen försäkring. Säljaren sköter 

exportklarering och köparen har ansvaret för importklarering (ICC, u.åb). 
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• DAT Delivered at Terminal 

Delivered at terminal innebär att säljaren levererar varorna vid en terminal eller angiven plats vid 

den angivna destinationen och står för risken vid transport och lossningen vid terminal. Terminal 

i detta fall inkluderar exempelvis kaj, lager, väg-, järnvägs- eller flygfraktsterminal. (ICC, u.åb) 

Enligt Stöth (2017) exportklarerar säljaren och köparen importklarerar. Det som är mest 

komplext gällande detta leveransvillkor är att säljaren även skall stå för lossningskostnaderna 

samt risken, vilket innebär att transportören ej kan utgå från att köparens materiel kan användas 

som hjälpmedel även om lossningen sker av köparen i praktiken (ibid). 

 

• DAP Delivered at Place 

Delivered at place betyder att säljaren har levererat när varorna finns till förfogande för köparen 

på transportmedlet som skall vara klart för lossning vid den bestämda orten. Säljaren ansvarar för 

risken fram tills att varorna är på den angivna platsen exklusive lossning. Säljaren står för 

exportklarering och köparen för importklarering enligt Stöth (2017) Det är detta leveransvillkor 

som ersatt DDU som fanns i de tidigare Incoterms® (ibid). 

 

• DDP Delivered Duty Paid 

Delivered duty paid betyder att säljaren levererat när varan finns för förfogande hos köparen på 

transportmedlet som skall vara klart för lossning vid bestämd ort. Säljaren står för alla kostnader 

och risker som finns i samband med att leverera varorna till destinationen. I detta leveransvillkor 

har säljaren även ansvaret för både export- och importklarering. (ICC, u.åb) Enligt Stöth (2017) 

är detta det enda leveransvillkoret där säljaren har ansvar för både export och import. Enligt 

International Chamber of Commerce (ICC) (2016) är det också säljaren som har ansvar för 

tullen. 

 

Leveransvillkor för sjötransporter: 

• FAS Free Alongside Ship 

Free alongside ship innebär att säljaren levererat när varorna är placerade vid sidan av fartyget, 

exempelvis på en kaj. Köparen är den part som står för att ange hamnen dit varorna skall 

levereras. Risken övergår från säljare till köpare när varorna placerats bredvid fartyget och 

därefter ligger både risk och alla kostnader på köparen. (ICC, u.åb) Enligt Stöth (2017) står 

säljaren för exportklarering och köparen för importklareringen. 

 

• FOB Free On Board 

Free on board innebär att säljaren ansvarar för att varorna ska lastas på det fartyg som köparen 

valt vid angiven hamn. Risken övergår från säljare till köpare när varorna placerats ombord på 

fartyget. (ICC, u.åb) Exportklareringen är säljarens ansvar och importklareringen är köparens 

ansvar, enligt Stöth (2017). Enligt International Chamber of Commerce (ICC) (2016)  är det 

köparen som betalar för transportkostnaderna. Köpare och transportör bör även komma överens 

om datum och plats för hämtning av varorna och notera detta i transportdokumentet. Den 

transportör som utsetts av köparen måste då ta emot varorna på köparens vägnar. Vidare måste 

köparen meddela säljaren namnet på fartyg och när varorna ska lastas på fartyget. (ibid) 
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Om köparen underlåter att anmäla fartygets namn, lastningsplats eller om fartyget som köparen 

valt inte kommer fram i tid blir köparen skyldig att återbetala de kostnader som uppkommit som 

säljaren fått betala för. Om köparen har angivit en specifik lastningspunkt men senare vill ändra 

dessa instruktioner är säljaren inte skyldig i detta skede att täcka kostnaderna för att överföra 

varorna till en ny lastningsplats. Säljaren har inte längre den skyldigheten då säljaren har agerat 

korrekt i förhållande till vad som avtalats utifrån köparens första instruktioner. I vissa situationer 

kan säljaren fullfölja det men inte utan extra kostnader som köparen får stå för (International 

Chamber of Commerce (ICC), 2016). 

 

• CFR Cost and Freight 

Cost and freight betyder att säljaren levererar varorna ombord på fartyget och står sedan för de 

avtal och kostnader som krävs för att frakta varorna till destinationshamnen. Risken övergår 

dock till köparen när varorna finns ombord på fartyget. (ICC, u.åb) Säljaren har ansvar för 

importklarering och köparen för exportklarering (Stöth, 2017). 

 

• CIF Cost, Insurance and Freight 

Cost, insurance and freight innebär att säljaren levererar varorna ombord på fartyget. Risken 

övergår till köparen när varorna finns på fartyget. Likasom CFR måste säljaren stå för avtal och 

kostnader för att leverera varorna till den bestämda destinationshamnen. Det är även säljarens 

ansvar att teckna försäkringsskydd mot köparens risk för förlust eller skada. Skyldigheten 

omfattar dock endast ett minimikrav på försäkring och det är köparens ansvar att antingen avtala 

högre försäkring med säljaren eller teckna ytterligare försäkringsskydd. (ICC, u.åb) 

 

Den senaste uppdateringen av Incoterms® är som tidigare nämnt från 2010 och enligt Bergami 

(2012) ger de nya Incoterms® 2010 förbättrade definitioner och effektiviserar användningen av 

leveransvillkoren samt att de bättre kan synkroniseras med de modernare metoder som finns på 

dagens marknad. Om företag fortsätter att gå i gamla fotspår och misslyckas med att uppdatera 

sina leveransvillkor kommer mycket av arbetet som ICC lagt ner på denna förbättringsprocess att 

gå förlorad. Tidigare utgåvor av Incoterms® kan användas som leveransvillkor men det 

rekommenderas inte av Bergami då de tidigare versionerna sannolikt inte kommer att återspegla 

nuläget på marknaden. I Incoterms® 2010 har ICC även infört två nya klausuler för ytterligare 

förtydliganden. En avser ansvaret för information för säkerhetsändamål i samband med tull- och 

tillståndsmyndigheters deklarationer. Den andra nya klausulen handlar om dubbla betalningar av 

terminalavgifter. I vissa fall kan det hända att köparen oavsiktligt får betala vissa avgifter två 

gånger Syftet med denna klausulen i de nya leveransvillkoren är således att uppmuntra en dialog 

mellan inblandade parter för att undvika dubbla betalningar. 
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3.6.2 Att välja rätt Incoterm® 

Det är av största vikt att rätt leveransvillkor tillämpas. Att välja rätt Incoterms® kan förhindra 

tvister mellan parterna, om de stämmer överens med de andra skrivna avtalen. (Malfliet, u.å) 

Enligt Bergami (2012) finns det dock en problematik i att få aktörer att byta från de gamla 

rutinerna till de mer nya leveransvillkoren som anses mer lämplig i nuläget. Vidare krävs det 

stora insatser och då främst i form av utbildningar för att alla inblandade parter skall kunna 

tillämpa leveransvillkoren korrekt och för att alla skall ha samma förståelse för vad dem innebär 

(ibid).  

 

För att det mest optimala leveransvillkoret skall kunna väljas bör parterna ta hänsyn till bland 

annat vilken typ av vara det är, vilket transportmedel som används, de krav som finns på 

betalning och dokumentation samt möjligheter och effektivitet gällande leveransen av varorna. 

Med det sistnämnda menas att det måste bli någons ansvar att leverera varorna, men vilken part 

kan göra det mest effektivt och till lägst kostnad? (Malfliet, u.å)  

 

Enligt Hien, Laporte och Roy (2009) har företag med en ökad kunskap om Incoterms® och som 

lägger en större vikt på detta en bättre prestanda vad gäller export. Många aspekter gällande 

exportresultat är kopplade till företags kunskap om Incoterms®. Hien, Laporte och Ray’s studie 

visar även ett samband mellan positiva ekonomiska resultat och företag som väljer Incoterms® 

själva istället för att lämna valet till en annan part. Författarna belyser att aktörer i en 

försörjningskedja, inklusive befraktare och transportörer, ofta inte har sådan bra kunskap om de 

olika leveransvillkoren. Det är därav viktigt att skapa en förståelse bland de olika aktörerna hur 

Incoterms® kan användas. (ibid) 

 

Enligt Yaakub och Ying Szu (2017) kan de aspekter som påverkar valet av Incoterms® delas 

upp i interna och externa faktorer. De externa faktorerna berör främst frågor gällande frakten, 

transporterna, tariffklassifikationer, regeringsförordningar, betalningsvillkor, försäkringar etc. De 

interna faktorerna handlar enligt Yaakub och Ying Szu om bland annat transportsätt, företagets 

varor och praxis, upplevelser, förhandlingsstyrka, företagets ekonomiska resurser, komplexitet 

gällande dokumentation, kunskap om Incoterms® samt vilka som brukar. 
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3.7 Fjärdepartlogistik (4PL) 

Stöth (2017) belyser att det har växt fram olika grader av logistiker under de senaste åren, 

nämligen; 1PL (enpartslogistiker), 2PL (tvåpartslogistiker), TPL (tredjepartslogistiker) samt 4PL 

(fjärdepartslogistiker). Lumsden (2012) beskriver att 4PL, även kallat kontrolltorn, är ett företag 

som erbjuder och utför transporter samt andra logistiska funktioner åt olika företag och enligt 

Stöth (2017) agerar de för sin uppdragsgivares räkning. Det innebär att en 4PL inte endast 

handlar som en part som erbjuder transporter, utan dess syfte är även att förmedla värde till sina 

kunder till en lägre kostnad (Win, 2008) och vidare belyser Stöth att 4PL erbjuder ett större antal 

logistiktjänster i jämförelse med de andra olika logistiklösningarna.  

