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Sammanfattning 

Bakgrund – De senaste årens stora och snabba globala konjunktursvängningar har för 
tillverkande företag skapat ett ökat behov av följsamhet mot en allt osäkrare efterfrågan. 
Teoretiker såväl som praktiker har länge argumenterat för att företaget och dess 
försörjningskedja skall inneha flexibilitet för att kunna möta denna osäkra efterfrågan. 
Inköpsstrategin är länken mellan företaget och dess försörjningskedja. Genom denna strategi 
hanteras ofta olika inköp i grupper baserade på dess ekonomiska värde och försörjningsrisk. 
Hur förutsättningarna för flexibilitet varierar mellan inköpsgrupper och hur detta kan hanteras 
av företaget anses vara ett område som tydligare kan belysas. 

Syftet – Denna studie syftar till att öka förståelsen för hur företag styr och kan påverka 
tillgången på flexibilitet genom inköpsstrategin. Detta stöds genom målet att besvara tre 
frågeställningar om hur flexibiliteten bör definieras, hur behovet av den uppkommer samt hur 
den kan styras och påverkas.  

Metod – Syftet uppnås genom att först definiera den flexibilitet som kan bli tillgänglig från 
försörjningskedjan, inköpsflexibilitet. Genom en kvalitativ och explorativ fallstudie på ett 
globalt tillverkningsföretag studeras tillgång på och förutsättningar för att förändra 
inköpsflexibilitet för olika inköpsgrupper. I fallstudien används teoretisk replikeringslogik för att 
välja ut fyra valda analysenheter, det vill säga inköp av fyra artiklar. För dessa artiklar förväntas 
olika förutsättningar existera då de väljs baserat på Kraljics matris. 

Slutsats – Inköpsflexibilitet definieras som försörjningskedjans förmåga att tillgodose flexibilitet 
i fyra dimensioner: volym, leverans, variation och utveckling. Tillgången på de tre första 
dimensionerna är främst, om än i varierande grad, relaterad till vilken relation som etablerats 
med försörjningskedjan och den maktrelation som existerar i relationen. Detta blir tydligt då de 
inköpsstrategier som kan tillämpas för olika kategorier i Kraljics matris relateras till konceptet 
inköpsflexibilitet. Matrisen är uppbyggd på inköpets värde och situationen på 
försörjningsmarknaden. I andra hand beror tillgången på leverantörernas interna förmågor att 
erbjuda flexibilitet. Den fjärde dimensionen styrs mer av inköpsartikelns komplexitet och 



 

 

kvalitetskrav än av beroendeställningen i relationen. I andra hand är det försörjningskedjans 
förmåga att förändra artikeln som styr utvecklingsflexibiliteten. 

Originalitet – Tidigare studier visar vad som skapar flexibilitet i försörjningskedjan men inte 
vilken inköpsflexibilitet som faktiskt finns tillgänglig för företaget. Denna fallstudie belyser att 
tillgången på flexibilitet från försörjningskedjan inte bara är beroende av aktörernas 
förändringsförmåga utan också av vilken relation och beroendeställning som existerar dem 
emellan. Det blir därför av vikt för företag att även räkna in dessa när tillgång av 
inköpsflexibilitet skall påverkas genom utformningen av inköpsstrategin.  
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Abstract 

Background – The significant economic fluctuations in the later years have induced a greater 
need for global manufacturing companies to align their business to an increasingly uncertain 
demand. Academics scholars as well as practitioners argue that it is necessary for a company to 
be flexible to coop with this uncertain demand. To do this both the internal value creating and 
the supply chain must possess the ability by to be flexible. The theory suggests that the 
company’s sourcing strategy is the link between their own business and their upstream supply 
chain. Usually, this strategy handles purchases based on the value of the purchase and the 
supply risk. It is an urgent subject to study how the prerequisites of the company’s purchases 
and available strategies of handling these influence the flexibility which can be available 
through sourcing, sourcing flexibility.  

Aim – The objective of this thesis to increase the understanding of how global manufacturing 
companies influence the availability of sourcing flexibility through their sourcing strategy. This 
thesis asks three questions; how should sourcing flexibility be define? Why is it necessary? In 
what way are sourcing strategies influencing the company’s sourcing flexibility?   

Method – To define the concept of sourcing flexibility these thesis provides a comprehensive 
review of the literature on operations and supply chain management. Through a qualitative and 
explorative case study conducted at a global manufacturing company the access of flexibility 
and ability to change this access for different purchases is explored. In the case study four 
different items are used as units of analysis. These are selected by using a theoretical 
replication of Kraljics Purchasing Portfolio – theory which postulates different conditions of 
sourcing. 

Conclusions – Sourcing flexibility is defined as the ability of the company’s upstream supply 
chain to provide the focal company with flexibility in four different generic dimensions; volume, 
mix, delivery, and development. The availability of the first three dimensions is largely related 
to the dependency and the relationship between the focal company and its supply chain. The 



 

 

results suggest that there is a relationship between the levels of these dimensions and the 
strategies and attributes of the four different purchasing groups in Kraljics purchasing portfolio. 
These groups are defined by the value of the purchase and the supply complexity. The first 
three dimensions are also related to the internal flexibility capabilities of the suppliers. 
Moreover, the results suggest that the company’s access to the fourth dimension, 
development, is related to the complexity of the purchased item and the internal quality 
requirements determined by the company.  

Originality – Previous studies report that manufacturing companies use different strategies to 
increase the flexibility of their supply chains. The main contribution of this thesis is that there 
are factors, such as power and close relationships, also influence the dimensions of the 
sourcing flexibility. This result therefore suggests that it is important for global manufacturing 
companies to consider power and close relationship when they form their sourcing strategy.  
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1 Introduktion 

Detta avsnitt presenterar en bakgrund till varför denna studie genomförts. Utifrån denna 
anges studiens syfte samt de frågeställningar som den ämnar besvara. Slutligen presenteras 
avgränsningar och en disposition över resterande delar av uppsatsen. 

1.1 Bakgrund 

Senare års stora svängningar i efterfrågan har för den globala tillverkningsindustrin tydliggjort 
ett krav att möta en alltmer oförutsägbar efterfrågan. Hastighet och flexibilitet är de två 
viktigaste egenskaperna för att ett produktionssystem skall uppfylla kraven (Slack et al., 2007). 
Detta faktum har framförts av flera stora aktörer inom svensk tillverkningsindustri på senare 
tid. Ett talande exempel ur SKF:s årsredovisning 2011:  

”De stora volymrasen under 2009 gjorde det tydligt att framtiden alltid är 
osäker och att flexibilitet därför är av avgörande vikt. Flexibilitet är ledordet i 
allting vi gör.” (SKF, 2011)  

Inköpsstrategin har de senaste åren fått en allt centralare ställning i företagets totala 
verksamhetsstrategi. Inköpsfunktionens möjlighet att tillgodose en flexibel och snabb 
försörjning har en avgörande roll för företagets möjlighet att möta en alltmer osäker 
efterfrågan (Christopher & Holweg, 2011). Flexibilitet definieras i denna rapport som förmågan 
att förändras eller reagera med en liten kostnad i tid, pengar eller prestation (Upton, 1994). 
Stevenson & Spring (2007) sammanfattar i sin litteraturgenomgång ett antal generella 
observationer av flexibilitet. Den första reflektionen är att flexibilitet har flera dimensioner. 
Detta innebär att förändringen kan utgöras av olika saker, till exempel ändrat antal tillverkade 
enheter eller ändring av enhetens utformning. Den andra reflektionen är att vilken dimension 
av flexibilitet som är relevant beror på dess sammanhang. Slutligen konstateras att ett systems 
flexibilitet är något som inte fullt ut kan demonstreras innan ett behov uppstår. Genom åren 
har flertalet studier gjorts på hur försörjningskedjan bör utformas för att uppnå flexibel och 
snabb försörjning (Christopher, 2000; Fisher, 1997; Lee, 2004). Dessa studier fokuserar i stor 
utsträckning på hur flexibilitet i försörjningskedjan, inköpsflexibilitet, kan åstadkommas och 
inte på vad totala tillgängligheten för företaget påverkas av.  

Företagets inköp placeras ofta i olika inköpskategorier. För varje unik inköpskategori utformas 
en passande inköpsstrategi. Uppdelningen och de olika strategierna motiveras med att 
företaget på ett strukturerat sätt skall minimera sårbarheten och utnyttja sin köpkraft för att 
uppnå kostnadseffektivitet. Ett vanligt sätt kategorisera företagets inköp är Kraljics (1983) 
portföljmodell vilken baseras på artikelns värde samt leverantörsmarknaden utformning.  

Det ökade behovet av inköpsflexibilitet kräver i allt större utsträckning en förståelse för hur 
tillgången på inköpsflexibilitet från försörjningskedjan kan påverkas av företaget. I denna studie 
ses en möjlighet att göra detta genom att undersöka hur inköpskategoriernas utmärkande 
egenskaper och tillhörande inköpsstrategier påverkar tillgången på inköpsflexibilitet.  

. 
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1.2 Syfte och mål  

Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur företag styr och kan påverka tillgången 
på inköpsflexibilitet genom inköpsstrategin. Detta görs genom en litteraturstudie samt en 
kvalitativ och explorativ fallstudie på ett globalt tillverkningsföretag. Studiens mål är att belysa 
följande frågeställningar:  

 Hur bör inköpsflexibilitet definieras? 
 Hur skapas behovet av inköpsflexibilitet? 

 Hur styr och påverkar inköpsstrategin för olika inköp tillgången av flexibilitet? 

1.3  Avgränsningar  

I studien har avgränsningar gjorts för att tydligare rama in det studerade och skapa en 
strukturerad analys.  

Behovet av flexibilitet förutsätts i denna rapport uppkomma på grund av osäkerhet i 
efterfrågan (Fisher, 1997). Behovet av flexibilitet uppstår också från osäkerhet i 
försörjningskedjan (Lee, 2002). Osäkerheten i försörjningskedjan utgör i viss mån redan en del 
av Kraljics matris (1983) uppbyggnad och har därför inte behandlats. Denna studie har endast 
utgått från fokalföretagets tillgång på flexibilitet från försörjningskedjan. 

Den i studien definierade inköpsflexibiliteten innefattar försörjningskedjans förmåga att möta 
ett förändrat behov. Detta kan göras antingen genom att buffertar existerar eller att dynamiskt 
förändra tillgången av resurser. Den första aktiviteten är en form av robusthet och den andra 
beskriver en flexibilitetsförmåga. För köpande företag är aktiviteterna oskiljbara vad gäller 
tillgången på inköpsflexibilitet. I studien har dessa två koncept därför inte särskilts utan båda 
har behandlats som bidragande faktorer till tillgången på inköpsflexibilitet.  

I rapporten anses inköpsflexibilitet ha fyra olika dimensioner: volym, variation, leverans och 
utveckling. Av dessa är volymdimensionen unik i och med att ett system kan ha förmågan att 
både minska och öka volymen. Precis som för de andra dimensionerna består ökning av 
volymen i grunden av en fysisk begränsning. En minskning av volymen är en viktig egenskap för 
att minimera kostnaderna, men kan inte i samma utsträckning relateras till fysiska 
begränsningar. Studien utgår från vilka fysiska begränsningar som existerar och hur de kan 
hanteras. Därför har endast förmågan att öka volymen behandlats. 
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1.4 Disposition  

Rapporten är uppdelad i sju avsnitt som nedan beskrivs översiktligt. 

Kapitel 2 – Teori och litteraturstudie 

I teoridelen av rapporten behandlas aktuell litteratur inom området Supply Chain Management 
(SCM) utifrån synen på försörjningskedjan som ett nätverk (Supply Chain Network) med många 
sammanlänkade aktörer. Utifrån Kraljics matris introduceras olika inköpsstrategier som kan 
tillämpas av ett företag. Därefter presenteras tillgänglig litteratur gällande osäkerhet i 
efterfrågan och flexibilitetskonceptet inom SCM för att definiera inköpsflexibilitet. Slutligen 
behandlas litteratur som berör olika sätt som ett företag kan påverka tillgången av flexibilitet 
på från i sin försörjningskedja.  

Kapitel 3 – Metod  

Med utgångspunkt från en positivistisk vetenskapssyn beskrivs hur en kombinerad deduktiv och 
induktiv studiemetodik, abduktion, utformats. En fallstudie har genomförts på ett globalt 
tillverkningsföretag där inköpssituationen för fyra artiklar studerats. Analysenheterna har valts 
baserade på Kraljics matris vilken definierar olika förutsättningar för inköp och därmed behovet 
av olika inköpsstrategier. På detta sätt uppnås teoretisk replikering mellan de olika 
analysenheterna i fallstudien.  

Kapitel 4 – Empiri 

Empiriavsnittet presenterar material från fallstudien. Materialet består till stor del av kvalitativa 
data insamlade genom semistrukturerade intervjuer samt sekundärdata från databaser och 
ledningssystem hos fallföretaget. För en förståelse av sammanhanget och behovet av 
inköpsflexibilitet, presenteras först kontexten i vilken fallstudien är genomförd. I resterande del 
av avsnittet introduceras data som ligger till grund för analysen av varje enskild analysenhet, 
artikel, som studerats.  

Kapitel 5 – Resultat 

I avsnittet har empiriska data kodifierats i tabellform och summerats för att mer överskådligt 
kunna hanteras i analysen. För respektive artikel presenteras sammanfattande karakteristika i 
en tabell, vilket bekräftar tillhörigheten till en inköpskategori. Två ytterligare tabeller redovisar 
sedan vad som styr tillgången på inköpsflexibilitet och hur den kan påverkas i fallföretaget.  

Kapitel 6 – Analys 

I analysen behandlas behovet och tillgången av inköpsflexibilitet i tre delar. Första delen 
definierar den osäkerhet som existerar i efterfrågan för fallföretaget, vilken anses ligga till 
grund för vilken flexibilitet som krävs av försörjningskedjan. Andra delen hanterar 
handlingsfrihet och tillgång på inköpsflexibilitet för artiklarna som representerar de fyra 
inköpskategorierna i Kraljics matris. Slutligen tydliggörs de skillnader i tillgång på 
flexibilitetsdimensioner som visas när analysen genomförs på kategorinivå.  
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Kapitel 7 – Diskussion  

I detta avsnitt behandlas de förutsättningarna som existerar i olika inköpskategorier samt hur 
de påverkar maktbalansen och därmed tillgången av inköpsflexibilitet. Utifrån dessa 
förutsättningar behandlas även möjliga förbättringsåtgärder som kan överbrygga och förbättra 
maktbalansen. Baserat på analysen och förgående diskussion dras ett antal sammanfattande 
slutsatser i enlighet med målet och stödjande frågeställningar. 
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2 Teori och litteraturstudie  

Detta avsnitt presenterar den teori som har inspirerat till studien och ligger till grund för dess 
genomförande, upplägg och analys. För att placera fallstudien i ett relevant teoretisk 
sammanhang innefattar avsnittet fem delar som på olika sätt kan relateras till studiens syfte. 
Första delen definierar hur studien ser på den försörjningskedja där fallföretaget ingår. Den 
andra delen presenterar den portföljbaserade inköpsstrategi som ligger till grund för den 
empiriska datainsamlingen och analysen. Tredje avsnittet definierar hur behovet av 
flexibilitet uppstår. Därefter definieras begreppet inköpsflexibilitet utifrån teorins syn på 
flexibilitet och dess ingående delar på olika analysnivåer. I femte avsnittet presenteras 
slutligen hur köpande företag kan påverka tillgången på inköpsflexibilitet. 

2.1 Försörjningskedjan 

Försörjningskedjan utgörs av alla aktörer som är aktiva i processen att möta slutkundens 
efterfrågan (Cousins et al., 2008). Dessa aktörer är inte bara tillverkare och leverantörer utan 
även leverantörens leverantörer, återförsäljare, transportörer samt slutkunden. Internt för 
varje aktör i kedjan innefattar den alla företagets organisationsdelar som är involverade i att 
möta kundens efterfrågan. Dessa delar är bland annat inköpsorganisation, utveckling, 
produktion och försäljning. Ofta är sammanlänkningen mellan olika aktörer i kedjan mer 
komplex än en rak kedja och kopplingarna bildar snarare ett nätverk (Mills, Schmitz & Frizelle, 
2004). I denna rapport betraktas försörjningskedjan alltid som ett försörjningsnätverk (Supply 
Chain Network, SCN) (figur 1). Nätverket är ständigt i en dynamisk förändring där nya aktörer 
adderas och befintliga successivt försvinner. Företaget i mitten benämns fokalföretaget. Vilket 
som är det fokala företaget beror endast på varifrån nätverket observeras. I nätverket sker ett 
ständigt flöde av varor, information etcetera både uppströms till leverantörer och nedströms 
till företagets kunder (Cousins et al., 2008).  

 

Figur 1. Fokalföretagets nätverk uppströms och nedströms.(Lambert, 1998) 
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2.2 Inköpsstrategier och leverantörshantering  

För att uppfylla sitt syfte skall en inköpsstrategi vara samstämmig med företagsstrategin och 
företagets övergripande mål (Cousins et al., 2008). Samstämmigheten kan gälla ett antal olika 
generiska konkurrensfördelar (competitive priorities). Dessa konkurrensfördelar är kvalitet, 
hastighet, kostnad och flexibilitet (Cousins et al., 2008; Hayes & Wheelwright, 1984). På senare 
tid har ibland även innovation och socialt ansvarstagande inkluderats (Cousins et al., 2008). Ett 
grundantagande gällande dessa konkurrensfördelar är att alla inte kan optimeras samtidigt 
utan att en avvägning (Lee, 2004) föreligger mellan dem (Slack et al., 2007). För att 
inköpsstrategi och företagsstrategi skall bli samstämmiga bör varje enskilt inköp värderas mot 
dessa konkurrensfördelar.  

För att hantera inköpsbeslut är det vanligt att dela upp inköpsartiklar och dess leverantörer i 
inköpskategorier (Cousins et al., 2008). För varje kategori i portföljen används sedan en 
inköpsstrategi som på olika sätt kan prioritera valda konkurrensfördelar på lämpligast sätt. Som 
grund för denna portföljhantering finns det ett antal olika modeller för att kategorisera 
inköpsartiklar och dess leverantörer. Den vanligaste modellen formulerades av Kraljic (1983) 
(figur 2) och någon form av denna används nu som grund hos de flesta inköpsavdelningar och 
konsultföretag vid utformandet av inköpsstrategier (Cousins et al., 2008).  

