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Abstract 
Purpose – The purpose of this study is to develop decision support with guidelines for when 
different versions of multiple sourcing should be applied, depending on product classification, 
to create a resilient supply chain regarding delivery disturbance. To achieve the purpose of 
this study two research questions were formulated:  
 

1. How does the classification of a product affect the appropriate level of resilience? 
2. How can product classification and different versions of multiple sourcing be 

combined to achieve appropriate level of resilience while considering economic 
sustainability? 

 
Method – The study was carried out deductively through theory building, mainly with a 
analytically conceptual approach but also empirically through a case study. The analytically 
conceptual part includes literature studies of the areas of product classification, resilience and 
multiple sourcing. The analysis of these areas resulted in the decision support that 
subsequently was illustrated with products from the case company.  
 
Findings – The study results in a decision support with guidelines on how multiple sourcing 
should be applied depending on the product classification to create a resilient supply chain 
regarding delivery disturbances. The decision support is based on Kraljics matrix and 
describes how desired level of resilience can be achieved and maintained through four 
different versions of multiple sourcing; number of suppliers, percental distribution, 
geographical spread and different length in lead times.  
 
Implications – The guidelines within the decision support intends to help the purchasing 
department to choose the appropriate version of multiple sourcing combined with the current 
product classification.  
 
Limitations – The decision support in this study only consider standard products. The 
guidelines of the decision support are solely considering economical sustainability, to enable 
usage of the guidelines soft values must also be considered.  
 
Keywords – Multiple sourcing, resilience, product classification, Kraljics matrix, decision 
support.  
 
 
 



 

 

Sammanfattning 
 
Syfte – Syftet med studien är att ta fram ett beslutsstöd med riktlinjer för när olika varianter 
av multiple sourcing bör tillämpas, beroende på produktklassificering, för att skapa en 
resilient försörjningskedja gällande leveransstörningar. För att uppnå studiens syfte har två 
frågeställningar formulerats: 
 

1. Hur påverkar en produkts klassificering lämplig grad av resiliens? 
2. Hur kan produktklassificering och olika varianter av multiple sourcing kombineras 

för att åstadkomma lämplig grad av resiliens med hänsyn till ekonomisk 
hållbarhet? 
 

Metod – Studien bedrivs deduktivt genom teoribyggande, främst analytisk konceptuellt men 
även empiriskt med en fallstudie. Den analytisk konceptuella delen innefattar litteraturstudier 
inom teoriområdena produktklassificering, resiliens och multiple sourcing. Analysen av dessa 
områden resulterar i ett beslutsstöd vars användning illustreras med hjälp av produkter från 
ett fallföretag.  
 
Resultat - Studien resulterar i ett beslutsstöd med riktlinjer för hur multiple sourcing bör 
tillämpas beroende på produktklassificering för att skapa en resilient försörjningskedja 
gällande leveransstörningar. Beslutsstödet grundar sig i Kraljics matris och beskriver hur 
önskad resiliens kan uppnås och upprätthållas via fyra olika varianter av multiple sourcing, 
antal leverantörer, procentuell fördelning, geografisk spridning och olika långa ledtider. 
 
Implikationer – Beslutsstödets riktlinjer ämnar vara en hjälp till inköpsfunktioner för att 
välja lämpligt användande av multiple sourcing i kombination med olika klassificeringar av 
produkter.  
 
Begränsningar – Studiens beslutsstöd tar endast hänsyn till standardprodukter. Det 
framtagna beslutsstödets riktlinjer tar endast hänsyn till ekonomisk hållbarhet, för att 
möjliggöra tillämpning av riktlinjerna måste även mjuka värden vägas in.  
 
Nyckelord – Multiple sourcing, resiliens, produktklassificering, Kraljics matris, beslutsstöd.  
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1 Introduktion 
Kapitlet ger studien en bakgrund kring hur världen förändras och hur företag anpassar sig 
till detta genom att bland annat använda sig av flera leverantörer för samma produkt. Runt 
detta byggs en problembeskrivning och vidare presenteras studiens syfte som innefattar 
skapandet av ett beslutsstöd med riktlinjer för att underlätta beslutsfattande inom området. 
Två frågeställningar formuleras med avsikten att uppnå studiens syfte. Därtill beskrivs 
studiens omfång och avgränsningar, i form av vad den behandlar respektive inte behandlar. 
Slutligen redovisas rapportens disposition.  

1.1 Bakgrund 
Världen är under konstant förändring och på grund av detta även förutsättningarna för 
företag som verkar i den. Enligt Ferreira, et al. (2017), Wilches-Alzate och Jeffrey (2016), Day 
och Schoemaker (2016) är kortare produktlivscykler, snabb teknologisk utveckling, ökade 
krav på lönsamhet och kundservice några av de utmaningar dagens företag ständigt måste 
hantera i kombination med kostnadseffektivitet (Liu & Tyagi, 2017). Ett möjligt bemötande 
från företagens sida är enligt Mogre, et al. (2017) att överlåta sin produktionsverksamhet till 
en extern part, benämnt ’outsourcing’.  
 
Enligt tidigare forskning av Zsidisin (2003) leder detta emellertid till ökad risk för utebliven 
leverans av produkt- och materialförsörjning. Effekten av en eller flera uteblivna leveranser 
skulle kunna leda till att företag inte längre har möjlighet att leverera till sina kunder, vilket i 
sin tur enligt Zsidisin (2003) skulle kunna leda till att företaget förlorar intäkter, kunden i sig 
eller i värsta fall förmågan att fortsätta driva sin verksamhet.       
      
Anledningen till att en eller flera leveranser uteblir kan enligt Silbermayr och Minner (2014) 
bero på flera olika faktorer, exempelvis maskinavbrott, naturkatastrofer, materialbrist eller 
otillräcklig bemanning. Sheffi (2007, s. 3-10) beskriver ett fall av utebliven leverans och de 
efterföljande konsekvenserna. Det gäller en incident vid elektronikföretaget Philips 
tillverkningsenhet i Albuquerque, New Mexico som år 2000 träffades av blixten och fattade 
eld. Philips var under denna tid bland annat en av de största leverantörerna av kretskort till 
de nordiska telejättarna Ericsson och Nokia. För Ericsson gav eldsvådans efterföljder, i form 
av uteblivna leveranser av kretskort, förödande konsekvenser innebärande en förlust på 400 
miljoner dollar. Nokia lyckades däremot mildra effekten av eldsvådan genom att använda sig 
av alternativa leverantörer av kretskort (Sheffi, 2007, s. 3-10). 
 
Incidenter likt den ovan nämnda har i sin tur enligt Hallikas och Lintukangas (2015) medfört 
att företags inköpsfunktion och hantering av externa försörjningskällor ökat markant i 
betydelse. Sheffi (2007, s. 13-15) menar dessutom att detta skapat en helt ny insikt för företag, 
behovet att sträva mot motståndskraftiga försörjningskedjor. Motståndskraftiga 
försörjningskedjor innebär försörjningskedjor med hög resiliens, vilket är det begreppet som 
används fortsättningsvis i denna studie. Resiliens innefattar förmågan att efter ett avbrott 
uppnå tidigare prestationsnivå (Sheffi, 2007, s. preface).  
 
Flera forskare (Zhu, 2015; Tan, et al., 2016; Silbermayr & Minner, 2014) beskriver att dagens 
företag därmed tenderar att experimentera med olika försörjningstrategier för att uppnå 
resiliens. En av dessa är en försörjningsstrategi bestående av flera leverantörer för en och 
samma produkt, vidare i studien benämnt ’multiple sourcing’. 
 
Vidare menar Pagell, et al. (2010) att det inte är ekonomiskt hållbart att ägna alla produkter 
samma mängd resurser, då produkter har olika strategisk betydelse och inverkan på 
verksamhetens resultat. Differentiering av produkter via olika produktklassificeringar, 
exempelvis Kraljics matris (1983), kan därför vara nödvändigt och är något dagens företag 
ofta tar fasta på (Hesping & Schiele, 2016; Jaipuria, et al., 2016).    
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1.2 Problembeskrivning 
Som påtalats i bakgrunden är det av intresse för företag att skapa och upprätthålla en resilient 
försörjningskedja (Sheffi, 2007, s. 13-15), själva problematiken ligger i hur detta ska uppnås. 
Som påvisats i studiens bakgrundskapitel, genom exemplet med Ericsson och Nokia, kan valet 
att använda sig av endast en leverantör hindra resiliens gällande leveransstörningar. Dock 
betyder detta nödvändigtvis inte att motsatsen, användandet av flera leverantörer ökar 
resiliens gällande leveransstörningar i en försörjningskedja, därför uppstår en problematik 
när företag står inför valet av försörjningsstrategi. Tan, et al. (2016), Silbermayr och Minner 
(2014) och Zhu (2015) presenterar däremot indicier på att multiple sourcing kan ha en positiv 
påverkan på resiliens gällande leveransstörningar.  
 
Vidare leder försörjningsstrategin multiple sourcing till ytterligare problematik gällande hur 
den faktiskt ska tillämpas, då det emellertid finns flera olika varianter. Exempelvis finns 
varianter med olika antal leverantörer och varianter där leverantörerna har olika långa 
ledtider (Tan, et al., 2016). Ett flertal tidigare forskare så som Tan, et al. (2016) och 
Silbermayr och Minner (2014) har påvisat att multiple sourcing kan användas för att dra nytta 
av de olika leverantörernas huvudsakliga karaktärsdrag däribland kostnad, ledtid och 
tillförlitlighet. 
 
En parameter som ofta saknas i befintliga beslutsstöd angående multiple sourcing (Silbermayr 
& Minner, 2014; Tan, et al., 2016; Zhu, 2015) är produktklassificering. Bedömningen av 
lämplig användning av multiple sourcing genomförs alltså utan hänsyn till vad det är för typ 
av produkt som ska köpas in. Enligt Pagell, et al. (2010) är detta inte  ekonomiskt hållbart 
eftersom olika produkter kan ha olika strategisk betydelse och inverkan på verksamhetens 
resultat. Det finns alltså ett behov av ett beslutsstöd med riktlinjer som väger in både olika 
varianter av multiple sourcing och olika produktklassificeringar.  

1.3 Syfte och frågeställningar 
Utifrån vad som framförts i bakgrund och problembeskrivning konstateras att multiple 
sourcing kan vara en bidragande faktor till en resilient försörjningskedja. Det förevisas även 
en avsaknad av beslutsstöd med riktlinjer för användandet av olika varianter av multiple 
sourcing med avseende på olika produktklassificeringar. Därmed avser denna studie att 
uppnå syftet: 
 
Att ta fram beslutsstöd med riktlinjer för när olika varianter av multiple sourcing bör 
tillämpas, beroende på produktklassificering, för att skapa en resilient försörjningskedja 
gällande leveransstörningar. 
 
Med utgångspunkt i detta syfte har två frågeställningar formulerats. Det är först nödvändigt 
att undersöka vilken grad av resiliens som är ekonomiskt hållbar för olika 
produktklassificeringar. Därför blir studiens första frågeställning:  
  

1. Hur påverkar en produkts klassificering lämplig grad av resiliens? 
 
Nästa steg för att uppnå studiens syfte blir att undersöka hur olika varianter av multiple 
sourcing kan användas för att uppnå lämplig grad av resiliens. För att möjliggöra detta 
formuleras studiens andra frågeställning enligt följande:   
 

2.    Hur kan produktklassificering och olika varianter av multiple sourcing kombineras 
för att åstadkomma lämplig grad av resiliens med hänsyn till ekonomisk 
hållbarhet? 

1.4 Omfång och avgränsningar 
Studien ämnar identifiera likheter och skillnader mellan redan etablerade teorier och utifrån 
detta ta fram ett beslutsstöd med riktlinjer genom logiska förhållanden. Studien avgränsas till 
att endast avhandla en försörjningsstrategi, multiple sourcing. Ytterligare avgränsningar sker 
genom att basera tillämpandet av försörjningsstrategin på produktklassificering. Studien 
ämnar undersöka ett företags resiliens, inom resiliens avgränsas studien att endast omfatta 
motståndskraftighet mot leveransstörningar. Studien ämnar utforma ett beslutsstöd med 
riktlinjer, vilket menar vara en grund till ekonomiskt hållbara beslut gällande 
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försörjningstrategi. Beslutsstödet kommer att utformas med utgångspunkt i företag med 
outsourcad produktionsverksamhet och endast omfatta standardprodukter.  
Som färgen i Figur 1 påvisar är studiens område avgränsat till endast fokalföretaget och 
leverantörerna i försörjningskedjan. 
 