 

En 4PL-lösning gör det möjligt för företag och industrier i hela världen att använda sig av endast 

en part som besitter ansvaret för de olika processerna i hela kedjan (Win, 2008). Enligt Win 

(2008) är detta en av de drivande faktorerna till användandet och implementeringen av 4PL som 

en strategi i företag. Fulconi, Parché & Sagligetto (2006) menar att 4PL:s huvudsakliga uppgift 

är att utforma en global supply chain lösning som koordinerar aktiviteterna som innefattas i hela 

värdekedjan. Vidare utvecklar 4PL en kundanpassad lösning till sina kunder genom att samla 

resurser och bruka olika partners samtidigt som denna part besitter total kontroll över 

informationsflödet (ibid). 

 

Under de senaste åren har outsourcing av logistikfunktioner till olika typer av logistikföretag 

blivit allt mer eftertraktat av olika företag på marknaden. Med hjälp av insamlandet av sin egna 

kapacitet, resurser och tekniklösningar agerar 4PL som tjänsteleverantörer och kan på så sätt 

utforma och hantera komplexa och svårhanterade värdekedjor (Saglietto, 2013). 4PL anses vara 

den mest komplexa av de alla olika tjänsteleverantörer som erbjuder logistiska lösningar 

(Fulconis, Paché & Saglietto, 2006; Saglietto, 2013), då den innebär outsourcing som är 

grundläggande för den globala logistikkedjan (Saglietto, 2013). 

3.8 Förordningar som påverkar FM 

En förordning är en av flera olika rättsakter som kan användas för att nå EU-fördragens mål. 

Vidare är en förordning en bindande rättsakt som alla EU-länder ska tillämpa i sin helhet 

(Europeiska Unionen, 2018a). En förordning kan utformas av regeringen i det landet som vill 

bestämma lagen och regeringen i detta land har då möjligheten att fatta beslut om regler som alla 

i landet måste följa, utan att först lämna ett förslag till riksdagen. Dock kan inte allt bestämmas 

genom en förordning, utan i vissa fall måste ärendet fastställas genom en lag för att anses giltig 

(Sveriges Riksdag, 2018). De förordningar som ger instruktioner till FM samt berör FM’s arbete 

är; Rådets förordning (EG) nr 150/2003 av den 21 januari 2003 om upphävande av importtullar 

på vissa vapen och militär utrustning, vilken är upprättad av EU, samt de svenska 

förordningarna; Förordning (2007:854) med instruktion för Försvarets materielverk, Förordning 

(2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten samt Förordningen (1995:1300) om statliga 

myndigheters riskhantering. 
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Enligt Förordning (2007:854) med instruktion för Försvarets Materielverk; 

“1 § Försvarets materielverk ska på uppdrag av Försvarsmakten 

- vidmakthålla, destruera och kassera varor, 

- upphandla byggentreprenader, varor och tjänster och 

- tillhandahålla logistiktjänster.” 

 

Enligt Rådets förordning (EG) nr 150/2003 av den 21 januari 2003 om upphävande av 

importtullar på vissa vapen och militär utrustning; “(2) Det ligger i hela gemenskapens intresse 

att medlemsstaterna kan förse sina militära styrkor med vapen och militär utrustning som är så 

tekniskt avancerade och lämpliga som möjligt. Med tanke på den snabba tekniska utvecklingen 

globalt sett inom denna industrisektor är det vanligt att de myndigheter i medlemsstaterna som 

ansvarar för det nationella försvaret skaffar vapen och militär materiel från producenter eller 

andra leverantörer i tredje land. Eftersom det är ett säkerhetsintresse för medlemsstaterna är det 

förenligt med gemenskapens intresse att vissa av dessa vapen och denna utrustning får 

importeras tullfritt”. 

De ovanstående nämnda artiklarna innebär att Rådsförordningen EG 150/2003 ger 

Försvarsmakten och FMV möjlighet att under särskilda leveransvillkor erhålla tullfrihet vid 

import av militär utrustning från länder utanför EU. Tullfriheten omfattar viss krigsmateriel, 

reservdelar, komponenter och underheter som skall ingå i eller monteras ihop med varor ur 

rådsförordningens förteckning eller som är avsedda för reparation, renovering eller underhåll. 

För att införa militär utrustning som omfattas av tullbefrielse skall ett intyg utfärdas. Intyget skall 

utfärdas av behörig myndighet i den medlemsstat som utrustningen är avsedd för. I Sverige är 

det enligt regeringsbeslut FMV Militär Tullsuspension som är behörig myndighet.  

 

Vidare innebär Förordningen (1995:1300) om statliga myndigheters riskhantering att 

myndigheterna skall identifiera, värdera och kostnadsberäkna de risker som är förknippade med 

verksamheten och sammanställa resultatet i en riskanalys. Myndigheterna skall vidta lämpliga 

åtgärder för att begränsa risker och förebygga skador och förluster. Vad som gäller utifrån denna 

förordning är att staten inte försäkrar hos privata försäkringsbolag men att myndigheterna kan 

träffa överenskommelse med Kammarkollegiet, vilka försäkrar hela den statliga verksamheten i 

Sverige, i syfte att försäkra ekonomiska risker. Kammarkollegiet återförsäkrar, i motsats till 

privata försäkringsbolag, inte i andra bolag utan bygger upp egna fonder. (ibid) 
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3.9 Europeiska Unionen 

Europeiska unionen är en union som består av 28 olika medlemsstater (Europeiska unionen, 

2018b). En av de viktigaste tankarna med EU’s samarbete är att det ska vara enkelt att handla 

och flytta mellan de olika EU länderna (Sveriges riksdag, u.å.). Därav har EU länderna 

tillsammans möjliggjort de så kallade fyra friheterna vilka innebär att det ska vara fri rörlighet 

för varor, tjänster, personer och kapital mellan de olika EU länderna (ibid). Chen (2004) menar 

att handel över nationella gränser skapar barriärer i förhållande till det fria flödet av gods, även 

så kallade nationella handelsbarriärer. Detta kan exempelvis vara transaktionskostnader, 

tullkostnader, tariffer, skiftningar i valutakurser mm (ibid). EU’s inre marknad minskar dessa 

handelsbarriärer då tullar har tagits bort mellan EU-länderna och det är tullfritt att skicka varor 

och tjänster mellan länderna (Sveriges Riksdag, u.å). Det innebär att det inte ska förekomma 

några handelshinder på marknaden eller tullar. Vidare ska detta bidra till ekonomiskt tillväxt i 

hela EU med vision om en gemensam marknad. Det finns även en EU-kommission som föreslår 

nya EU-lagar och kontrollerar så att medlemsländerna följer de lagar som bestämts (ibid). 
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4 Empiri 
Nedan ges en beskrivning av hur Försvarsmakten (FM) och Försvarets Materielverk (FMV) är 

uppbyggda samt hur de i nuläget arbetar med återanskaffning av materiel.  

 

4.1 Organisationens uppbyggnad 
En kortfattad beskrivning av de företag som berörs i denna studie följer nedan. Till en början 

beskrivs FM, sedan FMV och till slut ges en sammanfattning av de områden som kommer ligga i 

fokus för att uppnå studiens syfte.  

 

4.1.1 FM 

FM:s produktionsledning Högkvarteret Produktionsledningen (HKV PROD) har tillsammans 

med Högkvarterets insatsstab (HKV INSS) det övergripande ansvaret för all logistik inklusive 

transporter. Försvarsmaktens transportkontor (FM TpK), vilket är en central enhet inom 

Försvarsmaktens logistik (FMLOG), leds av Högkvarteret (HKV) och ansvarar för den 

övergripande transportplaneringen, transportavtal, exportkontroll och person- och 

personaltransporter i samband med bl.a. internationella insatser. Ytterligare ansvar som FMLOG 

har är att de på lokal/regional nivå ansvarar för transporter, distribution och andra tjänster till 

förbanden i Sverige. 