 

Kraljics matris har två dimensioner: betydelse av inköpet (Importance of procurement) och 
komplexitet på leverantörsmarknaden (Complexity of supply market). Betydelsen av inköpet 
som utgör den lodräta axeln i matrisen mäts i inköpskostnad eller värde som artikeln bidrar 
med till verksamheten. Komplexiteten på inköpsmarknaden formas utifrån ett antal olika 
förutsättningar, såsom antalet möjliga leverantörer av artikeln, inträdesbarriären för nya 
aktörer på marknaden, teknisk komplexitet på artikeln och leverantörens unika kunskap. 
Utifrån dessa två axlar ges fyra olika kategorier av inköpsartiklar; strategiska, hävstångs-, 
flaskhals- och stapelartiklar (Kraljic, 1983). För varje kategori av inköp rekommenderas olika 
strategier och lämpliga aktiviteter (Cousins et al., 2008).  

För stapelartiklar är kostnaden för att byta leverantör liten och leverantörsmarknaden är 
mycket konkurrensutsatt. För dessa artiklar skall inköp göras från effektiva leverantörer utan 
avkall på leveranssäkerhet eller kvalitet (Kraljic, 1983). Mål för denna kategori är att reducera 

Figur 2. Kraljics matris som representerar en inköpsportfölj med fyra olika kategorier av inköp. 
(Kraljic, 1983) 
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logistisk komplexitet, öka effektivitet hos respektive leverantör och reducera antalet 
leverantörer (van Weele, 2009). För att uppnå detta kan inköp för hela grupper av artiklar 
samlas till ett fåtal leverantörer, effektiva processer kan standardiseras för varje grupp och 
optimala lagerstorlekar kan fastställas (Kraljic, 1983; van Weele, 2009). Att samla flera artiklar 
gör att gruppen tillsammans skapar möjlighet till en relation med leverantörer liknande den för 
en hävstångsartikel, se nästa stycke (Gelderman & van Weele, 2003). Detta anses vara den 
strategi som för stapelartiklar är mest fördelaktig för köpande företag och som stärker deras 
förhandlingskraft i relationen (Caniels & Gelderman, 2005). 

För hävstångsartiklarna skall den ekonomiskt mest fördelaktiga relationen etableras. För att 
uppnå detta måste köparen vara dominant i relationen till leverantören (Cousins et al., 2008; 
Kraljic, 1983). Konsolideras inköpen till en eller ett fåtal leverantörer kan i sin tur ett nära 
samarbete och ett positivt beroendeförhållande etableras (Caniels & Gelderman, 2005).  

För strategiska artiklar skall relationen bygga på samarbete med mål att skapa ömsesidiga 
åtaganden i långvariga relationer (van Weele, 2009). För att uppnå detta kan ett antal 
aktiviteter utföras såsom korrekt prognostisering, riskanalys, noggranna leverantörsval, 
kostnadsanalys och rullande inköpsplan. Dessa åtgärder gör tillsammans att relationen 
utvecklas och i största möjliga mån så minimeras leverantörens dominerande ställning (Caniels 
& Gelderman, 2005).  

Flaskhalsprodukten karakteriseras av att den påverkar köpande organisations leveransförmåga 
och har ett litet värde. Målet för dessa artiklar är att reducera försörjningsrisken samt att säkra 
försörjningen trots större kostnader(Cousins et al., 2008; Kraljic, 1983). Detta kan till exempel 
göras genom långa kontrakt, god prognostisering och med fokus på totalkostnad snarare än 
direkt kostnad (Cousins et al., 2008; Kraljic, 1983; van Weele, 2009). För att långsiktigt minska 
försörjningsrisken kan företaget söka och utveckla flera alternativ för att minska den 
underlägsna förhandlingsposition som existerar (Caniels & Gelderman, 2005). 

2.3 Behovet av flexibilitet  

Att forma en försörjningskedja som är samstämmig med vald företagsstrategi är avgörande för 
dess framgång och effektivitet (Chopra & Meindl, 2010; Cousins et al., 2008). Behovet av 
flexibilitet i försörjningskedjan skapas på grund av den osäkerhet i kundbehovet som företaget 
anser sig vilja hantera (Fisher, 1997; Upton, 1995). Kunderbjudandet kan variera från att vara 
helt standardiserat till att vara unikt anpassat för varje enskild kund och placeringen i detta 
spektrum utgör en väsentlig del av företagets övergripande strategi (Chopra & Meindl, 2010). 
Det är alltså den sammanlagda osäkerheten i försörjning och efterfrågan som skall hanteras för 
att lyhört kunna möta osäkerhet i kundbehovet. Nivån på lyhördhet, responsivitet, utgörs enligt 
Chopra & Meindl (2010) av försörjningskedjans förmåga att;  

 Svara på en varierande volymefterfrågan 

 Erbjuda korta ledtider  

 Hantera ett stort antal olika produkter 

 Bygga innovativa produkter 

 Uppfylla en hög servicenivå 
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Ju fler av dessa förmågor som försörjningskedjan har, desto mer responsiv och desto mindre 
kostnadseffektiv blir den (Chopra & Meindl, 2010). Responsivitet genererar därför alltid en 
ökad kostnad vilket innebär att nivån på den endast skall motsvara det slutkunden efterfrågar 
och är villig att betala för. Utifrån detta resonemang utkristalliserar Chopra & Meindl (2010) 
två viktiga slutsatser:  

1. Det finnns ingen försörjningskedja som alltid är rätt. 
2. Det finns alltid en korrekt försörjningskedja för en given konkurrensstrategi. 

I en dynamisk värld där efterfrågan förändras krävs inte bara responsivitet mot statiska 
förutsättningar utan även förmåga att forma försörjningskedjan efter ett ständigt förändrat 
kundbehov. Denna förmåga benämns agilitet och definieras på följande sätt: 

”Agilitet – förmågan hos organisationen att snabbt svara på förändringar i 
efterfrågad volym eller sort”(Christopher, 2000). 

Hastighet och flexibilitet är de viktigaste bidragen till att göra en försörjningskedja mer agil 
(Christopher, 2000; Slack et al., 2007). Swafford (2006) föreslår vidare att det är den 
kombinerade effekten av olika dimensioner av flexibilitet som utgör försörjningskedjans agila 
förmåga för företaget. Av denna anledning behandlas vidare när och hur flexiblitet bör 
involveras i såväl företag som försörjningstrategi. 

2.3.1 Osäkerhet i kundbehov 

Fisher (1997) presenterar, utifrån empiriska observationer, ett samband mellan produktbundna 
attribut och behovet av responsivitet i försörjningskedjan. De produktbundna attributen delas 
in i två grupper: innovativa och funktionella produkter. Funktionella produkter har en mindre 
osäker efterfrågan och därmed kan försörjningskedjan utformas med fokus på effektivitet med 
låg nivå av responsivitet som följd. En innovativ produkt kräver på grund av en mer osäker 
efterfrågan en mer responsiv försörjningskedja (figur 3).  

 

 

 

 

 

 

 

Enligt Fisher (1997) eftersträvar många företag att kostnadseffektivisera sin försörjningskedja i 
sådan utsträckning att den inte längre uppnår den nivå av responsivitet som efterfrågan kräver. 
Följden blir att företaget får bära kostnader för utebliven försäljning eller överskottslager till en 

 
Figur 3. Fishers modell som beskriver bra och dåliga matchningar mellan produkt och 

försörjningskedja. (M Fisher, 1997)  
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större kostnad än de besparingar som gjorts vid effektiviseringen av försörjningskedjan (Fisher 
et al., 1994). Det finns ett antal produktbundna attribut som ligger till grund för 
kategoriseringen enligt tabell 1. 

Tabell 1. Produktattribut för funktionella respektive innovativa produkter (Fisher, 1997) 

Attribut 
Funktionell produkt (Förutsägbar 
efterfrågan) 

Innovativ produkt (Oförutsägbar 
efterfrågan) 

Produktlivscykeln Mer än två år  3 månader till 1 år  

Nettomarginal 5 % till 20 % 20 % till 60 % 

Produktvariation 
Liten (10 till 20 varianter per 
kategori) 

Stor (ofta en stor mängd 
varianter per kategori) 

Genomsnittligt prognosfel 10 % 40 % till 100 % 

Genomsnittlig materialbrist 
(procent av totalvolym) 

1 % till 2 % 10 % till 40 % 

Genomsnittliga påtvingad 
säsongsslutrea (procent av 
fullpris) 

0 % 10 % till 25 % 

Ledtid som krävs för produkter 
producerade efter kundorder 

6 månader till 1 år  1 dag till två veckor 

Fishers teori grundar sig på ett antal fallstudier (Cachon & Fisher, 1997; Fisher et al., 1997; M. 
Fisher, et al., 1994) inom framförallt tillverkningindustrier för konsumentprodukter där 
produktionen inte var bunden till unika kunder. Selldin & Olhager (2007) testade Fishers teori 
genom en kvantitativ studie på företag med både kundorderstyrd och icke kundorderstyrd 
produktion. Deras slutsats var att samstämmighet mellan en produkt och dess 
försörjningskedja innebar en något större lönsamhet för företaget. Merschmann & Thonemann 
(2011) påvisar i linje med Fisher (1997) i en empirisk studie på tyska tillverkningsföretag att 
samstämmighet mellan utformning av försörjningskedja och osäkerhet i efterfrågan ger ett 
bättre resultat för företaget.  

Childerhouse et al. (2002) använder ett mer generellt klassificeringssystem än Fisher för att 
definera vilken osäkerhet i kundbehov som existerar. Utifrån detta defineras sedan hur olika 
delar av efterfrågan lämpar sig för olika planeringsformer, såsom kundorderstryd tillverkning 
eller tillverkning mot lager. Principen är dock densamma; det är inte osäkerheten i sig som 
klassificeras utan de olika bidragande orsakerna till att osäkerhet existerar. Följande attribut 
bidrar till osäkerhet i efterfrågan enligt Childerhouse et al. (2002) och Chopra & Meindl (2010):  

 Livscykelns varaktighet – Större osäkerhet i början av livscykeln.  

 Tidsfönster för leverans – Kortare ledtid mot kund ger kortare tid att reagera på order. 

 Volym och volymvariation – Mindre volymer ger större volymvariation.   

 Variation – Större antal variationer av en produkt delar upp efterfrågan i mindre 
volymer som var för sig är svårare att förutsäga.  

Childerhouse et al. (2002) och Chopra & Meindl (2010) argumenterar för behovet av flera olika 
former av försörjningkedjor i spektrat mellan de två ytterligheterna som Fisher (1997) 
beskriver: den responsiva eller funktionella försörjningskedjan. 
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Att osäkerhet i efterfrågan ökar då ledtiden mot kund minskar (Childerhouse, et al., 2002; 
Fisher, 1997) benämns orderknytpunkten (De-Coupling Point) (figur 4). I denna punkt övergår 
prognosstyrd produktion till kundorderstyrd produktion (Harrison & van Hoek, 2011). 
Osäkerhet i efterfrågan existerar i den del av försörjningskedjan som inte är kundorderstyrd, 
det vill säga uppströms från orderknytpunkten. Prognosstyrd tillverkning krävs när ledtiden för 
att producera det som kunden efterfrågar är längre än den ledtid som kunden kräver. 
Osäkerhet i efterfrågan uppstår under den tid som produktionen sker mot prognos och 
sannolikheten att denna tid är lång ökar om ledtiden mot kund är kort.  

 

 

 

2.4 Flexibilitet i tillverkningsindustri 

Flexibilitet är ett generellt koncept vilket antar olika form beroende på sammanhang. I 
kunderbjudandet, den interna produktionen och försörjningskedjan som helhet kan konceptet 
flexibilitet te sig olika. I denna rapport definieras flexibilitet utifrån Uptons (1994) definition 
inom tillverkningsteorin:  

”Flexibilitet – förmågan att förändras eller reagera med en liten kostnad i tid, pengar 

eller prestation” Upton (1994). 

Definitionen passar in på såväl organisationens som försörjningskedjans förmåga att svara mot 
förändrade förutsättningar i omgivningen. Stevenson & Spring (2007) sammanfattar ett antal 
generella observationer av flexibilitet:  

 Flexibilitet är multidimensionell – ett system kan vara flexibelt i en dimension utan att 
vara flexibel i en annan.  

 Vilken form av flexibilitet som är relevant är beroende på dess sammanhang – flexibel i 
ett sammanhang innebär inte flexibel i ett annat.  

 Flexibilitet är en tillgång som är svår att visa – flexibilitet kan inte demonstreras i 
förhand, förutsättningarna i varje situation där flexibilitet efterfrågas är i viss 
utsträckning unik. 

 

 

Figur 4. De-couplingpunkt i försörjningskedjan där tillverkningen övergår från 
prognosstyrd till kundorderstyrd.   
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Gerwin (1993) argumenterar för att ingående delar av flexibilitet skall formuleras utifrån den 
osäkerhet organisationen utsätts för internt och externt. Tillgången på flexibilitet skall vidare 
alltid mätas mot det behov som existerar. Utöver detta skall flexibilitet inte bara användas som 
reaktion på osäkerhet utan även för att proaktivt skapa osäkerhet, vilken konkurrenter har 
svårt att hantera (Gerwin, 1993). Där tillgänglig flexibilitet inte uppfyller ovan nämnda syften 
skall den elimineras, då varje form av flexibilitet medför en ökad kostnad. Flexibilitet skall 
endast existera där den kan bidra till verksamhetens konkurrenskraft (Gerwin, 1993; Slack, 
1993). 

Slack (1993) presenterar en grundläggande idé om att flexibilitet på fabriksnivå består av fyra 
generiska dimensioner. Dessa resulterar i sin tur gemensamt till att öka produktivitet, 
tillgänglighet och pålitlighet, vilka i sin tur bidrar till större responsivitet mot kundbehovet. De 
fyra generiska dimensionerna av flexibilitet är:  

Volymdimension – Möjlighet att ändra producerad volym vilket möter osäkerhet i hur mycket 
slutkunden efterfrågar. Denna flexibilitet är viktig när marknadsförutsättningar och efterfrågan 
förändras snabbt (Chopra & Meindl, 2010).  

Variationsdimension – Möjlighet att variera vad som tillverkas, vilket möter osäkerhet 
angående vilket av valbara alternativ som slutkunden efterfrågar. Dimensionen är kritisk på 
marknader där efterfrågan av produkter varierar kraftigt trots att den totala efterfrågan är 
stabil (Chopra & Meindl, 2010). 

Leveransdimension – Möjlighet att förändra när produkter kan levereras vilket möter osäkerhet 
i när exakt som slutkunden efterfrågar produkten. Dimensionen är viktig för att kunna 
tillfredsställa förändrade leveransbehov hos kunder (Cousins et al., 2008).  

Utvecklingsdimension – Möjlighet att utveckla nya eller befintliga produkter med minimal 
resursåtgång. Denna flexibilitet möter osäkerhet i hur kundens behov förändras och utvecklas. I 
branscher där utvecklingen går snabbt framåt är behovet stort av denna flexibilitet (Chopra & 
Meindl, 2010). 

2.4.1 Proaktivt och reaktivt skapande av flexibilitet 

Proaktivt skapande av flexibilitet har sin utgångspunkt i resursbaserade synsätt (Resource Based 
View) (Barney, 1991) och innebär att företaget skapar en flexibilitet för kunden som inte 
konkurrenter kan erbjuda. Med detta synsätt är flexibilitet skapad som en internt tillgänglig 
resurs vilken ger möjlighet till ökad konkurrenskraft (Upton, 1997). Att i stället reaktivt skapa 
flexibilitet innebär att organisationens resurser används för att möta den osäkerhet som redan 
existerar i omgivningen (Gerwin, 1993; Sawhney, 2006).  



 

12 

2.4.2 Räckvidd och anpassningsförmåga 

Swafford (2006) och Upton (1994) menar att flexibilitet bör värderas utifrån dess räckvidd 
(range) och dess anpassningsförmåga (response/adaptability). Med räckvidd avses möjliga 
maximum- eller minimumnivåer (volym, varianter etc.) som befintligt system kan anta. Med 
anpassningsförmåga avses hastigheten på förändringen, systemets förmåga att förändras på ett 
tids- och kostnadseffektivt sätt från ett tillstånd till ett annat (Swafford et al., 2006).  

2.5 Flexibilitet hos varje aktör i försörjningskedjan 

Flexibilitet relaterades tidigt till förmågan att i det interna värdeskapandet möta kundernas 
varierande behov på ett effektivt sätt. Under 1980-talet och tidigt 1990-tal presenterades ett 
antal artiklar (Gerwin, 1993; Slack, 1993, 2005; Upton, 1995), vilka behandlade olika former av 
tillverkningsflexibilitet, dess uppkomst och dess förmåga att skapa konkurrenskraft. De 
generiska dimensionerna av flexibilitet har sitt ursprung i tre grundläggande produktionsdelar: 
arbetskraft, teknik och infrastruktur (Slack, 1993). Även Upton (1995) menar att flexibilitet inte 
endast skapas av de funktionella förutsättningar som finns, såsom maskiner och systemstöd, 
utan lika mycket av den kompetens som finns i arbetsstyrkan. Stevenson & Springs (2007) 
litteraturgenomgång lokaliserar åtta olika faktorer som bidrar till tillverkningsflexibiliteten 
(tabell 2). 

Tabell 2. Tillverkningsflexibilitet (Stevenson & Spring, 2007) 

Flexibilitetsbidrag Beskrivning  

Maskin  
I vilken utsträckning befintlig maskinpark kan producera varierande 
produkter. 

Hantering Möjligheten att variera hanteringen av material. 

Operation 
I vilken utsträckning det existerar alternativa sätt att utföra en 
tillverkningsprocess. 

Automation 
I vilken utsträckning som flexibiliteten baseras på automatiserade 
produktionstekniker.  

Arbetskraft Antal olika arbetsuppgifter som en arbetare kan utföra.  