 

Figur 1 - Studiens avgränsning i en försörjningskedja 

1.5 Disposition 
Rapporten inleds med en bakgrund som beskriver att världen förändras och hur företag hittar 
sätt att anpassa sig till detta genom att bland annat använda sig av flera leverantörer för 
samma produkt. Runt detta byggs en problembeskrivning gällande hur detta bör ske och 
vidare presenteras studiens syfte som innebär skapandet av ett beslutsstöd med riktlinjer för 
att underlätta beslutsfattande inom området. Två frågeställningar skapas som har till uppgift 
att uppnå studiens syfte. Därtill beskrivs studiens omfång och avgränsningar, alltså vad den 
behandlar respektive inte behandlar.  
 

Rapportens andra kapitel inleds med en förklaring av arbetsprocessen. Vidare behandlas 
studiens metod och den ansats som används för att svara på studiens frågeställningar och på 
så sätt uppnå dess syfte. Här beskrivs även hur datainsamling via litteraturstudier och 
intervjuer genomförs och hur insamlade data analyseras. Kapitlet avslutas genom att påvisa 
studiens validitet samt reliabilitet.  

 
Rapportens tredje kapitel presenterar och beskriver de befintliga teorier inom 
produktklassificering, resiliens och multiple sourcing som sedan ligger till grund för logiskt 
relationsbyggande och analys. I kapitlet genomförs en genomgång av området hållbarhet.    
 
Rapportens fjärde kapitel innehåller studiens teoretiska analys där analys av studiens tre 
huvudämnen, produktklassificering, resiliens och multiple sourcing genomförs med ett 
övergripande fokus på ekonomisk hållbarhet.  
 
Rapportens femte kapitel presenteras studiens empiri. Kapitlet inleds med en 
verksamhetsbeskrivning av fallföretaget följt av en beskrivning av sex produkter från 
fallföretagets produktsortiment. Vidare presenteras fallföretagets generella åsikter om det 
teoretiskt framtagna beslutsstödet. 
 
Rapportens sjätte kapitel illustreras användandet av det framtagna beslutsstödet med hjälp av 
sex produkter från fallföretaget. 
 
Rapportens sjunde kapitel innefattar studiens diskussion och slutsatser. Resultatet för de 
båda frågeställningarna diskuteras var för sig följt av en gemensam metoddiskussion. Vidare 
framförs studiens implikationer och slutsatser följt av vad som anses rimligt för vidare 
forskning.  
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2 Metod och genomförande 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av studiens arbetsprocess. Vidare beskrivs studiens 
ansats och design, därtill beskrivs studiens metoder för datainsamling samt hur den 
insamlade datan analyseras. Kapitlet avslutas med ett framförande av studiens 
trovärdighet. 

2.1 Arbetsprocessen 
Studien inleds med ett besök på fallföretaget med syftet att tillsammans med inspiration från 
litteraturstudier kunna skapa förutsättningar för att definiera ett problemområde. I nästa fas 
inleds datainsamling i form av fortsatta litteraturstudier vilket leder till en överblick av vad 
befintlig litteratur behandlar inom områdena resiliens, produktklassificering och multiple 
sourcing. Efter en tid börjar den insamlade teorin att analyseras samtidigt som 
litteraturstudierna fortsätter parallellt. Efter detta samlas empirisk data in från fallföretaget 
för att kunna utföra en empirisk analys i form av en illustration tillsammans med resultatet 
från den teoretiska analysen. Parallellt med hela förloppet som beskrivits har 
rapportskrivning skett.  

2.2 Ansats 
Studien avser att utifrån redan befintliga teorier, koncept och principer dra slutsatser om hur 
verkligheten fungerar, detta tyder enligt Patel och Davidson (2011) på en deduktiv ansats. 
Vilket illustreras i Figur 2, som även visar att studien rör sig mellan teori och modell.  
 
 

 

Figur 2 - Vetenskaplig ansats (Bäckstrand, 2012) baserat på (Holmberg, 1987) 

 
Vidare kan studier och forskningsarbeten enligt Patel och Davidson (2011) ha en kvalitativ 
eller kvantitativ metodansats. Metodansatsen beror enligt Patel och Davidson (2011) på hur 
data genereras, bearbetas och analyseras i studien. Studiens metodansats är således av 
kvalitativ art eftersom studiens tyngd ligger i analytiskt tolkande av litteratur. Skärvad och 
Lundahl (2016) menar även att den kvalitativa metodansatsen är av beskrivande karaktär då 
den utifrån befintliga teorier utformar någon form av ramverk, vilket är precis vad den här 
studien ämnar göra.   

2.3 Design 
Valet av strategi för en studie baseras enligt Wacker (1998) på studiens underliggande syfte. I 
detta fall ämnar studien belysa likheter och skillnader i redan existerande teorier. Intentionen 
med studien är att förklara dessa samband och utifrån dem möjliggöra förutsägbarhet kring 
specifika händelser. Detta menar Wacker (1998) tyder på att studien är av teoribyggande art. 
Ytterligare menar Wacker (1998) att teoribyggande forskning strävar att skapa ett ramverk 
med målsättningen att visa vem, vad, när, var, hur och varför vissa fenomen uppkommer, 
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vilket är starkt kopplat till vad studien menar att åstadkomma. Wacker (1998) hävdar vidare 
att det finns två olika klasser inom teoribyggande forskning, analytisk och empirisk, vilket 
illustreras i Figur 3, där även underkategorierna till de två olika vägarna presenteras. De 
färgade boxarna i Figur 3 visar vilken väg studien ämnar att följa, vilket är den analytiskt 
konceptuella i kombination med en empirisk fallstudie.  
 
 

 

Figur 3 - Teoribyggande (Bäckstrand, 2012) baserad på (Wacker, 1998) 

 
Studiens syfte, ”Att ta fram beslutsstöd med riktlinjer för när olika varianter av multiple 
sourcing bör tillämpas, beroende på produktklassificering, för att skapa en resilient 
försörjningskedja gällande leveransstörningar, uppnås främst via relationsbyggande mellan 
teorier och data insamlad via litteraturstudier. Detta tyder på att studien i huvudsak är av 
analytisk karaktär (Wacker, 1998). Vidare ämnar studien åstadkomma nya insikter genom 
logiskt relationsbyggande mellan produktklassificering och olika varianter av multiple 
sourcing, vilket enligt Wacker (1998) tyder på en konceptuell karaktär.  
 
Wacker (1998) menar däremot att analytisk konceptuell forskning med fördel kan använda ett 
fallföretag för att tydligare illustrera hur resultatet av studien kan användas empiriskt. I 
studien används ett sådant företag för att på ett tydligt sätt illustrera användandet av det 
framtagna beslutsstödet. Studien följer alltså även till viss del den empiriska vägen genom en 
fallstudie, även om tyngden ligger i den analytiskt konceptuella, vilket illustreras i Figur 3 
genom olika färgskalor. 

2.4 Datainsamling 
För att kunna besvara studiens båda frågeställningar har litteraturstudier använts vilket enligt 
Wacker (1998) är vanligt vid analytisk konceptuell forskning. Studiens datainsamling med 
fokus på litteraturstudier har, likt 2.1 Arbetsprocessen indikerar, ägt rum under nästan hela 
studiens gång. Denscombe (2010) menar att detta tillvägagångssätt ger goda möjligheter att 
följa upp intressanta spår som identifierats under studiens genomförande. För att illustrera 
användandet av studiens framtagna beslutsstöd med riktlinjer empiriskt samlas data in 
gällande fallföretagets produkter. 

2.4.1 Litteraturstudier 
För att besvara studiens frågeställningar och därmed uppnå studiens syfte “Att ta fram 
beslutsstöd med riktlinjer för när olika varianter av multiple sourcing bör tillämpas, 
beroende på produktklassificering, för att skapa en resilient försörjningskedja gällande 
leveransstörningar” har litteraturstudier genomförts. Detta för att identifiera befintliga 
teorier ligger till grund för analysen som skapat riktlinjer för beslutsstödet. 
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Sökningen efter litteratur genomfördes i databasen Scopus. Scopus ansågs lämplig då det 
endast publiceras ’peer reviewed’-material där. Detta då artiklar med klassificeringen peer 
reviewed har granskats av experter inom området och därför styrks objektiviteten i materialet 
(Yin, 2007). Sökmotorn är även välkänd och täcker in forskning från hela världen vilket anses 
vara en betydande faktor. Sökningen har genomförts med sökord i titel, sammanfattning och 
nyckelord för att säkerställa att sökorden är det huvudsakliga området materialet omfattar. 
Alla sökningar genomfördes på engelska då det ger ett bredare sökresultat.   
 
För att resultaten från sökorden skulle anses relevanta begränsades sökningen endast till 
vetenskapliga artiklar publicerade mellan åren 2000 och 2017. Begränsningar gällande 
publiceringsår gjordes med syftet att endast behandla aktuella teorier. Även källorna till 
artiklarna funna under litteraturssökningen har använts för att säkerställa att ingen relevant 
litteratur försummas. Studien innehåller även teorier som publicerades tidigare än år 2000, 
exempelvis Kraljics matris (1983). För att säkerställa deras fortsatta relevans vägs även senare 
forskning in som styrker samma teori. 
 
‘Purchasing’, ‘resilience’, ’risk management’ och ’product classification’ ansågs vara relevanta 
sökområden för studien. Dessa sökområden bröts sedan ned till sökorden: ‘Multiple sourcing’, 
‘sourcing’, ‘supplier dependency’, ‘supply risk’, ‘outsourcing’, ’dual sourcing’,‘resilience’, ‘risk 
management’, ‘supplier resilience’, ‘purchasing’, ‘Kraljic’, ‘standard products’, ’framework’, 
’decision model’ och ’product classification’. I Tabell 1 redovisas antalet träffar på respektive 
sökord i databasen Scopus. I Tabell 1 sorteras sökområdens i bokstavsordning och inom 
respektive sökområde har sökorden sorterats efter antal träffar utan avgränsningar. 
 

Tabell 1 - Antal träffar under litteratursökning 

 

 
Baserat på antalet träffar vid sökningen ansågs vissa begrepp vara i behov av ytterligare 
avgränsningar. Detta möjliggjordes genom bildandet av söksträngar, vilka presenteras i nedre 
delen av Tabell 1. Vid utvecklandet av söksträngar upptäcktes även att beslutsstöd eller 
ramverk för användandet av multiple sourcing med hänsyn till produktklassificering saknas. 
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2.4.2 Fallföretag 
Studiens fallföretag valdes ut med hänsyn till studiens avgränsningar vilket innebär att 
företaget har outsourcad produktionsverksamhet och huvudsakligen handlar med 
standardprodukter. Vidare har fallföretaget ett brett produktsortiment vilket anses 
nödvändigt då det troligen innebär att det finns produkter som kräver olika klassificering. 

2.4.2.1 Intervju 

Två intervjuer med olika syften genomförs på fallföretaget. Båda intervjuerna genomförs efter 
den teoretiska analysen är klar och ämnar i helhet att koppla studiens teoretiska resultat till 
verkligheten.  
 
Den första intervjun genomförds utan intervjuguide vilket enligt Skärvad och Lundahl (2016) 
tyder på en ostrukturerad intervju. Första intervjuns syfte var att förankra resultatet av den 
teoretiska analysen i verkligheten och genomfördes med två representanter från företaget. De 
närvarande representanterna från fallföretaget har arbetstitlarna Produktansvarig och 
Verksamhetsutvecklare.  
 
Den andra intervjun genomfördes likt den första intervjun ostrukturerat utan intervjuguide 
(Skärvad & Lundahl, 2016), vad som skulle gås igenom hade dock förmedlats innan. Syftet 
med den andra intervjun var att inhämta information om några av fallföretagets produkter för 
att kunna illustrera hur dessa placeras in i det framtagna beslutsstödet. Intervjun genomförs 
med fallföretagets produktansvarige. Båda de genomförda intervjuerna genomfördes med en 
explorativ karaktär för att ge författarna en uppfattning om verklighetsförankringen av 
beslutsstödet och fallföretagets produkter. Enligt Skärvad och Lundahl (2016) är 
ostrukturerade intervjuer lämpliga då syftet är explorativt och teoribyggande. 

2.5 Dataanalys 
Som tidigare framförts har studien en analytiskt konceptuell karaktär, vilket enligt Wacker 
(1998) innebär att insamlade data består av i huvudsak befintliga teorier. Analysdelen av en 
konceptuellt analytisk studie bygger på att de identifierade teorierna relateras till varandra, 
alltså identifieras deras likheter och skillnader (Wacker, 1998). Denna studie har omfattats av 
två analysdelar, dels i form av en teoretisk analys och dels av en illustration.  
 