4.1.2 FMV 

Försvarslogistiken är uppdelad mellan FM och FMV. Sedan år 2012 ansvarar, som tidigare 

nämnt, FMV för stora delar av försvarslogistiken. Undantaget och det som därmed fortfarande 

återfinns inom FM är den s.k. insatsnära logistiken, d.v.s. den logistik som direkt kan kopplas till 

nationella/internationella operationer och övningar. Processen gällande inköp och 

återanskaffning ägs i nuläget av FMV, men de köper in materiel i FM’s namn.  

Inom FMV ansvarar FSV Försörjning med placering i Arboga för bl.a. materielförsörjning 

inklusive beställning av materiel, underhåll och servicetjänster som förrådshållning, transporter 

och verkstäder. FSV står för “förråd, service och verkstäder”. 

FMV Marknad och Inköp (MoI) är ytterligare en funktion som bidrar med kommersiellt stöd för 

enheter inom FMV och levererar inköpstjänster till FM innebärande att både upphandla och 

teckna avtal samt beställa på avtal. Det är MoI som ger FMV fullmakten att de får göra inköp i 

FM’s namn. 
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Figur 1. Enheterna inom FSV Försörjning 

 

FSV Försörjning är, som visas i bilden ovan, uppdelat i ett antal enheter. FMCL, centrallagret i 

Arboga, ansvarar för lagerhantering och distributionen av bland annat reservdelar och 

försvarsmateriel. Enheten för återanskaffning, ResMat, är den enheten som genomför 

återanskaffning av reservmateriel. De är dessa två funktioner inom FMV som är centrala i arbetet 

och det är inom bland annat dessa två funktioner som problemet upplevs och även där det finns 

förbättringsmöjligheter.  

 

4.1.3 Fokusområde 

Ovan beskrivning ger en förklaring om hur organisationerna är uppbyggda. Denna studie 

genomförs på uppdrag av FM och de funktioner som är involverade i studien är HKV (FM), TpK 

(FM) och ResMat (FMV). Varför just dessa funktioner är i fokus i studien är för att det materiel 

som återanskaffas ägs av FM, TpK ställer de krav som behöver omfattas av avtalen och ResMat 

är den enhet som sköter själva återanskaffningen. Utöver detta finns även en 

fjärdepartslogistiker, Logent, inblandad i delar av flödet. Vad gäller inkommande materiel så är 

Logent främst inblandade i den anskaffning som sker nationellt, vilket inte är fokus i denna 

studie. 

 

4.2 Flöden och anskaffning 
Försvarsmaktens logistikflöden består av ett antal inflöden (inbound) till FM och FMV i 

samband med t.ex. anskaffning/återanskaffning, reparationer och modifieringar. Dessa Inflöden 

går i stor utsträckning från externa nationella eller internationella leverantörer till FMCL i 

Arboga. Detta för att det är väldigt viktigt att allt sköts rätt gällande godsmottagningen och 

exempelvis etikettering etc. Även om materiel ska direkt till kund ankommer det till FMCL först 

för att sedan levereras ut därifrån till kund. Intransporterna till FMCL i samband med 

återanskaffningen kan ske på två olika sätt. Det ena är att Logent ansvarar för transporterna eller 

att leverantörerna sköter frakten till centrallagret.  
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Inom båda myndigheterna finns det interna flöden vilka t.ex. består av distribution från 

centrallager till regionala/lokala lager och förband och till/från internationella insatser. Slutligen 

finns det också ett antal utflöden (outbound) från FM och FMV till externa företag i samband 

med reparationer, modifieringar och försäljning. En förutsättning för dessa flöden är ett effektivt 

inflöde av materiel. Att inflödet av materiel inte varit så effektivt som det skulle kunna vara 

grundas i problemet som redogörs tidigare, att FM saknar kontroll på flödet. För att alla flöden 

och all anskaffning skall kunna bli mer effektiv krävs det kunskap om vilka leveransvillkor som 

kan tillämpas för att främja kontrollen som eftersträvas. 

Försvarsmakten anskaffar årligen försvarsmateriel vilket sker genom antingen nyanskaffning, 

t.ex. köp av helt nya vapensystem, eller återanskaffning. Vidare avser återanskaffningen i första 

hand t.ex. påfyllnad av lagernivåerna på centrallagret i Arboga och det är detta flödet som är 

centralt i denna studie. 

 

Nedan visualiseras anskaffningen av materiel. Då denna studie endast avser återanskaffningen av 

reservmateriel är arbetet avgränsat till de två processerna vid de röda pilarna i Figur 2. 

 

Figur 2. Övergripande flöde vid materielanskaffningen 
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Nedan förtydligas processen ytterligare i Figur 3 och i vanliga fall ser återanskaffningen ut på 

sådant sätt som visas genom steg 1–6. Anledningen till att processen ser ut på ett sådant sätt är 

för att det i de flesta fall inte finns lämpliga avtal att utgå ifrån och därav skickas nya 

förfrågningar ut till leverantörerna. Problemet som FM upplever uppstår således redan efter den 

första punkten i processen när de avviker från hur den egentliga processen bör fungera vilket är 

flödet som visualiseras längst ner i Figur 3. 

 

Figur 3. Transaktionsflödet återanskaffning 

 

I Tabell 2 redogörs inköpsstatistiken under år 2017. Detta redovisas med syftet att påvisa att det 

är ett komplext flöde med många inblandade leverantörer och varje beställning har ett högt 

värde.  

 

Tabell 2 Inköpsstatistik 2017 
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4.3 Leveransvillkor 
De leveransvillkor som FM använder idag vid återanskaffningen av materiel är Incoterms®. FM 

har som mål att få kontroll över hela transportkedjan och dessutom kunna välja transportör. En 

av utmaningarna är att det inte är FM som väljer leveransvillkor utan i praktiken är det FMV som 

tecknar avtalen och således väljer leveransvillkor. FMV väljer dock inte leveransvillkor när 

Logent ansvarar för transporterna till centrallagret. I vissa fall är det även på sådant sätt att 

leverantören står för frakten och i dessa fall finns det stora otydligheter gällande vilka 

leveransvillkor som bör användas och även en ovetskap kring vilka som faktiskt används i 

nuläget. Det finns dock undantag där det kan vara fördelaktigt att låta leverantören välja 

leveransvillkor då det kan bli mer ekonomiskt fördelaktigt.  

 

Vid anskaffning av viss materiel kan lasten dock vara mer eller mindre hemlig och/eller 

skyddsvärd och i dessa fall måste leverantörerna vara säkerhetskontrollerade via särskilda avtal, 

vilket är ytterligare en anledning till att FM vill ha kontrollen. Vissa leveransvillkor kan då 

uteslutas helt och får egentligen inte användas i samband med FM’s materialanskaffning. C-

villkor, DDP och EXW är leveransvillkor som inte skall väljas. Vidare är DAF och DDU från 

Incoterms® 2000 som enligt Tabell X och Tabell X används trots att de blivit ersatta med nya 

leveransvillkor till de nya Incoterms® 2010. 

 

Tabell 3 Användningen av Incoterms® per land och år 2015 
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Tabell 4 Användningen av Incoterms® per land och år 2017 

 

4.4 Problembild 
Vad gäller tecknande av avtal är det alltid MoI, som arbetar för FMV, som är ansvariga för 

tecknande som avtal men det är TpK, som arbetar för FM, som ställer krav på vad som skall 

omfattas i avtalen. Ett problem som är kopplat till detta är att det är mycket reservdelar som köps 

in men det finns inte många avtal som är tecknade och just bristen på avtal är ett av de större 

problemen. Vidare saknas det för många materiel konkurrensmöjligheter, det finns alltså endast 

en tillverkare de måste köpa in material av och trots detta upplevs det ändå inte finnas några 

avtal tecknade mellan dessa parter.  

FSV ResMat, som står för reservmaterielanskaffningen, upplever att problematiken är att 

enheten saknar styrning gällande vilka leveransvillkor som de skall begära i en förfrågan när 

materiel skall beställas. Vidare är det även många leverantörer som har dålig kunskap om 

leveransvillkor vilket försvårar anskaffningen ytterligare då båda parter saknar kunskap om vilka 

Incoterms® som är mest fördelaktiga att använda. Processen blir enklare när de köper in materiel 

från en större leverantör då de ofta har bättre koll på leveransvillkoren men då de använder sig av 

829 olika leverantörer finns det behov av någon form av styrning som ResMat kan utgå ifrån vid 

återanskaffningen. 
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4.4.1 Exempel från praktiken 

Som tidigare nämnt finns det en problematik i samband med anskaffning av materiel och i 

många fall handlar det om att transportkostnaderna blir högre än vad de bör vara. Detta avsnitt 

redogör för ett exempel från praktiken där FM fått en mycket hög transportkostnad vid 

anskaffning av materiel. I detta fall beror det på att kontrakt och leveransvillkor är felaktiga i 

samband med de förutsättningar som fanns för denna anskaffning. En observationsrapport från 

FM visar att denna transport slutligen blev ca 16 gånger dyrare än vad den bör ha blivit. De 

avrop på materiel som skall göras avviker från kontraktet och den skeppningsinstruktion som 

FM’s anskaffning skall utgå ifrån.  