Process 
Antal olika produkter som kan produceras i en verkstad utan större 
ominstallation. 

Dirigering Antalet alternativa vägar som en produkt kan produceras genom.  

Programmering  Tid som tillverkning kan fortgå utan manuell övervakning. 

Vissa av dessa faktorer är beroende av varandra men de är framförallt länkade till de generiska 
formerna av flexibilitet på fabriksnivå (Stevenson & Spring, 2007). Slack (2007) poängterar 
också den positiva effekten av flexibilitet internt i företagets tillverkning:  

 Flexibilitet ökar den interna följsamheten genom att snabbt förflytta resurser till den 
plats de behövs på. 

 Flexibilitet sparar tid genom att minimera ställtid. 

 Flexibilitet ökar pålitligheten genom att snabbt kunna återgå till planerad verksamhet 
efter störningar och avbrott.  
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Fisher (1997) konstaterar att varje företag i försörjningskedjan kan hantera effekterna av 
osäkerhet, alltså behovet av flexibilitet genom tre olika aktiviteter. Försening av 
kundanpassning (postponement) genom modularisering och utveckling av bättre 
prognosmetoder kan reduceras effekterna. Modularisering innebär att samma artiklar kan 
användas i flera produkter (Lee, 2004). På så sätt kan efterfrågan prognostiseras på en 
aggregerad nivå där den är mindre osäker (Chopra & Meindl, 2010). Genom att skapa 
produktion och materialförsörjning med korta ledtider och stor flexibilitet så minimeras 
effekterna ytterligare. Denna flexibilitet kan skapas i aktörens interna tillverkning och logistik 
eller göras tillgänglig genom inköp (Swafford et al., 2006). Slutligen måste den resterande delen 
av osäkerheten hanteras genom ett säkerhetslager av material eller resurser för att fullt ut 
kunna möta efterfrågan på önskad nivå (Fisher, 1997).  

2.6 Inköpsflexibilitet 

Förmågan hos varje aktör i försörjningskedjan, såsom fokalföretag, leverantörer och 
underleverantörer, att skapa flexibilitet likställs med dess förmåga att hantera osäkerhet i 
efterfrågan. Ett sätt att få tillgång till flexibilitet är genom inköp och förmågan hos den 
uppströms försörjningskedjan att flexibelt möta efterfrågan blir då avgörande (Swafford et al., 
2006). Slacks (1993) fyra generiska dimensioner anses vara de som också kan föras över mellan 
aktörer i försörjningskedjan genom inköp. Flexibilitet från leverantörskedjan uppströms antas 
därför också bestå av de fyra generiska dimensionerna volym, variation, utveckling och leverans 
(Hayes & Wheelwright, 1984; Sawhney, 2006; Stevenson & Spring, 2007). Definition av 
dimensionerna görs för inköpsflexibilitet enligt följande: 

 Volymdimension är förmågan och viljan hos försörjningskedjan att ändra ordervolym. 

 Variationsdimension är förmågan och viljan hos försörjningskedjan att ändra innehållet i 
ordervolymen. 

 Leveransdimension är förmågan och viljan hos försörjningskedjan att ändra leveransdag.  

 Utvecklingsdimension är förmågan och viljan hos försörjningskedjan att förändra 
artikeln. 

Inköpsfunktionen på företaget bidrar till företagets tillgängliga flexibilitet (Narasimhan & Das, 
2001; Swafford et al., 2006) och det är ofta leverantörernas förmåga att vara flexibla som 
begränsar fokalföretagets förmåga att möta osäkerhet (Christopher, 2000). Därför krävs att 
företaget väljer leverantörer som möjliggör hantering av osäkerhet (M Fisher, 1997; Lee, 2004). 
Att etablera en samstämmighet mellan företagets interna flexibilitet och försörjningskedjan 
påverkar företagets prestation positivt (Avittathur & Swamidass, 2007). Sawhney (2006) drar 
liknande slutsatser från sin studie av sambanden mellan osäkerhet och flexibilitet i 
försörjningskedjan.  

Två delar bidrar gemensamt till att tillgodose företagets behov av inköpsflexibilitet (Gosain et 
al., 2004; Gosling et al., 2010; Tachizawa & Thomsen, 2007). Den första innefattar möjligheten 
att förändra försörjningskedjan. Den andra utgörs av varje enskild leverantörskedjas förmåga 
att vara flexibel. Balansen mellan de två ursprungen till inköpsflexibilitet menar Tachizawa & 
Thomsen (2007) framförallt är beroende av vilken val- och byteskostnad som är relaterad till 
artikeln. Stor val- och byteskostnad gör att företag väljer att förbättra befintlig leverantörs 
flexibilitet. Stevenson & Spring (2007) konstaterar att företags tillgång till inköpsflexibilitet å 
ena sidan kan utgöras av långa relationer till sina primära leverantörer vilka formar en robust 
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del av försörjningskedjan. Å andra sidan utgörs delar av leverantörsbasen av utbytbara 
leverantörer för vilka kortare relationer bygger upp den flexibilitet som en bredare 
leverantörsbas erbjuder. I figur 5 beskrivs schematiskt vilka ursprung det finns till total 
inköpsflexibilitet.   

 

Figur 5. Fyra generiska dimensioner från samtliga försörjningskedjor utgör den totala tillgången på 
inköpsflexibilitet. 

2.7 Faktorer som påverkar tillgången av inköpsflexibilitet 

I val och hantering av företagets försörjningskedja finns det ett antal faktorer som påverkar 
tillgången på inköpsflexiblitet: kunskapsdelning och relationsbyggande med varje enskild 
leverantör, informationsdelning med leverantörer, antalet leverantörer samt avstånd till 
leverantörer (Christopher, 2000; Christopher, Peck & Towill, 2006; Lee, 2004). Flera av 
faktorerna handlar i första hand inte om kostsamma investeringar och innovationer utan mer 
om att ändra ansvarsfokus från kostnadseffektivitet och egenintressen till hela 
försörjningskedjans produktivitet (Lee, 2004). 

2.7.1 Kunskapsdelning och relationsbyggande 

Kunskapsdelning och relationsbyggande på flera fronter mellan aktörer i försörjningskedjan kan 
skapa tillgång till mer flexibilitet i befintlig leverantörskedja. Detta kan göras genom samarbete 
i produkt- och processutveckling samt genom processintegration. Utnyttjande av 
gränsöverskridande kompetensdelning för att minimera ledtid och förenkla 
tillverkningsprocessen kan öka enskilda aktörers flexibilitetsförmåga (Christopher, 2000; Lee, 
2004).  

2.7.2 Informationsdelning 

Integration i form av informationsdelning av efterfrågan mellan aktörer i kedjan är ett viktigt 
sätt att skapa inköpsflexibilitet (Christopher, 2000). För att detta skall vara möjligt skall alla 
aktörer ha samma tillgång till prognoser och efterfrågan (Lee, 2004). Är så inte fallet, riskerar 
fördröjningen av informationsdelning att leda till ett allt större behov av flexibilitet högre upp i 
försörjningskedjan, vilket de enskilda aktörerna får svårare att tillfredsställa. Denna effekt är 
även känd som ”bullwhip”-effekten (Lee et al., 1997). Informationsdelningen förändrar både 
behovet flexibilitetens räckvidd och anpassningsförmåga hos försörjningskedjan; ju snabbare 
försörjningskedjan tar emot information om behov, desto mindre är det ackumulerade behovet 
och desto snabbare kan det ackumulerade behovet besvaras. Ökar intervallet mellan 
informationsdelningstillfällen så kommer behovet av flexibilitet att ha aggregerats. 
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2.7.3 Antalet leverantörer 

Antalet leverantörer påverkar beroendeställningen mot enskilda leverantörer och möjligheten 
till alternativa försörjningskedjor, vilka båda kan stimulera flexibilitet vid inköp. Genom att 
forma en länkad försörjningskedja med flera överlappande leverantörer (mutiple sourcing) så 
ökar flexibilitet och möjligheten att hantera risker för kedjan som helhet (Jordan & Graves, 
1995)(figur 6).  

 

 

 

 

 

Christopher & Towill (2001) argumenterar för möjligheten att vid denna konfiguration av 
leverantörsbasen dela upp efterfrågan i två delar: en säker del för vilken företaget erhåller 
mindre kostnad men sämre flexiblitet och en osäker del där flexibiltitet krävs av 
försörjningkedjan (surge) och därför prioriteras före kostnadseffektivtet (figur 7). 

 

Figur 7. Efterfrågan uppdelad i säker (Base) och osäker del (Surge). (Christopher & Towill, 2001) 

Att bara ha en leverantör innebär i stället att köpande företag har större möjlighet att etablera 
en närmare relation och därmed erhålla större inflytande över leverantören. Tillsammans med 
leverantören kan då gemensamma förbättringar genomföras i större utsträckning än vid sämre 
relationer och mindre förtroende (Cousins et al., 2008).  

 

Figur 6. Överlappande försörjningskedjor. 
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Richardson (1993) presenterar en tredje variant med parallella försörjningskedjor där olika men 
liknande artiklar har skilda försörjningskedjor (figur 8). På så sätt kan artiklar lättare flyttas över 
mellan leverantörer samtidigt som kostnaderna inte överstiger att ha en leverantör. Därmed 
uppnås både flexibilitet och ett större inflytande över leverantören. 

 

Figur 8. Parallell försörjning där två liknande artiklar har två skilda försörjningskedjor. 

2.7.4 Rollfördelning och kontrakt 

Tydlig rollfördelning där samtliga parter delar risker och kostnader samt skapar samstämmiga 
målsättningar möjliggör enligt Lee (2004) att alla parter maximerar hela försörjningskedjans 
resultat. Genom att använda flexibla kontrakt där volymer kan förändras kan tillgänglig 
inköpsflexibilitet förändras (Chopra & Meindl, 2010). Denna form av kontrakt skall dock formas 
så att samtliga involverade ser vinning i flexibiliteten, till exempel får leverantören mer betalt 
när volymen avviker med mer än en viss procentenhet jämfört med prognos. Samtidigt menar 
författarna att den största förändringsförmågan, flexibiliteten, medges av en välutvecklad 
relation och inte av detaljerade kontrakt. Gosling (2010) förespråkar att beroende på hur 
mycket flexibilitet som erhålls av en leverantör så motiveras olika detaljerade kontrakt. Ju 
större flexibilitet som den enskilda leverantören kan erbjuda, desto mindre är risken att 
kontraktet skapar en negativ ”inlåsningseffekt”. Existerar denna risk, skall företaget i stället 
etablera kontrakt som kan utnyttja den flexibilitet som en bredare försörjningskedja erbjuder 
genom att lättare genomföra förändringar.  

2.7.5 Avstånd till leverantören 

Ledtid för transport samt tillverkning mellan och för aktörer i försörjningskedjan påverkar hur 
snabb den totala anpassningsförmågan i inköpsflexibilitet är. Leverantörens interna ledtid 
påverkar flexibiliteten i både utsträckning och anpassningsförmåga. Ledtid för transport 
förändrar dock bara inköpsflexibilitetens anpassningsförmåga. Det blir här viktigt att skilja på 
flexibilitetens anpassningsförmåga och räckvidd. Ovanstående talar för att alltid välja 
leverantörer där den totala ledtiden (tillverknings- och transportledtid) kan minimeras, om stor 
anpassningsförmåga efterfrågas. Under en begränsad tid kan däremot bristen på 
anpassningsförmåga kompenseras genom säkerhetslager (Chopra & Meindl, 2010; Fisher, et al., 
1997). Detta innebär dock att fokalföretaget får bära indirekta kostnader och risker som är 
förknippade med lager (Chopra & Meindl, 2010). 
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3 Metod 

I följande avsnitt beskrivs den metod som har använts i studien för att samla och analysera 
data samt dra slutsatser utifrån dessa. Den vetenskapssyn och forskningsansats som ligger till 
grund för studien definieras som positivistisk. Därefter beskrivs hur studiens övergripande 
process, fallstudiemetodiken, har sett ut och hur datainsamling samt analys genomförts i linje 
med denna metodik. Slutligen presenteras kriterier för att utvärdera kvaliteten på studien. 

3.1 Vetenskapssyn 

Synen på vetenskap styr hur forskning bedrivs i det enskilda fallet. Varje studie bör placeras i 
spektrat mellan positivism och interpretivism för att tydliggöra grunden för den valda 
metodiken. 

Positivismen utgår från antagandet att den sociala verkligheten är enstämmig och objektiv. 
Utifrån denna syn är det studerade frånskilt den studerande samt fri från partiska värderingar 
(Collis & Hussey, 2009). Utifrån detta antagande kan endast fenomen som är observerbara och 
mätbara anses vara vetenskap. Forskningsprocessen i en positivistisk studie skall i största 
möjliga utsträckning vara fri från personliga värderingar. Vidare anses det studerade objektet 
existera både innan och efter att det studerats. En interpretivistisk vetenskapssyn bygger på att 
det inte går att bortse från det faktum att tolkningen av den sociala verkligheten existerar i våra 
sinnen och alltid innebär någon form av subjektivitet och mångfaldig tolkning (Collis & Hussey, 
2009). Studier utifrån detta antagande accepterar och synliggör den personligt värderade 
tolkning som görs av det studerade objektet.  

Den här presenterade studien är i sitt ontologiska antagande positivistisk då sanningen som 
presenteras skall vara den objektiva och oberoende av observatören. Denna vetenskapssyn har 
valts för att, om möjligt, bekräfta teorier och låt de möta verkligheten för att ytterligare formas. 

3.2 Forskningsansats 

I en deduktiv process grundar sig studien på befintlig teori och ställer upp en ansats som sedan 
bekräftas eller förkastas (Collis & Hussey, 2009). I en induktiv process utgår studien från det 
observerade och formulerar utifrån det en teori eller slutsats. Detta sätt att studera 
verkligheten tolkas alltid av den studerande. Därför finns en risk att det observerade vinklas av 
förutfattade meningar i studien. I samstämmighet med en deduktiv process har studiens 
inledning en deskriptiv och explorativ karaktär, som syftar till att kartlägga den existerande 
situationen. I denna del används relevant etablerad teori som stöd i fallstudien. Successivt 
övergår studien till att vara analytisk för att uppnå syftet och informationen tolkas för att 
etablera förståelse om samband och bakomliggande orsaker. (Collis & Hussey, 2009) 

Detta systematiska sätt att kombinera teori med det observerade materialet benämns 
”abduktion”. Detta sätt att använda sig av teorin är kraftfullare än i en ren induktiv process 
(Dubois & Gadde, 2002). Genom att systematiskt kombinera teori och verklighet kan befintlig 
teori justeras snarare än att en ny teori skapas. Befintlig teori omformuleras i abduktion genom 
det empiriska materialet, men också genom de teoretiska insikterna som uppkommer genom 
processen (Dubois & Gadde, 2002).  
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3.3 Tillvägagångssätt 

För att uppfylla syftet, valdes en fallstudiemetodik, detta för att fullt ut ”understand the 
dynamics present in single setting” (Eisenhardt, 1989). Därmed ligger fokus på att dels förstå 
fenomenet, dels förstå den kontext som fenomenet uppstår i. Analysenheterna var inköpen av 
ett antal artiklar för ett fallföretag där sambandet mellan inköpsstrategi för olika inköp och 
försörjningskedjans flexibilitetsattribut studerades. I fallstudier bör ett antal viktiga steg ingå 
enligt Collis & Hussey (2009): 

 Val av fall 

 Preliminär utredning för att bekanta sig med fallet  

 Insamling av data från olika källor gällande fallet  

 Dataanalys för att bygga upp separata beskrivningar av händelser, åsikter och fenomen 

 Rapportskrivning för att kommunicera resultatet  

Genom studien har metoder och processer valts för att successivt samla relevant data, vilket 
beskrivs i kronologisk ordning (figur 9).  

 

Figur 9. Kronologisk beskrivning av studiens process. 

Den inledande fasen bestod av en omfattande litteraturstudie för att skapa en teoretisk ram 
som det empiriska materialet placerades i och jämfördes mot. Efter detta genomfördes en 
första datainsamling genom semistrukturerade intervjuer för att skapa en övergripande bild av 
fallföretaget. Sedan valdes metod och fallstudiens genomfördes. I fallstudien valdes fyra artiklar 
ut för insamling av relevanta data. I de sista två delarna kodifierades data och resultatet 
sammanställdes för analys. 

3.4 Datainsamling  

Studien som helhet innehåller en litteraturstudie och en empirisk fallstudie med växlande 
kvalitativ och kvantitativ datainsamling. Fallstudien gjordes i ett företag, fallföretaget, med ett 
fall innehållande fyra analysenheter, artiklar. Baserat på vald analysnivå insamlades data 
angående flexibilitetsbehov, inköpsprocess och inköpsflexibilitet tillgänglig från 
försörjningskedjan för de fyra artiklarna. Yin (2003) rekommenderar ett antal olika källor som 
kan utgöra data i en fallstudie: 

 Dokument  

 Separata arkivhandlingar 

 Intervjuer  

 Observationer som kan vara direkta eller deltagande 

 Fysiska artefakter 
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Genom att kombinera olika datakällor uppnås triangulering, vilket är den första av tre viktiga 
principer vid datainsamling i fallstudier (Yin, 2003). Den andra och tredje principen är att skapa 
en databas med insamlat material från studien och bevara en kedja av bevisföring så att den 
kan användas och hänvisas till i slutrapport och slutsats (Yin, 2003). Den negativa aspekten på 
trianguleringsmetodiken är svårigheten att återskapa situationen som studerats för att validera 
analys och slutsatser vid senare tillfällen (Collis & Hussey, 2009). Ämnet och fallstudiens 
karaktär gjorde dock att de positiva effekterna var övervägande och därför användes denna 
metod.  