Den teoretiska analysen har genomförts genom att relatera teorier till varandra. För att 
effektivisera tidsåtgången har teoriområdena produktklassificering och multiple sourcing 
delats upp mellan studiens författare. Teorin har på ett strukturerat sätt kategoriserats genom 
tabeller som visar vad som återfinns alternativt inte återfinns i de olika publikationerna. 
Enligt Yin (2007) är detta ett lämpligt tillvägagångssätt vid analys av kvalitativ data. 
Tabellerna innefattar ett antal olika parametrar som anses relevanta för studien och som visat 
sig vara vanligt förekommande i tidigare forskning (Bäckstrand, 2012); (Kraljic, 1983); (Udo-
Imeh, et al., 2012); (Abginehchi, et al., 2013); (Zhu, 2015). Detta för att möjliggöra analys av 
vad publikationerna tillför och saknar inom respektive område. Teoriområdet resiliens har 
studerats gemensamt av författarna. Efter analys av alla respektive teoriområden har analys 
av skett genom en kombination av områdena. Detta för att besvara studiens frågeställningar 
och utforma ett beslutsstöd med riktlinjer som tar hänsyn till andra parametrar än tidigare 
forskning, i form av produktklassificering. 
 

Då de olika teorierna har skapats under olika förutsättningar, med olika bakgrunder och vid 
olika tidpunkter finns det anledning att även ha dessa kontexter i åtanke under 
analysprocessen. Dataanalysen bedrivs med processkaraktär då den genomförs parallellt med 
datainsamling och rapportskrivning, vilket tydliggörs i 2.1 Arbetsprocessen. 

 
Den andra analysdelen, bestående av en illustration, genomförs med att hjälp av 
mönsterpassning. Detta då den empiriska informationen om fallföretagets produkter jämförs 
med studiens teoretiska analys, vilket enligt Yin (2007) tyder på mönsterpassning.   
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2.6 Trovärdighet 
För att öka studiens trovärdighet har begreppen validitet och reliabilitet kontinuerligt 
övervägts. Patel och Davidson (2011) menar att begreppen står i förhållande till varandra 
vilket innebär att uteslutning av de ena begreppet gör det omöjligt att uppnå det andra.  
 
Intern validitet stärks enligt Patel och Davidson (2011) genom att mäta det som avser att 
mätas, vilket i studien säkerställs genom att endast använda peer review-märkta artiklar som 
källor. För att ytterligare styrka studiens interna validitet har källtriangulering tillämpats 
genom att använda sig av teori som stöds av flera källor. Den interna validiteten sänks dock 
något av att metodtriangulering inte används i studien, anledningen till detta är att det inte 
ryms i omfattningen av studien.  
 
Den externa validiteten avser studiens generaliserbarhet, alltså om studiens resultat är 
överförbart till andra verksamheter (Patel & Davidson, 2011). Den här studiens grad av extern 
validitet anses därför vara god då beslutsstödets funktion inte är fallspecifik utan har som 
ändamål att kunna appliceras på olika verksamheter.  
 
Reliabiliteten för en studie avgörs av möjligheten att uppnå samma resultat återkommande 
gånger. För uppnå detta har exempelvis metodkapitlet utformats noga och dokumentationen 
av källor varit noggrann. Det deduktiva arbetssättet som präglar studien skulle emellertid 
kunna bidra till att studien blir subjektiv, vilket kan leda till att nya upptäckter inte görs då 
fokus endast är på att testa befintliga teorier (Patel & Davidson, 2011). För att undvika detta 
har författarnas objektivitet varit genomgående under hela studien och för att ytterligare 
styrka studiens reliabilitet har detaljerade begränsningar använda under sökningen efter 
källor redovisats. 
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3 Teoretisk bakgrund 
Kapitlet påvisar kopplingen mellan studiens frågeställningar och de teoretiska områden 
som ämnar besvara dem. Vidare presenteras befintlig teori inom studiens tre stora 
teoriområden, produktklassificering, resiliens och multiple sourcing. Teoriområdena 
produktklassificering och multiple sourcing delas sedan in i olika underkategorier där olika 
varianter presenteras. Slutligen återfinns ett avsnitt gällande hållbarhet.   

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
Nedan beskrivs de teoriområden som är utgångspunkten för att kunna besvara studiens 
frågeställningar. Som Figur 4 visar ämnar frågeställningarna besvaras med hjälp av tre olika 
teoriområden, produktklassificering, resiliens och multiple sourcing. Figur 4 påvisar även 
studiens underliggande fokus på ekonomisk hållbarhet samt att resultatet av första 
frågeställningen används i besvarande av frågeställning två.  

 
Figur 4 - Koppling mellan frågeställningar och teori 

 
För att möjliggöra besvarande av studiens första frågeställning ”Hur påverkar en produkts 
klassificering lämplig grad av resiliens?” behövs teori kring produktklassificering och vilka 
olika varianter som återfinns i befintlig litteratur. Detta för att urskilja lämplig variant av 
produktklassificering för vidare analys. Vidare behövs även teori kring resiliens och 
innebörden av begreppet samt dess betydelse för en försörjningskedja.  
 
För att kunna besvara studiens andra frågeställning ”Hur kan produktklassificering och olika 
varianter av multiple sourcing kombineras för att åstadkomma lämplig grad av resiliens 
med hänsyn till ekonomisk hållbarhet?” krävs teori kring multiple sourcing och vilka olika 
varianter av strategin som finns att tillämpa. Vidare behövs även teori kring 
produktklassificering, alltså hur produkter klassificeras utifrån deras huvudsakliga 
karaktärsdrag och den betydelse de har för verksamheten. Resultatet från första 
frågeställningen krävs även för att möjliggöra besvarandet av andra frågeställningen.  

3.2 Resiliens 
En mycket grundläggande definition av resiliens återfinns inom fysikens värld: ”En kropps 
förmåga att återställa storlek och form efter deformation” (Pettit, et al., 2010). Vidare menar 
Sheffi (2007, s. preface) att definitionen av resiliens gällande företag är ”Deras förmåga att, 
och med vilken hastighet, de kan återvända till normal prestationsnivå efter ett avbrott med 
stor påverkan/låg sannolikhet.” (Sheffi, 2007, s. preface) Ett avbrott syftar i denna studiens 
ett plötsligt och oväntat uppehåll av materialförsörjning.     
 
 
Resiliens tillsammans med hur risken för avbrott kan minskas har enligt Sheffi (2007, s. 14) 
blivit allt mer centrala i dagens företag då de använder globala försörjningskedjor, vilket 
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bidrar till ökad sårbarhet (Rezapour, et al., 2017). Däremot pekar viss forskning på att företag 
börjar minska användning av globala försörjningskedjor och flytta tillbaka tidigare utflyttade 
aktiviteter, även kallat ’re-shoring’ (Soroka, et al., 2015). Soroka, et al. (2015) menar vidare att 
re-shoring bidrar till skapandet av försörjningskedjor med högre grad av resiliens.  
 
Pettit, et al. (2010) presenterar ytterligare faktorer till ökad sårbarhet och risk för avbrott som 
påföljder av beslut och trender gällande centraliserad distribution, reducering av 
leverantörsbaser, mer specialiserade fabriker och hög grad av teknisk utveckling. Effekten av 
ett leveransavbrott påvisar Sheffi (2007, s. 211-212) genom ett exempel från 1997, då en 
eldsvåda utbröt på Aisin Seikis fabrik i japanska Kariya. Fabriken var då leverantör av 99 % av 
Toyotas p-ventiler, en komponent i bilens bromssystem. Branden resulterade i att fabriken 
lades i ruiner, vilket resulterade i att Toyota stod utan försörjning av en kritisk komponent för 
att kunna producera sina bilar. I och med tillämpandet av just-in-time-strategi hos Toyota 
fanns endast ett minimalt lager av p-ventiler motsvarande endast ett par timmars produktion. 
Fyra dagar efter branden tvingades Toyota att stänga ner 20 av sina 30 produktionslinor. 
Processen att starta upp Aisin Seikis fabrik igen tog tid och det dröjde hela två månader innan 
de kunde producera på samma prestationsnivå som innan branden. Trots detta lyckades 
Toyota finna alternativa försörjningskällor vilket resulterade i att produktionen låg nere i 
endast fyra och en halv dag. Produktionsavbrottet gjorde att Toyota förlorade inkomster på 
1,55 miljarder dollar och kompensationen för avbrottet produktionsmässigt utfördes för en 
extra kostnad på 195–290 miljoner dollar (Sheffi, 2007, s. 211-212). Resultatet av detta 
avbrott tydliggör betydelse av att skapa och upprätthålla en resilient försörjningskedja.  
 
Sheffi (2007, s. 275) menar att risken för avbrott i huvudsak hanteras på två olika sätt, 
överskott i lager och användande av multiple sourcing. Sheffi (2007, s. 172) beskriver att den 
enklaste hanteringen av risk för avbrott är överskott i lager och att det kortsiktigt kan vara bra 
för att hantera små fluktuationer i efterfrågan. Däremot pekar Sheffi (2007, s. 172) på att ett 
överskott av lager inte bara binder upp kapital utan också medför merkostnader såsom 
lagerhantering och underhåll samt risken för produkterna att bli utdaterade. Det alternativet 
sättet att hantera risken för avbrott, multiple sourcing, presenteras i nästkommande kapitel. 

3.3 Produktklassificering 
Enligt Mason (2005) är olika varianter att klassificera produkter ett av de mest historiskt 
bestående fenomenen inom företagande. Det används för att skapa struktur och för att 
tydliggöra hur olika produkter bör hanteras givet rådande förhållanden. Winzar (2010) 
beskriver produktklassificering som en kokbok för att välja rätt strategi för olika produkter i 
olika situationer. Vidare menar Pagell, et al. (2010) att alla produkter inte kan ägnas samma 
tid och kraft då de ofta har olika strategisk betydelse och påverkan på företagets resultat.   

3.3.1 Kraljics matris 
Kraljics matris (1983) skapades av forskaren Peter Kraljic och matrisen är enligt Gelderman 
och van Weele (2002), trots sin ålder, en mycket populär variant av produktklassificering. 
Matrisens syfte är enligt Kraljic (1983) att hjälpa köpare att maximera leveranssäkerhet och 
minska kostnader genom att utnyttja det mesta av sin köpkraft på marknaden. Kraljic (1983) 
menade, precis som namnet på artikeln där konceptet först publicerades antyder, 
"Purchasing Must Become Supply Management", att inköp måste bli till en strategisk 
aktivitet för företag istället för en slentrianmässig handling. Kraljics matris (1983) illustreras i 
Figur 5 nedan.  
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Figur 5 - Kraljics matris (Kraljic, 1983) 

Kraljics matris (1983) är, precis som Figur 5 visar, uppbyggd av fyra kvadranter och två axlar. 
X-axeln avser marknadens komplexitet och graderas från låg till hög, alltså om det finns 
många eller få leverantörer att tillgå på marknaden och marknadens teknologiska utveckling. 
Y-axeln avser betydelse för företaget och graderas också från låg till hög, alltså hur mycket 
produkten påverkar företagets lönsamhet. (Kraljic, 1983). 
 
Kvadranten ”strategiska produkter” avser produkter med hög marknadskomplexitet samt hög 
betydelse för företaget. Kraljic (1983) menar att produkterna i den här kvadranten bör ägnas 
mest tid och kraft genom ständig uppföljning och bevakning. Ett eventuellt avbrott i 
leveranser av dessa produkter innebär stora problem och därför bör fokus enligt Kraljic (1983) 
ligga på utveckling av långsiktiga leverantörsavtal och relationer samt skapandet av planer för 
hantering av oförutsägbara händelser och risker. Brist på dessa produkter är enligt Kraljic 
(1983) något företag till varje pris måste motverka.   
 
Kvadranten "hävstångsprodukter" avser produkter med låg marknadskomplexitet och 
samtidigt hög betydelse för företaget. Enligt Kraljic (1983) bör företag här använda sin 
fullständiga köpkraft då dessa produkter ofta har stor ekonomisk påverkan på verksamheten 
och för att det uppenbarligen finns en ansenlig mängd leverantörer tillgängliga som kan 
användas för att uppnå bästa möjliga resultat. Kraljic (1983) menar att fokus bör ligga på 
kostnadsreducering samt flödeshantering. 
 
Kvadranten "flaskhalsprodukter" avser produkter med hög marknadskomplexitet samt låg 
betydelse för företaget. Enligt Kraljic (1983) har den här kvadranten stora likheter med 
strategiska produkter men eftersom betydelsen för företaget här inte är lika stor bör heller 
inte samma tid och kraft här spenderas. Fokus ligger enligt Kraljic (1983) på att säkra 
leveranser, bevaka marknaden, utforska alternativa leverantörer samt korrekt användning 
säkerhetslager. 
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Kvadranten "icke kritiska produkter" avser således produkter med låg marknadskomplexitet 
och med låg betydelse för företaget. Då produkterna i sig varken är särskilt dyra eller svåra att 
få tag på menar Kraljic (1983) att fokus bör ligga på standardisering och effektiv hantering. 
Detta är även viktigt i den bemärkelsen att själva hanteringen och transporteringen av dessa 
produkter ofta är dyrare än själva priset för produkten. Vidare menar Kraljic (1983) att 
marknaden bör hållas under god uppsikt eftersom antalet potentiella leverantörer kan 
användas till fördel för det köpande företaget. Slutsatsen för den här kvadranten blir dock att 
inte ägna den allt för mycket tid och kraft (Kraljic, 1983).   