Behovet i detta fall var brådskande vilket anses vara ytterligare en faktor till problemet samt att 

det saknas tydlighet i hur anskaffningen i detta fall skulle genomföras. De leveransvillkor som 

använts för transporten var FCA. Det är inte själva valet av leveransvillkor som är problemet i 

detta fall handlar det om övriga faktorer. Exempelvis framgår det i kontraktet är leveransvillkoret 

är ”FCA Arboga”.  

Vad gäller leveransvillkoret FCA är det av stor vikt att parterna så tydligt som det är möjligt 

anger den punkt dit varorna skall levereras. Detta leveransvillkor innebär även att köparen står 

för risken efter att godset blivit lastat på lastbärare och därav bör det ligga i köparens intresse att 

tydligare i kontraktet ange var godset skall överlämnas. När det enbart står ”FCA Arboga” 

innebär det att man angivit mottagningsorten istället för avsändarorten. Detta innebär att hela 

riskövergången flyttats till Arboga och syftet med FCA-villkoret försvinner. En annan oklarhet 

gällande detta är att endast skriva ”Arboga” innebär att transportören i princip kan lämna godset 

där det passar denne innanför Arbogas kommungräns. Detta förklaras vidare i studiens 

diskussionsavsnitt.  

Vad som dock är den största orsaken i detta fall är att expressleverans har valts, vilket är den 

största anledningen till att fraktkostnaderna ökade extremt mycket. Den frågan som FM i detta 

fall ställt sig är vem som har mandat att ta beslutet om expressleverans och således ta beslut som 

avviker från instruktionerna. Här blir otydligheten och den komplexitet som präglar 

materialanskaffningen hela tiden återkommande och ytterligare bevis på att det krävs 

samordning och tydliga instruktioner för att uppnå en effektivare materielanskaffning.  

 

Ett annat exempel från praktiken där det uppstått problematik i vid anskaffning av materiel är att 

transporterna inte har följts upp i efterhand, så FM har fått betala dubbla fraktkostnader. Då FM 

inte alltid följer upp sina avklarade transporter har det orsakat problem för företaget då de har 

varit ovetande om frakten på transporten har betalats sedan tidigare eller inte. Detta har resulterat 

i att FM i vissa situationer har fått betala dubbla fraktkostnader, då de betalat för en frakt som 

redan varit betald sedan tidigare. Då ingen har varit ansvarig för uppföljning samtidigt som 

ansvarsfördelningen har varit oklar har FM fått betala kostnader som hade kunnat undvikas.  
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5 Diskussion 
I kommande avsnitt ställs den teori som finns till underlag i studien mot empirin vilket leder till 

en analyserande diskussion. Kapitlet innehåller en diskussion gällande organisatoriska frågor, 

flöden och anskaffning, leveransvillkor och till sist utformas en rutin som kan användas i 

praktiken. 

 

5.1 Organisationens uppbyggnad 
Enligt Kremic, Rob och Tukel (2006) är det allt vanligare att outsourcing blir en del av företags 

affärsstrategier. Att överlåta vissa delar av en verksamhet till externa parter görs främst för att 

uppnå fördelar kopplade till bland annat kostnader, kvalitet, flexibilitet, kompetens etc. (ibid). 

Vad som upplevs hos Försvarsmakten (FM) i nuläget är dock det som Kremic, Rob och Tukel 

beskriver som en mindre lyckad outsourcing där processen i detta fall främst har genererat en 

förlorad kontroll på materielflödet samt ökade kostnader. Enligt Heidbrink (2005) kan företag 

som har komplicerade transportbehov ofta vinna fördelar genom att lägga ut transportaktiviteter 

på externa företag. FM är en statlig myndighet som har behov som skiljer sig från det generella 

och teorin indikerar därav att de borde uppnå fördel i de upplägg som finns i nuläget. Dock 

upplevs det snarare ha genererat mer nackdelar än fördelar för företag i praktiken. Axelsson 

(2007) beskriver i sin studie att de företag som överlåter aktiviteterna måste fortsatt ha en 

kännedom om processen för att inte helt tappa kontrollen och den kännedomen saknar FM i 

nuläget. 

 

Enligt McIvor (2000) är i många fall ett problem med outsourcing att det tillämpas som en 

kortsiktig lösning och att företag inte fått varit en del av beslutet, vilket kan leda till att 

engagemanget för att finna långsiktiga lösningar har minskat från de inblandade företaget. En 

anledning till detta i FM’s fall är att de är en statlig myndighet och beslutet att överlåta 

materielanskaffningen till ett annat företag har legat hos regering och riksdag i och med 

Förordning (2007:852) med instruktion för Försvarets Materielverk. Denna förordning beskriver 

att Försvarets Materielverk (FMV) på uppdrag av FM bland annat ska upphandla varor och 

tillhandahålla logistiktjänster.  

Enligt Stöth (2017) är ett vanligt problem med juridik i en logistikkedja att det involveras alltför 

sent i processen vilket är ett problem som även uppmärksammats hos FM. Inom både FM, FMV 

och Logent upplevs en brist på kommunikation och samordning mellan företag. Komplexiteten 

ligger i att FM är de som lägger ett uppdrag till FMV och sedan ligger de på FMV att upprätta 

huvudavtalet för materielanskaffningen. Men de krav som bör finnas i avtalen ställs av TpK som 

är en del av FM och till sist är det Resmat, en del av FMV, som lägger själva ordern. Internt 

inom FM finns en tanke på hur återanskaffningen skall utföras men inom FMV upplevs det inte 

att den informationen inte finns tillgänglig vilket skapar en osäkerhet och en barriär mellan de 

två företag.  
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Enligt Christopher (2011) krävs det att alla parter i ett nätverk är involverade i processerna och 

samordnar aktiviteterna tillsammans för att bli konkurrenskraftiga. Vilket i detta fall skulle 

innebära att både FM och FMV som såväl Logent bör ha en klar och gemensam bild över vad 

som skall utföras. Det krävs ett samarbete och ömsesidigt intresse från alla parter att ge och ta 

del av avtalen och processen. Ett arbete där alla företag är involverade och strävar efter samma 

gemensamma mål, snarare än interna mål, främjar enligt Lummus och Vokurka (1999), ett arbete 

som är präglat av förbättringar. 

 

Enligt Win (2008) kan företag genom att arbeta med en fjärdepartslogistiker uppnå högre 

effektivitet och lägre kostnader, vad som dock genererar dessa fördelar är att företag kan 

använda sig av en part som besitter ansvaret för vissa processer. För att FM skall uppnå dessa 

fördelar skulle det således krävas att fjärdepartslogistikern ansvarade för hela anskaffningen av 

materiel och inte endast vissa delar av processen och vissa flöden. Detta indikerar ytterligare att 

en anledning till problemet kan antagas vara att för många parter är inblandade i ett flöde. Enligt 

Saglietto (2013) kan fjärdepartlogistiker, i och med att de är specialiserade på vissa specifika 

områden, utforma och hantera värdekedjor som är komplexa och svårhanterade vilket tyder på 

att detta skulle kunna vara en lösning för FM. Men då lösningen inte anammats fullt ut har 

fördelarna inte heller uppnåtts. 

Vidare kan arbetet med supply chain management i detta fall främja en konkurrenskraftig 

försörjningskedja och även minska risker då det är nära sammankopplat med risk management 

vilket, enligt Norrman och Jansson (2004) syftar till att minska sannolikheterna för negativa 

utfall av de risker som finns. En risk när flera företag är inblandade är enligt Hallikas et al. 

(2004) att det finns osäkerheter i hanteringen av konfidentiell information. Detta är någonting 

som är av väsentlig betydelse för FM då deras arbete innefattar mycket sekretessbelagd 

information vilket ytterligare belyser den stora vikten av ett nära samarbete och bra relationer 

mellan de inblandade parterna.  