Baserat på dessa rekommendationer var det första steget att ta fram data för att bli familjär 
med den kontext som innefattar företagets inköp. Detta skedde genom semistrukturerade 
intervjuer med ett antal intressenter som påverkas eller påverkar inköpsstrategin, vilka i 
fallstudien var: 

 Chef Sale Support PFA (Project First Tier and Automotive) – har kunskap om marknaden 
och företagets kundrelationer 

 Lokal inköpschef – hanterar och har kunskap om företagets generella inköpsstrategi 

 Global strategisk inköpare – hanterar globala leverantörsval och strategier 

 Lokal strategisk inköpare – hanterar löpande strategisk hantering av leverantörer 

Collis & Hussey (2009) anser att denna typ av intervju är passande då intervjuaren har för avsikt 
att förstå respondentens ”värld”, samt då informationen är känslig för verksamheten. Denna 
studie uppfyller båda kraven. 

I nästa steg valdes de fyra artiklar ut som är analysenheterna i studien. Yin (2003) anser att när 
flera analysenheter studeras skall en förutbestämd replikeringslogik användas. Det finns två 
rekommenderade former av replikeringslogik. Den första innebär att samtliga analysenheter är 
liknande och därför antas ge liknande resultat. En andra replikeringslogik heter teoretisk 
replikering och innebär att de olika fallen skall vara i kontrast till varandra. Kontrasten innebär 
att befintlig teori skall förutsäga att studien av de olika analysenheterna skall påvisa skilda 
resultat. I denna studie användes teoretisk replikeringslogik för att besvara studiens syfte. Den 
teori som ligger till grund för valet av analysenheter är den inköpsportfölj som formulerades av 
Kraljic (1983), vilken idag är både väl erkänd och använd (Cousins et al., 2008). Teorin 
förutsätter att inköp beroende på olika förutsättningar kan och bör hanteras på olika sätt 
(avsnitt 2.2). Analysenheterna valdes utefter de grundläggande karakteristiska som de olika 
kategorierna i inköpsportföljen utifrån teorin hade. Sambandet mellan kontext, fallstudie och 
analysenheter beskrivs schematiskt i figur 10. 

 

Figur 10. Samband mellan kontext, fallstudie och analysenheter. 
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Kvalitativa data för respektive analysenhet samlades in genom semistrukturerade intervjuer 
med personer i inköpsorganisationen som berörs av inköpsstrategin för respektive artikel, vilka 
i fallstudien var:  

 Lokal strategisk inköpare 1 – Ansvarig artikel 1 

 Lokal strategisk inköpare 2 – Ansvarig artikel 2 

 Lokal strategisk inköpare 3 – Ansvarig artikel 3 

 Lokal strategisk inköpare 4 – Ansvarig artikel 4 

De semistrukturerade intervjuerna utgick ifrån ett antal övergripande frågeställningar baserade 
på teorier inom områdena inköpsstrategi, leverantörshantering och flexibilitet i 
försörjningskedjan. Samtliga intervjuer spelades in och materialet transkriberades för att 
användas i analysen. Kvantitativa data baserades på intern processuppföljning genom 
observationer i organisationen samt befintligt informationssystem. Genom denna 
informationsinhämtning kunde data trianguleras och därmed reducerades risken för vinklad 
dataanvändning och felaktiga slutsatser.  

3.5 Dataanalys 

Analys av data i en fallstudie är den svåraste och mest krävande delen (Yin, 2003). Enligt Collis 
& Hussey (2009) ingår det tre viktiga delar i analysprocessen: 

 Förståelse – fullt ut förstå den miljö som studerats. 

 Syntetisering– sammanfogning av olika teman och koncept för att forma nya. 

 Teoretisering – teorier ger insamlad kvalitativ data struktur och alternativa förklaringar. 

För att genomföra analysen har teori använts som grund för att fokusera på väsentlig data och 

ignorera oväsentlig data (Yin, 2003). Analysen skall vara baserad på alla relevanta data, 

behandla motsägelser, adressera det syfte som studien har samt relatera till befintlig vetenskap 

(Yin, 2003). Följande steg användes för dataanalysen:  

 Intervjumaterialet transkriberades från intervjuerna.  

 Övergripande samlad information sammanställdes för att skapa en bild av kontexten, 
fallföretaget. Information om de fyra artiklarna, som kvalitativa data samlats in för, 
sorterades genom selektiv kodifiering efter artikel och flexibilitetsdimension.  

 Det kodifierade materialet ställdes upp i matrisform för att tydliggöra samband mellan 
artikelslag, flexibilitetsdimensioner och påverkande faktorer.  

 Ingående data i matrisen klassificerades i fyra kategorier. De två första kategorierna 
berör vad som styr tillgången på inköpsflexibilitet. De två andra sammanfattar hur 
fallföretaget kan påverka situationen. Dessa två grupper presenteras utförligare i 
resultatdelen av denna rapport.  

 Slutligen teoretiserades resultatet för att dra slutsatser utifrån fallstudien och besvara 
studiens frågeställningar.  
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3.6 Kvalitet på studien 

Collis & Hussey (2009) rekommenderar följande fyra tester för att utvärdera kvaliteten på 
metod och analys i kvalitativa studier som denna: 

 Trovärdighet (Credibility) 

 Överförbarhet (Transferability) 

 Tillförlitlighet (Dependability) 

 Bekräftelse (Conformability) 

Trovärdighet innefattar huruvida studien är genomförd på ett sätt så att forskningsfrågan är 
korrekt identifierad och beskriven. För att säkra trovärdigheten har jag befunnit mig i närheten 
av det studerade löpande under fyra månader och använt mig av triangulerade datakällor. 

Överförbarheten behandlar huruvida studien har generaliserbara resultat. Generaliserbarhet 
innebär i vilken utsträckning som slutsatser utifrån en sak, en fallstudie i detta fall, kan 
generaliseras för en större grupp (Collis & Hussey, 2009). Eftersom studien är genomförd på ett 
större globalt tillverkningsföretag, anses gruppen som resultatet kan vara generaliserbart för 
vara globala företag i samma storlek och industri.  

Tillförlitlighet baseras på om forskningsprocessen varit systematisk, rigorös och 
väldokumenterad. För att öka pålitligheten (reliability) rekommenderar Yin (2003) att för 
fallstudier dels etablera ett protokoll för fallstudieprocessen, dels etablera en databas med 
fallstudiedata. Den senare har använts i denna studie och den innefattar samtlig information 
som observerats och samlats från företaget samt alla intervjuer. Enligt överenskommelse med 
fallföretaget är intervjumaterial och noteringar endast tillgängliga för mig och de intervjuade. 

Bekräftelse innefattar huruvida forskningsprocessen beskrivits fullständigt så att resultat och 
slutsatser kan bedömas utifrån tillgängliga data (Collis & Hussey, 2009). Ett svagt steg i 
processen som kan minska trovärdighet och pålitlighet är det sätt på vilket resultatet 
kategoriserats i resultatmatriser. För att minska denna potentiella brist i studien har 
bedömningsgrunderna beskrivits i såväl metod som resultat. 
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4 Empiri 

Studiens empiriska material hämtas från ett fallföretag, ABB Robotics. För förståelse av 
företagets behov av inköpsflexibilitet presenteras först den övergripande organisationen, 
dess försörjningskedja och hur organisationen arbetar med denna. Vidare ges en beskrivning 
av fyra olika artiklar och tillgänglig flexibilitet vid dess inköp. Data om tillgänglig flexibilitet 
samlas utifrån respektive dimension av inköpsflexibilitet genom att beskriva hur processen 
går till för att få tillgång till dimensionen samt vilka möjligheter och begränsningar som finns 
för tillgången. För varje artikel beskrivs slutligen också hur företaget arbetar för att skapa 
respektive dimension av inköpsflexibilitet internt och uppströms i förädlingskedjan. 

4.1 ABB Robotics 

Företaget är en av fem delar i ABB Groups verksamhet under divisionen ”Discrete Automation 
and Motion” och det är en av världens ledande leverantörer av industrirobotar, modulbaserade 
tillverkningssystem och service av dessa. Produkterna används i applikationer för svetsning, 
materialhantering, montering, lackning och palletering. Dessa applikationer tillgodoser i första 
hand fyra olika funktionella industrisegment: gjuteri, metallindustri, paketering samt 
plastindustri. (ABB, 2011) 

4.1.1 Kunder och kunderbjudanden 

Förädlingskedjan utgörs nedströms av en bred kundbas som företaget når genom olika 
försörjningskanaler.  

De funktionella segmenten är verksamhetsmässigt uppdelade mot de två olika kundgrupperna 
bilindustri och generell industri. Dessa har skilda krav och behov på både produkt och 
affärsrelation, vilket har format en tvådelad säljorganisation. Säljorganisationen består i första 
ledet av globalt spridda säljkontor och i andra ledet av försäljningssupport vid företagets två 
produktionsanläggningar i Västerås, Sverige och Shanghai, Kina. I de flesta fall sker försäljningen 
inte direkt till slutkund utan till ett företag som bygger och installerar hela robotceller eller 
produktionslinor där robotsystemet ingår som en del av ett helautomatiserat produktionsflöde. 
Kunderna inom bilindustrin är antingen globala biltillverkare eller deras underleverantörer i 
första led (First Tier Original Equipment Manufacturer, 1tier OEM). Dessa kunder har unika 
ramavtal som i regel sträcker sig över flera år och innefattar större ordervolymer. 
Karakteriserande för detta kundsegment är små marginaler, unika kundanpassningar på 
produkten, likartad efterfrågan på modellnivå och en närmare relation till slutkund. Kunderna 
inom generell industri är mer diversifierade och sträcker sig från livsmedelproduktion till 
tillverkningsindustri. I detta segment är större marginaler, färre unika kundanpassningar, en 
mer spridd efterfrågan på modellnivå och en obefintlig relation till slutkund karakteristiskt. I 
stället för en nära relation till slutkund existerar i detta segment mer långtgående relationer 
med de företag som bygger robotceller. Sammansättningen av förädlingskedjan nedströms kan 
beskrivas enligt figur 11. 
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Produktion 

Generellt 
Industrisegment  

Säljkontor 1 Linjebyggare  1 Livsmedelsproducent 

Säljkontor 2 

Linjebyggare 2 
Elektronikindustri 

Linjebyggare 3 

TIllverkninginsdustri 

... 

Billindustrisegment 

Säljkontor 3 

Biltillverkare 

Linjebyggare 4 
1tr OEM  

Biltillverkare 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11. Förädlingskedjan nedströms från produktion till slutkund 

Kunderbjudandet består av följande delar: 

 pris 

 funktion 

 förmåga att kundanpassa produkten 

 hög kvalitet 

 korta leveranstider  

 stor leveranssäkerhet 

 stor tillgång till reservdelar  

 löpande service 

Delar av detta kunderbjudande anses vara orderkvalificerande och andra delar anses vara 
ordervinnande. Samtliga delar förutom funktion, korta leveranstider och leveranssäkerhet 
anses vara orderkvalificerande. För de ordervinnande delarna finns det möjlighet att särställa 
företagets erbjudanden jämfört med konkurrenternas. Eftersom produkten ofta ingår i ett 
större förändringsprojekt, är det svårt för kunden att med säkerhet och långt i förväg exakt 
bestämma vad som efterfrågas. Därför anses korta leveranstider utgöra en viktig 
konkurrensfördel. Leveranstider mot kund varierar beroende på modell mellan tre till åtta 
veckor. Större leveransprojekt, till exempel bilindustri, planeras in mer långsiktigt genom 
ramavtal.  

4.1.2 Produktsortimentet och produkt 

Produktfloran innehåller cirka 25 olika modeller av robotsystem med varierande storlek och 
funktionalitet samt ett antal olika kompletterande systemlösningar. Ett robotsystem består av 
ett styrskåp och en mekanisk robot(figur 12). Styrskåpet innehåller den elektronik som utför 
beräkningar, kontrollerar strömförsörjning samt kommunicerar med användare och externa 
system. 

 

Interna organisationsdelar 
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Figur 12. IRB 6640 och styrskåp. (ABB, 2011) 

Vilka artiklar som ingår i styrskåp och mekanisk robot är beroende av hur de kombineras samt 
vilken applikation som roboten skall användas till. En unik produkts funktion väljs på två nivåer, 
variant- och optionsnivå. En variant innefattar till exempel längd på den övre delen av den 
mekaniska robotarmen. Antalet möjliga varianter styrs av vilken modell som valts samt vilken 
funktion systemet skall ha. Till en variant väljs sedan ett antal obligatoriska och valfria optioner. 
Optionsvalen kan till exempel vara hur lång signalkabeln skall vara mellan styrskåp och 
mekanisk robot. Antalet artiklar som ingår i ett färdigt system är hundratals och beroende av 
vilken variant som skall byggas (figur 13).  

 

Figur 13. Samband mellan artikel, option, variant och robot. 

Under livstiden för en modell, som är cirka 10 år, är efterfrågan koncentrerad till första delen. 
Senare delen av produktlivscykeln är utdragen över en lång period för att tillgodose en hög 
servicenivå på reservsystem till befintliga robotceller och produktionslinjer. Optioner och 
ingående artiklar byts ut, revideras eller ersätts under modellens livslängd för att påverka 
materialkostnader eller i viss mån funktionalitet.  

4.1.3 Materialplanering och prognostisering 

För att möjliggöra en produktion som stödjer det breda kunderbjudandet används ett 
systemstöd i form av ett ERP-system (Enterprise Resources Planning). I detta system finns 
samlad information från kundorder till färdigställd produkt lagrad. Systemet binder samman 
vilken modell, variant och vilka optioner som efterfrågas med de artiklar som krävs för att 
bygga det efterfrågade. Var dessa artiklar skall monteras i produktionen är sedan uppdelat på 
operationer i systemstödet.  

Genom systemet möjliggörs en kundorderstyrd produktion och samtliga system byggs mot en 
kundorder (Build To Order, BTO). Till produktionsordern binds de artiklar från lagret som krävs 



 

25 

för att färdigställa ordern. Produktionstiden för ett robotsystem utan unika kundanpassningar 
är beroende av produktionstakt, men i samtliga fall är den kortare än leveranstid mot kund. 

Lagernivåer för artiklar som finns i lager baseras på en produktionsplan. Produktionsplanen 
baseras i sin tur på faktiskt efterfrågan inom spannet av produktens leveranstid mot kund och 
på prognostiserad framtida efterfrågan för resterande del. Den del av produktionsplanen som 
skall tillgodose en faktisk efterfrågan är fixerad på modellnivå men ändringar kan fortfarande 
ske på variant- och optionsnivå. Den prognostiserade delen av produktionsplanen utgörs av den 
förväntade efterfrågan på modellnivå och baseras på insamlade data från försäljning mot de två 
kundsegmenten. Denna sammanställning görs månadsvis gällande ett års framtida efterfrågan 
på veckonivå. Dessutom görs veckovisa uppdateringar av produktionsplanen för de närmaste 
månadernas produktion. På så sätt blir prognosen divergerande mot faktiskt efterfrågan desto 
närmare produktionsdagen den görs (figur 14).  

 

Figur 14. Divergerande prognos i relation till faktisk efterfrågan. 

Prognossäkerheten på modellnivå har under de senaste tre åren legat på i genomsnitt 14 
procent tre månader innan leveransdatum. De stora konjunktursvängningarna som 
tillverkningsindustrin de senaste åren genomgått anses vara den största bidragande orsaken till 
den stora variationen i efterfrågan. Det genomsnittliga prognosfelet var under perioden 2009-
01-01 till 2009-12-31 17 procent negativt och 2010-01-01 till 2010-12-31 vara prognosfelet 45 
procent positivt för produkten IRB 6640 (figur 15). Det är en av de produkter i sortimentet som 
har stabilast och volymmässigt störst efterfrågan.  

 

Figur 15. Prognosfel tre månader före produktion för robotmodell IRB 6640. 

Den prognostiserade efterfrågan på modellnivå bryts genom ERP-systemet ner till 
materialbehov för de unika artiklar som ingår i modellen. Den procentuella fördelningen mellan 
olika varianter och behovet för unika optioner baseras på sex månaders släpande efterfrågan 
och fördelning.  
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4.1.4 Prognosbaserade inköp 

Genom ERP-systemet sammanställs den prognostiserade efterfrågan och planerade avrop av 
material från leverantör fastställs. Systemet har förinställda beställningsintervall men 
volymerna varieras baserade på efterfrågan. Långsiktigt planeras inköpsvolymer och 
leverantörsval efter 12 månaders prognoser på kommande efterfrågan. Utifrån dessa 
prognoser fastställs vilka volymer som skall upphandlas mot leverantörer som det sedan görs 
avrop mot. Prognosen för kommande behov redovisas löpande för leverantören genom en 
webbaserad informationskanal. Informationskanalens, ASCC:s, huvudsyfte är att förmedla 
information mellan leverantör och fallföretag. Via ASCC kan leverantörer förse sig med 
realtidsinformation från delar av ERP-systemet såsom: 

 Prognoser – dags-, vecko-, månads- och årsprognoser 

 Order baserade på faktiskt behov  

 Statistik på leveranssäkerhet och kvalitetssäkerhet 

 Ordererkännande 

4.2 Inköpsstrategi 

Fallföretagets inköpsorganisation och strategi är uppdelad efter ett antal olika inköpsgrupper 
(commodities). Varje inköpsgrupp har operationella inköpare, lokala strategiska inköpare och 
globala inköpare med olika ansvarsområden. Operationella inköpare sköter daglig kontakt med 
leverantörer och löpande materialplanering. Lokala strategiska inköpare hanterar 
leverantörsrelationer långsiktigt samt utvärderar och utvecklar leverantörsbasen. Globala 
inköpare har globalt ansvar för en inköpsgrupp och säkerställer långsiktiga relationer samt 
inköpsstrategier för företagets två produktionsanläggningar.  