3.3.1.1 Olsen & Ellrams matris 

Olsen och Ellrams (1997) modell består likt Kraljics matris (1983) av de fyra kvadranterna 
strategiska produkter, hävstångsprodukter, flaskhalsprodukter och icke kritiska produkter. 
Det som skiljer de båda modellerna åt är framförallt tre egenskaper. Dels benämningen av de 
två axlarna, dels en form av poängsystem från 1–10 som underlättar klassificering av 
produkter samt hanteringsrekommendationer. Olsen och Ellrams (1997) modell illustreras i 
Figur 6 nedan.  

 

Figur 6 - Olsen & Ellram (1997) 

 
X-axeln benämns i Olsen och Ellrams (1997) modell som svårigheter i att hantera 
inköpssituationen och Y-axeln som strategisk betydelse av inköp. Poängsystemet används 
tillsammans med två frågeformulär, en för respektive axel, för att på så sätt lättare kunna 
placera produkten inom någon av de fyra kvadranterna. Denna process är en central del av 
modellens tillämpning men är enligt skaparna själva, Olsen och Ellram (1997), en mycket 
känslig aktivitet då den tenderar att bli subjektiv.   
 
Kvadranten "strategiska produkter" avser produkter med hög betydelse för företaget 
respektive med hög svårighet att hantera inköpssituationen. Företag bör enligt Olsen och 
Ellram (1997) hantera dessa produkter varsamt genom att tidigt involvera eventuella 
leverantörer för gemensam utveckling av produkterna. Leverantören bör ses som en naturlig 
förlängning av företaget (Olsen & Ellram, 1997).  
 
Kvadranten "hävstångsprodukter" avser produkter med hög betydelse för företaget och med 
låg svårighet att hantera inköpssituationen. Olsen och Ellram (1997) menar att fokus bör ligga 
på att frambringa en låg totalkostnad för inköpet och att skapa en ömsesidig respekt i 
leverantörsrelationer för att möjliggöra framtida vinster för alla medverkande parter (Olsen & 
Ellram, 1997).  
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Kvadranten "flaskhalsprodukter" avser produkter med låg betydelse för företaget och med 
hög svårighet att hantera inköpssituationen. Olsen och Ellram (1997) menar att dessa inköp 
bör standardiseras alternativt att substitut till produkterna hittas. 
 
Kvadranten "icke kritiska produkter" avser produkter med låg betydelse för företaget och med 
låg svårighet att hantera inköpssituationen. Likt kvadranten med samma namn i Kraljics 
matris (1983) är nyckelorden även här enligt Olsen och Ellram (1997) standardisering och 
effektivisering. Fokus bör ligga på att minska administrativa kostnader.  

3.3.1.2 Gelderman & van Weeles matris 

Även Gelderman och van Weeles (2000) version av Kraljics matris (1983) har de fyra 
klassiska kvadranterna strategiska produkter, hävstångsprodukter, flaskhalsprodukter och 
icke kritiska produkter. Dock väljer Gelderman och van Weele (2000) att inkludera 
parametrarna beroendet mellan köpare och leverantör istället för Kraljics (1983) klassiska 
dimensioner, marknadens komplexitet och betydelse för företaget. Gelderman och van Weeles 
(2000) modell illustreras i Figur 7 nedan.  
 

 

Figur 7 - Gelderman och van Weele (2000) 

 
X-axeln benämns leverantörsberoende och Y-axeln benämns köparberoende. Till skillnad från 
Kraljics matris (1983) väljer Gelderman och van Weele (2000) att även rikta uppmärksamhet 
på hur leverantören uppfattar situationen. Enligt Gelderman och van Weele (2000) är det 
uppenbart att ett hälsosamt partnerskap endast är möjligt om det är den strategiska avsikten 
för båda parter. Gelderman och van Weeles (2000) modell ger utöver 
hanteringsrekommendationer för varje kvadrant även riktlinjer på hur förflyttningar mellan 
de fyra olika kvadranterna genom olika strategier kan ske och under vilka förhållanden det 
kan vara rimligt. Företag kan vara övertygade om att en viss position av en produkt är den 
bästa och i andra fall kan position godtas på grund utav att det inte finns realistiska 
möjligheter till förflyttning. Endast i de fall det är möjligt och önskvärt kan företaget vidta 
åtgärder för att flytta produkten inom modellen.   
 
I kvadranten ”strategiska produkter” menar Gelderman och van Weele (2000) att det finns 
tre olika tankesätt. Antingen behålls positionen via strategiska partnerskap eller så hittas 
alternativa leverantörer som för produkten mot hävstångsprodukter. Det tredje scenariot 
innebär att företaget av olika anledningar är fast i sin position. Det kan till exempel enligt 
Gelderman och van Weele (2000) orsakas av ett patent eller en leverantörs monopolställning.    
 
Produkter i kvadranten "hävstångsprodukter" behandlas genom att enligt Gelderman och van 
Weele (2000) upprätthålla ett partnerskap av bekvämlighet och således vara kvar i samma 



 

16 
 

position eftersom det finns en dominerande position gentemot leverantör. Det finns ingen 
direkt anledning att förflytta sig härifrån, förutom viljan att utveckla ett mer strategiskt 
partnerskap tillsammans med leverantören för att på så sätt generera långsiktiga vinster för 
båda parter. 
    
Inom kvadranten ”flaskhalsprodukter” menar Gelderman och van Weele (2000) att företag 
bör fokusera på att hitta substitut till produkten genom att till exempel göra den mindre 
specialiserad. Även sökande efter alternativa leverantörer och utveckling av dessa ses som en 
strategi för att minska beroendeställningen till leverantör.  
 
För kvadranten ”icke kritiska produkter" föreslår Gelderman och van Weele (2000) att 
produkterna bör behandlas på en aggregerad nivå och på liknande sätt som 
hävstångsprodukter. Det strategiska målet bör vara att föra icke kritiska produkter närmare 
kvadranten hävstångsprodukter. 

3.3.1.3 Empiriska utvecklingar av Kraljics matris  

Förutom att Kraljics matris (1983) varit utgångspunkten för flera teoretiska utvecklingar av 
matrisen har även empiriska utvecklingar gjorts. Då dessa utvecklats företagsspecifikt finns 
inga vetenskapliga artiklar kring dem, därför har studiens författare valt att endast visa 
modellerna. Till exempel har det multinationella energitekniksföretaget ABB vidareutvecklat 
matrisen genom en extra axel som även tar hänsyn till i vilken volym de olika produkterna 
förekommer. ABBs vidareutveckling illustreras i Figur 8.  
 

 

Figur 8 - ABB 

Vidare har även telejätten Ericsson även vidareutvecklat Kraljics (1983) matris. Ericssons 
matris möjliggör produktklassificering på en djupare nivå än Kraljics matris (1983) genom 
subklassificeringar. Inom de två högra kvadranterna, samarbetande planering och strategisk 
lagerhållning i försörjningskedja/ledtidsreduktion, arbetar Ericsson med minskning av 
försörjningsrisker. Medan i de två vänstra kvadranterna, kostnadsförbättring av företagsfall 
och kostnadseffektivitet, läggs fokus på intern effektivitet och lönsamhet. Ericssons 
vidareutveckling illustreras i Figur 9.  
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Figur 9 - Ericsson 

3.3.2 ABC-analys  
Enligt Ramanathan (2006) och Lung Ng (2007) är ABC-analys mycket vanligt sätt att 
klassificera produkter. ABC-analys grundar sig enligt Ramanathan (2006) i den så kallade 
Pareto-principen (Karuppusami & Gandhinathan, 2006), även kallad 80/20-regeln. 
Variablerna varierar från fall till fall men i termer av den här studien kan Pareto-principen 
översättas till att 20% av produkterna står för 80% av företagets intäkter.   
 
Enligt Ramanathan (2006) är klass A produkter alltså relativt få till antalet, cirka 20 % av den 
totala produktbasen, men är mycket viktiga för företaget då de genererar merparten, cirka 80 
%, av intäkterna. Klass C produkter är relativt många till antalet, cirka 80 % av den totala 
produktbasen, men förhållandevis oviktiga för företaget då de inte genererar speciellt mycket, 
minder än 20 % av intäkterna. Produkter som återfinns mellan dessa klasser hamnar således i 
klass B och utgör någon form av mellanting. Figur 10 illustrerar ABC-klassificering enligt 
Pareto-princip.  

  

Figur 10 - ABC-analys 

Ramanathan (2006) menar att den här typen av klassificering är vanlig vid exempelvis 
lagerhantering. Företag får genom denna klassificering en överblick över vilka produkter som 
bör ägnas mest tid och resurser samt hållas under mest uppsikt för att upprätthålla en önskad 
servicegrad.   
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3.3.3 BCG 
Enligt Udo-Imeh, et al.  (2012) är Boston Consulting Group-matrisen (BCG-matrisen) med 
rötter från 60-talet fortfarande relevant i dagens företagsklimat. BCG-matrisen klassificerar 
produkter utefter dess förmåga att antingen generera eller konsumera monetära resurser via 
fyra kvadranter och två axlar. BCG-matrisen illustreras i Figur 11 nedan. 

 

Figur 11 - BCG-matris (Udo-Imeh, et al., 2012) 

X-axeln avser vilken relativ marknadsandel den specifika produkten har gentemot dess 
största konkurrent och graderas från låg till hög. Y-axeln avser produktens grad av 
marknadstillväxt och graderas från låg till hög (Udo-Imeh, et al., 2012).  
 
Kvadranten "kassakor" avser produkter med hög relativ marknadsandel respektive låg grad 
av marknadstillväxt. Enligt Udo-Imeh, et al.  (2012) rör detta sig ofta om produkter relaterade 
till företagets kärnverksamhet där de har en stark konkurrensposition på en mogen marknad. 
Produkterna genererar en betydande summa pengar för företaget samtidigt som den låga 
marknadstillväxten gör att de konsumerar relativt lite pengar. Vinstmarginalen för dessa 
produkter blir således hög vilket enligt Udo-Imeh, et al. (2012) lämpligtvis kan användas för 
att finansiera andra affärsområden och investeringar. Vidare menar Udo-Imeh, et al (2012) 
att det strategiska målet för kassakorna är att hålla en hög och stabil försäljning samt fortsatt 
hög relativ marknadsandel.  
 
Kvadranten "stjärnor" avser produkter med hög relativ marknadsandel samt hög grad av 
marknadstillväxt. På grund av sin marknadsledande status genererar dessa produkter en 
ansenlig summa pengar för företaget samtidigt som de kräver avsevärda investeringar för att 
upprätthålla tillväxt och konkurrenskraft. Enligt Udo-Imeh, et al. (2012) bör en strategi men 
syftet att skydda befintliga marknadsandelar samt förvärva nya delar av den växande 
marknaden tillämpas för att bibehålla ledande ställning. Stjärnorna har enligt Udo-Imeh et al. 
(2012) med tiden en tendens att bli kassakor.  
 
Kvadranten "hundar" avser produkter med både låg relativ marknadsandel och låg grad av 
marknadstillväxt. Dessa produkter genererar en mycket låg vinst eller i värsta fall en förlust 
vilket medför en synnerligen låg långsiktig hållbar potential. Udo-Imeh, et al. (2012) menar 
att produkter som hamnar här egentligen inte bidrar med någonting till företaget och kanske 
gör företaget bäst i att fasa ut dem ur sortimentet.  
 
Den sista kvadranten "frågetecken", avser produkter med låg relativ marknadsandel och hög 
grad av marknadstillväxt. I allmänhet kräver dessa produkter en betydande summa pengar i 
utvecklingssyfte eftersom företag måste hålla jämna steg med resten av marknaden, med 
förhoppningen att produkten en dag ska bli en kassako. Om däremot inga åtgärder vidtas för 
att öka marknadsandelarna är risken enligt Udo-Imeh, et al. (2012) att frågetecknet blir en 
hund.  
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3.4 Multiple sourcing 
Multiple sourcing kan på svenska översättas till ’flera försörjningskällor’, vilket enligt Heese 
(2015) innebär att ett företag sprider sina orders av en produkt på mer än en leverantör. 
Grunden till användandet av denna försörjningsstrategi är enligt Silbermayr och Minner 
(2014) ofta att företag vill skydda sig mot risken att bristsituationer gällande inköpta 
komponenter, produkter eller material uppstår. Kelle och Miller (2001) hävdar att multiple 
sourcing kan användas för att minska de negativa effekterna av osäkerheter. Vidare används 
multiple sourcing även för att möjliggöra att köparen får ett bättre pris då det sätter ökad 
press på leverantören att prestera för att inte bli utbytt mot en annan leverantör (Berger, et 
al., 2004). En annan benämning på multiple sourcing är ’dual sourcing’, vilket enligt 
Abginehchi och Zanjiani Farahani (2010) innebär användandet av två olika leverantörer. 
Vidare i denna studie har begreppet multiple sourcing valts att användas då det anses bredare 
och även täcker in dual sourcing.  