En effektiv riskhantering är enligt Lee (2012) mycket viktig i samband med internationell handel 

och således bör riskhantering vara en central del av FM’s arbete. De finns större risker med att 

anskaffa materiel internationellt än nationellt och Lee (2012) konstaterar att rätt avtal gällande 

bland annat transporter och försäkringar blir av väsentlighet för att överbygga riskerna. Detta 

styrker ytterligare att FM bör öka kontrollen på inflödet av materiel och vara mer delaktiga i 

vilka leveransvillkor som används. 
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5.2 Flöden och anskaffning 
De flöden som är involverade i processen av återanskaffningen idag är utformad enligt Figur 3 

Transaktionsflödet återanskaffning. Istället för att återanskaffa materiel utifrån ett existerande 

avtal går istället alla order först via en förfrågan till leverantören, som sedan skickar en offert till 

FM som i sin tur sedan accepterar leverantörens erbjudande. Detta då det inte idag finns lämpliga 

avtal att utgå ifrån och nya förfrågningar måste då istället skickas från FM till leverantörerna. 

Detta innebär att återanskaffningen tar längre tid och mer resurser än vad det hade gjort om det 

fanns färdiga avtal att utgå ifrån. Både tiden och resurserna hade således kunnat användas till 

andra aktiviteter. Att processen ser ut som i Figur 3 grundas i att det inte finns avtal tecknade och 

därav måste nya avtal och leveransvillkor fastställas vid de flesta beställningarna. FM menar att 

det finns avtal att utgå ifrån vid större system i enlighet med återanskaffningen, medan FSV 

försörjning upplever att de aldrig får ta del av dessa avtal. FSV försörjning kan inte ta del av 

avtal som de inte vet om existerar, samtidigt som FM inte förmedlar detta om de inte är 

medvetna om att FSV försörjning saknar denna typ av information. Följaktligen uppkommer en 

brist i kommunikationen i kedjan och ett förlorat samarbete vilket i sin tur kan vara en 

bidragande faktor till den bristande kontrollen i transportkedjan. 

 

Exemplet från praktiken som tidigare belysts innebar att en transport som gick snett resulterade i 

kostnad på drygt en halv miljon kr är ett tydligt riktmärke på att det endast krävs att en transport 

eller transaktion går snett och en stor summa pengar förloras. Fortsättningsvis var det år 2017 

knappt 8000 beställningar som gjordes, men med ett värde på drygt 648 000 000 kr, vilket 

framgår i Tabell 2. Inköpsstatistik 2017. Därav innebär detta att enskilda beställningar ofta är av 

stort värde. Detta exempel visar även hur stora kostnader som kan förloras om något fel inträffar 

under transporten eller om fel leveransvillkor tillämpas. Således krävs det att FM och FMV har 

kontroll över hela transportkedjan för att främja att inget går fel och anpassa kedjan och de 

involverade parterna utifrån det för att alla ska vara informerade.  

 

Fortsättningsvis ligger även svårigheten i att det idag inte är implementerat i transportkedjan 

vilka avtal och leveransvillkor som ska tillämpas och därför måste FM ständigt lägga nya 

offerter till leverantörerna. Eftersom processen som är i fokus gäller återanskaffning och materiel 

som har köpts in tidigare är det till fördel om det finns färdiga avtal med givna leveransvillkor så 

det går att lägga en order och gå via avtalet än att skicka nya offerter vid varje beställning. Då 

inte detta finns i nuläget tar det längre tid vid varje återanskaffning då en offert från leverantören 

måste inväntas. Det huvudavtal som tecknas vid inköpet borde vara implementerat i hela 

transportkedjan, men så är det inte idag vilket resulterar i en bidragande faktor till att FM tappar 

kontrollen över deras inkommande flöden. Med hjälp av standardiserade avtal vid 

återanskaffnings skulle både tid och resurser kunna besparas. Ramberg och Ramberg (2010) 

menar att standardavtal finns till för att företaget ska kunna effektivisera sina processer samt 

spara tid och resurser. Således kan en implementering av standardavtal underlätta processen av 

återanskaffning samt planering av flöden, och vidare även minska antalet offerter. 
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5.3 Leveransvillkor 
De leveransvillkor som används vid anskaffningen av FM’s materiel är Incoterms®. Det är dock 

inte FM som väljer leveransvillkor utan det görs i största utsträckning av FMV när de tecknar 

avtalen. Svårigheten i samband med detta är att det finns otydligheter i vilka leveransvillkor som 

borde väljas för att det skall bli så fördelaktigt som möjligt och utöver detta saknas det i många 

fall vetskap om vilka leveransvillkor som faktiskt används. I dessa fall blir det då oftast de 

leveransvillkor som leverantören valt, vilket inte alltid är det mest optimala utifrån köpsynpunkt. 

Vid vissa fall där leverantörerna har bra villkor kan det dock vara till fördel att använda de som 

dom rekommenderar men då bör det ske med vetskap och medvetenhet och inte att det sker av 

slumpen i och med förlorad kontroll. Enligt Lee (2012) krävs det att företag som handlar på 

internationell nivå väljer rätt transportavtal för att förebygga eventuella risker och Stöth (2017) 

belyser att det är betydande att varje part är medveten om sin egen roll vad gäller avtal inom 

logistiken, vilket anses vara någonting som FM bör tydliggöra och förbättra. 

Lee (2012) får medhåll från Malfliet (u.å) som också belyser att det är av stor betydelse att 

tillämpa korrekt leveransvillkor och vidare belyser författaren att några aspekter som bör beaktas 

i valet är; vilken typ av vara det är, vilket transportmedel som används samt vad som gäller för 

betalning och dokumentation. I FM’s fall bör således faktorer som dessa ligga till grund för valet 

av leveransvillkor. Vad som dock tillkommer i detta fall är de restriktioner som finns i 

förordningar och andra bestämmelser som rör FM’s verksamhet. Yaakub och Ying Szu (2017) 

delar upp de aspekter som påverkar valet av Incoterms® i interna och externa aspekter. De 

svenska förordningar som finns och som FM måste förhålla sig till går under de externa 

förhållandena enligt författarna. Men utöver detta präglas valen av leveransvillkoren främst av 

vad som kan benämnas interna faktorer, enligt Yaakub och Yin Szu. Dessa faktorer handlar 

främst om komplexitet gällande dokumentation, kunskap och Incoterms® samt att valet ofta 

faller på de leveransvillkor som vanligtvis används. Studiens resultat visar att det ofta saknas 

kunskap om leveransvillkoren och därav faller valet på det som används i vanliga fall eller det 

som valts av leverantör. 

Att det inte finns någon kontinuitet i valen av leveransvillkor visas tydligt i Tabell 3 och Tabell 

4. I tabellerna kan det tydligt utläsas att många olika leveransvillkor har använts under 2015 samt 

2017. Materielanskaffningen sker både från länder inom EU samt utanför EU och för 

konventionella företag finns en del aspekter som skiljer sig åt beroende på detta. De länder som 

är med i EU har fri rörlighet för varor och det är även tullfritt att skicka varor mellan länderna, 

enligt Riksdagen (2017). Detta syftar till att det inte ska finnas några hinder för handling på 

marknaden och till följd av det underlättas handeln med varor inom EU.  
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Enligt Chen (2004) finns det barriärer vad gäller internationell handel i form av exempelvis 

transaktionskostnader, tullkostnader och skiftningar i valutakurser. FM’s handel sker till stor del 

internationellt och då de är en statlig myndighet ger Rådsförordningen (EG) nr 150/2003 FM och 

FMV möjlighet att under vissa leveransvillkor även erhålla tullfrihet vid import av militär 

utrustning från länder utanför EU. När det gäller statliga myndigheter och särskilt vid arbeten 

som innefattar militärt försvar finns det en del förordningar och bestämmelser som således 

begränsar vilka leveransvillkor som kan tillämpas och vilka som blir mindre fördelaktiga 

alternativt helt uteslutas.    

Enligt Rådets förordning (EG) nr 150/2003 ska tulltaxan som tillämpas på import av varor 

upphävas när de används av militära styrkor eller på deras vägnar. Vad gäller avtal där DDP 

används betyder det säljaren betalar tull vid import men i slutändan innebär detta att det kommer 

att inkluderas i priset som FM kommer att betala. FM är dock tullbefriade, enligt Rådets 

förordning (EG) nr 150/2003, och detta innebär således att de kommer att betala tullkostnader 

fast de ej behöver göra detta när DDP används som leveransvillkor. Att FM är tullbefriade har 

enligt uppgift från företaget mellan år 2010–2015 inneburit kostnadsreduceringar på 253 

miljoner kronor. Trots detta visar Tabell 3 att DDP används relativt många gånger under åren. 

Att undvika att använda detta leveransvillkor kan följaktligen göra att kostnaderna för FM 

minskar avsevärt och detta leveransvillkor är således ett av dom som helt bör uteslutas vad gäller 

FM’s materielanskaffning.  