I samtliga inköpsgrupper bygger strategin på långsiktiga leverantörsrelationer som skall 
förbättra och uppehålla ett antal prestationsnyckeltal, vilka är kvalitet, leveranssäkerhet, 
kostnad och innovation. Kvalitet utvärderas löpande genom att samtliga leverantörer skall nå 
en felfrekvens som understiger 500 ppm (Parts Per Million). Leveranssäkerhet mäts genom 
procentuell andel av leveranser från leverantören som avgår i tid (Delivery On Time, OTD). 
Leverantörerna skall uppnå nivån 98 procent för att långsiktigt vara aktuella som leverantörer. 
Är OTD lägre än avtalat, sker ett procentuellt avdrag på leverantörsfakturan. Kostnaden för 
inköpta artiklar skall ständigt sänkas genom gemensamma förbättringar som ökar 
leverantörens produktivitet genom förbättringar i produktionsprocess, organisation och 
produktdesign. Innovation skall bidra till att förbättra produkten och samtidigt förbättra de 
andra prioriteringarna. Detta skall leverantören göra genom att dela med sig av idéer om hur 
produktdesign, specifikationer och toleranser kan förändras för att förbättra produkten.  
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Baserat på vilken komplexitet en artikel har samt tillgänglighet av interna kompetenser och 
resurser på fallföretaget för att utveckla artikeln så krävs olika nivåer av expertis från 
leverantörer. Följande nivåer finns: 

 Expert A – Leverantören utvecklar produkten gemensamt med fallföretaget och hjälper 
till med funktionella specifikationer. 

 Expert B – Leverantören har fullt ansvar för den tekniska designen baserat på 
fallföretagets funktionella specifikationer. 

 Tillverkare – Leverantören har fullt ansvar för produktionsprocessen baserat på 
fallföretagets ritningar. 

 Underleverantör – Leverantören producerar enligt processdesign från fallföretaget. 

Artikelns komplexitet ligger också till grund för hur utförlig utvärdering och kravställning är av 
en ny leverantör under uppstartsprocessen. Denna komplexitet är uppdelad i fyra 
utvärderingsnivåer av leverantören. På alla nivåer förutom nivå ett görs bland annat en 
logistikutvärdering vilken syftar till att heltäckande bedöma leverantörens kapacitet inom 
material- och logistikhantering genom hela produktlivscykeln. Denna utvärdering skall bland 
annat spegla leverantörens förmåga att vara flexibel för att utgöra urvalsgrund i valet av 
leverantör.  

4.3 Flexibilitet för slutkund 

Flexibilitet i förädlingskedjan delas upp i den flexibilitet man erbjuder kunden, den flexibilitet 
som den interna produktionen ger möjlighet till och den flexibilitet som företaget kräver av 
leverantörskedjan. Möjligheten att förändra optionsval, alltså en form av flexibilitet som 
erbjuds kunden utan kostnad, ger idag inte längre ledtider. Byte av modell eller variant kan 
även det göras utan direkt kostnad för bytet, dock ger detta i regel en längre leveranstid av 
produkten. Ingen av dessa ändringar tillåts göras när produkten börjat tillverkas, alltså finns det 
en begränsning för när förändringar i ordern kan göras. Denna begränsning är dock alltid 
kortare än leveranstiden. Unika kundanpassningar av produkten görs vid behov, vilket dock ger 
längre leveranstider och en förändrad kostnad för slutkunden. Kundanpassningarna innebär i 
detta fall oftast att efterfrågade artiklar köps in och inte några förändringar på det befintliga 
artikelsortimentet. 

Genom systemstöd anpassas produkterna för den unika kunden genom produktionsflödet. 
Detta skapar en mass-kundanpassningsproduktion som i första hand monterar artiklar i 
standardkombinationer. Få delar av flödet är helautomatiserade och därför beror 
kapacitetsbegränsningar i största utsträckning av antalet montörer i produktion och på 
arbetsstationer. I och med detta hanteras förändringar i efterfrågan genom att öka 
produktionstakt och tillgänglig arbetskapacitet. Det finns alltså en buffert för svängningar i 
efterfrågan genom variation av antal montörer samt underutnyttjade av produktionstid och 
plats. Det är även i produktionen möjligt att prioritera om i produktionsflödet då förflyttningar 
sker manuellt. 
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4.4 Flexibilitet från försörjningskedjan 

För fyra olika artiklar görs nedan en genomgång av hur fallföretaget behandlar fyra dimensioner 
av flexibilitet. Produkten som samtliga artiklar ingår i är den mekaniska roboten IRB6640. 

4.4.1 Artikel 1 – Bricka 

Brickan används för att låsa muttrar och skruvar i samtliga slutprodukter. Den har en 
varierande utformning beroende på applikation, vilken väljs från katalog eller designas internt 
av företagets konstruktörer. Värdet på artikeln utgör endast en minimal del av slutproduktens 
monetära värde. Försörjningskedjan för brickan är vertikalt kort och består av 
råmaterialproducent samt tillverkare och ibland extern ytskiktsbehandling. Ledtiden är vid 
normal produktion två dagar från tillverkare till fallföretaget.  

Kvalitetskraven på brickorna är små och tillverkningstekniken är mogen. Globalt finns det därför 
så gott som ett oändligt antal tillgängliga leverantörer av artikeln. Ett fåtal leverantörer 
tillgodoser skilda delar av artikelportföljen för att uppnå ekonomiska skalfördelar i den enskilda 
leverantörsrelationen. Dessa leverantörer klassas som ”tillverkare” och är samtliga godkända 
och utvärderade enligt lägsta nivå. I denna grupp är leverantörsrelationerna långa, i ett 
exempel cirka 10 år, däremot varieras vilka artiklar som köps in från vilken leverantör genom 
årliga upphandlingar.  

De parallella leverantörsrelationerna gör att företaget snabbt, inom ett par veckor, kan starta 
upp produktionen av en bricka hos en annan av de befintliga leverantörerna. Vid en sådan 
uppstart krävs inga unika investeringar eller långtidstester utan endast utfallsprover. Styrande 
avtal mot leverantören är ett standardiserat avtal samt giltiga offerter innehållande prislistor. 
Informationsdelning mellan leverantör och företag görs i detta fall genom en EDI-koppling 
(Elektronic Data Interchange). Där överförs dagligt behov genom avrop mot offert samt 
prognos över kommande behov. Utöver denna informationsdelning besöker även strategiska 
inköpare leverantören när offerten skall omförhandlas för hela artikelportföljen. 

Produktionen hos leverantören sker i stora volymer baserade på prognostiserat behov. Detta 
görs först och främst för att minimera ställtidskostnader. Från det lager som då uppstår görs 
sedan leveranser med cirka två dagars mellanrum. För att buffertlagren hos leverantören skall 
vara tillräckliga så finns en avsiktsförklaring deklarerad av fallföretaget att man skall köpa hela 
lagret i framtiden.  

Leveransflexibilitet för artikel 1  

Processen – Vid behov genom mail- eller telefonkontakt utförd av operationell inköpare. 
Eftersom behovet är prognostiserat sedan tidigare skall artikeln finnas i leverantörens 
buffertlager. Transportlösningar genom tredje part varannan dag eller genom direkttransport 
finns tillgängliga. 

Möjligheter och begränsningar – Eftersom artikeln finns i buffertlager hos leverantören och 
transportmöjligheterna är obegränsade finns det goda möjligheter att förändra leveransdag. I 
detta fall anses relationen god och beroendet stort. Därför görs uppoffringar hos leverantör för 
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att tillgodose förändrade behov. Det finns också, till varierande kostnad, obegränsade 
möjligheter att transportera artikeln.  

Förändrade förutsättningar – Fallföretaget har genom en långsiktig relation med leverantören 
och en fördelaktig beroendeställning skapat incitament för ett nära samarbete. Detta har varit 
en förutsättning för att etablera de buffertlager hos leverantören som möjliggör förändringar 
av leveransdatum. Dessa buffertlager kommer fallföretaget att slutförbruka alternativt köpa ut, 
vilket minskar risken för leverantören långsiktigt. 

Volymflexibilitet för artikel 1 

Processen – Förändringar av volym görs dels genom att prognos och avrop förändras i 
stödsystemet ASCC, dels genom att man tar direktkontakt med leverantör vid behov.  

Möjligheter och begränsningar – Finns efterfrågad volym i buffertlager så existerar det inte 
några begränsningar. Överskrider behovet buffertnivåerna så måste dock leverantören lägga 
om produktionsordning och säkerställa materialtillgång. Eftersom artikeln har få ingående 
komponenter och den interna ledtiden hos leverantör är kort finns det goda möjligheter till att 
förändra produktionsvolymer. För artikeln är uppstartstiden av en ny leverantör relativt kort, 
ett par veckor, vilket även möjliggör stödköp från annan leverantör. Tillverkningstiden i sig är 
kort och relationen god, så den begränsande faktorn för volymflexibilitet är materialtillgång och 
tillgänglig kapacitet hos leverantör. 

Förändrade förutsättningar – Tillgänglig produktionskapacitet avgörs i första hand av vilken 
prioritering man har som kund hos leverantören. Här har företaget sett till att samla liknande 
artiklar hos leverantören och därmed köpa 10–20 procent av produktionsvolymen, vilket anses 
ge goda påverkansmöjligheter. Avgörande för att få en uppfattning om vilken 
produktionskapacitet som finns och hur stor del av den som företaget köper är en god relation 
till leverantören. För att leverantören långsiktigt skall utöka produktionskapaciteten och 
tillgänglig buffertkapacitet så lämnar fallföretaget avsiktsförklaringar om framtida köp. För att 
korta ner tiden för stödköp hos annan leverantör så används ett antal olika leverantörer vilka 
producerar olika, men tillverkningsmässigt liknande artiklar. Dessa har alla genomgått 
leverantörsutvärderingar och endast utfallsprov behöver genomföras för att en annan av 
befintliga leverantörer skall kunna producera artikeln.   

Variationsflexibilitet för artikel 1 

Processen – För att förändra fördelningen av produktionsvolymen mellan olika liknande 
artiklar, så kontaktar först och främst den operationella inköparen leverantören för att 
prioritera om mellan olika artiklar.  

Möjligheter och begränsningar – Eftersom de flesta artiklarna har tillverkas med liknande 
produktionsmetoder finns det goda möjligheter att genom förändrad produktionsordning 
förändra blandningen av tillgängliga artiklar. Relationen mot leverantören anses fördelaktig så 
därför kan förändringar i produktionsordningen i stor utsträckning utföras. Den största 
begränsningen för att genomföra dessa förändringar anses vara den interna ledtiden hos 
leverantören samt likheten i materialbehov och tillverkningsteknik mellan olika artiklar från 
leverantören.  
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Förändrade förutsättningar – En långsiktig relation och en aktiv tvåvägskommunikation för 
effektivisering av leverantörens produktion anses etablerad och fördelaktig. I viss mån har man 
även större intern buffert för de artiklar som har liten volym.  

Utvecklingsflexibilitet för artikel 1 

Processen – Slutförbrukning eller kassering av befintlig version innan ny version införs. Den nya 
versionen tas fram av fallföretagets konstruktörer.  

Möjligheter och begränsningar – Kostnaden för artikeln är liten, tillverkningsprocessen enkel 
och relationen till leverantören god, vilket medför att det finns goda möjligheter att snabbt 
förändra designen på artikeln. Den största begränsningen anses vara om förändringen endast 
sker via envägskommunikation, från fallföretag till leverantör. Då ökar risken för att felaktiga 
eller produktionsmässigt ineffektiva konstruktionslösningar försenar förändringsprocessen. Att 
det ges möjlighet att använda leverantörens kunskap vid utveckling anses avgörande för en 
snabb förändringsprocess.  

Förändrade förutsättningar – Redan vid förfrågningsstadiet så skall produktkritik framföras av 
leverantören. För att detta skall vara möjligt krävs en god kommunikation mellan 
produktutvecklingsansvarig, inköpsansvarig och leverantör.   

4.4.2 Artikel 2 – Motorkablage 

Motorkablage innefattar en grupp artiklar som sköter kraftförsörjning och signalhantering 
mellan styrsystem och motorer. Motorkablagen har varierande utformning beroende på 
robotmodell, variant av modell och position på modellen. Dock har ingående komponenter ofta 
stora likheter mellan olika motorkablage. Utformningen på kablaget designas internt och 
endast en del av ingående komponenter kan väljas fritt av leverantören. Värdet på artikeln 
utgör en stor del av slutproduktens monetära värde. Motorkablagen har en kritisk livslängd 
men byte av motorkablage anses vara ett enkelt ingrepp på ett robotsystem i drift. Ledtiden är 
cirka en månad men betydligt längre för vissa ingående komponenter för leverantören.  

Kvalitetskraven på kablagen är stora för vissa ingående delar men tillverkningstekniken är 
väletablerad och mogen. I leverantörsbasen finns det sju leverantörer som kan tillverka 
kablage, varav i dagsläget två är aktiva för motorkablaget. En av dessa leverantörer befinner sig 
i Europa och en i Asien, och mellan dessa sker inköpen parallellt. Den asiatiska leverantören 
tillgodoser i första hand systerfabriken i Shanghai men stödköp kan även göras från den vid 
behov. Dessa leverantörer klassas som tillverkare och är samtliga godkända och utvärderade 
enligt nivå tre i klassificeringstriangeln. I denna grupp är leverantörsrelationerna långa, i snitt 
10 år. Vilka volymer och även vilka artiklar som köps in från vilken leverantör varieras löpande 
efter konkurrensutsatta upphandlingar. 

De dubbla inköpen gör att volymen kan balanseras om mellan de befintliga leverantörerna. Vid 
en sådan uppstart krävs inga unika investeringar eller långtidstester. Vid uppstart av ytterligare 
en leverantör från leverantörsbasen utförs utfallsprov samt investeringar i viss kundunik 
tillverkningsutrustning. Styrande avtal mot leverantören är ett standardiserat avtal samt giltiga 
offerter innehållande prislistor för olika kablage.  
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Gemensamt för valda leverantörer är att de har ett team av säljare, konstruktörer och i vissa 
fall en egen monteringslina unikt för företagets produkter. Detta framhålls som avgörande för 
en effektiv kommunikation och djupare relation mellan tillverkare och företag. Daglig 
informationsdelning mellan leverantör och företag görs genom det webbaserade 
informationsdelningssystemet, ASCC där dagliga avrop mot offert samt prognos över 
kommande behov redovisas. Utöver denna informationsdelning besöker även globala eller 
lokala strategiska inköpare leverantören kvartalsvis samt när offerten skall omförhandlas.    

Produktionen hos leverantören sker löpande och består i första hand av montage baserade på 
prognostiserat behov. Leveranser sker dagligen och endast små buffertlager med färdiga 
artiklar existerar hos leverantören.  

Leveransflexibilitet för artikel 2 

Processen – Vid behov genom mail- och telefonkontakt utförd av operationell inköpare. 
Eftersom behovet är prognostiserat sedan tidigare skall material finnas tillgängligt i 
leverantörens ingående lager. Transportlösningar finns sedan genom tredje part eller 
direkttransport från den europeiska leverantören. Från den kinesiska leverantören är 
transporttiden över sex veckor med båt och en vecka med flyg.     

Möjligheter och begränsningar – Som relativt stor kund med lång relation till leverantören så 
har man goda möjligheter att flytta leveransdatum på prognostiserad volym. Den största 
begränsningen finns i materialbrist i ingående lager hos leverantören. 

Förändrade förutsättningar – Avtal som tillåter leverantörerna att köpa in extra material samt 
ökad valfrihet gällande vilka komponenter som skall ingå i artikeln. Detta möjliggör bättre 
förutsättningar för leverantören att etablera lämpliga relationer uppströms i värdekedjan.  

Volymflexibilitet för artikel 2 

Processen – Ökar behovet drastiskt så beställer operativ inköpare större volymer och kontaktar 
samtidigt leverantören för att säkerställa materialtillgång.  

Möjligheter – Relationen till leverantören påverkar viljan från leverantören att lägga om 
produktionskapaciteten jämfört med lagd prognos positivt. För artikeln är det även möjligt att 
förändra volymbalansen mellan leverantörer för att möta förändringar i behov. Materialbrist på 
ingående komponenter hos leverantören är den största begränsningen vid förändringar av 
volymen.  

Förändrade förutsättningar – Fallföretaget har avtal med komponentleverantörerna om 
framtida volymbehov. På detta sätt tar man över en del av den risk som leverantören har i och 
med kapitalbindning i lager för framtida beställningar. Fallföretaget jobbar också med att ge 
leverantören så stor valfrihet i sina ingående komponenter som möjligt, till exempel genom att 
godkänna lokala underleverantörer eller ta fram flera godkända alternativ av 
komponentleverantörer på den globala marknaden.  
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Variationsflexibilitet för artikel 2 

Processen – Vid behov genom mail- och telefonkontakt utförd av operationell inköpare för att 
säkerställa materialtillgång hos leverantören av de unika komponenterna för artikeln. 

Möjligheter och begränsningar – För motorkablage är möjligheterna goda då samtliga varianter 
till stor del har samma ingående komponenter. Eftersom produktionen i första hand består av 
manuella operationer kan leverantören förändra produktionsplanering mellan varianter utan 
att öka det totala kapacitetsbehovet. Begränsningen ligger främst i det material som är unikt 
för varje variant.  

Förändrade förutsättningar – Fallföretaget har förbättrat situationen genom att säkerställa att 
även underleverantörer till leverantören klarar prognostiserade volymer med marginal och att 
en fördelaktig relation kan etableras även mot dem.  

Utvecklingsflexibilitet för artikel 2 

Processen – Fallföretaget designar om kabeln och leverantören godkänner ändringen. Sist 
godkänns utfallsprov av företaget. Endast råkabel, en av ingående komponenter, måste 
genomgå långtidstest vid förändringar i konstruktion eller produktionsmetod. Denna artikel 
produceras dock av en underleverantör till samtliga kablagetillverkare. 

Möjligheter och begränsningar – För denna artikel finns det goda möjligheter till utveckling. Hos 
leverantören är det få ändringar som tar lång tid alternativt är kostsamma. Vissa ingående 
komponenter, såsom råkabel och kontakter, är för slutproduktens funktion mycket kritiska. 
Därför tar kvalitetssäkringar av ändringar för dessa komponenter betydligt längre tid.  

Förändrade förutsättningar – Genom att minimera antalet komponenter som är kritiska i 
artikeln ges möjlighet till snabbare förändringar.  

4.4.3 Artikel 3 – Växlar 

Växellådor finns i alla robotsystem och nästan samtliga har unika och kundanpassade 
konstruktioner. Samtliga växellådor designas och utvecklas av leverantören utifrån funktionella 
specifikationer tillhandahållna av företaget. Värdet på artikeln utgör en stor del av 
slutproduktens totala värde.  