3.4.1 Varianter av multiple sourcing 
Det finns flera varianter av multiple sourcing, detta då leverantörer skiljer sig genom 
karaktärsdrag såsom pris, tillförlitlighet och ledtid. Därför menar Silbermayr och Minner 
(2014) att det finns en stark koppling mellan leverantörer karaktärsdrag och lämpligt 
användande av multiple sourcing.   
 
De olika varianterna av multiple sourcing har olika fördelar som kan bidra till verksamhetens 
resultat. Akin Ates, et al. (2015) belyser hur utformandet av ett företags leverantörsbas kan ge 
konkurrensfördelar. De menar även att hanterandet av leverantörsbasen kan ha stor påverkan 
gällande bland annat risker kopplade till bristsituationer vid inköp. Hur leverantörsbasen 
utformas beror till stor del på syftet med den valda försörjningsstrategin (Akin Ates, et al., 
2015). Vidare presenteras fyra olika varianter av multiple sourcing i kommande kapitel, antal 
leverantörer, procentuell fördelning, olika långa ledtider och geografisk spridning.  

3.4.1.1 Antal leverantörer 

Akin Ates, et al. (2015) hävdar att gällande utformande av ett företags leverantörsbas ligger 
huvudfokus på storlek, alltså antalet leverantörer i leverantörsbasen. Flera forskare, till 
exempel Berger, et al. (2004) och Akin Ates, et al. (2015) menar att det finns starka 
kopplingar mellan antalet leverantörer och företagets uppsatta kostnadsmål, detta då 
administrativa kostnader ökar desto fler leverantörsrelationer som finns att upprätthålla 
(Costantino & Pellegrino, 2010). 

I enlighet med detta undersöker Berger, et al. (2004) det optimala antalet leverantörer med 
hänsyn till kostnaden som uppstår vid bristsituationer och kostnaden för att upprätthålla flera 
leverantörsrelationer. De menar vidare att det optimala leverantörsantalet till stor del 
påverkas av sannolikheten för händelser som orsakar att flera leverantörer inte har möjlighet 
att leverera samtidigt (Berger, et al., 2004).  

Akin Ates, et al. (2015) påvisar att det finns både positiva och negativa aspekter med få 
leverantörer men också med många leverantörer. Användandet av ett fåtal leverantörer gör att 
fokalföretaget är låsta till dessa leverantörer och deras teknologi. Den mest kritiska faktorn 
gällande få leverantörer är att risken för bristsituationer ökar och företagets beroende av 
deras leverantör är stor, vilket gör företaget sårbart (Costantino & Pellegrino, 2010). Dock 
möjliggör få leverantörer närmare relationer och innovationssamarbeten, det kan även bidra 
till ökad kvalitet och effektiv samordning (Akin Ates, et al., 2015). 

3.4.1.2 Procentuell fördelning 

Hur stor del av en order som ska placeras på respektive leverantör är en annan aspekt att ta 
hänsyn till vid användandet av multiple sourcing. Detta benämner Schulli och Wu (1981) som 
orderdelning. Deras version av orderdelning innefattar endast två olika leverantörer vilket 
Abginehchi och Zanjiani Farahani (2010) kompletterar genom att påvisa orderdelning på 
oändligt många leverantörer. 
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Hur många procent av en order som bör placeras på respektive leverantör är enligt Costantino 
och Pellegrino (2010) starkt kopplat till sannolikheten att leverantören inte har möjlighet att 
leverera och bristsituation uppstår. De menar vidare att ett vanlig användande av 
orderdelning är att placera största delen av en order på en leverantör men att ha en tillräcklig 
stor del hos ytterligare leverantörer för att bibehålla en relation med dem (Costantino & 
Pellegrino, 2010). Denna situation illustreras nedan i Figur 12. 

 

Figur 12 - Orderfördelning 

Abginehchi och Zanjirani Farahani (2010) menar att flera företag baserar storleken på 
orderandelarna hos olika leverantörer på tidigare prestationer. Detta göra att företag med 
hjälp av orderdelning kan förbättra leverantörsprestationer (Abginehchi & Zanjirani Farahani, 
2010).  

Tan, et al. (2016) menar att det kan vara fördelaktigt att placera hälften eller mer av 
orderandelarna hos en leverantör med lång ledtid vid stor osäkerhet i efterfrågan och 
kapacitet, motsvarande leverantör 1 i Figur 12. Resterande orderandelar bör placeras hos 
leverantörer med kortare ledtid för att försäkra nödvändig kvantitet även vid fluktuationer i 
efterfrågan. Även denna variant av multiple sourcing illustreras i Figur 12. 

3.4.1.3 Olika långa ledtider  

Abginehchi, et al. (2013) påvisar att multiple sourcing är en vanlig försörjningsstrategi för att 
öka ett företags servicegrad gentemot sina kunder. De hävdar vidare att användandet av flera 
olika leverantörer ger fokalföretaget möjligheten att ställa krav på kortare ledtider från 
leverantörerna. Abginehchi, et al. (2013) belyser även att det finns en problematik kring 
osäkerheten gällande ledtid från leverantörer. Detta påvisas ytterligare av Silbermayra och 
Minner (2014) som antar att ledtid är en stokastisk variabel, alltså den påverkas av 
tillfälligheter.  

Vid användandet av leverantörer med olika lång ledtid antas av Allon och Van Mieghem 
(2010) leverantören med lång ledtid ha ett lägre pris än leverantören med kort ledtid. Allon 
och Van Mieghem (2010) menar att det är oattraktivt att endast använda en av dessa 
leverantörer, då den ena är för dyr och den andra har för lång ledtid för att kunna anpassa 
leverans efter fluktuationer i efterfrågan. Genom att använda både den billiga leverantören 
med lång ledtid och den dyrare leverantören med kortare ledtid möjliggörs en mer 
kostnadseffektiv hantering av inköp. Detta innebär enligt Allon och Van Mieghem (2010) att 
order för basefterfrågan läggs hos den billiga leverantören, illustrerat av leverantör 1 i Figur 
12 medan order till den snabba leverantören, i Figur 12 leverantör 2 och leverantör 3. endast 
sker vid behov, till exempel vid fluktuationer i efterfrågan. (Allon & Van Mieghem, 2010).  

Det har dock påvisats av Tan, et al. (2016) att användandet av en leverantör med kort ledtid 
och en leverantör med lång ledtid kan vara fördelaktigt även om den långsamma leverantörer 
har ett högre pris. I synnerhet vid osäkerhet i efterfrågan och i de fall då den snabba 
leverantören inte har tillräcklig kapacitet att möta efterfrågan. Vid sådana företeelser kan 
leverantören med lång ledtid rädda upp genom att leverera utebliven kvantitet, alltså kan den 
långsamma leverantören ses som en säkerhet för att aldrig stå utan produkter. 
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3.4.1.4 Geografisk spridning 

Sawik (2014) menar att det finns tre olika typer till produktionsavbrott, lokala avbrott som 
sker hos respektive leverantör, regionala avbrott som drabbar en hel region och globala 
avbrott som drabbar alla leverantörer. Ett exempel på ett regionalt avbrott är den orkan som 
med full kraft drabbade Centralamerika 1998 (Sheffi, 2007, s. 216-217). På grund av 
katastrofen kunde många bananplantager inte producera som planerat, vilket resulterade i 
stora förluster för bananföretagen. Störst förlust drabbade Dole som hade alla sina 
bananplantager i de område där orkanen drog fram och inte på andra geografiska platser. För 
att undvika förödande konsekvenser av ett regionalt avbrott kan företag använda sig av 
geografisk spridning av sina leverantörer. Detta nyttjade företaget Chiquita innan samma 
orkan vilket därmed inte resulterade i lika stora förluster som för Dole (Sheffi, 2007, s. 216-
217). Berger, et al. (2004) nämner att företag ser över möjligheten att geografiskt sprida sina 
leverantörer för att minska risken för att flera leverantörer har avbrott samtidigt, på grund av 
regionala avbrott till exempel en naturkatastrof. De menar vidare att företag försöker sprida 
sina leverantörer så att inte alla finns i större städer utan även utanför dem för att undvika 
störningar hos flera leverantörer samtidigt. (Berger, et al., 2004). I motsats till detta menar 
Berger et al. (2004) även att geografisk spridning kan leda till risker. Det kan vara svårt att 
kontrollera om leverantörer spridda i olika delar av världen följer eventuella regler och 
certifieringar gällande exempelvis arbetsförhållanden och utsläppsnivåer och att dessa kan 
variera från land till land. Xiao och Ma (2015) menar även att det finns en problematik kring 
hur kulturella skillnader kan spela roll när företag väljer att ägna sig åt geografisk spridning. 
Forskare som Soroka et al. (2015) menar att dessa faktorer på senare tid har gjort att vissa 
företag väljer att flytta tillbaka sin produktion till fokalföretaget, även kallat ’re-shoring’.   

Akin Ates, et al. (2015) menar även att användandet av geografisk spridning av leverantörer 
kan bidra till ökad innovation i försörjningskedjan. I synnerhet ger det positiva fördelar när 
de olika leverantörerna har olika bakgrund och därför olika kvalitéer att bidra med i 
innovationsprocessen (Akin Ates, et al., 2015). 

3.5 Hållbarhet 
Dyllick och Hockerts (2002) menar att det finns tre dimensioner av hållbarhet. Ekonomisk, 
miljömässig och social hållbarhet, där den här studiens fokus ligger på den förstnämnda. 
Ekonomisk hållbarhet definieras enligt Fischl, et al. (2014) som att det finns tillräckligt 
kassaflöde vid varje given tidpunkt för att säkerställa likviditeten, samtidigt som 
genomgående avkastning till verksamhetens aktieägare produceras. Vid användandet 
tillkommer mer kostnader för företag då det kräver mer resurser att upprätthålla fler 
leverantörsrelationer (Costantino & Pellegrino, 2010). Även uteblivna leveranser från 
leverantör kan bidra till höga kostnader för företaget i form av till exempel straffavgifter 
(Sheffi, 2007, s. 91). Befintliga resurser bör fördelas optimalt inom ett företag för att skapa en 
hållbar balans på längre sikt.  

Däremot är ekonomisk hållbarhet enligt Dyllick och Hockerts (2002) ensamt inte en 
tillräcklig förutsättning för företags övergripande hållbarhet. De tre områdena står i relation 
till varandra, vilket betyder att de kan ha inflytande på varandra på olika sätt (Dyllick & 
Hockerts, 2002). Miljömässig hållbarhet definieras enligt Morelli (2011) som hushållande av 
naturens tillgångar. Andra forskare utvecklar denna definition till att användning av 
förnybara resurser inte ska överstiga regenereringshastigheten och att användningsgraden av 
icke förnybara resurser inte ska överskrida utvecklingsgraden för förnybara substitut (Hak, et 
al., 2016). Beamon (2008) menar att den miljömässiga hållbarheten till stor del påverkas av 
globala försörjningskedjor och geografisk spridning av leverantörer, eftersom det leder till 
längre transporter. Den sista dimensionen, social hållbarhet, definieras enligt Dyllick och 
Hockerts (2002) som sociala värden företag adderar till samhället de verkar i. Enligt Anisul, 
et al. (2013) innebär detta värnande av mänskliga rättigheter, människors lika värde samt 
hälsa och säkerhet.
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4 Teoretisk analys 
Här sker studiens teoretiska analys. Först analyseras respektive teoriområde var för sig i 
ordningen produktklassificering, resiliens och multiple sourcing. Sedan sker analys för 
studiens två frågeställningar. Hela analysen görs med ett underliggande fokus på 
ekonomisk hållbarhet.     

4.1 Resiliens 
Tre huvudsakliga åtgärder för att uppnå resiliens gentemot leveransstörningar har 
identifierats som överskott i lager, användandet av multiple sourcing och re-shoring (Sheffi, 
2007, s. 275) (Soroka, et al., 2015). Att hålla ett överskott av lager skulle enligt Sheffi (2007, s. 
275) möjliggöra att verksamheten fortgår trots avbrott hos leverantör. Överskottet skulle 
resultera i att bristsituationer inte orsakar lika stor skada. Dock är inte detta i linje med 
dagens kostnadseffektiva försörjningskedjor där lean-filosofin påtalar att lagerhållning är ett 
slöseri (Hines, et al., 2004) då det bidrar till höga kostnader (Sheffi, 2007, s. 275). Utifrån 
dessa resonemang anses lagerhållning av ett överskott av nödvändiga produkter inte vara en 
ekonomiskt hållbar strategi för att uppnå en resilient försörjningskedja. 
 