Ex Works innebär att köparen skall exportklarera varorna, enligt Stöth (2017), och vidare är det 

även det enda leveransvillkoren som innefattar den processen. Detta innebär att FM/FMV måste 

stå för exportklareringen i det landet de köper varor från. Det mest lämpliga är att säljaren 

exportklarerar och informerar skattemyndigheten i deras land då det är dem som är verksamma i 

landet. Att FM/FMV skall behöva exportklarera varorna skulle inte vara till fördel då det innebär 

en mycket komplicerad process och detta är en av anledningarna till att Ex Works inte bör 

användas som leveransvillkor. 

FM får inte heller ha någon materiel försäkrat i leveransvillkoren så de leveransvillkor som 

innefattar försäkringar ska inte användas. Statliga myndigheter har normalt sett inte försäkringar 

då de kan betalas av staten om det skulle ske någon skada. Lite förenklat kan det sägas att 

grundprincipen är att “staten försäkrar inte statens egendom”. Detta tydliggörs i Förordning 

(1995:1300) om statliga myndigheters riskhantering. CIP innebär att det är säljaren som ordnar 

och betalar varuförsäkringen, men det är köparen som står för risken. Likaså CIF innebär, enligt 

ICC (u.åb), att försäkring ingår i avtalet då det är säljarens ansvar att teckna försäkringen. 

Försäkringen kommer då inkluderas av säljaren i priset vilket innebär att FM kommer att betala 

försäkring till säljaren fastän dom inte behöver betala för någon försäkring på sin materiel. Detta 

leder till onödiga kostnader och därav kan CIP och CIF helt uteslutas från FM’s 

materielanskaffning. 
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Problemet gällande FM’s materielanskaffning är som tidigare nämnt att de i nuläget saknar 

kontroll på inflödet av materiel. Frågan gällande vilka leveransvillkor som kan främja kontrollen 

på flödet får speciellt stor vikt i och med att FM är en statlig myndighet och att de som 

myndighet skall ansvara för landets försvar. Dessa aspekter är några av dem som gör att FM 

skiljer sig från konventionella företag och är en stor del i varför leveransvillkor som främjar 

kontrollen bör tillämpas. Att FM själva står för risken innebär till större del att de är dem som 

kan välja exempelvis leverantör och transportsätt vilket i sin tur även ökar kontrollen. För FM är 

det en fördel att själva kunna välja leverantör i samband med anskaffningen av materiel då det i 

vissa fall är säkerhetsklassade varor och sekretessbelagd information. Att FM har mer kontroll 

över materielanskaffningen innebär således att de måste engagera sig allt mer i processen. De 

måste vara mer aktiva i flödet om de väljer ett leveransvillkor där de har kontrollen då mer delar 

av processen, som att exempelvis välja leverantörer, blir deras ansvar. Således innebär 

leveransvillkor som innefattar mer kontroll att FM måste vara mer involverade i flödet. 

FCA-villkoret innebär att risken ligger hos köparen från att godset blivit lastat på lastbärare. 

Detta betyder att det då är FM som kan ha kontrollen på varorna genom hela transporten, vilket i 

FM’s fall och även ur ett kontrollperspektiv anses vara ett bra alternativ. Risken går över till FM 

i ett tidigt skede av flödet men vid användandet av FCA slipper FM stå risken för lastningen 

vilket om det är möjligt, som i detta fall, bör undvikas. Det som dock är viktigt om FCA 

tillämpas är, enligt ICC (u.åb), att det så tydligt som möjligt måste anges vilken plats varorna ska 

levereras till. Det räcker således inte med att endast ange staden som varorna skall levereras till 

utan det krävs en mer specificerad adress.  

Tidigare i studien togs ett exempel från praktiken upp där FCA använts som leveransvillkor. Att 

FCA användes var korrekt men problematiken i detta fall var att i avtalet stod det “FCA 

Arboga”. Detta innebär att man angett “FCA mottagningsorten” istället för “FCA 

avsändarorten”. Att ange mottagningsorten innebär att hela riskövergången flyttas tills att godset 

är i Arboga. Detta strider mot syftet med FCA och ett flertal oklarheter uppkommer; Vem betalar 

transporten? Har säljaren betalat transport till Arboga fast detta egentligen, med “FCA 

avsändarorten”, skall ligga på köparen? Förmodligen betalar säljaren inte transporten när sådana 

oklarheter uppstår fastän det är skrivet på så sätt i leveransvillkoren att säljaren ska göra det.  

Vidare oklarhet som kan identifieras i detta exempel är att om man som i detta fall endast skriver 

“Arboga” är det kommungränsen som gäller och således kan transportören i princip lämna 

godset där. Att alltså endast ange Arboga och inte ange adressen där godset ska lämnas över, 

innebär problematik med var i Arboga varorna ska överlämnas och detta är ett exempel på ett 

sådant fel som inte får ske i samband med FCA.  Om det, som i detta fall, finns flera olika platser 

som godset kan avlämnas på kan följaktligen säljaren välja vilken plats inom orten denne vill 

enligt International Chamber of Commerce (ICC) (2016). Detta är ytterligare exempel på en 

oklarhet som tydligt visar att felaktigheter som dessa kan orsaka stor problematik för FM. Vad 

som också är viktigt när detta leveransvillkor används är att köparen i god tid ger säljaren 

information om transporten och det krävs en god kommunikation mellan de inblandade parterna.  
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Om leveransvillkoret dock används och platsen för överlämnande är tydligt skriven är detta ett 

bra leveransvillkor att använda för FM. 

Vad gäller kontrollen kan leveransvillkoret Ex Works diskuteras ur den synvinkeln. Detta är det 

leveransvillkor som innebär att risken går över till köparen i det tidigaste skedet av de olika 

leveransvillkoren. Riskövergången är densamma som kontroll och därav kan det vid första 

anblick vara detta leveransvillkor som antas vara det mest fördelaktiga. Problematiken är dock 

att köparen står för risken redan från att varorna finns till förfogande för köparen och säljaren 

behöver inte ens se till att varorna är lastade på någon form av transportfordon (Stöth, 2017). 

Detta innebär att om godset blir förstört innan de befinner sig på en lastbärare, är det ändå 

köparen som står för skadorna på godset. Vid internationell handel blir denna risk för stor och 

anses passa bättre vid nationell handel, vilket även uppmärksammas av International Chamber of 

Commerce (ICC) (2016).  Med detta som grund är således Ex Works inte ett fördelaktigt 

alternativ för FM då de ofta handlar med varor som har högt värde. FCA anses bättre för FM i 

detta fall då säljaren står risken fram tills att varorna är lastade.  

De ovan diskuterade leveransvillkoren kan användas vid alla transportslag. Om det däremot 

handlar om sjötransport är även FAS och FOB två alternativ som kan användas. Skillnaderna på 

dessa är enligt ICC (u.åb) att risken vid användning av FAS går över när varorna är placerade vid 

sidan av fartyget och vid FOB när de är placerade ombord på fartyget. Här återkommer 

diskussionen om när köparen är villig att stå för risken och således även vara den som har 

kontrollen. Som tidigare nämnt vill FM ha kontrollen så tidigt som möjligt vilket då skulle tala 

för att FAS med fördel kan användas då risken går över tidigare med detta leveransvillkor. 

Godset utsätts dock för en stor risk vid lastningen vilket tyder på att det istället kan vara en 

fördel att använda FOB. Om det FOB används får FM kontrollen på flödet ungefär lika tidigt 

men slipper riskerna vid lastningen. Vidare får de med detta leveransvillkor, lika som med FCA, 

ordna transporten och välja leverantör.  

Ytterligare likhet med FCA är att FOB innebär mer kontroll vilket i sin tur betyder att FM måste 

engagera sig allt mer i återanskaffningsprocessen då största delen av flödena hanteras av FM. 

Viktigt i samband med detta är att om exempelvis “FCA terminal/hamn i avsändarlandet” 

används vid sjötransport, vilket det kan göras, så blir det mer likt FAS än FOB. Att använda 

FCA innebär att risken går över i hamnen och inte, som med FOB, när varorna är lastade ombord 

på fartyget. Om fartyget eventuellt skulle vara fullt och varorna skulle behöva vara stående i 

hamnen i en vecka ligger således risken under denna tid hos köparen, vilket inte är till köparens 

fördel. Används istället FOB är det alltid säljaren som står risken tills att varorna är lastade på 

fartyget. Detta indikerar att FOB alltid bör användas vid sjötransporter även om det går att 

använda FCA. FOB är ju trots allt ett leveransvillkor som är anpassat just för detta och således 

det mest fördelaktiga att använda vid sjötransport.  
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DAP är enligt Stöth (2017) det leveransvillkor som ersatt DDU som fanns i tidigare Incoterms® 

2000. Detta leveransvillkor innebär också att det är säljaren som står för risken tills att varan 

finns till förfogande för köparen. DDP innebär också att säljaren står risken för varan fram tills 

det är hos köparen på det transportmedel som ska vara klart för lossning. Som det visas i Tabell 3 

och Tabell 4 används DDU fortfarande av FM fastän detta leveransvillkor bytts ut till de nya 

Incoterms® 2010. Enligt Bergami (2012) kan tidigare versioner av Incoterms® användas men 

den nya versionen har förbättringar och är mer anpassade till nuläget på marknaden. Detta 

antyder att även om det går att använda äldre versioner bör leveransvillkor från Incoterms® 2010 

med fördel användas. FM bör således uppdatera sina system så att endast de leveransvillkor som 

finns i Incoterms® 2010 finns att välja för att inte riskera att gå miste om förbättringar som finns 

i de nya leveransvillkoren. Bergami belyser dock att det finns svårigheter i samband med att få 

aktörer att byta från de gamla till de nya leveransvillkoren men att detta kan främjas i form av 

exempelvis utbildningar och att skapa en förståelse. Det handlar i grund och botten såldes om att 

styra så att det inte blir dyra och riskfyllda transporter vilket kan göras genom att rätt Incoterms® 

väljs och att det är rätt implementerat. 