Kvalitetskraven på växellådorna är mycket stora och påverkar slutproduktens kvalitet direkt. 
Globalt finns det idag endast två möjliga tillverkare av artikeltypen. Detta beror först och främst 
på att fram tills för två år sedan styrdes marknaden av patenträttigheter för en av tillverkarna. 
Det är också denna tillverkare som företaget idag köper växellådor ifrån. Leverantören klassas 
som ”Expert A” och är utvärderad enligt nivå fyra i klassificeringstriangeln. I denna grupp är 
leverantörsrelationerna långa, i ett exempel cirka 10 år, och möjligheten till att byta leverantör 
blir då mycket liten. Vid uppstart av en ny leverantör krävs stora unika investeringar och 
långtidstester för att säkerställa driftsäkerhet, funktionalitet och kvalitet.  

Styrande avtal mot leverantören är i grunden ett mer detaljerat avtal än för övriga inköpta 
artiklar. Avtalet kompletteras med giltiga offerter innehållande prislistor. Årligen tas även 
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offerter fram för att säkerställa att kapacitet finns tillgänglig för att producera enligt 
behovsprognos. Veckovisa möten hålls med leverantören för att fördela tillgänglig 
produktionskapacitet mellan artiklar. Utöver detta används även ASCC för löpande avrop och 
prognostisering. I perioder har till och med personal varit stationerad hos leverantören för att 
säkerställa att utlovade leveransvolymer distribueras. Relationen till leverantören bearbetas på 
flera nivåer i organisationen och affärsenhetschef samt globala och lokala strategiska inköpare 
besöker leverantören.    

Produktionen hos leverantören sker i stora volymer baserade på prognostiserat behov för att 
minimera ställtidskostnader. Av det lager som då uppstår görs leveranser med cirka två dagars 
mellanrum. För att buffertlagren hos leverantören skall vara tillräckliga, finns en 
avsiktsförklaring deklarerad av företaget att man skall köpa hela lagret i framtiden.  

Leveransflexibilitet för artikel 3 

Processen – Förändringar i leveransdatum görs vid de veckovisa mötena samt genom att 
variera transportmetod. Det finns två typer av transporter att tillgå, antingen båt eller flyg. 
Genom att använda flyg kan ledtiden minskas från 15 till 10 veckor.  

Möjligheter och begränsningar – Det är först och främst möjligt att variera leveransdag genom 
att variera transportsätt. Sedan görs försök att påverka leverantörens prioriteringar i 
tillverkningen. För leverantören är företaget inte den viktigaste kunden, vilket innebär att det 
finns begränsade möjligheter att styra produktionsordning och prioriteringar.  

Förändrade förutsättningar – Genom den gemensamma produktionsplanen kan företaget 
säkerställa att prioriterade delar av det totala volymbehovet tillverkas först hos leverantören. 
Genom denna plan kan även löpande kontroll göras av att leverantören håller utlovad 
produktionskapacitet.  

Volymflexibilitet för artikel 3 

Processen – Kontakt på flera hierarkiska nivåer sker för att få tillgång till större andel av 
tillgänglig produktionskapacitet hos leverantören. För att dra framtida volymer närmare i tiden 
som kompensation för bristande kapacitet används alternativt transportsätt, flyg, istället för 
båt som tar åtta veckor. 

Möjligheter och begränsningar – Relationen till leverantören och rangordningen som kund är 
den mest bidragande faktorn till möjligheten att förändra volymflexibilitet. Samtliga växlar som 
köps in från leverantören är unika för fallföretaget, men produktionskapaciteten delas med 
andra kunder, även de är företag i samma bransch. Den största begränsningen är vilken 
prioritet man får hos leverantören. För de artiklar som har unika produktionsbehov är det svårt 
att motivera leverantören att utöka sin produktionskapacitet så att befintligt behov tillgodoses 
och att buffertkapacitet finns tillgänglig.  

Förändrade förutsättningar – Genom att garantera att företaget köper vissa volymer ger man 
incitament till leverantören att investera i produktionskapacitet. Den gemensamma 
produktionsplanen möjliggör i viss mån att prioriteringar kan göras mellan olika artiklar som 
köps från leverantören.  
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Variationsflexibilitet för artikel 3 

Processen – Genom de veckovisa produktionsplaneringsmötena sker löpande omprioriteringar 
efter behov mellan olika artiklar i närtid.   

Möjligheter och begräsningar – Det finns möjligheter att prioritera mellan varianter så länge 
det inte inskränker på kapacitet deklarerad för högre prioriterade kunder hos leverantören. 
Begräsningen beror i första hand på prioritetsordningen mellan leverantörens kunder. 
Sekundärt är det produktionskapacitet och materialtillgång som är begränsande.  

Förändrade förutsättningar – Genom den gemensamma produktionsplanen kan företaget 
löpande förändra hur tillgänglig produktionskapacitet hos leverantören skall fördelas mellan 
olika artiklar.  

Utvecklingsflexibilitet för artikel 3 

Processen – Nya långtidstester på cirka ett år måste genomföras om artikeln skall förändras.  

Möjligheter och begränsningar – Den största begränsningen ligger i produktens attribut och 
kvalitetskrav och inte i relationen till leverantör. Växlarna utvecklas som en fundamental del av 
robotkonstruktionen och därmed sker sällan vidareutvecklingar.  

Förändrade förutsättningar – På grund av de tekniskt begränsade möjligheterna i att förändra 
artikelgruppen så har detta inte gjorts.  

4.4.4 Artikel 4 – Sfäriskt kullager 

Artikeln sfäriska kullager används på flertalet platser i den mekaniska konstruktionen i flera 
produkter. Den har en varierande utformning beroende på applikation, vilken väljs från katalog 
eller anpassas externt efter funktionella behov. Värdet på artikeln utgör endast en liten del av 
slutproduktens monetära värde.  

Lager klassas in i tre grupper efter kvalitetskrav. De sfäriska kullagren är klassade i gruppen med 
störst kvalitetskrav som endast ett fåtal leverantörer på den globala marknaden kan tillgodose. 
Globalt finns det därför cirka fyra tillgängliga leverantörer av artikeln. Endast en av dessa är 
aktiv leverantör till företaget i dagsläget, dock är andra leverantörer aktiva för andra lager. 
Huvudsyftet med denna fokusering anses vara att uppnå ekonomiska skalfördelar i 
administrationen av leverantörsrelationen. Varje lager handlas enskilt och portföljhantering 
som tillämpades för artikel ett och två är mindre framträdande. Leverantörer klassas som 
Expert B och är samtliga godkända och utvärderade enligt nivå ett i klassificeringstriangeln. I 
denna grupp är leverantörsrelationerna långa, i ett exempel cirka tio år. Däremot varieras i viss 
mån vilka artiklar som köps in från vilken kullagerleverantör löpande efter konkurrensutsatta 
upphandlingar. Systemstödet ASCC ligger till grund för daglig kommunikation av avrop mot 
offert samt prognos för kommande behov. Utöver denna informationsdelning besöker även 
strategiska inköpare leverantören vid behov, cirka en gång i kvartalet. Relationen till 
leverantören bearbetas på flera nivåer i organisationen upp till global inköpare. 
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Produktionen hos leverantören sker i stora volymer baserade på prognostiserat behov för att 
minimera ställtidskostnader. Från det mellanlager som därför existerar görs sedan leveranser 
med jämna mellanrum eller vid behov.  

Leveransflexibilitet för artikel 4 

Processen – Operativa inköpare efterfrågar tidigare leveransdatum via mail- och 
telefonkontakt. Tredje part kan sedan leverera artikeln med kort leveranstid, ett par dagar, 
under förutsättning att buffertlager finns. 

Möjligheter och begränsningar – Finns den efterfrågade volymen i buffertlager, finns det inte 
några begränsningar. Överskrider behovet buffertnivåerna så måste leverantören lägga om 
produktionsordning och säkerställa materialtillgången. Företaget är en relativt lite kund så det 
finns endast möjlighet att begära förändrad del av framtida behovsprognos och inte 
förändringar i leverantörens sekvenserade produktionsplan. Produktionen är utformad så att 
liknande lager körs i sekvenser efter varandra, vilket ökar produktiviteten för leverantören.  

Förändrade förutsättningar – Det finns ett utökat säkerhetslager för att minimera effekterna av 
den långa ledtiden för artikeln.  

Volymflexibilitet för artikel 4 

Processen – På liknande sätt som vid förändring av leveransdatum kontaktas leverantören.  

Möjligheter och begränsningar – Företaget har små möjligheter att förändra 
produktionsvolymen som liten kund och företaget är beroende av mellanlager för att skapa 
kortsiktig flexibilitet.  

Förändrade förutsättningar – Inga aktiviteter har genomförts för att förändra förutsättningarna 
till volymflexibilitet.  

Variationsflexibilitet för artikel 4 

Processen – Variation kan kortsiktigt endast göras genom beställningar från mellanlagret. 

Möjligheter och begränsningar – Så länge det finns ett mellanlager finns goda möjligheter att 
förändra innehållet i beställda volymer. Den förutbestämda sekvenseringen i leverantörens 
tillverkning tillsammans med att fallföretaget är en liten kund skapar stora svårigheter att styra 
leverantören till fördelaktiga beslut på andra kunders bekostnad. 

Förändrade förutsättningar – Den viktigaste som genomförts är att löpande utan fördröjning 
redovisa förändrade behov. 

Utvecklingsflexibilitet för artikel 4 

Processen – Förändringar av denna artikel kan göras genom styrd konstruktionsändring vilket 
tar minst ett halvår för denna typ av lager.  
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Möjligheter – Leverantören kan ta fram kundunika lager och därmed finns möjlighet att 
förändra konstruktion eller funktionalitet. Konstruktionsprocessen är i sig inte tidsmässigt 
begränsande. Däremot är ledtiden att ta fram nytt lager lång då den skall passas in i befintlig 
produktionsplan för leverantören.  

Förändrade förutsättningar – Genom att i så stor utsträckning som möjligt använda 
standardlager krävs inte slutförbrukning av befintligt lager innan nytt lager kan införas.   
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5 Resultat 

I detta avsnitt presenteras en kodifierad summering av det empiriskt insamlade materialet 
för de fyra artiklarna. Presentationen görs i tre delar. Den första delen innehåller 
övergripande information som karakteriserar varje artikel. Del två presenterar vad som styr 
tillgången av flexibilitet för varje artikel och dimension av inköpsflexibilitet. Den sista delen 
av avsnittet presenterar aktiviteter med vilka fallföretaget har påverkat situationen. 

5.1 Karakteristiska drag för inköpsartiklar 

I tabell 3 presenteras summerad information för varje inköpsartikel. Informationen utgörs av 
karakteristiska drag för artikeln, relationen till leverantören samt leverantörens 
tillverkningsprocess.  

Tabell 3. Information om respektive inköpsartikel 

  Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 

Monetärt värde Mkt litet Stort Mkt stort Litet 

Kvalitetskrav Litet Medel Mkt stort Mkt stort 

Teknikmognad Stor Stor Liten Stor 

Leverantörsbas Parallell Dubbel Enkel Enkel 

Antal tillgängliga 
leverantörsalt. 

Många Många Två Fyra 

Tid leverantörsbyte 1 vecka Några veckor 1 år Månader 

Inköpsregion Sverige Europa Globalt Globalt 

Produktionsmetod Serie Enhet Serie Serie/Process 

Produktionsstyrning 
Prognosstyrd 
med buffertlager 

Kundorderstyrd  Prognosstyrd 
Prognosstyrd med 
buffertlager 

Ledtid 2 dagar  1 månad 113 dagar 30 dagar 

Lager hos 
leverantörsbas 

Färdigvarulager 
Ingående 
komponentlager 

Ingående 
materiallager  

Färdigvarulager 

Högsta nivå 
engagerad i 
leverantörskontakt 

Lokal strategisk 
inköpare 

Global strategisk 
inköpare 

Affärsenhetschef Global inköpare 

Ålder relation 10 år 10 år > 10 år 10 år 

Avtalsform Offert 
Prislista, offert 
med årsvolym, 
avtal 

Offert med 
årsvolym, avtal 

Offert med 
årsvolym, avtal 

Informationskanal 
EDI, ASCC, möte 
1 gång/kvartal 

ASCC, möte 1 
gång/kvartal 

ASCC, 
Gemensam 
produktionsplan, 
veckomöten, 
barnvakt  

ASCC, möte 1 
gång/kvartal 
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5.2 Faktorer som styr tillgången på flexibilitet  

I tabell 4 har faktorer som styr tillgången på de olika flexibilitetsdimensionerna kodifierats. De 
styrande faktorerna har rangordnats på två nivåer. Den första nivån är det som ytterst beskrivs 
som den ”Styrande för inköpsflexibiliteten”. Den andra nivån är grundorsaken till leverantörens 
tillgång på flexibilitet, till exempel materialtillgång eller produktionsmetod. Denna nivå 
benämns ”Styrande hos leverantören”. Observera att den styrande faktorn kan vara både 
positiv och negativ för leveransflexibiliteten.  

Tabell 4. Faktorer som styr tillgången på olika flexibilitetsdimensioner för respektive artikel 

  Aktivitet  
Styrande 

inköpsflex. 
Styrande hos 
leverantören 

Leverans Volym  Variation Utveckling 

A
rt

ik
e
l 
1
 

Produkt med liten komplexitet  x   x  x 

Enkel tillverkningsprocess   x    x 

Lång relation  x  x x x  

Omprioritering  x   x  

Samma materielbehov och 
tillverkningsprocess 

 x   x  

Maktförhållande  x  x x   

Flexibel och tillgänglig kapacitet   x x x   

Materialtillgång   x  x   

Stödköp från sekundär 
leverantör  

x   x   

Kort leveranstid   x x    

A
rt

ik
e
l 
2
 

Långtidstest (vissa 
komponenter) 

x     x 

Maktförhållande x  x x x  

Materialtillgång   x x x x  

Egen produktionslina hos 
leverantör  

x   x x  

Samma materialbehov och 
tillverkningsprocess 

 x   x  

Operationer oberoende av artikel   x   x  

Relation x   x   

Volymbalans leverantörer x   x   

Leverantörens relationer 
uppströms  

x  x x   

A
rt

ik
e
l 
3
 

Extern utveckling  x     x 

Långtidstest x     x 

Ledtid transport x  x x x  

Maktförhållande x  x x x  

Produktionskapacitet   x x x x  

Prioritering mellan egna 
varianter  

 x  x x  

Relation x   x   

Unika produktionsbehov   x  x   

A
rt

ik
e
l 
4
 Passa in i befintlig 

produktionsplan  
 x    x 

Låst produktionsplan i 
serietillverkning 

 x x x x  

Maktförhållande  x  x x   
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5.3 Aktiviteter som genomförts för att påverka tillgången på flexibilitet 

Tabell 5 presenterar aktiviteter som genomförts av företaget för att påverka tillgången på 
flexibilitet. Dessa är per flexibilitetsdimension och artikel kategoriserade som ”Påverkande 
orsak” om aktiviteten har förändrat tillgången där begränsning existerade. Förändras endast 
den slutliga tillgången på inköpsflexibilitet, så är den kategoriserad som ”Säkring av 
inköpsflexibilitet”. 

Tabell 5. Aktiviteter som genomförts för att påverka tillgång av inköpsflexibilitet 

  Aktivitet  
Påverkade 

orsak  
Säkring av 
inköpsflex. 

Leverans  Volym  Variation  Utveckling  

A
rt

ik
e
l 
1
 

Aktiv kommunikation   x    x 

Buffertlager  x x  x  

Lång relation  x x  x  

Avsiktsförklaring  x   x   

Parallella försörjningskedjor  x   x   

Samlad inköpsvolym hos 
leverantör 

 x  x   

Minimerad transporttid   x x    

A
rt

ik
e
l 
2
 

Minimalt antal unika 
komponenter  

x     x 

Valfrihet ingående 
komponenter  

x  x x x  

Säkerställa 
underleverantörens 
kapacitet  

x    x  

Avtal med 
komponentleverantörer 

x   x   

Ingående buffertlager, 
leverantör  

 x x    

Minimerad transporttid   x x    

A
rt

ik
e
l 
3
 

Gemensam produktionsplan  x  x x  

Strategiska veckovisa möten 
med inköpare  

 x x  x  

Incitament för investering  x   x   

Påtryckningar på höga 
nivåer  

 x  x   

Minimerad transporttid   x x    

A
rt

ik
e
l 
4
 

Standardartikel x     x 

Buffertlager hos leverantör   x x x x  

Stort säkerhetslager  x  x x  

Ökad del av icke-
kundorderstyrd produktion  

x  x x   

Minimerad transporttid   x x    
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6 Analys 

Presenterad empiri analyseras genom att stegvis kartlägga hur tillgången på flexibilitet från 
försörjningskedjan påverkas och kan förändras. Som utgångspunkt i denna analys anses det 
av vikt att förstå vilket behov av inköpsflexibilitet som existerar i fallstudien. Detta ligger till 
grund för avsnitt 6.1 där behovet utifrån osäkerhet i efterfrågan och den interna 
produktionen kartläggs. Efter det analyseras i avsnitt 6.2 vad som styr de olika formerna av 
inköpsflexibilitet. Här jämförs de olika typerna av inköp i det empiriska materialet och vad 
som där är styrande i olika situationer. 

6.1 Flexibilitet i värdekedjan 

Behovet av inköpsflexibilitet beror på två delar: osäkerheten i efterfrågan och den interna 
flexibiliteten i fallföretaget. Osäkerhet i efterfrågan antas, i linje med Fisher (1997), vara den 
grundläggande orsaken till att behovet av flexibilitet existerar. Vidare antas att det endast är 
den flexibilitet som fokalföretaget internt kan tillfredsställa som också försörjningskedjan skall 
kunna möta. Har produktionen begränsad förmåga att variera volym-, mix-, leverans- eller 
utvecklingsdimensionen så finns inte heller ett behov av detta uppströms i försörjningskedjan 
(Avittathur & Swamidass, 2007). Detta kan refereras till som behov av samstämmighet mellan 
strategier för olika delar av organisationen (Chopra & Meindl, 2010; Fisher, 1997).  