För att minska risken för leveransstörningar kan företag istället välja att flytta tillbaka 
produktionen till fokalföretaget, alltså använda re-shoring (Soroka, et al., 2015). Detta 
tillvägagångssätt för att uppnå en resilient försörjningskedja bortses från i denna studie då 
dess fokus ligger på multiple sourcing. Därför väljs inte re-shoring som ämne för vidare 
analys.  
 
Att istället använda försörjningsstrategin multiple sourcing för att uppnå en resilient 
försörjningskedja, syftar till att det finns alternativa leverantörer vid ett avbrott (Costantino & 
Pellegrino, 2010). Detta gör enligt Costantino och Pellegrino (2010) att ett avbrott inte 
innebär fullständigt leveransstopp då andra leverantörerna har möjlighet att leverera. Sheffi 
(2007, s. 220) menar att överskottet byggs in i försörjningskedjan genom användandet av 
multiple sourcing, då det skapar en flexibilitet genom möjligheten att byta leverantör vid 
avbrott. Multiple sourcing kan dock anses kostsamt då ytterligare leverantörer leder till 
ytterligare administrativa kostnader för hantering av dessa leverantörer (Costantino & 
Pellegrino, 2010). Rezapour, et al. (2017) menar att det är kostsamt att upprätthålla en 
resilient försörjningskedja i fallet att ett avbrott aldrig inträffar. Det är därför nödvändigt att 
utföra en avvägning mellan kostnad för att upprätthålla en resilient försörjningskedja och 
kostnad som uppstår om ett avbrott sker. Detta i enlighet med Berger, et al. (2004) som 
utreder det optimala antalet leverantörer, med kostnader vid bristsituationer och kostnader 
för upprätthållandet av flera leverantörsrelationer i beaktning.  

4.2 Produktklassificering 
I studiens litteraturstudier identifieras det ett antal vanligt förekommande varianter av 
produktklassificeringar. I den teoretiska bakgrunden redovisas i huvudsak tre olika varianter, 
vilka är Kraljics matris (1983), ABC-analys (Ramanathan , 2006); (Lung Ng, 2007) och BCG-
matrisen (Udo-Imeh, et al., 2012). Dessutom presenterades fyra vidareutvecklingar av Kraljics 
matris (1983), varav två av dessa är empiriska. I Tabell 2 nedan sammanställs vilka faktorer 
de olika varianterna för produktklassificering tar hänsyn till, dessa faktorer har identifierats i 
den genomgångna litteraturen. Detta för att illustrera likheter och skillnader mellan 
varianterna och särskilja vilken av varianterna som anses lämplig för vidare analys. 

Tabell 2 - Analys produktklassificering 

 
 
I Tabell 3 förklarar innebörden av faktorerna i Tabell 2.Tabell 3 - Förklaring av faktorer 
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Studien fortsätter sin analys med Kraljics matris. Detta val grundas i att det är en variant av 
produktklassificering som enligt Padhi, et al. (2012) efter nästan 35 år fortfarande anses vara 
aktuell. Detta påvisas ytterligare då Kraljic matris (1983) legat till grund för ett flertal 
vidareutvecklingar (Olsen & Ellram, 1997); (Gelderman & van Weele, 2000) och därmed 
ansetts tillräcklig komplett för att bygga vidare på, vilket även är fallet i denna studie. Även 
om Olsen och Ellram (1997) enligt Tabell 2 tar hänsyn till fler faktorer än Kraljic (1983) anses 
det lämpligt att gå tillbaka till originalkällan för vidare analys. Matrisen anses även vara tydlig 
och enkel att tillämpa, vilket gör det till en lämplig utgångspunkt för vidare analys samt att 
den är specifikt utformad för olika typer av inköp, vilket gör detta till en lämplig typ av 
produktklassificering för att analys gällande försörjningstrategier. De empiriska 
vidareutvecklingarna av Kraljics (1983) matris bortses från vid vidare analys då dessa anses 
vara utvecklade fallspecifikt och därför inte vara tillräckligt generella.  
 
ABC-analys anses inte vara en tillräcklig grund för denna studiens analys då den främst tar 
hänsyn till värde och volym av produkter och bortser från andra betydande faktorer. Denna 
produktklassificering är även främst anpassad till lagerutformning (Ramanathan, 2006) och 
anses därför inte lämplig för analys gällande försörjning som är fallet i denna studie.  
 
BCG-matrisen anses inte överväga tillräckligt många faktorer, vilket påvisas i Tabell 2 ovan. 
BCG-matrisen är även utvecklad med större hänsynstagande till säljande marknad även 
försörjningsmarknaden för en produkt.  

4.3 Multiple sourcing 
Utifrån studiens genomförda litteraturstudier på området multiple sourcing återfinns fyra 
vanligt förekommande varianter. Dessa varianter identifieras som olika långa ledtider, 
procentuell fördelning, antal leverantörer och geografisk spridning. Vad dessa olika varianter 
innebär redogörs för i den teoretiska bakgrunden. I Tabell 4 nedan redovisas förekomsten av 
de olika varianterna i de studerade artiklarna.  

Tabell 4 - Analys multiple sourcing 
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Som Tabell 4 visar är övervägandet av antalet leverantörer och procentuell fördelning de 
områden som är mest frekvent förekommande i den studerade litteraturen, medan geografisk 
spridning förekommer i mindre utsträckning. Likt Tabell 4 påvisar nämner den befintliga 
litteraturen ofta flera varianter i samma artikel, vilket tyder på varianternas koppling till 
varandra och att flera av varianterna övervägs inför beslutsfattande av optimal tillämpning.  

4.4 Hur påverkar en produkts klassificering lämplig grad av resiliens? 
För att kunna besvara studiens första frågeställning har resiliens och Krajlics (1983) matris 
analyserats gentemot varandra. Med utgångspunkt i produktklassificering enligt Kralijics 
(1983) fyra kvadranter, strategiska produkter, hävstångsprodukter, flaskhalsprodukter och 
icke kritiska produkter antas olika grad av resiliens vara ekonomiskt hållbart. Detta då det 
inte anses ekonomiskt försvarbar att ägna alla klassificeringar av produkter samma mängd 
resurser (Pagell, et al., 2010). 
 
Enligt Kraljic (1983) bör analys enligt matrisen börja med kvadranten strategiska produkter, 
vilket även denna studie gör. Produkter som placeras i kvadranten är som tidigare nämnt av 
stor betydelse för företaget men också svåra att tillhandahålla (Kraljic, 1983), därför anses en 
hög grad av resiliens gällande leveransstörningar vara optimalt för denna typen av produkt. 
Detta då ett avbrott i produkternas leverans har stor påverkan på företaget och dess prestation 
(Kraljic, 1983). Förluster vid uteblivna strategiska produkter är stora och har därför 
omfattande effekt på verksamheten. Vid avsaknad av dessa produkter kan verksamhetens 
förmåga att bedrivas framåt ödeläggas (Costantino & Pellegrino, 2010), vilket påvisas i 
tidigare exempel gällande avbrott hos Toyotas underleverantör Aisin Seiki (Sheffi, 2007, s. 
211-212).  

 
Produktklassificeringen hävstångsprodukter är produkter med stor betydelse men med större 
tillgång på marknaden än strategiska produkter och med hänsyn till detta blir de inte lika 
kritiska för företaget (Kraljic, 1983). Det finns en större möjlig leverantörsbas (Kraljic, 1983) 
och därför behöver graden av resiliens inte vara lika hög som för strategiska produkter eller 
flaskhalsprodukter då det vid ett avbrott med stor sannolikhet går att identifiera alternativa 
leverantörer av produkterna. I och med tillgången på alternativa leverantörer anses det inte 
vara ekonomiskt hållbart att vara fullt resilient på dessa produkter. Kostnaden för att 
upprätthålla hög resiliens via många leverantörer skulle troligtvis innebära högre kostnader 
än vid eventuella bristsituationer (Berger, et al., 2004). Dock gör produktens betydelse för 
företaget att en viss grad resiliens är önskvärd, då utebliven tillgång kan ha negativ påverkan 
på företaget (Kraljic, 1983).  
 
Flaskhalsprodukter är enligt Kraljic (1983) likt strategiska produkter då de är svåra att 
tillhandahålla på grund av marknads komplexitet. Dock är denna klassificering av produkter 
av mindre betydelse för företaget vilket gör att påverkan av utebliven leverans är mindre 
(Kraljic, 1983). Tillgången på produkterna gör att en viss grad av resiliens kan anses 
nödvändig då det vid ett avbrott kan vara omöjligt att tillhandahålla produkterna. Detta då det 
eventuellt endast finns en eller ett fåtal möjliga leverantörer av produkten (Kraljic, 1983). 
Akin Ates, et al. (2015) identifierar att användandet av endast en leverantör på 
flaskhalsprodukter har en negativ inverkan på verksamheten. Dock talar graden av påverkan 
på företaget för en lägre grad av behövd resiliens.  
 
Produktklassificeringen icke kritiska produkter, vilket omfattas av produkter med liten 
påverkan på företaget samtidigt som det finns stor tillgång på leverantörer av dem (Kraljic, 
1983). I enlighet med tidigare resonemang är en hög grad av resiliens inte ekonomiskt 
hållbart varken i situationer där produkten har liten påverkan på företaget, 
flaskhalsprodukter, eller i situationer när tillgången på möjliga leverantörer är stor, 
hävstångsprodukter. Utifrån dessa resonemang blir den givna graden av resiliens gällande 
icke kritiska produkter låg. Detta för att det inte kan anses ekonomiskt hållbart att tilldela 
produkterna tillräckliga resurser att upprätthålla resiliens då det enligt Kraljic (1983) finns 
flera möjliga alternativa leverantörer och påverkan på företaget är låg.  
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Utifrån denna analys har en anpassning av Kraljic matris (1983) gjorts med hänseende på 
grad av resiliens, då det identifierats att de olika kvadranterna kräver olika grader av resiliens. 
Med utgångspunkt i antagandet att de resurser ett företag har tillgängliga att fördela på 
resiliens är 100% har en fördelning av dessa resurser gjorts för att påvisar hur de bör fördelas 
i relation till varandra. Detta illustreras nedan i Figur 13. 

 

 

Figur 13 - Procentuell fördelning av resiliens 

4.5 Hur kan produktklassificering och olika varianter av multiple 
sourcing kombineras för att åstadkomma lämplig grad av resiliens med 
hänsyn till ekonomisk hållbarhet? 
I besvarandet av studiens andra frågeställning adderas en aspekt till den tidigare presenterade 
Figur 13. Denna aspekt är hur de olika varianterna av multiple sourcing är lämpliga att 
tillämpa i respektive kvadrant. 
 
Likt Kraljics (1983) rekommendationer börjar analysen med kvadranten strategiska 
produkter. Som nämnts i tidigare avsnitt anses denna kategori produkter kräva hög grad av 
resiliens. Som påvisat av Sheffi (2007, s. 211-212) i exemplet med Toyotas uteblivna p-ventiler 
kan användandet av stora orderandelar hos en leverantör leda till betydande konsekvenser. 
Därför anses en orderuppdelning av mer jämn karaktär mer lämplig, detta för att undvika 
ödesdigra brister vid avbrott hos leverantör. Att istället för Toyotas tillämpning med 99% av 
sina orders hos en leverantör (Sheffi, 2007, s. 211-212), anses en fördelning närmare 50% hos 
respektive leverantör vara ett mer resilient alternativ. Detta eftersom ett avbrott hos en av 
leverantörerna inte skulle innebära lika stora uteblivna leveranser genom att stora delar av 
försörjningen fortfarande är tillgänglig. Vid användandet av en 10%/90%-fördelning på 
leverantörerna skulle ett avbrott hos 90%-leverantören leda till en otrolig belastning på den 
alternativa leverantören, som ska leverera mycket större kvantiteter än tidigare. Vid en jämn 
fördelning av ordern skulle omfördelningen inte innebära en lika drastisk ökning i kvantitet.  

 
I och med att kvadranten inte har många tillgängliga leverantörer (Kraljic, 1983) finns inte 
alternativet att ha en stor leverantörsbas, vilket enligt Akin Ates, et al. (2015) inte heller anses 
lämpligt. Vidare menar Akin Ates, et al. (2015) att optimalt bör endast ett fåtal nära relationer 
till leverantörer etableras. Närmare relationer med leverantörer medför enligt Costantino och 
Pellegrino (2010) högre administrativa kostnader, vilket inte gör det ekonomiskt hållbart att 
upprätthålla denna typen av relationer med ett större antal leverantörer. Dock anses det att 
användandet av endast en leverantör utgör en större risk, inkluderat ekonomiska 
konsekvenser vid ett eventuellt avbrott i leveranser, än kostnaden för upprätthållande av 
relationer med fler än en leverantör i fallet med strategiska produkter (Berger, et al., 2004). 
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Detta gör att ett fåtal nära leverantörsrelationer anses som den optimala försörjningsstrategin 
för denna kvadrant. Det har tidigare påvisats sårbarhet gällande leverantörer i samma region 
(Sheffi, 2007, s. 216-217) och för att skapa en högre grad av resiliens inom försörjningskedjan 
anses det därför vara nödvändigt att sprida leverantörer av strategiska produkter geografiskt, 
för att undvika dessa risker. Dock kan det uppkomma svårigheter gällande både fördelning av 
orderandelar och geografisk spridning då det finns ett begränsat antal leverantörer för 
strategiska produkter (Kraljic, 1983). I den mån spridningen är möjlig bör den dock 
genomföras för att uppnå ökad resiliens mot leveransstörningar (Sheffi, 2007, s. 216-217).  
 