5.4 Framtidsbild 
För att minska risken för att problem som belyses i detta arbete skall uppkomma i framtiden har 

en rutin utformats som kan användas som stöd vid val av leveransvillkor. Därav ska rutinen 

fungera som en vägledning för alla som är involverade i materielanskaffningen. Syftet med 

denna rutin är att skapa en gemensam bild och en tydlighet i vilka leveransvillkor som skall 

användas vid vilka tillfällen. Förhoppningen är att detta skall leda till att de problem som 

upplevts i nuläget kan elimineras och förebyggas för att säkra ett effektivt materielflöde i 

framtiden. Rutinen kommer att vara utformad utifrån hur logistiken ser ut och fungerar idag för 

att rutinen ska passa väl in med de olika leveransvillkoren och nuläget på marknaden. 

Rutinen består till en början av en inledning med syfte och mål. Detta avsnitt i rutinen finns med 

för att skapa en förståelse till varför rutinen skall användas och varför arbetet utförs. Efter detta 

finns ett avsnitt gällande frekvens, vilket innefattar vid vilka tillfällen denna rutin skall tillämpas. 

Vidare påvisas ansvaret i materielanskaffning med syfte att tydliggöra vilka ansvarsområden 

diverse parter har i samband med återanskaffningen av materiel. En viktig del av rutinen är även 

att tydliggöra vilken part som är ansvarig för vilket del av processen och även ska hantera 

uppföljningen av transporten. Då FM/FMV idag inte alltid följt upp transporterna har det orsakat 

problem och de har då i vissa situationer betalat fraktkostnader två gånger för att de inte varit 

medvetna om sedan tidigare att frakten redan betalts. Därav måste det bestämmas innan vem som 

ska vara ansvarig för uppföljningen och hur ansvarsfördelningen ser ut, för att inte betala 

onödiga kostnader. Genom att en part ansvarar för uppföljningen av transporterna kan detta 

undvikas. 
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Efter detta belyses vilka leveransvillkor som skall tillämpas vid olika ställen och underlag till 

dessa beslut finns även med under “utförande” i rutinen. Den informationen finns med för att alla 

som arbetar med detta skall veta vad som ligger bakom valet och för att detta skall kunna gå att 

argumentera i samband med upphandlingar etc. I detta avsnitt lyfts det fram att det endast är 

leveransvillkor från Incoterms® 2010 som skall användas. Vidare finns det även ett avsnitt i 

rutinen som belyser att avvikelser borde dokumenteras. Detta finns med i rutinen med syfte att 

kunna arbeta med förbättringar och för att kunna utvärdera samt undvika liknande avvikelser i 

framtiden. Till sist uppmärksammas att rutinen bör ses över regelbundet och revideras om detta 

är nödvändigt. Anledningen till detta är för att rutinen ska vara uppdaterad till eventuell ny 

lagstiftning, nya förordningar och interna policys. 

Att implementera en ny rutin kan kräva mycket tid och arbete, vilket bland annat grundas i att 

det är en tidskrävande process att ändra människor beteenden. Förslagen för att denna rutin skall 

tillämpas på ett effektivt sätt är att tydligt kommunicera vad rutinen gör för nytta och dess syfte 

samt att det krävs att alla parter som är inblandade i återanskaffningen får ta del av denna rutin. 

Rutinen i sin helhet finns att ta del av i Bilaga 3. För att problembilden som finns i nuläget ska 

kunna förbättras och för att en kontroll på materielflödet skall uppnås kan denna rutin med fördel 

implementeras och tillämpas vid återanskaffningen av reservmateriel. Ytterligare en svårighet 

vad gäller implementationen av de förslag som ges i denna studie är som nämnts tidigare att det 

är många parter inblandade i just processen med återanskaffning av materiel. Detta i samband 

med en bristande kommunikation mellan de olika parterna och organisationerna gör att det finns 

en risk att rutinen inte tillämpas i praktiken. Vad som dock talar för en implementation är att den 

verksamhet som år 2012 överfördes till Försvarets Materielverk (FMV) och som innebär att de 

ansvara för stora delar av logistikverksamheten skall återföras till Försvarsmakten (FM) senast 

2019-01-01. Varför detta blir betydande och kan främja en implementation är att det endast är en 

organisation inblandad i flödet och beslutsfattandet, vilken även är den organisation som varit 

uppdragsgivare till denna studie.  
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6 Slutsats 
I slutsatsen besvaras studiens syfte och frågeställningar utifrån diskussionen. Vidare kommer 

även förslag på framtida forskning att presenteras.  

 

Studiens syfte var att identifiera hur val av Incoterms® kan anpassas för att uppfylla relevanta 

krav för en statlig myndighet samt bidra till en ökad kontroll över ett företags inflöde av 

material. Fortsättningsvis ska förslag redovisas på hur transportstyrningen vid intransporter till 

Försvarsmakten (FM) kan förbättras. 

 

Studien visar att det finns faktorer som påverkar val av leveransvillkor för en statlig myndighet 

De faktorer som identifierats är: 

• Svenska förordningar  

• EU-förordningar 

• Kontroll 

• Tull 

• Exportlicenser 

• Försäkringar 

Ovan redovisade påverkansfaktorer visar tydligt att det finns skiljaktigheter gällande val av 

leveransvillkor för en statlig myndighet respektive för ett konventionellt företag. Dock är det 

viktigt att ha i åtanke att det inte är givet att alla faktorer påverkar alla statliga myndigheter utan 

de kan påverka på olika sätt då det antingen kan vara en kombination av alla faktorer eller enbart 

någon av de som påverkar.  

Valet för FM styrs i stor utsträckning av förordningar från regeringen, vilka även i sin tur 

begränsar användandet av villkor som innebär att säljaren betalar tull, myndigheten står för 

exportlicenserna samt de villkor som innefattar försäkringar. Utöver detta krävs det ett villkor 

där köparen står risken i och med att det måste finnas en hög kontroll på varuflödet. Dessa 

aspekter kräver även ett större engagemang från företag och de indikerar att en statlig myndighet 

inte har samma förutsättningar. De begränsar även möjligheter att välja leveransvillkor som 

ibland skulle kunna vara mer fördelaktiga. 
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6.1 Studiens praktiska, samhällsenliga och teoretiska bidrag 
Studiens praktiska bidrag är att FM/FMV kan tillämpa rutinen i Bilaga 3 som underlag för val av 

leveransvillkor som kan främja en kontroll på inflödet av materiel. Att implementera och tillämpa 

rutinen kan förbättra transportstyrningen vid intransporter till FM/FMV. Som nämnt tidigare är en 

fungerande logistik en förutsättning för att FM ska lyckas med sina uppdrag och för att dem ska 

kunna ansvara för landets försvar är ett fungerande materielflöde av betydelse. Därav går det 

samhällsenliga bidraget i denna studie hand i hand med det praktiska då en kontroll på 

materielflödet och reducerade kostnader i sin tur innebär en större säkerhet för samhället.  

 

Ett gap identifierades inom tidigare forskning vad gäller statliga myndigheters förutsättningar för 

att välja leveransvillkor samt vilka leveransvillkor av dem som de kan tillämpa som främjar en 

kontroll på materielflödet. Studien kan bidra med en förståelse för hur statliga myndigheters 

tillämpning av Incoterms® skiljer sig från konventionella företag. De leveransvillkor som statliga 

myndigheter kan tillämpa för att uppnå en högre kontroll på inflödet av materiel är FCA - Free 

Carrier för alla transportslag och FOB - Free on Board för sjötransporter. 

 

6.2 Förslag på vidare forskning 
Förslag på vidare forskning är att inte enbart se till tillämpning av leveransvillkor och rutiner 

utan att även se över hur beställningar ska genomföras, hur olika IT-lösningar kan tillämpas samt 

se över vilka transportlösningar och leveransvillkor som är lämpligast baserat på optimala 

sändningsstorlekar, fyllnadsgrad på lastbärare och motsvarande.  