6.1.1 Osäkerhet i efterfrågan 

Enligt Fisher (1997) finns det produktbundna attribut som tydliggör osäkerhet i efterfrågan. 
Produktionen i fallstudien sker kundorderstyrt och inköpen prognosbaserat mot känd och 
okänd efterfrågan. Det uppstår därför aldrig en situation där två av attributen som Fisher 
(1997) definierat inträffar; att det är brist på slutprodukten eller att det krävs en påtvingad 
säsongsrea. Däremot är övriga attribut överförbara till den typ av produkt och produktion som 
fallföretaget tillämpar. De indikatorer på osäkerhet som Childerhouse et al. (2002) definerar 
som bidragande till att öka osäkerheten ger ytterligare vägledning om vilken osäkerhet som 
exsiterar i efterfrågan. Indikatorer för osäkerheten som återfinns i fallstudien analyseras i 
följande avsnitt.  

Produkten som studerats har producerats i cirka 10 år vilket borde tyda på att efterfrågan 
stabiliserats och osäkerheten är liten (Childerhouse, et al., 2002). En livscykel runt två år 
indikerar enligt Fisher (1997) att försörjningskedjan skall vara mer flexibel för att undvika 
kostnader för förlorad försäljning i början av cykeln och stora lagerkostnader i slutet av cykeln. 
Är livscykeln längre så sker förändringen långsammare och försörjningskedjan behöver inte 
vara lika flexibel. Dock visar de senaste årens försäljningsdata i fallstudien att efterfrågan på 
produktmodellen varierar kraftigt trots att den borde ha kommit till en stabil fas av 
produktlivscykeln. Detta gör att även felet i prognoser gjorda för tre månader framåt har 
varierat kraftigt. För vissa perioder var felet mindre än 10 procent och vissa perioder översteg 
det 30 procent. Livslängden motiverar en funktionell försörjningskedja men variation i 
efterfrågan och nivå på prognosfel pekar snarare på att en volymflexibel försörjningskedja 
krävs. I och med att produkterna existerar under relativt lång tid och förändras i liten 
utsträckning är behovet av utvecklingsdimensionen utifrån osäkerhet i efterfrågan litet.  
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För det kundsegment som har liten marginal sker orderläggning och planering av produktionen 
i en större utsträckning i ett tidigt stadium, vilket minskar prognosfelet för denna del. Den 
andra delen sker närmare leveransdagen och här existerar det alltså en större osäkerhet i 
prognoserna. Oavsett källa är detta samstämmigt med Fishers (1997) teori att de produkter 
som har liten marginal har en mindre osäkerhet i efterfrågan. Trots detta är variationen i 
efterfrågevolym från båda kundsegmenten däremot mycket stor över tid, vilket gör att 
följsamhet och volymflexibilitet från försörjningskedjan krävs. 

Leveranstiden för produkten är åtta veckor och den interna produktionstiden är cirka två 
veckor. Därmed produceras produkten internt helt kundorderstyrt och denna produktion kan 
därför ske helt utan osäkerhet. Däremot är ledtiden för många artiklar som ingår i produkten 
betydligt längre än den återstående tiden av leveranstiden mot kund. Denna osäkerhet måste 
försörjningskedjan eller interna buffertlager hantera (Fisher, 1997). Ökar ledtiden från 
försörjningskedjan ökar också behovet av att snabbt förändra produktionsvolymer uppströms i 
försörjningskedjan. Relaterat till detta är den prognosmetod som används då den också höjer 
osäkerheten av fördelningen mellan olika varianter och valbara optioner för produkten baseras 
på släpande sex månaders efterfrågan och inte kommande prognostiserad efterfrågan. Relativt 
prognosen för total produktionsvolym av en produkt kan därför prognosen på artikelnivå, som 
bara utgör en del av den totala efterfrågan, variera ännu mer. Det stora antalet valbara 
varianter och optioner ligger linje med möjlig variation i kunderbjudande som enligt Fisher 
(1997) och Childerhouse (2002) ökar osäkerheten i efterfrågan. Att de valbara varianterna 
dessutom går att byta i ett sent skede gör att ledtiden mot kund för dessa är ännu kortare och 
osäkerheten i efterfrågan ännu större. För vissa artiklar finns alltså också ett behov av 
variationsflexibilitet. 

6.1.2 Intern flexibilitet i fallföretaget 

Produktionsmetoden som fallföretaget tillämpar medger en hög nivå av variationsflexibilitet 
genom dess process-, hanterings-, operations- och dirigeringsflexibilitet (Stevenson & Spring, 
2007). Dessutom har stora delar av produktionspersonalen kunskap om flera delar av 
produktionen, vilket skapar intern arbetskraftsflexibilitet. Variationsflexibiliteten är stor i både 
räckvidd och anpassningsförmåga då många olika varianter finns tillgängliga och bytet mellan 
dessa sker obehindrat med minimala ställtider i den masskundanpassade produktionen. 
Förmåga att kundanpassa produkten ansågs vara en orderkvalificerande egenskap och därmed 
borde den interna flexibiliteten och inköpsflexibiliteten ses som reaktiv utifrån vad slutkunden 
kräver (Upton, 1997).  

I produktionen som har en låg automationsnivå finns det stora möjligheter att förändra 
flödesordning men produktionen är baserad på systemstöd med fixerad produktionsplan. Det 
görs i regel inte förändringar i leveransdag men systemstödet tillåter om det krävs på grund av 
förändrad materialtillgång. Genom omprioriteringar i tillverkning är alltså den interna förmågan 
till leveransflexibilitet god och leveransdagen kan förändras vid behov. Detta sker i första hand 
på grund av materialbrist och inte ändrat kundbehov.  

Den internt tillgängliga utvecklingsflexibiliteten att förändra produkten eller ingående artiklar 
anses vara stor i relation till osäkerhet i efterfrågan. Produktens livslängd tyder på en i grunden 
mogen teknik där behovet av förändringar är små. Enligt Slack (1993) bidrog arbetskraften, 
infrastrukturen och tekniken till att skapa flexibilitet. Genom den utveckling som sker på 
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fallföretaget anses den interna tillgången på arbetskraft som bidrar till utvecklingsflexibilitet 
stor. Däremot är infrastrukturen och tekniken som också styr tillgången på 
utvecklingsflexibilitet i större utsträckning beroende av leverantörernas förmåga då 
tillverkningen av artiklar alltid sker där.  

Den interna volymflexibiliteten är stor då tillgången på och utnyttjandet av arbetskraft, 
infrastruktur och teknik i stor utsträckning är variabel. Detta bekräftas genom de stora 
volymförändringar som under de senaste åren skett i tillverkningen utan att större 
investeringar i infrastruktur eller teknik gjorts. 

6.1.3 Behov av inköpsflexibilitet 

Baserat på föregående två avsnitt summeras behovet av inköpsflexibilitet för fallföretaget. 
Detta görs utifrån antagandet att inköpsflexibilitet krävs där osäkerheten är stor och den 
interna förmågan att möta denna i stor utsträckning skapas av en samstämmighet mellan 
inköpsflexibilitet och intern flexibilitet (Avittathur & Swamidass, 2007; Fisher, 1997; Sawhney, 
2006). Tabell 6 presenterar en sammanfattning av behovet för de fyra dimensionerna.  

Tabell 6. Behovet av inköpsflexibilitet utifrån intern flexibilitet i fallföretaget och osäkerhet i efterfrågan  

Dimension  
Behov av 

inköpsflexibilitet 
Intern 

flexibilitet 
Osäkerhet i 
efterfrågan 

Orsak 

Volym Stor Stor 
Periodvis 

stor 

Efterfrågan varierar i perioder mycket 
och den interna produktionen har 
kapacitet att följa förändringen. Därför 
krävs även att försörjningskedjan 
uppströms klarar detta.  

Variation Medel Stor Medel 

Prognosen av behovet för olika artiklar 
med samma funktion är baserad på 
historisk fördelning och inte framtida 
behov. Detta i kombination med kort 
leveranstid till kund gör att det för vissa 
artiklar eller artikelgrupper existerar ett 
behov av variationsflexibilitet.  

Leverans Liten Stor Liten 

Behovet av leveransflexibilitet som 
uppkom från kundefterfrågan är litet på 
grund av fixerade leveransdatum. 
Internt tillgänglig flexibilitet i 
tillverkningen i form av omprioriteringar 
existerar dock.  

Utveckling Liten Medel Liten 
Behovet av utvecklingsflexibilitet är litet 
då tekniken är mogen.  
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6.2 Inköpsflexibilitet för olika artiklar 

I detta avsnitt analyseras tillgänglighet av inköpsflexibilitetens dimensioner och hur de hanteras 
för respektive inköpsartikel. Artiklarna positioneras i Kraljics matris (tabell 7) för att på så sätt 
representera en större grupp inköp vilka samtliga hanteras eller bör hanteras med en liknande 
inköpsstrategi. I fallstudien har det som bestämmer tillgången på inköpsflexibilitet 
kategoriserats som:  

1. Styrande för inköpsflexibilitet – om det styr tillgången på inköpsflexibilitet 
2. Styrande hos leverantören – om det är den ursprungliga begränsningen hos 

leverantören. 

En artikel kan alltså ha en stor tillgång på inköpsflexibilitet trots att leverantören har en icke 
flexibel tillverkning genom att det existerar en buffert i färdigvarulager. Det omvända kan till 
exempel ske om en leverantör enkelt kan addera tillgänglig produktionskapacitet och därmed 
möjlighet att vara flexibel men väljer att använda kapaciteten till att täcka andra kunders 
behov. De aktiviteter som genomförts för att påverka tillgången av flexibilitet har delats upp 
efter: 

1. Påverkande orsak – om aktiviteten påverkat orsaken hos leverantören 
2. Säkring av inköpsflexibilitet – om aktiviteten endast påverkat tillgången på 

inköpsflexibilitet.  

Detta skall liknas vid metoder för att ”minska” och ”möta” osäkerhet – behovet av flexibilitet 
(Fisher, 1997; Lee, 2004). Att endast påverka tillgången av inköpsflexibilitet innebär en buffring, 
robusthet, mot osäkerheten (Fisher, 1997; Lee, 2004). Denna buffring är relaterad till en direkt 
rörlig kostnad för försörjningskedjan som helhet i och med ökade lagerkostnader. 

6.2.1 Kategorisering av inköpsartiklar 

En väsentlig del av den metod som har använts i studien är att de artiklar som studerats utifrån 
teorin skall ha olika förutsättningar för inköpsflexibilitet. Därför säkerställs i detta avsnitt att 
artiklar som studerats har attribut som stämmer överens med de olika kategorierna i Kraljics 
matris. Positioneringen görs utifrån data given i tabell 3. Följande attribut har valts ut för att 
definiera betydelsen av inköpet och komplexiteten på inköpsmarkanden. Monetärt värde, som 
är definierat av hur stor del av slutproduktens värde som utgörs av artikeln, definierar 
artiklarnas placering längs den vertikala axeln. Placeringen längs den horisontella axeln 
definieras utifrån kvalitetskraven på artikeln, antalet tillgängliga leverantörer av artikeln och 
tiden som krävs för leverantörsbyte. Är antalet möjliga leverantörer få, antas 
produktionsteknisk kunskap hos leverantörsbasen vara unik och svår att ersätta. Är 
kvalitetskraven stora, anses beroendeställning mot vald leverantör vara ännu större, då byte av 
leverantör innefattar en kvalitetsrisk. Tiden det tar att byta leverantör representerar den 
beroendeställning som uppstår när produkten är komplex. Baserat på detta resonemang 
positioneras artikeln längre till höger om tiden för leverantörsbyte är lång. I tabell 7 presenteras 
de attribut som ligger till grund för kategoriseringen av respektive artikel samt vilken 
inköpskategori som den placeras i. Placeringen stämmer väl överens med hur fallföretaget 
arbetar med respektive inköp genom leverantörsval och inköpsstrategi (tabell 7, avsnitt 4.2). 
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Artiklarna har i olika utsträckning attribut typiska för de olika kategorierna, vilket visas genom 
en schematisk positionering (figur 16). 

Tabell 7. Placering av artiklar i Kraljics matris 

 Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 

Monetärt värde Mkt litet Stort Mkt stort Litet 

Kvalitetskrav Litet Medel Mkt stort Mkt stort 

Tillgängliga leverantörsalternativ Många Många Två Fyra 

Tid leverantörsbyte 1 vecka Några veckor 1 år Månader 

Inköpskategori  Stapel Hävstång Kritisk Flaskhals 

 

Figur 16. Placering av artiklar i Kraljics matris.  

6.2.2 Inköpsflexibilitet för stapelartikel 

Kategorin stapelartiklar har liten komplexitet och en enkel tillverkningsprocess vilket gör att 
tillgången på utvecklingsflexibilitet är stor trots att utbytet produkt och processutveckling tycks 
begränsat (Christopher, 2000). Den långa relationen är dock en förutsättning för att få tillgång 
till övriga dimensioner av inköpsflexibilitet. Det opportunistiska maktförhållandet anses också 
styrande för att få tillgång till inköpsflexibilitet genom leverantörens möjliga volym-, variations- 
och leveransflexibilitet. Genom att samla liknande inköp till ett fåtal leverantörer, i linje med 
Caniels & Gelderman (2005), kan ett fördelaktigt maktförhållande etableras. Detta är i sin tur 
avgörande för tillgången på inköpsflexibilitet i de tre dimensionerna. Genom den parallella 
strukturen på leverantörsbasen (Richardson, 1993) möjliggörs också volymflexibilitet genom 
stödköp från andra leverantörer. Effekten av detta kan liknas vid den som Jordan & Graves 
(1995) menar uppkommer i länkade försörjningskedjor. På grund av produktens ringa 
komplexitet och byteskostnad existerar det för denna inköpskategori även möjlighet till 
inköpsflexibilitet genom att byta försörjningskedja (Tachizawa & Thomsen, 2007). I fallstudien 
utnyttjas inte detta som den primära tillgången av flexibilitet. Med etablerat maktförhållande 
och flexibel tillverkning är tillgången av leveransflexibiliteten styrd av leveranstiden. Det som 
påverkar leveranstiden är leverantörens geografiska placering och storleken på ingående 
buffertlager. Buffertlagret hos leverantören skapar inköpsflexibilitet i form av robusthet. 
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Förutsättning för att buffertlagret skall etableras är i detta fall den långa relationen och 
maktförhållandet.  

6.2.3 Inköpsflexibilitet för hävstångsartikel 

Enligt Kraljic (1983) skall den ekonomiskt mest fördelaktiga relationen etableras inom kategorin 
hävstångsartiklar. För fallföretaget uppnås detta genom att konsolidera inköpen till i första 
hand en leverantör. I likhet med vad Caniels & Gelderman (2005) hävdar, leder detta till ett 
nära samarbete och ett stort beroendeförhållande. Det fördelaktiga beroendeförhållandet i sig 
påverkar samtliga dimensioner av flexibilitet positivt utom utvecklingsflexibiliteten. 
Utvecklingsflexibilitet är beroende av interna kvalitetskrav mer än leverantörernas tillgång. I 
denna relation har samarbetet lett till förbättringar i inköpsflexibilitet och för leverantören 
genom större tillåten valfrihet av ingående komponenter, vilket förbättrat både leverans-, 
volym- och variationsflexibilitet. Variationsflexibiliteten beror även på att 
tillverkningsprocessen skiljer sig mycket lite mellan olika artiklar. Leverans- och volymflexibilitet 
påverkas också positivt av kort transporttid och en intern ledtid hos leverantören. Tillgången på 
kritiska komponenter hos leverantören säkerställs därför istället genom ett ingående 
buffertlager hos leverantören. Hos leverantörer är kritiska komponenter de som har långa 
ledtider och där leverantörens men också fallföretagets inflytande är litet. Den långa och nära 
relationen mellan fallföretaget och leverantören är en förutsättning för ett aktivt samarbete. I 
detta fall påverkas alltså leverans- och volymflexibilitet av försörjningsnätverket uppströms som 
blir den begränsande faktorn. Flera överlappande leverantörer (dubbla försörjningskedjor) 
skulle troligtvis försämra tillgången på flexibilitet då maktförhållandet och relationen skulle gå 
förlorad (Cousins et al., 2008). Precis som för stapelprodukter tillverkas liknande artiklar av 
andra leverantörer. Denna parallella struktur på leverantörsbasen tycks även i detta fall ge 
möjlighet till ökad opportunistisk makt i den befintliga relationen men samtidigt innebär det en 
högre nivå av förändringsflexibilitet (Stevenson & Spring, 2007). 

6.2.4 Inköpsflexibilitet för kritisk artikel 

För kritiska artiklar skall samarbete ske med mål att skapa ömsesidiga åtaganden i långvariga 
relationer enligt van Weele (2009). Detta är också den strategi som används av fallföretaget. 
Den styrande faktorn för tillgång av inköpsflexibilitet för denna artikel är maktförhållandet och 
relationen för alla dimensioner förutom utvecklingsflexibilitet. Där är återigen de interna 
kvalitetskraven den största begränsningen för att snabbt förändra artikeln, leverantörens 
tekniska kompetens är inte en begränsning. Delar av produktionen sker unikt för fallföretaget 
och för dessa delar finns det i stor utsträckning möjlighet att långsiktigt förändra tillgänglig 
volymflexibilitet genom att ta del av risken för nyinvesteringar. För resterande del av 
leverantörens tillverkning är man inte den högst prioriterade kunden. Detta medför att 
tillgänglig volymflexibilitet utnyttjas av andra kunder och att tillgången för fallföretaget är 
begränsad. För att minimera effekterna av den bristande tillgången på volymflexibilitet 
utnyttjas leveransflexibilitet genom att kostsamt minimera transporttiden genom flygtransport. 
Den nära relationen har i detta fall även skapat handlingsutrymme i variationsflexibilitet. 
Genom den gemensamma produktionsplanen ges möjlighet till att aktivt prioritera i det egna 
behovet. Alltså minskas effekterna av liten volymflexibilitet från försörjningskedjan med att i 
stor utsträckning utnyttja andra dimensioner. 
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6.2.5 Inköpsflexibilitet för flaskhalsartikel 

För flaskhalsartikeln finns det per definition en bristande volymtillgång och tillgången på 
flexibilitet blir därmed också begränsad. Att ersätta artikeltypen med standardartiklar ligger i 
linje med Caniels & Gelderman (2005) rekommenderade strategi för att minska 
försörjningsrisken. Detta agerande ökar troligtvis också tillgången på inköpsflexibilitet då en 
större leverantörsbas blir tillgänglig. Behovet av utvecklingsflexibilitet är mycket litet och 
tillgången är också begränsad då artikeln måste passa in i tillverkarens produktionssystem. 
Eftersom leverantörens beroendeställning är liten finns det små möjligheter att kräva volym- 
eller variansflexibilitet i tillverkningsprocessen. Istället kompenseras detta med buffert- och 
säkerhetslager. Genom att variera buffertlagrets storlek finns det däremot stora möjligheter till 
både volym-, varians- och leveransflexibilitet.  
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7 Diskussion 

Utifrån analys av fallstudien i föregående avsnitt diskuteras här hur tillgången på 
inköpsflexibilitet styrs och påverkas. Baserat på analys och diskussion summeras sedan 
slutsatser vilka tydliggör svaret på de inledande frågeställningarna. Slutligen diskuteras 
lämpligheten i vald metod och generaliserbarheten av resultatet samt förslag på fortsatta 
studier rörande tillgången på inköpsflexibilitet.  