Vidare anses hävstångsprodukter kräva andra tillämpningar av varianterna av multiple 
sourcing. Då det finns större tillgång på leverantörer bör fokus istället ligga på att ställa 
leverantörerna mot varandra, vilket enligt Berger, et al. (2004) och Akin Ates, et al.; (2015) 
möjliggör nyttjande av positiva effekter på pris, kvalitet och ledtid. Det anses fördelaktigt att 
använda fler än en leverantör då tillgången finns och produkterna anses ha stor betydelse för 
företaget (Kraljic, 1983). Enligt Berger et al. (2004) krävs en avvägning mellan kostnader för 
att upprätthålla leverantörsrelationer och kostnaderna som uppstår vid ett eventuellt avbrott i 
leverans. Detta gör att ett stort antal leverantörer inte anses ekonomiskt hållbart att använda. 
Majoriteten av alla orders bör enligt Allon och Van Mieghem (2010) placeras på en 
huvudleverantör, illustrerat i Figur 14, med ett lågt pris, eventuellt med trade-off gällande 
lång ledtid. Vidare används ytterligare ett fåtal andra leverantörer, bi-leverantörer i Figur 14, 
vilka tillhandahåller tillräckligt stora volymer för att upprätthålla en relation, vilket enligt 
Costantino och Pellegrino (2010) är ett vanligt scenario. Dessa bi-leverantörer har kortare 
ledtid och högre pris men de möjliggör enligt Allon och Van Mieghem (2010) hantering av 
fluktuationer i efterfrågan. Möjlig hantering av orderfördelning för hävstångsprodukter 
illustreras i Figur 14. 
 

 

Figur 14 – Orderfördelning 

 
Relationen med bi-leverantörerna upprätthålls för att möjliggöra att större orderandelar läggs 
på dessa leverantörer vid avbrott hos huvudleverantören. Detta för att undvika fullständiga 
avbrott av dessa betydelsefulla produkter. Redan etablerade relationer, likt bi-leverantörerna i 
Figur 14, kräver enligt Costantino och Pellegrino (2010) mindre resurser för att lägga om 
order vid behov än att behöva knyta nya leverantörsrelationer. I och med spridningen av 
orderandelar anses även geografisk spridning av leverantörer vara lämplig. Detta bör bli en 
naturlig del då billiga leverantörer med längre ledtid ofta är placerade på andra platser än de 
leverantörerna med kortare ledtid (Allon & Van Mieghem, 2010).  
 
 
 
Flaskhalsprodukter anses i enlighet med Kraljic (1983) behandlas på liknande sätt som 
strategiska produkter, men på grund av lägre betydelse för företaget tilldelas produkterna 
mindre resurser. Som tidigare illustrerats i Figur 13 anses graden av resiliens för denna typ av 
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produkter vara lägre. Enligt Akin Ates, et al. (2015) anses användandet av endast en 
leverantör vara riskfyllt men användandet av många leverantörer för kostsamt. Därför menar 
Akin Ates, et al. (2015) att dual sourcing är en lämplig försörjningsstrategi för 
flaskhalsprodukter. Fokus på dessa produkter är mindre än för strategiska produkter men 
fördelningen med ungefär lika stora orderandelar anses även lämpligt i denna kvadrant. 
 
Gällande icke kritiska produkter har det tidigare påvisats att det inte anses är ekonomiskt 
hållbart att upprätthålla en försörjningskedja med hög grad av resiliens. Även för denna typ 
av produkter anses det lämpligt att ställa leverantörerna mot varandra för att dra nytta av 
positiva karaktärsdrag hos leverantörerna, till exempel lägsta pris (Akin Ates, et al., 2015). För 
att minska risken för avbrott anses två leverantörer vara lämpligt att använda, detta då ett 
större antal skulle resultera i högre administrativa kostnader (Costantino & Pellegrino, 2010) 
och användandet av endast en leder till sårbarhet (Akin Ates, et al., 2015). En fördelning med 
majoriteten av orderandelarna hos billig huvudleverantör, exempelvis 90%, medan resterande 
del av ordern läggs hos en bi-leverantör för att minska beroendet av leverantörer. Alltså 
placera endast tillräcklig orderandel hos bi-leverantören för att upprätthålla en relation 
(Costantino & Pellegrino, 2010).  
 
Utifrån förda resonemang har ett beslutsstöd med riktlinjer för olika varianter av multiple 
sourcing med utgångspunkt i Kraljics (1983) matris utvecklats. De olika varianterna av 
multiple sourcing som inkluderas i beslutsstödet är de som tidigare presenteras i den 
teoretiska bakgrunden, antal leverantörer, procentuell fördelning, geografisk spridning och 
olika långa ledtider. För strategiska produkter och flaskhalsprodukter lämnas kategorin olika 
långa ledtider blank då det här inte anses lämpligt att fokusera på nyttjandet av detta. 
Resurser bör istället, i enlighet med tidigare resonemang, tillägnas upprätthållandet av 
närmare leverantörsrelationer. Beslutsstödet med riktlinjer, vilket är en sammanfattning av 
tidigare förda resonemang, illustreras i Figur 15.  

 

Figur 15 - Beslutsstöd 
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5 Empiri 
Kapitlet inleds med en översiktlig beskrivning av studiens fallföretag. Därefter presenteras 
produktbeskrivningar av fallföretagets produkter. Slutligen fallföretagets uppfattning av 
studiens framtagna beslutsstöd med riktlinjer. 

5.1 Verksamhetsbeskrivning 
Företaget där studiens resultat får sin koppling till verkligheten är en av norra Europas 
ledande leverantörer av lösningar för personlig skyddsutrustning. De största marknaderna 
återfinns i Norge, Sverige, Finland, Danmark och Estland men distributionen sträcker sig till 
ytterligare omkring 20 länder i Europa. Produkterna återfinns hos industri- och 
bygghandlare. Fallföretaget har 28 medarbetare samt en omsättning på cirka 500 miljoner 
SEK per år och ingår i en koncern med cirka 2700 medarbetare och med en omsättning på 
cirka 8 miljarder SEK per år.  

5.2 Produktbeskrivning 
Fallföretaget presenterade ett produktsortiment bestående av sex olika varianter av 
skärskyddshandskar som de tillhandahåller på marknaden. Respektive produkts 
karaktärsdrag beskrevs främst utifrån parametrarna betydelse för företaget och 
marknadskomplexitet. Produkterna och deras karaktärsdrag presenteras i Tabell 5. 
 

Tabell 5 - Produktbeskrivning 

 
 
I dagsläget används endast en leverantör för respektive produkt men fallföretaget ser över 
möjligheterna att öka antalet leverantörer för främst produkt 300 och 314.  

5.3 Procentuell fördelning av resiliens 
Den procentuella fördelningen av resurser på respektive kvadrant som illustreras Figur 13 
ansågs enligt fallföretaget önskvärd men inte i enlighet med verkligheten. På fallföretaget 
ägnas flaskhalsprodukter generellt mer resurser än vad som är önskvärt. Inköpen för dessa 
produkter sker inte med så hög frekvens men när de väl sker kräver de mycket resurser. 
Fallföretagets icke kritiska produkter ansågs även ägnas mer resurser än vad studiens 
framtagna riktlinjer påvisar.  

5.4 Beslutsstöd 
Under framförandet av det framtagna beslutsstödet hos fallföretaget uppstod diskussion 
gällande riktlinjernas rimlighet inom ett företag. Det framgick att det empiriskt krävs mycket 
mer anpassning efter mjuka värden såsom relationer och rykten. Till exempel i form av att det 
inte anses lämpligt att spela leverantörer hårt mot varandra om syftet är att bygga en 
långvarig och tillförlitlig relation. Hårt pressande av leverantörer kan ha kortsiktig positiv 
påverkan på både pris och kvalitet men med ett mer långsiktigt perspektiv är en sådan 
relation ohållbar. Det kan även ha påverkan på företagets rykte bland leverantörer och därför 
försvåra skapande av nya relationer.  
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Det framkom även att det viktigaste för fallföretaget gällande ledtid egentligen inte var hur 
lång den är utan istället dess tillförlitlighet. Så länge ledtiden är tillförlitlig och fallföretaget 
kan planera utefter den ansåg det inte vara något problem gällande dess längd. Istället 
uppstod problematiken när leverantören inte levererade på angiven tid. Tillförlitlighet hos 
leverantörer framgick vara en väldigt viktig faktor eftersom det möjliggör en relativt 
verklighetstrogen planering för fallföretaget.  

 
Något som även påtalades var problematiken som uppstår kring omfördelning av order till 
andra leverantörer vid avbrott. Vid snabba omfördelningar beskrevs risken med att produkter 
från vissa leverantörer produceras utan de certifieringar som fallföretaget kräver. Om 
leverantören den omfördelade ordern fördelas på inte har tillräcklig kapacitet att producera 
den ökade orderandelen är det möjligt att de använder sig av en underleverantör för att kunna 
leverera. Detta medför svårigheter i säkerställandet att fallföretagets produkter produceras 
enligt de uppsatta kraven på till exempel arbetsförhållanden och utsläppsnivåer. 
 
Fallföretag använde sig i huvudsak av en leverantör vid flaskhalsprodukter, detta då 
marknaden inte tillhandahåller flera potentiella leverantörer.  
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6 Illustration 

Kapitlet innefattar en illustration av studiens beslutsstöd med fallföretagets produkter som 
beskrivits i empirikapitlet. 

6.1 Illustration av fallföretagets produkter i beslutsstödet 
Utifrån de produkternas karaktärsdrag som beskrivits i Tabell 5 har en jämförelse genomförts 
gentemot studiens teoretiska analys. Fallföretagets produkter har alltså passats in i det 
framtagna beslutsstödet tillsammans med produktansvarig på fallföretaget, detta illustreras i 
Figur 16. 
 

 

Figur 16 – Illustration av fallföretagets produkter i studiens beslutsstöd 

 
Som visas i Figur 16 klassificeras produkt 300 och 314 i kvadranten hävstångsprodukter, 
medan produkt 308 och 303 klassificeras som strategiska produkter. Kvadranten 
flaskhalsprodukter innefattar produkt 305 samt att inga av de beskrivna produkterna 
klassificeras som icke kritiska produkter.  

6.2 Illustrationsdiskussion 
Produkternas lokalisering i beslutsstödet beror på nivån av betydelse för företaget och nivån 
av marknadens komplexitet. Som Figur 16 visar har produkt 303 och produkt 308 olika 
betydelse för företaget, trots detta tilldelas det samma klassificering. Detta påvisar att det 
även kan finnas behov av subklassificeringar inom respektive kvadrant i enlighet med de 
empiriska utvecklingarna av Kraljic som visas i Figur 8 och Figur 9 som även inkluderar 
subklassificeringar. 
 
Det framkom även under studiens empiriinsamling, 5.2 Produktbeskrivning, att de produkter 
som enligt beslutsstödet klassificerades som hävstångsprodukter, alltså produkt 300 och 314, 
är de som fallföretaget främst planerar utöka leverantörsbasen för. Detta är i enlighet med 
riktlinjerna i studiens beslutsstöd att använda sig av flera leverantörer för kvadranten 
hävstångsprodukter.  
 
Något som påtalades redan av Kraljic (1983) själv vid utvecklades av matrisen var att det är 
önskvärt att förflytta vissa av produkterna till andra kvadranter. Detta för att det är en stor 
påfrestning resursmässigt att ha många produkter i kvadranterna strategiska produkter och 
flaskhalsprodukter. Detta påtalades även av fallföretaget, då produkt 305, likt påvisat i Tabell 
5 är denna produkt ständigt ifrågasatt då den är svår att få tag i. Företag bör enligt Gelderman 
och van Weele (2000) sträva mot att försöka förflytta dessa typer av produkter mot att bli 
hävstångsprodukter eller icke kritiska produkter. Förflyttningen kan dels ske genom 
utveckling av produkten och dess karaktärsdrag men också genom att påverka 
marknadsförhållanden.  
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7 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens resultat, vidare förs en 
resultatdiskussion för respektive frågeställning. Även studiens metod diskuteras följt av 
studiens implikationer. Dessutom beskrivs slutsatser samt rekommendationer och 
avslutningsvis presenteras förslag på vidare forskning. 