 

Vidare skulle det vara intressant att ta den av forskning gällande eventuella konflikter och/eller 

svårigheter vad gäller statliga myndigheters materialanskaffning och Lagen om Offentlig 

Upphandling (LOU). 
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Bilaga 1 
 

Intervjufrågor Resmat 

 
1. Hur ser processen för återanskaffning av materiel ut i nuläget? 

2. Hur är ansvaret fördelat mellan FM och FMV (alternativt andra inblandade parter)? 

3. Hur ser ni på problematiken gällande materialanskaffningen? 

4. Är det i samband med en viss materiel eller leverantör som problemet upplevs? 

- I sådana fall vilka? 

5. Vilken part står för tecknande av avtal? 

6. Vilka olika leveransvillkor används? 

7. Hur väljs leveransvillkor? 

8. Används olika leveransvillkor beroende på exempelvis materiel eller leverantör? 

9. Vilka volymen inkommer till centrallagret? 

10. Antal order/orderrader som hanteras? 

11. Hur många transportörer används och vilka? 
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Bilaga 2 
 

Intervjufrågor Logent  

 
1. Vilka processer ansvarar ni för gentemot FM? 

2. Vad är er roll i samband med återanskaffningen av materiel? 

3. Upplever ni några problem gällande återanskaffningen? 

4. Har ni någon roll i tecknande av avtal? 

5. Har ni någon roll gällande val av leveransvillkor? 

6. Vilka leveransvillkor anser ni är mest fördelaktiga? 

7. Finns det några villkor som ej bör användas? 

- I sådana fall: vilka och varför? 

8. Vilka konsekvenser upplever ni finns om fel leveransvillkor väljs? 

 

  



51 

 

 

 

Bilaga 3 
 

 

Process 

Återanskaffning av 

reservmateriel 

Ansvarig för rutin 

Processledare Transport 

Försvarsmakten 

HKV PROD FLOG 

Version  

1 

Godkännandedatum: 

 

Upprättad av 

Daniela Bujosevic och Lisa Winroth, 

2018-05-22 

Reviderad 

 

Rutin för val av leveransvillkor i samband 

med återanskaffningen av reservmateriel 
 

1 Inledning 
Försvarsmaktens (FM) arbete får ett allt större fokus på försvarsplanering vilket medför krav på 

en allt större kontroll över hela materielflödet. För att säkerställa kontrollen på inkommande 

materiel till centrallagret i Arboga och skapa ett effektivt flöde är en en tillämpning av 

leveransvillkor som främjar kontroll av stor betydelse. För FM finns det en del aspekter att 

förhålla sig till vid val av leveransvillkor vilket tyder på att vissa är mer lämpliga att använda 

medan vissa villkor helt bör uteslutas. 

 

1.1 Syfte  

Syftet med denna rutin är att skapa en gemensam bild och tydlighet i vilka villkor som skall 

tillämpas av FM vid återanskaffningen av reservmateriel. Vidare syftar rutinen till att skapa ett 

arbete som kännetecknas av systematik och fortlöpande utveckling. 

1.2 Mål  

Målet med rutinen är att säkra ett kontrollerat materielflöde med hjälp av tillämpning av 

leveransvillkor som säkerställer att FM/FMV har kontroll på flödet. 

1.3 Vem rutinen gäller för  

Rutinen gäller för de medarbetare inom FM och FMV som ansvarar för samt hanterar processer i 

samband med återanskaffningen av reservmateriel. 

1.4 Frekvens 

Rutinen skall användas som underlag i samband med återanskaffningen och skall vidare 

tillämpas som ett underlag för att välja och argumentera för vilka leveransvillkor som anses mest 

lämpliga vid anskaffningen.  
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2 Ansvarsfördelning 
FM - Äger materielen som återanskaffas. 

TpK (FM) - Ställer de krav som behöver omfattas av avtalen.  

MoI (FMV) - Beordrar inköp och har ansvar för tecknande av avtal. 

FSV Försörjning, Resmat (FMV) - Ansvarar för själva återanskaffningen. 

3 Utförande 

I detta avsnitt presenteras vilka leveransvillkor som med fördel bör användas vid FM’s 

återanskaffning av reservmateriel och vilka som helt bör uteslutas. Resterande villkor som inte 

tas upp i denna rutin anses inte lämpliga av anledningen att de inte genererar den kontroll på 

flödet som efterfrågas av FM. 

 

3.1 Incoterms® 2010 

 

• De leveransvillkor som ska tillämpas vid återanskaffningen av materiel är Incoterms® 

2010, vilket är den senaste upplagan av villkoren.  

 

• I avtalet skall det alltid specificeras vilket år leveransvillkoret är utgivet. 

3.1 Villkor som bör användas 

 

• FCA - Free Carrier 

FCA kan användas vid transport med alla transportslag. FCA-villkoret kan med fördel användas 

då köparen får kontroll på materielen i ett tidigt skede av transporten men säljaren står för risken 

fram till och vid lastning, vilket är till fördel för köparen. Vid val av FCA är det viktigt att det 

tydligt framgår till vilken plats och adress som godset ska transporteras till.   

• FOB - Free on Board 

FOB ska endast användas vid sjötransport. FOB är ett leveransvillkor som liknar FCA då detta 

leveransvillkor innebär att FM får kontroll över transporten i tidigt flöde samt att de slipper 

risken vid lastning då motparten hanterar lastningen. Därav anses detta villkor fördelaktigt vid 

återanskaffning som sker med detta transportslag. 
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3.3 Villkor som inte ska användas 

• EXW - Ex Works 

Ex Works är ett villkor som ej ska användas. Detta med grund i att villkoret innebär att köparen 

skall exportklarera varorna vilket inte är möjligt. Detta skulle innebära en väldigt omfattande och 

komplex process och skall därav undvikas. Ytterligare problematik med detta villkor är att 

köparen står för risken direkt när varorna finns till förfogande och säljaren behöver inte ens se 

till att de är lastade på någon form av lastfordon. Vid internationell handel innebär detta stora 

risker.  

• DDP - Delivered Duty Paid 

Detta villkor innebär att säljaren har betalat tull för de materiel FM/FMV köper, vilket kommer 

leda till att FM indirekt kommer att betala tullkostnader då de blir inkluderade i slutpriset. FM är 

dock tullbefriade enligt Rådets förordning (EG) nr 150/2003, och detta innebär således att de 

kommer att betala tullkostnader fast de ej behöver göra detta när DDP används som 

leveransvillkor. Att använda detta villkor innebär väldigt stora kostnader som skulle kunna 

undvikas och med det som grund skall detta villkor ej användas vid återanskaffningen. 

• CIP - Carriage and Insurance Paid To 

CIP skall inte användas som leveransvillkor då det finns försäkringar i villkoren och FM får inte 

använda sig av leveransvillkor där det redan finns inbyggda försäkringar. Grunden till detta 

tydliggörs i Förordning (1995:1300) om statliga myndigheters riskhantering. Detta villkor 

innebär att FM kommer betala en försäkring fastän de ej behöver göra detta och leder till 

onödiga kostnader vilket är grunden till att de bör uteslutas helt.  

• CIF - Cost, insurance and freight 

CIF skall inte användas som leveransvillkor då det finns försäkringar i villkoren och FM får inte 

använda sig av leveransvillkor där det redan finns inbyggda försäkringar. Grunden till detta 

tydliggörs i Förordning (1995:1300) om statliga myndigheters riskhantering. Detta villkor 

innebär att FM kommer betala en försäkring fastän de ej behöver göra detta och leder till 

onödiga kostnader vilket är grunden till att de bör uteslutas helt. 
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4 Avvikelser 

En avvikelse måste rapporteras så fort som möjligt efter det att den har uppstått. Rapporten ska 

innefatta vad det är för avvikelse samt vem det är som har upptäckt den. Vidare är det den som 

har upptäckt att avvikelsen har inträffat som ska rapportera den. Avvikelserapporteringen ska ske 

till den person som är ansvarig för denna rutin, som sedan i sin tur dokumenterar avvikelsen. 

Genom att hantera och bearbeta avvikelserna kan det resultera i att skapa en förståelse för varför 

de uppstått samt hur företag ska arbeta för att undvika att liknande händelser uppstår i framtiden.  

5 Revidering av rutin 

Rutinen bör ses över en gång per år. En översyn av rutinen krävs för att den skall vara 

uppdaterad till eventuellt ny lagstiftning, förordningar eller interna policys. Vidare bör rutinen 

ses över för att ta hänsyn till eventuella avvikelser.  

Om revidering av rutinen genomförs skall detta godkännas av den som står ansvarig samt fyllas i 

under fältet “reviderad” med datum och namn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