7.1 Balans skapar inköpsflexibilitet 

I synen av försörjningskedjan som ett nätverk ingår bland annat att samtliga leverantörer har 
flera kunder än fokalföretaget. Tillgången på inköpsflexibilitet för fokalföretaget kan då skapas 
genom att ta en större andel av leverantörernas resurser eller genom ökning av den totala 
resurstillgången hos leverantörerna (figur 17). 

 

Figur 17. Två sätt för fokalföretag att få tillgång till resurser av inköpsflexibilitet från en enskild leverantör.  

Den totala tillgången på inköpsflexibilitet för fokalföretaget utgörs av vilken möjlighet som 
existerar att få prioriterad tillgång av både befintliga och adderade flexibilitetsresurser. De olika 
artiklarna som valts ut i denna studie representerar genom placeringen i Kraljics matris skilda 
beroendeställningar och relationer till leverantörerna. Maktförhållandets och relationens 
påverkan av tillgången på inköpsflexibilitet blir tydlig när artiklar med skilda förutsättningar att 
etablera fördelaktig prioritet studeras. Tillgången på inköpsflexibilitet är alltså förutom 
leverantörernas interna möjlighet till flexibilitet också beroende av maktförhållandet och 
relationen till leverantören.  

Tydligast blir detta för volymflexibilitet där tillgången i det yttersta beror på vilken prioritet 
företaget har hos leverantören. Därför är inköpsstrategin som tillämpas för samlade grupper av 
stapelvaror och hävstångsartiklar fördelaktig. Den ger i varierande grad tillgång till såväl volym 
som variation och leveransflexibilitet. Att i dessa fall använda flera leverantörer kan inte 
förväntas generera mer volymflexibilitet då företaget riskerar att bli en mindre prioriterad kund 
hos respektive leverantör. Att dela upp inköpsvolymen i en stabil och en flexibel del (Chopra & 
Meindl, 2010; Christopher & Towill, 2001) för att minimera kostnaderna blir först möjligt då 
den totala inköpsvolymen når en kritisk gräns. Annars är risken stor för liten prioritet hos flera 
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leverantörer i stället för stor prioritet hos en, prioritet är bidragande för tillgången av 
inköpsflexibilitet.  

Vid små volymer är det mer fördelaktigt att tillämpa parallella inköpskedjor (Richardson, 1993) 
istället för att ha flera leverantörer till samma artikel. På detta sätt är barriären för byte av 
leverantör låg och makt kan därmed stärkas i den befintliga relationen. Detta motverkar att den 
långa relationen skapar en inlåsningseffekt som begränsar tillgången på prioritet och 
inköpsflexibilitet. Vad som är små respektive stora inköpsvolymer bör relateras till 
leverantörens totala produktion. Möjligheten att trovärdigt bedöma denna är i sin tur i högsta 
grad beroende av hur nära och lång relationen till leverantören är. I fallstudien ger detta 
agerande möjlighet till att omfördela liknande artiklar mellan leverantörer och därigenom 
behålla handlingsfrihet och en opportunistisk maktställning trots långa relationer till 
leverantörer. Det tycks alltså inte enbart vara så, som Tachizawa & Thomsen (2007) konstaterar 
från sin kvantitativa studie, att flexibilitet skapas genom att byta leverantörer för artiklar med 
liten byteskostnad. I stället ökas tillgänglig inköpsflexibilitet i första hand genom påtryckningar, 
delat risktagande och förbättringar i befintliga försörjningskedjor (Lee, 2004).  

Variationsdimensionen av inköpsflexibilitet är också beroende av maktställning och tillgången 
ökar då maktförhållandet är positivt, vilket det är för samlade stapel- och hävstångsinköp. Är 
relationen nära och samarbetet bra ges, trots ett negativt maktförhållande, större möjlighet att 
prioritera inom den egna produktionsvolymen även för de artiklar där en negativ maktbalans 
existerar som för kritiska produkter. För att variera innehållet i ordervolymen, är 
produktionsmetoden och likheten mellan artiklarna också av stor betydelse. Därför finns det för 
dessa artiklar ett stort värde att i leverantörens tillverkning underlätta försenad 
kundanpassning genom modularisering (Fisher, 1997; Lee, 2004).  

Utvecklingsflexibilitet är beroende av artikelns komplexitet, vilket överensstämmer med den 
horisontella utsträckningen i Kraljics matris, komplexitet på leverantörsmarknaden (Kraljic, 
1983). För artiklar som kategoriseras som kritiska artiklar eller flaskhalsartiklar tar utveckling 
och förändring av artiklarna lång tid. Detta beror dels på att den interna kvalitetskontrollen av 
dessa är tidskrävande, men också på att den tillverkningsteknik som leverantören använder 
generellt är komplex och därför svåra att förändra. För denna dimension utgör alltså 
komplexiteten på produkten och inte maktförhållandet den styrande faktorn för tillgången. 
Komplexiteten är också en ingående variabel i den horisontella axeln i Kraljics matris. Detta 
medför att tillgången på utvecklingsflexibilitet borde vara större ju längre till vänster som 
artikeln positioneras i matrisen (figur 2). Viktigt att notera för denna flexibilitetsdimension är 
att produkten i fallstudien som samtliga artiklar tillhör är en produkt med lång livscykel och att 
behovet av utvecklingsflexibilitet därför är litet. 

En komplexare artikel och produktionsprocess kräver mer makt och längre relation för att få 
tillgång till den interna leveransflexibiliteten hos leverantören. Eftersom kritiska artiklar och 
flaskhalsartiklar också köps globalt, vilket är typiskt för dessa kategorier (Kraljic, 1983), ger de 
långa ledtiderna för transport försämrad tillgång på inköpsflexibilitet. Leverantörens interna 
leveransflexibilitet är i första hand relaterad till den produktionsmetod som används och hur 
lång tid som produktionsplanen är låst. I fallstudien är detta också attribut som först och främst 
stämmer in på de artiklar som kategoriserats som kritiska artiklar eller flaskhalsartiklar där 
produktionsprocessen hos leverantören är mycket komplex. 
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7.2 Förbättringar av inköpsflexibilitet 

De aktiviteter som fallföretaget genomför för att förbättra inköpsflexibiliteten bygger 
genomgående på att skapa en mer följsam försörjningskedja genom att påverka tillgången på 
inköpsflexibilitet hos leverantörer i försörjningskedjan. En förutsättning för att detta skall ge 
önskad effekt är positiva maktförhållanden och relationer, vilket beskrevs i föregående avsnitt. 
Att skapa en mer följsam försörjningskedja överensstämmer med tidigare studiers 
rekommendationer (Christopher, 2000; Fisher, 1997; Lee, 2004) som i första hand utgått ifrån 
att förbättra leverantörernas interna förmågor. Studiens visar att genom delning på risken ges 
incitament till leverantören att skapa buffertlager på strategiska platser. På så sätt kan både 
tillgången av variations-, volym- och leveransdimensionen påverkas. För kritiska artiklar, där 
leverantören är i maktposition så krävs enligt studien ett större risktagande av fallföretaget för 
att påverka leverantören. För kritiska artiklar är även det aktiva informationsutbytet en 
utlösande faktor för variationsdimensionen enligt studiens resultat. Även för andra artiklar, 
såsom den studerade standardartikeln, angavs tvåvägskommunikation utgöra en möjlighet till 
förbättring av inköpsflexibilitet. Om en sådan aktiv relation kan anses vara motiverad med 
leverantörer av stapelartiklar kan dock ifrågasättas (van Weele, 2009). För artiklar som består 
av många ingående komponenter är tycks det ofta vara vissa ingående komponenter som styr 
möjligheten till inköpsflexibilitet. Genom att tillsammans med leverantören utvärdera 
möjligheten att mer fritt välja komponenter kan leverantörens inköpsflexibilitet förbättras. Det 
handlar alltså inte om att endast påverka den interna produktionsflexibiliteten hos 
leverantören, utan också skapa förutsättningar för leverantören att ha fördelaktiga 
leverantörsrelationer. 

7.3 Slutsatser 

Målet med studien vara att besvara de tre frågeställningarna: hur inköpsflexibilitet bör 
definieras, hur behovet av inköpsflexibilitet uppstår och hur tillgången av inköpsflexibilitet kan 
styras och påverkas av inköpsstrategin. I detta avsnitt summeras nu de slutsatser som utifrån 
teoretisk insikt och empiriska studier kan relateras till frågeställningarna.   

Inköpsflexibilitet innefattar fyra generiska dimensioner: volym, variation, leverans och 
utveckling. Dessa dimensioner tycks alla, i olika utsträckning, transporteras från en aktör till 
nästa för att där utgöra en del av konkurrenskraften. En brist på en dimension kan i viss 
utsträckning kompensera bristen av en annan för att tillgodose det högst prioriterade behovet 
för tillfället. Dessa slutsatser är baserade på befintlig teori men bekräftas av fallstudien. För 
tillverkningsföretag, likt i fallstudien, där ingående material utgör den största kostnaden är 
priset ett viktigt urvalskriterium vid leverantörsval och utformande av försörjningsstrategi. 
Utgör flexibilitet en viktig konkurrensfördel är tillgången på inköpsflexibilitet också mycket 
väsentlig. Behovet av flexibilitet anses ursprungligen komma ifrån osäkerhet i kundbehovet. 
Eftersom den interna produktionen genom flexibla processer klarar denna osäkerhet krävs även 
inköpsflexibilitet från försörjningskedjan. I linje med tidigare studier bekräftar denna studie att 
tillgången på inköpsflexibilitet är kritiskt för hur väl företag kan utnyttja sin interna flexibilitet. 

Metoden att utnyttja Kraljics (1983) portföljmodell för att välja analysenheter innebär att 
skillnader i tillgänglig inköpsflexibilitet kan knytas till mer än bara intern flexibilitet hos enskilda 
leverantörer. För portföljmodellens kategorier existerar det olika maktförhållanden mellan 
leverantör och företag, vilka utgör en starkt bidragande faktor till en varierande tillgång på 
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inköpsflexibilitet. I fallstudien var det avgörande att genom försörjningsstrategin etablera en 
fördelaktig ställning i leverantörsrelationen. Den fördelaktiga ställningen innebar att 
leverantören i allt större utsträckning frigjorde flexibilitetsresurser. Detta påverkade tillgången 
på alla volyms-, variations- och leveransdimensioner av inköpsflexibilitet. När en positiv 
maktställning existerar kan fokalföretaget fullt utnyttja gemensamma förbättringar av 
leverantörens tillverkningsflexibilitet. Förbättringarna görs då hos leverantörerna på ett 
liknande sätt som Fisher (1997) rekommenderar för den interna tillverkningen: förbättrade 
prognoser, aggregerade behov, kortare ledtider och mer flexibel tillverkning samt 
säkerhetslager för att på så sätt skapa möjlighet till följsamhet.  

Tillgången på inköpsflexibilitetens olika dimensioner varierar inte bara med avseende på 
inköpsgrupper utan också på den internt tillgängliga flexibiliteten hos leverantören. Tillgången 
på utvecklingsdimensionen är som störst för stapel- och hävstångsartiklar beroende på 
artiklarnas ringa komplexitet. För leveransdimensionen är tillgången också störst för dessa 
grupper då fokalföretaget här har större inflytande över leverantörens interna produktion. 
Variationsdimensionen finns i viss mån tillgänglig även i relationer där maktförhållandena är 
sämre, till exempel för kritiska artiklar. Slutligen så är tillgången på volymdimensionen 
beroende av maktförhållandet till leverantören i samspel med en nära relation. Existerar inte 
rätt maktförhållande för kritiska artiklar och flaskhalsartiklar så kan en nära relation även där 
förbättra men inte helt styra tillgången.  

Att låta tillgången på flexibilitet ta plats i finrummet av urvalskriterier vid leverantörs- och 
strategival tycks vara det första steget för praktiker att möta en allt mer osäker efterfrågan. 
Först då kan tillgången på flexibilitet användas både reaktivt och proaktivt för att skapa 
långsiktig konkurrenskraft. Baserat på tidigare slutsatser är det först och främst viktigt att välja 
leverantörer där en fördelaktig ställning i leverantörsrelationen kan etableras. I relationen bör 
det existera ett ömsesidigt intresse av en nära relation och aktivt informationsutbyte så att 
gemensamma mål kan etableras. Når inte inköpsvolymen en nivå som möjliggör detta, kan flera 
artiklar samlas i en större portfölj för att öka volymen. Att ha flera leverantörer för samma 
artikel som en möjlig väg till inköpsflexibilitet blir bara aktuellt när volymen överstiger vad som 
krävs för att etablera en fördelaktig ställning i leverantörsrelationen. Det andra steget blir att 
utvärdera leverantörers tillgång på alla dimensioner av flexibilitet. Ofta kan en dimension 
kompensera för en brist i en annan dimension och på så sätt kan det totala behovet av 
inköpsflexibilitet mötas bättre av försörjningskedjan.  

7.4 Reflektion 

Att studera inköpsflexibilitet som enskilt koncept innebär definitivt svårigheter i 
gränsdragningar till närliggande och påverkande områden. Den abduktiva ansats som använts i 
fallstudien anses dock vara fruktsam för att bekräfta befintlig teori men också för att addera 
faktorer som tycks avgörande för tillgången på inköpsflexibilitet, till exempel maktbalansen. 
Genom att i fallstudien använda Kraljics matris för teoretisk replikering kunde det komplexa 
sambandet mellan maktställning, relation och tillgång på inköpsflexibilitet på ett trovärdigt 
strukturerat sätt tydliggöras. Svårigheten att utvärdera tillgång på eller förbättring av 
flexibiliteten, samt om rätt form av flexibilitet är tillgänglig anses i viss mån kunna överbryggas 
genom studiens metod. Genom att studien utnyttjar befintliga teorier om leverantörshantering 
och flexibilitet i leverantörskedjan har den på ett trovärdigt sätt strukturerat kontexten för 
inköpsflexibilitet. Detta underlättar lokaliseringen av de förutsättningar som verkligheten 
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existerar. I denna studie ger detta till exempel möjlighet att hantera även maktförhållandet 
som en bidragande faktor för tillgången på inköpsflexibilitet. Befintliga teorier om flexibilitet i 
försörjningskedjan behandlar inte detta i någon större utsträckning.  

De slutsatser som i denna studie generaliserats utifrån teori och fallstudie stärks av att 
fallstudiemetodiken använder sig av teoretisk replikering där anknytningen till befintlig och 
bekräftad teori är stark. Dock är studien genomförd i en unik kontext, fallföretaget och för att 
validera de slutsatser som baseras på fallstudien borde de testas på en större och mer 
diversifierad urvalsgrupp med varierande storlek på bransch, företag och artiklar. En sådan mer 
kvantitativ studie skulle hypotesbaserat kunna bekräfta eller förkasta slutsatserna om 
relationen mellan maktförhållande och tillgång på inköpsflexibilitet som denna studie bland 
annat utmynnat i.  

Förståelse av vad som styr leveransflexibilitet kräver en bredare syn än att endast titta på den 
närmaste leverantören. Att primärt, som i denna studie, fokusera på första ledets leverantörer 
ger inte hela bilden. Detta blir uppenbart då hela den uppströms försörjningskedjan från aktör 
till aktör kräver inköpsflexibilitet för att tillgodose fokalföretagets och slutkundens behov. I 
vilken utsträckning och på vilket sätt som fokalföretaget kan bearbeta och forma dessa delar av 
försörjningskedjan för att stimulera inköpsflexibilitet vore ett område för vidare studier.  

Huruvida utnyttjandet av maktbalans som förlösare av inköpsflexibilitet skall ses som en 
kortsiktig lösning som tär på relationen eller en långsiktig lösning besvarar inte denna studie. 
Att även kartlägga motpartens uppfattning vore ett sätt att skapa en bild av hur utnyttjandet av 
maktbalans för att tillgodose behovet av flexibilitet långsiktigt påverkar relationen.  

Vidare skulle det vara intressant att se hur avtal, till exempel flexibla avtal (Chopra & Meindl, 
2010), kan utgöra ett sätt att kompensera för en negativ maktbalans och dåliga relationer. Det 
kan också vara så att leverantörens prioriteringar mellan kunder står över även ett sådant 
ekonomiskt incitament. I fallstudien existerade krav på flexibilitet som en del av avtalen men 
effekten av dessa tycktes obefintlig för den slutgiltiga tillgången.  

Möjligheten att minska volymen är en del av flexibilitetskonceptet men denna rapport 
behandlar endast uppgång i volym. Det vore av intresse att se vilka av de aktiviteter som i 
denna studie ansetts öka tillgången på inköpsflexibilitet som även påverkar möjligheten att 
minska volymen. Många aktiviteter innebär en robusthet i systemet som med största 
sannolikhet skulle utgöra en negativ belastning vid behov av att minska volymtillgången. Detta 
är absolut av intresse för den slutliga lönsamheten och långsiktiga konkurrenskraften för 
företag i en osäker och ständigt föränderlig omvärld.  
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