7.1 Resultatdiskussion 
Studiens resultat, i enlighet med dess syfte, är beslutsstöd med riktlinjer för användandet av 
multiple sourcing beroende på produktklassificering. Beslutsstödets riktlinjer har tagits fram 
genom analytiskt konceptuellt teoribyggande med utgångspunkt att skapa en resilient 
försörjningskedja gällande leveransstörningar. Studiens tyngd ligger i analytisk konceptuellt 
teoribyggande men resultatet har även illustrerats empiriskt via en fallstudie, vilket enligt 
Wacker (1998) anses fördelaktigt. Med hjälp av fallstudie har fallföretagets produkter 
illustrerats i studiens framtagna beslutsstöd, detta presenteras i Figur 16. 
  
Som tidigare beskrivits, 1.2 Problembeskrivning, har utgångspunkten för studien varit att 
skapa en resilient försörjningskedja gällande leveransstörningar. Antagandet att multiple 
sourcing bidrar till detta grundas i indikationer från flera forskare (Zhu, 2015; Tan, et al., 
2016; Silbermayr & Minner, 2014), men bidrar även till problematik kring hur multiple 
sourcing faktiskt bör tillämpas. Utifrån studiens litteraturstudier har det identifierats att 
multiple sourcing kan bidra till en resilient försörjningskedja då flera leverantörer möjliggör 
omfördelning av orderandelar vid avbrott hos en leverantör. Hur multiple sourcing bör 
tillämpas har under studien identifierats vara beroende på vilken klassificering produkten har 
då det inte anses hållbart att behandla alla produkter med lika stor andel resurser. 
Beslutsstödet ämnar vara en hjälp vid utformandet av en resilient försörjningskedja genom 
olika varianter av multiple sourcing och med hänsyn till produktklassificering.  

7.1.1 Hur påverkar en produkts klassificering lämplig grad av resiliens? 
Riktlinjerna kring hur resurser bör fördelas för att skapa och upprätthålla resiliens gällande 
leveransstörningar ansågs som tidigare nämnt, 5.3 Procentuell fördelning av resiliens, vara 
mer av ett önskvärt tillstånd än hur verkligheten faktiskt ser ut. Det påvisar att företag 
behöver se över hur de fördelar resurser på olika produktklassificeringar och därefter sträva 
mot att inte ägna produkter med låg påverkan på företaget, alltså icke kritiska produkter och 
flaskhalsprodukter. Fallföretaget menar, se kapitel 5.3 Procentuell fördelning av resiliens, att 
flaskhalsprodukter ägnas mer resurser än det 35 % som presenteras i Figur 13, detta är dock 
nödvändigt på grund av deras komplexa marknad. Om multiple sourcing tillämpas 
fördelaktigt på denna typen av produkter behöver de inte ägnas lika stor mängd resurser då de 
inte längre än lika sårbara för leveransstörningar då det finns alternativa leverantörer. 
Multiple sourcing gör alltså att marknadskomplexiteten minskar och produkterna inte längre 
klassificeras som flaskhalsprodukter.  
 
De framtagna riktlinjerna ämnar påvisa ett lämpligt användande av resurser för att skapa 
resiliens med hänsyn till ekonomisk hållbarhet. Därför anses riktlinjerna kring procentuell 
fördelning av resiliens i Figur 13 aktuell att använda som en utgångspunkt gällande 
resursfördelning, trots att de inte speglar hur det i dagsläget ser ut på fallföretaget. Alltså bör 
företag sträva mot en fördelning av resurser för att uppnå resiliens mot leveransstörning i 
enlighet med det som presenteras i Figur 13. 

7.1.2 Hur kan produktklassificering och olika varianter av multiple sourcing kombineras för 
att åstadkomma lämplig grad av resiliens med hänsyn till ekonomisk hållbarhet? 
För att möjliggöra användandet av beslutsstödet i verkligheten behövs även etiska aspekter 
och relationer värderas. Till exempel kan det finnas en gräns för hur mycket leverantörerna 
accepterar att ett företag spelar dem mot varandra. Att hårt pressa leverantörer för att nå 
fördelar kan ge företag ett dåligt rykte samtidigt som det ofta inte leder till långsiktiga och 
tillförlitliga relationer till leverantörer. Denna aspekt har inte inkluderats vid framtagandet av 
studiens beslutsstöd med riktlinjer men lyftes av fallföretaget.  

 
Ytterligare anses det i beslutsstödet som illustreras i Figur 15 vara lämpligt att använda 
geografisk spridning oberoende av vilken produkt inköpet gäller. Geografisk spridning leder 
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till spridning av risken för leveransstörningar men innebär andra risker (Berger, et al., 2004). 
Det finns en stor problematik kring användandet av leverantör lokaliserad långt ifrån 
företaget då det försvårar kontroller om leverantörer följer regler och certifieringar gällande 
till exempel barnarbete och utsläpp. Att använda sig av försörjning från andra länder innebär 
också hantering av vissa kulturella skillnader (Xiao & Ma, 2015), det kan till exempel skilja 
hur affärer görs i olika länder. Detta är viktigt att överväga då det kan ha stor påverkan på 
relationen till leverantören. Något som även är viktigt att påtala är de etiska aspekterna med 
användandet av outsourcing. Till viss del handlar det om att arbeten som tidigare utförts på 
fokalföretaget förflyttas vilket resulterar i att arbetstillfällen försvinner (Mankiw & Swagel, 
2006). I motsats till det handlar det även om de nya arbetstillfällena som uppstår i andra 
länder där etiska aspekter enligt Hartman, et al. (2003) ibland inte värderas på samma sätt.  

 
En annan aspekt att överväga är hur lämpligt det är att outsourca flaskhalsprodukter och 
strategiska produkter med tanke på deras komplexa marknad med få tillgängliga leverantörer. 
För att undvika sårbarheten som uppstår vid utebliven leverans av dessa produkter bör 
företag överväga om det verkligen är optimalt att outsourca denna produktion. Möjligheten 
att producera flaskhalsprodukter och strategiska produkter i det egna företaget bör noggrant 
ses över innan outsourcing sker. 
 
Det framtagna beslutsstödets riktlinjer är främst förankrade i tidigare forskning på områdena 
multiple sourcing och produktklassificering. Vid användandet av beslutsstödet empiriskt är 
även hänsyn till mänskliga och relationsmässiga aspekter viktiga, vilket beslutsstödet i sig 
bortser ifrån.  

7.2 Metoddiskussion 
Studiens beslutsstöd har utvecklats utan empirisk förankring då datan från fallföretaget först 
kom in när beslutsstödets riktlinjer var sammanställda. För att öka verklighetsförankringen i 
det utvecklade beslutsstödet kunde fallföretaget även varit med vid utvecklandet av 
beslutsstödet men då med risken att det förlorar generaliserbarhet. Alternativt att avstämning 
med fallföretaget gällande riktlinjernas rimlighet gjorts i ett tidigare skede. Detta för att 
möjliggöra anpassningar av beslutsstödets riktlinjer utifrån fallföretagets uppfattning och 
bedriva studien med en abduktiv ansats. För att ytterligare öka uppfattning om 
verklighetsförankringen i studiens beslutsstöd hade intervjuer kunnat genomföras med fler 
personer på fallföretaget, alternativt enkäter med flera företag. Jämfört med andra studier 
som använt samma metod hanterar den här studien en relativt liten mängd litteratur. I ett 
önskvärt scenario skulle även den här studien ha hanterat mer litteratur men på grund av 
tidsbegränsning var detta en omöjlighet. Att litteraturstudier däremot pågått under nästan 
hela studiens gång anses vara positivt då det precis som Denscombe (2010) menar har 
bidragit till möjligheten att kontinuerligt följa upp intressanta spår.  
 
De föreslagna procentuella fördelningarna av orderandelar i Figur 15 av orderandelar är inte 
statistiskt säkerställda, utan endast riktlinjer för att skapa en utgångspunkt för hur 
fördelningen av orderandelar bör ske på leverantörerna. I och med att det endast är riktlinjer 
som utformats är det av betydelse att det är på detta sätt de hanteras då det inte finns 
bakomliggande beräkningar. Avsaknaden av statiskt säkerställande innebär dock att 
generaliserbarheten av riktlinjerna ökar och gör dem potentiellt mer applicerbara oavsett 
bransch.  

7.3 Implikationer 
De riktlinjer som tagits fram under studiens gång och presenterats i det framtagna 
beslutsstödet är endast riktlinjer för hur multiple sourcing bör tillämpas i kombination med 
olika produkters klassificering. Det är viktigt att endast se riktlinjerna som en utgångpunkt för 
tillämpning av multiple sourcing och inte ett rätt svar för tillämpning. Beslutsstödet tar 
hänsyn till faktorer som tidigare bortsetts ifrån i form av produktklassificering och resiliens i 
kombination med multiple sourcing.  
 
 
Utifrån studiens beslutsstöd och den insamlade empirin, 5.4 Beslutsstöd, framkommer det att 
tillförlitliga leverantörsrelationer är en viktig faktor vid utformande av lämplig 
försörjningsstrategi. Även att användandet av försörjningsstrategi bör anpassas efter hur 
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produkter klassificeras. Beslutsstödet som sammanfattas i Figur 15 ämnar vara en grund för 
hur företag kan uppnå en resilient försörjningskedja med hjälp av multiple sourcing.  
 
Beslutsstödets riktlinjer menar därför att vara en hjälp till inköpsfunktioner för att välja 
lämpligt variant av multiple sourcing. Beslutsstödet togs väl emot av fallföretaget utan 
svårigheter att förstå dess innehåll och syfte. 

7.4 Slutsatser och rekommendationer 
Utifrån tidigare förda resonemang påvisas det att hänsyn till endast hårda värden, alltså vad 
som genererar mest lönsamhet, inte är tillräckligt vid val av försörjningsstrategi. Även om 
ekonomisk hållbarhet är en viktig aspekt måste också social och miljömässig hållbarhet 
värderas i form av till exempel relationer och etiska aspekter. Dock är det även viktigt att vara 
medveten om den trade-off som uppstår mellan dessa tre, vilket gör det omöjligt att skapa en 
försörjningsstrategi fullt hållbar på samtliga av dessa parametrar (Dyllick & Hockerts, 2002).  
 
Det framtagna beslutsstödet anses alltså vara en lämplig utgångspunkt för tillämpandet av 
multiple sourcing, även om vissa aspekter inte tas hänsyn till. I samband med användande 
måste alltså även andra aspekter vävas in för att möjliggöra lämpligt användande av multiple 
sourcing beroende på produkt. Det påvisas även i 6.2 Illustrationsdiskussion att 
subklassificieringar av produkter kan vara nödvändiga då de inom Kraljics (1983) kvadranter 
får olika placeringar. Därför krävs avvägningar om hur omfattande produktklassificering som 
anses lämplig. 
 
Ytterligare slutsatser, som påvisats i Tabell 4, är att det ofta används en kombination av olika 
varianter av multiple sourcing. Detta resulterar i att det inte finns en lämplig variant av 
multiple sourcing att tillämpa utan att kombinationer av de olika är mer lämpligt för att nå en 
resilient försörjningskedja.  

7.5 Vidare forskning 
För att kunna validera studiens resultat och utveckla beslutsstödet ytterligare skulle resultatet 
behöva illustreras på flera olika företag. Därför är förslag på vidare forskning att även 
operativt testa riktlinjerna som sammanfattas i beslutsstödet för att undersöka lämpligheten. 
Detta skulle tydliggöra om beslutsstödet uppfyller de kriterier det syftar att uppnå.  
 
I och med att det framtagna beslutsstödet endast består av riktlinjer utan bakomliggande 
beräkningar är ett annat alternativ för vidare forskning att se över om riktlinjer stämmer 
numeriskt. Som tidigare nämnts skulle beslutsstödets riktlinjer kunna utvecklas med större 
fokus på social och miljömässig hållbarhet, istället för huvudfokus på ekonomisk hållbarhet 
vilket är fallet i denna studie.  
 
Omfånget av denna studie resulterade i att anpassning av beslutsstödets riktlinjer inte 
genomfördes efter vad som framkommit empiriskt, detta då studien bedrevs deduktivt (Patel 
& Davidson, 2011). Därför anses det nödvändigt att utveckla beslutsstödet med hänsyn till de 
mjuka värden som saknas i detta beslutsstöd. 
 
Som tidigare påvisat, 3.2 Resiliens, är re-shoring ett annat tillvägagångssätt för att uppnå en 
resilient försörjningskedja, detta har valts att bortses ifrån i denna studie. Vidare forskning 
kan därför vara att undersöka hur en resilient försörjningskedja kan uppnås med re-shoring 
istället för eller i kombination med multiple sourcing. 
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